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آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي 14 -3 1400
 

شركت خميرمايه و الكل رازي »سهامي عام« در نظر دارد عمليات حمل و نقل مالس از كشت و 
صنعت هاي نيشكري به شركت خميرمايه و الكل رازي را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي 
143-1400 به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد، لذا از كليه شركت هاي توانا در اين زمينه دعوت 
مي گردد در صورت تمايل جهت شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت از تاريخ انتشار آگهي و 
حداكثر تا 10 روز پس از آن »توزيع  اسناد از مورخ 1400/03/22 تا 1400/03/31 « پس از واريز نمودن 
مبلغ 200/000 ريال به حساب شماره 0103106435002 بانك صادرات به نام شركت خمير مايه رازی  به 

نشاني ذيل الذكر :
اهواز كيلومتر 25 جاده آبادان، جنب دعبل خزاعی،شركت خميرمايه و الكل رازي، اداره تداركات و 

تامين كاال، امور قراردادها، شماره تماس 33131330-061  و نمابر به شماره 061-33131330 
توضيحات:

1-  تنها به شركت هايي كه مجوز حمل و نقل جاده اي نيز داراي حداقل سه قرارداد مرتبط با موضوع را 
دارا باشند اجازه مشاركت در مناقصه داده خواهد شد .

2- آخرين مهلت تسليم به پيشنهاد قيمت نيز ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1400/04/05 مي باشد.
3-  هزينه چاپ آگهي در روزنامه عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود .

4- به  پيشنهادات مبهم و مشروط و مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد مطلقًا 
ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شناسه آگهی: 1147447

سال هفتم /  شماره 818  /  پنجشنبه  20  خرداد  ماه 1400  
 29 شوال 1442 /  10  ژوئن 2021 / قیمت 1000 تومان  
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        سخنگوی وزارت بهداشت جزئیات پروتکل های بهداشتی و تدابیر اتخاذ شده برای حفظ سالمت 
عوامل انتخابات و رای دهندگان را تشریح کرد. 

دکتر سیما سادات الری، درباره تدابیر اتخاذ شده برای تامین سالمت عوامل برگزاری انتخابات، اعم 
از خبرنگاران، عوامل نظارتی و اجرایی و ... گفت: مهم ترین عامل انتقال ویروس کرونا، قطرات ریز 
تنفســی است که به وسیله عطسه، ســرفه و حتی صحبت کردن از فرد بیمار به سایر افراد منتقل 
می شــود. بنابراین عدم رعایت فاصله گذاری یک و نیم تا دو متری میان افراد می تواند به انتقال 

ویروس کمک کند......

ده جزیره  در آسیا که حتماً 
باید به آنجا سفر کنید! 

کیش یک جزیره پر از خاطره 
به قلم وحید حاج سعیدی

در آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس، آمیزه 
معماری  هنر  و  طبیعی  های  زیبایی  از  ای 
سنتی ایرانی، در کنار تجهیزات و بناهای به 
گردشگران  های  های  نگاه  پیشرفته،  و  روز 
داخلی و خارجی را به خود جلب می کند و 
این نگین مرجانی بی بدیل و چشم نواز، همه 
ساله پذیرای هزاران هزار گردشگر  از اقصی 

نقاط ایران و جهان است. 
کیش تنها یک جزیره نیست... کیش جزیره 
ای پر از خاطرات تاریخی معنوی و ملموس 
است... کیش ذره ای تاریخ کهن ایران زمین 
است که امروز  یادآور هنر شکوه معماری ایرانی 
به گردشگران این کهن دیار باستانی است. بی 
تردید با قدم زدن در محالت تاریخی کیش و 
سر زدن به شهر تاریخی حریره ، پایاب و کاریز 
، عمارت اعیانی، و بندرگاه حریره، بدون ورق 
زدن کتابهای دست نویس تاریخی و قرائت 
سفرنامه های بزرگان، می توان گذشته را قدم 
زد و لذت پرسه در تاریخ را با تمام وجود حس 
کرد. راه پله ها، گچ بری ها و مناره ها، در 
مسجد، بندر، آب انبار ، حمام و خانه های 
قدیمی که همگی بوی قدمت و جاودانگی می 
دهند و یادآور عظمت و آبادانی کیش و رفت 
و آمد و داد ستد تجار و بازرگانان هندی و 
عرب در عصر ایلخانیان، تیموریان و اتابکان 
است . هر بخش از این سازه ها،  هنرنمایی 
و دانش باالی مردانی را یادآور می شوند که 
لزوم دقت در ساخت این بنا ها را کمتر از 
درهای  کوبه  صدای  دانستند.  نمی  عبادت 
چوبی، آدمی را بی واسطه به صدها سال قبل 
تر یعنی سحرگاه شکفتن ها و رستن های 
ابدی رهنمون می شود. اینجا گویی تاریخ تو 
را می خواند و ماشین زمان دیگر یک رویا 
نیست! گردشگرانی که بناهای تاریخ را می 
پرستند، از تماشای بناها و آثار تاریخی کیش 
سیر نمی شوند و با تمام وجود ذره ذره تاریخ 
شان را می کاوند و چه خوش گفت شفیعی 
کدکنی: تا کجا می برد این نقش به دیوار مرا 
/ تا بدان جا که فرو ماند چشم از دیدن و لب 

نیز ز گفتار مرا!
اما جذابیت ها و زیبایی های کیش به رویت 
پَس  در  غروب  تماشای  و  تاریخی  بناهای 
نمی  نشسته محدود  در گل  یونانی  کشتی 
شود. پارک ها، بوستان ها، هتل ها، رستوران 
جهان،  جاده  تفریحی،  و  خرید  مراکز  ها، 
جاذبه های طبیعی، امکانات ورزشی گسترده،  
مساجد، خانه های فرهنگی  و مراکز تجاری 
مدرن و پیشرفته در کیش ، در کنار فرهنگ 
باال و مهمان نوازی دوست داشتنی ساکنین 
جزیره و قوانینی که جزیره را پاک تر و آرام 
تر از سایر نقاط کشور  کرده است،  آن را 
استاندارد های  با  به یک مقصد گردشگری 
بین المللی بدل ساخته که همه ساله بیش 
از یک میلیون گردشگر را با سالیق و روحیات 

مختلف پذیراست. 
زیر ساخت ها و امکانات مدرن و پیشرفته این 
جزیره را می توان را، زیر بنای درآمد و توسعه 
سالهاست  دولتمردان  که  نامید  پایداری  ی 
می  تالش  آن  دورنمای  به  رسیدن  برای 
کنند. اما این دورنما در کیش یک واقعیت 
عیان است و بستر گردشگری در کیش، به 
عنوان آوانگارد و پیشقراول صنعت گردشگری 
در کشور، حرف های زیادی برای گفتن دارد. 
در شرایطی که دولت سال هاست برای لغو 
تحریم های ظالمانه و فروش نفت و برقراری 
است،  تالش  در  دنیا،  با  اقتصادی  مبادله 
اتکال کیش و سایر جاذبه های  قابل  بستر 
گردشگری در کشور می توانند، نقشه های 
خائنین به کشور و ملت را خنثی سازند و ارز 

آوری پایداری را تضمین کنند. 
و  بومی  با تالش های مسئوالن  است  امید 
نگاه های ملی مسئوالن نظام، جزیره کیش 
همانگونه در طول این سال ها ، در تمام فصول 
سال افتخار میزبانی از گردشگران داخلی و 
خارجی را داشته، روزی به قطب گردشگری 
یک  عنوان  به  و  شود  تبدیل  خاورمیانه  در 
هدف گردشگری خاص در کتابچه راهنمای 
سفر به آسیا  و در بخش  » ده جزیره در آسیا 
که حتماً باید به آنجا سفر کنید«  ثبت شود! 

یادداشت 

این روزها درست است که موز با تورم 140 
درصدی روبرو شده و به قول آقای کالنتری 
یک عده از مردم برای تامین گوشت به شکار 
روی آورده اند ولی در عوض آب و برق مجانی 
شده است! اصاًل تا چند سال قبل اگر کسی 
راجع به بحران آب و کمبود آن صحبت می 
به مشاعرش  کرد خلق اهلل یک دست کنار 
شک می کردند و تا جایی که می توانستند 
و مسخره می  انداختند  را دست می  طرف 
کردند. فرهنگستان زبان و ادب پارسی هم 
در  فارسی  المثل  ضرب   38 االن  همین  تا 
خصوص آب به ثبت رسانده است که نشان 
از کثرت آب و آبادانی در این بالد بود. ولی 
االن باید بپذیریم که اوضاع آب وخیم است 
قول  به  و  شده  خارج  کشمشی  حالت  از  و 
 Deputy( ماسکی در کارتون معاون کالنتر
Dawg( کم آبی همه ساکنان کره زمین را 
تهدید کرده است. یعنی اگر در مورد انرژی و 
کمبود آن، عالم و آدم جمع شوند و بگویند 
بحران انرژی داریم ما یکی در َکتمان نمی 
و  قدیم  از  که  چرا  کنیم  نمی  قبول  و  رود 
ندیم گفته اند »انرژی از بین نمی رود؛ بلکه 
تبدیل می شود.«  به حالت دیگر  از حالتی 
انرژی  صورت  به  است  ممکن  اوقات  گاهی 
الکتریکی  و  شیمیایی  جنبشی،  حرکتی، 
ظاهر شود و گاهی اوقات هم ممکن است به 
صورت خودنویس و ساعت الکچری از جیب 
بابک زنجانی و محمود خاوری سر در بیاورد! 

خالصه از بین نمی رود.
آب جدی  کامالً  بحران  مورد  در  داستان  اما 
است و مو الی درز فرضیه علمی آن نمی رود و  
همه متفق القول بر این باوریم که» آب رفته به 

جوی باز نمی گردد!« 
بحران  این  بودن  جدی  وجود  با  البته 
مناقشه  این  دارند  تمایل  بیشتر  مسئولین 
و  کنند  فصل  و  حل  هزینه  صرف  بدون  را 
مملکت  بودجه  از  گذاشتن  مایه  به  نیازی 
شیر  انبوه  تولید  سازی،  فرهنگ  جهت  در 
های هوشمند، ساخت برنامه های آموزشی، 
ساخت  حتی  و  نمایش  و  همایش  برگزاری 
در  آبی«...  »بابا  کارتونی  و  آبکی  شخصیت 
نمی  جوی  به  رفته  آب  گرداندن  باز  جهت 
مردم خودجوش  دارند  یعنی دوست  بینند. 
مردم  خود  هم  را  آب  بحران  و  کنند  عمل 
مثل سایر بحران های طبیعی و غیر طبیعی 
که به آن عادت کرده اند مدیریت کنند. مثاًل 

دوست دارند خلق اهلل »یک آن« یا »یهویی« 
به خودشان بیایند و یکصدا همه با هم زمزمه 
کنند» شیلنگت را زمین بگذار« و از فردای 
آب  آفتابه  یک  با  را  شان  ماشین  روز،  آن 
بشویند؛ آب را مایه حیات بدانند نه جاروی 
حیاط، از پسماند آب مسواکی و غنی شده 
با خمیردندان روشویی برای آبیاری درختان 
و گل های باغچه استفاده کنند، کمتر حمام 
بروند و با دستمال مرطوب خودشان را تمیز 
کنند و یا با قرار دادن سه چهار تا آجر گری 
در سیفون مستراح، حجم آب مخزن سیفون 
کاهش  معدنی  آب  بطری  یک  اندازه  تا  را 
دهند و اگر سیفون نتوانست وظیفه اش را به 
درستی انجام دهد، با دستکاری در سیستم 
تایمینگ درونی شان، تعداد بیرون روی شان 
را کاهش دهند! کشاورزان نیز به جای کشت 
برنج و هندوانه و خربزه و سیب زمینی، فقط 
زعفران،کلزا،کنجد و گیاهان دارویی بکارند و 
کمبود مایحتاج و مواد خوراکی را با چهار تا 
امضای طالیی و واردات از کشورهای خارج 

جبران کنیم.
با تدابیر اتخاذ شده فوق دیگر نگرانی بابت هدر 
روی 390 لیتر آب در ثانیه ناشی از فرسودگی 
شبکه های آبرسانی و هدر رفت سی درصد آب 

کشور معنا نخواهد داشت. 
تازه از محل صرفه جویی های صورت گرفته 
و مازاد آب، می توانیم دریاچه ارومیه و سایر 
های  برکه  ها،  چشمه  ها،  تاالب  ها،  باتالق 
خشک شده نیز احیا کنیم و حتی کارخانجات 
آب  باالی  به مصرف  نیاز  که  را  فوالد  جدید 
دارند، در یزد و استان های کویری راه اندازی 
کنیم بدون اینکه کسی به وزیر نیرو گیر بدهد!  
با این همه معانی و این سبک و  در واقع » 
انسجام . . .  چشم حسود کور که جز عیب 
از  بعد  شود  می  توصیه  ضمن  در  ننگرد!«  
ژئوپلیتیسین  دوستان  رویکرد،  این  گسترش 
) تلفظ این کلمه چقدر سخته(  نگرانی بابت 
یا بحران آب را فراموش کنند و دور  کمبود 
رویکرد » هیدروپولیتیک« یا همان »مطالعه 
ی اثر تصمیم گیری های مربوط به استفاده 
از آب در شکل گیری های سیاسی در روابط 
میان دولت ها یا روابط میان دولت ها و مردم 
یک کشور« را قلم بکشند و حتی می توانند 
مقوله  به  آب،  کمبود  بابت  نگرانی  عوض  در 
صادرات آب به سایر کشورها هم فکر کنند! 

سقف آرزوهایتان آسمان...

طنز

بحران آب و تورم 140 درصدی موز ! و  درمان  بهداشت،  وزیر  معاون 
آموزش پزشکی واکسن فخرا یک 
کار فوق العاده و خیره کننده  خواند و 
گفت: در کل دنیا تعداد محدودی  از 
کشورها توان ساخت واکسن را دارند 
که خوشبختانه ایران امروز با توجه 
به دستیابی به چند واکسن به این 
کشورها پیوسته است. ایرج حریرچی 
چهارشنبه در آیین آغاز فاز دوم کار 
ایرانی فخرا  بالینی واکسن  آزمایی 
گفت: واکسن فخرا یک کار فوق العاده 
و خیره کننده ای است که توسط 
نیروهای مسلح تولید شده و افتخار 
دیگری را برای سرزمین مان به همراه 

بهداشت،  وزیر  است.معاون  داشته 
درمان وآموزش پزشکی ادامه داد: در 
کل دنیا تعداد محدودی  از کشورها 
هستند که توان ساخت واکسن را 
دارند که خوشبختانه ایران امروز با 
توجه به دستیابی به چند واکسن 
است.وی  پیوسته  کشورها  این  به 
خاطرنشان کرد: تنها راه برون رفت 
از بحران کرونا که در صد سال اخیر 
و حتی چند قرن اخیر بشر چنین 
بحرانی را تجربه نکرده، استفاده از 
واکسن و رسیدن به ایمنی جمعی 
است که تنها از طریق واکسن ایجاد 
می شود.معاون وزیر بهداشت و درمان 

با اشاره به مسائل پیش آمده در توزیع 
واکسن کرونا گفت: برخی کشورهای 
تولید کننده واکسن از در اختیار قرار 
دادن آن به کشورهای همسایه خود 
امتناع کردند مثالً آمریکا واکسن به 
کانادا نداد یا انگلستان که از دادن 
واکسن به فرانسه خودداری کرد. در 
بسیاری کشورها هنوز واکسیناسیون 
بسیاری  در  و  است  نشده  شروع 
کشورها نیز تعداد کمی تزریق شده 
است.حریرچی انتشار اخبار غیرواقعی 
و ایجاد تردید در جامعه را یا گناه 
نابخشودنی دانست و عنوان کرد: با 
وجود شروع کرونا ارائه خدمات ما 

محدود نشد و اگر این انتشار اخبار 
گناهی  باشد  عمد  روی  از  کذب 
نابخشودنی است و ما باید از تولید 
همچنین  و  کشورمان  در  واکسن 
انجام واکسیناسیون حمایت کنیم و 
تا قبل از واکسیناسیون عمومی باید 
همه پروتکل ها از سوی مردم رعایت 
توسعه  بهداشت  وزیر  شود.معاون 
حوزه سالمت را در توسعه کشورها 
بسیار مهم دانست و افزود: در آینده 
بهداشتی  خدمات  به  کشور  نیاز 
و  یابد  می  افزایش  بسیار  درمانی 
آینده  از مشکالت 1۵ سال  یکی 
ما نگهداری افرادی با سن باالست. 

 ایران به جمع تولید کنندگان واکسن کرونا پیوسته است
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شیوه نامه پنجره واحد فیزیکی کسب وکار 
تصویب شد 

پنجاهمین  در  کسب وکار  فیزیکی  واحد  پنجره  نامه  شیوه 
نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به 
تصویب رسید.  پنجاهمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود 
محیط کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با 
حضور اعضای هیأت، تشکل های بخش خصوصی و نمایندگان 
ماه  دوشنبه 1۷ خرداد  روز  در  مرتبط  اجرایی  دستگاه های 
ارزیابی  جلسه ضمن  این  در  گزارش،  این  بر  شد.بنا  برگزار 
مقررات  هیأت  مصوبات  بموجب  که  دستگاه هایی  عملکرد 
زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مکلف به انجام وظایف 
مشخصی بوده اند، بر الزام اجرای مصوبات هیأت مقررات زدایی 

و بهبود محیط کسب و کار از سوی این دستگاه ها تأکید شد.
هیأت  مصوبات  اینکه  به  توجه  با  شد،  مقرر  جلسه  این  در 
مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، دارای زمانبندی 
مشخصی است، دستگاه های ذیربط باید در بازه زمانی مشخص 
شده، وظایف تکلیف شده را اجرا نمایند و ظرف مدت زمان 
دو هفته گزارش عملکرد اجرای مصوبات مزبور را به دبیرخانه 

هیأت ارائه دهند.
بر این مبنا، در صورتی که مصوبات دارای زمان بندی مشخصی 
باشد،  اجرای مصوبات سپری شده  برای  مقرر  زمان  و  بوده 
بازه زمانی فوق االشاره، وظایف  باید در  دستگاه های ذیربط 
تکلیف شده را اجرا کنند و در صورت عدم اجرا در بازه زمانی 
مقرر شده در این مصوبه، مراتب از سوی دبیرخانه هیأت به 

دستگاه های نظارتی عضو هیأت منعکس می شود.
بنا بر این گزارش، در خاتمه این نشست، متن پیشنهادی شیوه 
نامه اجرایی توسعه و گسترش خدمات پنجره واحد فیزیکی 
شروع کسب و کار موضوع بند )3( ماده )1( چهل و سومین 
مصوبه شماره 80/1۲04۲9 مورخ هفتم آبان ماه 1399 هیأت 
مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، طرح و تصویب شد.

مخالفت کمیسیون انرژی
 با رایگان شدن برق گلخانه ها

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو  یک 
اسالمی از مخالفت اعضای کمیسیون با رایگان شدن برق و گاز 

مصرفی گلخانه ها و شهرک های گلخانه ای خبر داد. 
هادی بیگی نژاد در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، بیان کرد: در جلسه 
کمیسیون طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵4 قانون احکام 
گرفت.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  توسعه  برنامه های  دائمی 
براساس این طرح وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف می شدند 
به  را  برق و گاز مصرفی گلخانه ها و شهرک های گلخانه ای 

صورت رایگان تامین کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: کارشناسان وزارت نفت با این طرح 
مخالفت کردند و اشاره داشتند که تصویب این طرح می تواند 
زمینه تولید رمز ارزها به صورت غیرمجاز را فراهم کند. در 
نهایت اعضای کمیسیون انرژی نیز با این طرح مخالفت کردند. 
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: در 
ادامه نیز گزارش عملکرد کمیسیون در اجالسیه اول مجلس 

یازدهم ازسوی هیات رییسه کمیسیون ارائه شد.

تولید شمش آلومینیوم ۳۳ درصد
 افزایش یافت

ایران  معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان 
)ایمیدرو( اعالم کرد: میزان تولید شمش آلومینیوم کشور در 
۲ ماهه نخست سال 1400 در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
افزایش یافت. چهار شرکت تولیدکننده  بیش از 33 درصد 
آلومینیوم در ماه های فروردین و اردیبهشت، 8۶ هزار و ۲1۶ 
تن شمش تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 
این  از  این سازمان،  اعالم  بود.براساس  تن  و ۶89  هزار   ۶4
میزان، شرکت های »ایرالکو« 30 هزار و ۲۷8 تن، »المهدی« 
30 هزار و 1۲9 تن، »سالکو« 19 هزار و ۶۶4 تن و »آلومینای 

ایران« ۶ هزار و 14۵ تن تولید کردند.
تولید بیش از 38 هزار تن پودر آلومینا

همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
نخست  ماهه  در ۲  ایران  آلومینای  شرکت  اعالم کرد:  ایران 
امسال، 38 هزار و 1۶0 تن پودر آلومینا تولید کرد که میزان 
تولید مدت مشابه سال 99، حدود 41 هزار و ۶99 تن بود که 

هشت درصد کاهش یافته است.
همچنین این شرکت طی ۲ ماه اخیر، نزدیک به 1۶9 هزار و 
118 تن بوکسیت )ماده اولیه تولید پودر آلومینا( تولید کرد 
که در مقایسه با تولید مدت مشابه سال 99 )110 هزار و 9۲۶ 

تن( ۵۲ درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، ایران از نظر ذخایر شناسایی شده که سابقه آن 
مربوط به نیم قرن گذشته است، در بین 1۵ کشور شاخص 
جهان جای دارد و نزدیک به ۶0 میلیارد تن ذخیره معدنی که 
حدود 40 میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است، شاخصی 

که به عنوان یک کشور معدنی محسوب می شود.

نصب ۱۹۰۰ مگاوات نیروگاه تولید 
پراکنده در کش

سخنگوی صنعت برق از ظرفیت نصب شده نزدیک به هزار و 
900مگاوات برق تولیدی نیروگاه های تولید پراکنده به شبکه 
خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا قبل از آغاز تابستان به ۲ هزار 
مگاوات افزایش یابد.  مصطفی رجبی مشهدی با بیان این که 
این نیروگاه ها براساس نرخ خرید تضمینی برای نیروگاه های 
جدید و نرخ تعیین شده توسط هیات تنظیم بازار برق برای 
سایر نیروگاه ها به شبکه برق می فروشند، خاطرنشان کرد: 
نرخ هیأت تنظیم حدود 4 برابر باالتر از سقف قیمت بازار عمده 
فروشی برق است.به گفته وی، در حال حاضر 1833مگاوات 
نیروگاه تولید پراکنده که در طول سال های گذشته احداث 

شده اند، برق تولیدی خود را به شبکه سراسری می فروشند.
رجبی مشهدی با بیان این که این نیروگاه ها براساس نرخ خرید 
تضمینی برای نیروگاه های جدید و نرخ تعیین شده توسط 
هیات تنظیم بازار برق برای سایر نیروگاه ها به شبکه برق می 
فروشند، خاطرنشان کرد: نرخ هیأت تنظیم حدود 4 برابر باالتر 

از سقف قیمت بازار عمده فروشی برق است.

رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی خبر داد
پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی قیمت بلیت قطار

رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات 
وابسته از پیشنهاد افزایش ۶0 درصدی قیمت بلیت قطار خبر 
داد و گفت: تا کنون خبری از تصمیم گیری و موافقت با این 

پیشنهاد در شورای عالی ترابری نشده است. 
محمد رجبی در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: در 
راستای افزایش هزینه های صنعت حمل و نقل ریلی پیشنهاد 
افزایش قیمت ۶0 درصدی بلیت قطار را به شورای عالی ترابری 
ارائه کرده ایم اما تا کنون خبری مبنی بر برگزاری جلسه برای 

بررسی، تصمیم گیری و موافقت با این پیشنهاد نشده است.
وی افزود: با وجود اینکه وضعیت پذیرش مسافر و سفرهای 
ریلی نسبت به سال گذشته و به ویژه نسبت به همین بازه 
اما  است  گرفته  رونق  و  شده  بهتر   1399 سال  در  زمانی 
شرکت های ریلی توان پرداخت حقوق پرسنل خودشان  را هم 
ندارند و عوامل بسیاری مانند انرژی، حقوق و دستمزد، تامین 
تجهیزات و... چند برابر شده است، هزینه  تمام شده شرکت های 
ریلی ۲40 درصد افزایش یافته اما مردم کشش این میزان 

افزایش قیمت را ندارند.
رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات 
و  کارگران  از  یک  هیچ  کرونا  ایام  در  اینکه  بیان  با  وابسته 
کارمندان در صنعت ریلی تعدیل نشده اند، ادامه داد: بر این 
بر  آنالیز هزینه های مترتب  و  به محاسبه  توجه  با  و  اساس 
صنعت ریلی، پیشنهاد افزایش ۶0 درصدی قیمت بلیت قطار 

را ارائه کردیم.
به گزارش ایسنا، پیش از این و در اواخر سال گذشته نیز قیمت 
بلیت قطار به نحوی افزایش یافت به گونه ای که هر مسافری 
ریلی باید تا ۵0 درصد هزینه بلیت صندلی های خالی بابت 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی را پرداخت کند و به همین 

سبب مردم باید پول بیشتری را پرداخت کنند.

وضعیت پرداخت خسارت پاالیشگاه
 نفت تهران

در جریان آتش سوزی پاالیشگاه نفت تهران و خسارت وارده 
به آن، بیمه ایران مسئولیت بررسی و پرداخت خسارت را بر 
عهده داشته و قرار است به محض ارزیابی اولیه، مبلغی به 
عنوان علی الحساب پرداخت تا خسارت نهایی مشخص و بطور 

کامل تسویه شود.  
 به گزارش ایسنا، در دوازدهم خرداد ماه  پاالیشگاه نفت تهران 
درگیر آتش سوزی گسترده ای به دلیل نشت یکی از مخازن 

ضایعات نفتی شد.
دریافت اطالعات از بیمه ایران از این حکایت دارد که درباره 
تعیین خسارت وارده و پرداخت آن، مسئولیت بر عهده بیمه 
ایران به عنوان لیدر قرار دارد؛ به طوری بیمه ایران خسارت را 
پرداخت و در ادامه سایر بیمه ها مبالغ را به بیمه ایران می 

پردازند.
در همین رابطه با وقوع آتش سوزی، کار گروه تخصصی در 
بیمه ایران تشکیل شده تا بالفاصله پس از اعالم شرکت پاالیش 
نفت تهران برای حضور کارشناسان بیمه ایران در این مجموعه، 
به سرعت مراحل تشکیل پرونده، ارزیابی و پرداخت خسارت 

انجام شود. 
بر این اساس، تیم کارشناسی بیمه ایران در محل پاالیشگاه 
جهت ارزیابی خسارت مستقر شده و قرار است به محض برآورد 
پاالیشگاه  به  الحساب  به عنوان علی  مبلغی  اولیه خسارت، 
پرداخت شود و بعد از آن که گزارش نهایی صادر و خسارت به 

طور کامل مشخص شود، پرداخت تکمیل شود. 
  همچنین مدیرعامل بیمه ایران در بازدید از پاالیشگاه نفت 
تهران، آن را یک خسارت ملی اعالم و ابراز امیدواری کرده 
با اقدامات صورت گرفته در کوتاه ترین زمان ممکن گزارش 

نهایی برای پرداخت خسارت آماده شود. 

فرصت خوبی برای همکاری عراق با ایران 
در سال پیش رو وجود دارد

وزیر کشاورزی عراق گفت: فرصت خوبی برای شروع همکاری با 
ایران در سال جاری وجود دارد. موضوع مبادله تجاری موضوع 
بسیار مهمی است. عراق واردات بسیار زیادی از ایران در بخش 
کشاورزی دارد. به شخصه تاکید دارم که واردات از ایران در 
اولویت باشد. محمد کریم الخفاجی در نشست مشترک وزرای 
جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران و کشاورزی جمهوری 
عراق که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد اظهار 
کرد: امیدواریم بتوانیم در بخش های مختلف صنعتی، صنایع 
مادر و تولیدات در بخش کشاورزی با کشور ایران همکاری 
کنیم چراکه کشاورزی در ایران بسیار پیشرفته است. جمهوری 
اسالمی ایران تنها کشوری است که در تمام زمینه ها از جمله 
مسائل اقتصادی و جنگ با داعش و همچنین در بحث انرژی ها 
در کنار عراق است. کشور عراق مدیون مردم ایران است. از 
عنایت  که  می کنم  خاص  تشکر  ایران  رهبری  معظم  مقام 

ویژه ای به مردم عراق دارد.
امضا  به  را  نامه ای  تفاهم  بتوانیم  که  است  امید  افزود:  وی 
برسانیم. امیدواریم که بتوانیم در بخش های مختلف صنعتی و 
صنایع مادر و تولیدات کشاورزی با ایران همکاری نماییم. عراق 
در سال های گذشته با داعش جنگ داشته و بخش کشاورزی 

عراق در این بحران بسیار صدمه دیده است.
الخفاجی در رابطه با زراعت و کاشت غالت گفت: غالت از 
جمله محصوالت استراتژیک و امنیتی برای کشور عراق است. 
برای هموطنان من در عراق بحث امنیت غذایی بسیار مهم 
است.   وزیر کشاورزی عراق بیان کرد: یکی از درخواست های 
ما این است که در بخش کشاورزی  سرمایه گذاری کنیم. 
از عراق بسیار برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی بازدید 
می شود. از کشور ایران در اکثر استان های عراق سرمایه گذاری 
انجام می شود. بنده تمایل دارم تفاهم نامه عملی در بخش 
کشاورزی بسته شود. در بخش دامپروری و همچنین در رابطه 
با بحث کارشناسی حوزه کشاورزی نیاز به عقد تفاهم نامه است.

وی تصریح کرد: کشاورزی در ایران بسیار پیشرفته است و نیاز 
به عقد تفاهم نامه با کشور ایران وجود دارد. در همین راستا ما 

بازدیدی از نمایشگاه اصفهان خواهیم داشت.
برای  ایران  کشاورزی  وزیر  تمایل  به  واکنش  در  الخفاجی 
واردات جو از عراق به ایران تصریح کرد: در کشور عراق مخازن 
جو زیادی وجود دارد و مخازن پر است. در رابطه با این موضوع 

می توانیم مبادله جو در برابر برق انجام دهیم.

دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
اعالم کرد: در سال های گذشته ظرفیت 
بنادر کشور به ۲8۵ میلیون تن رسیده 
که نسبت به هشت سال گذشته بیش 
از 100 میلیون تن افزایش داشته است. 
به گزارش ایسنا، در جریان دومین دور 
جمهوری  ریاست  انتخابات  مناظره  از 
یکی از نامزدها به این مسئله اشاره کرد 
که 3000 کیلومتر با دریا ارتباط داریم 
می تواند  دریا  اقتصاد  کردن  فعال  و 

اشتغال درست کند.
محمد راستاد - مدیرعامل سازمان بنادر 
ایسنا  با  گفت وگو  در   - دریانوردی  و 
درباره آخرین وضعیت تجارت دریایی 
کشور و اقدامات انجام شده و برنامه های 
توسعه بنادر اظهار کرد: به طور کلی هر 
توسعه ظرفیتی که در بخش دریایی و 
بندری انجام دهیم در راستای توسعه 
توان  آنچه می  پایه است  اقتصاد دریا 
افزایش  گفت  پایه  دریا  اقتصاد  درباره 
ظرفیت بنادر و افزایش تجارت دریایی 
سال های  طی  که  گونه ای  به  است. 
گذشته بالغ بر 100 میلیون تن ظرفیت 
بنادر را افزایش دادیم و آن را به ۲8۵ 

میلیون تن رسانده ایم.

بازرگانی  بنادر  اینکه   بیان  با  وی 
هستند،  کشور  واردات  برای  دروازه ای 
بنادر  در  توجهی  قابل  توسعه   افزود: 
بازرگانی کشور اتفاق افتاده و ظرفیت 
آن ها را طی هشت سال گذشته از 180 
میلیون تن به ۲8۵ میلیون تن در سال 

افزایش داده ایم.
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
ادامه داد: یکی دیگر  از اتفاقاتی که در 
بنادر کشور اتفاق افتاده سرمایه گذاری 
به  است.  بنادر  در  خصوصی  بخش 
قالب  در  بخش خصوصی  که  گونه ای 
میلیارد  بر 1۷000  بالغ  قرارداد   340

انجام  بنادر  در  گذاری  سرمایه  تومان 
از  توجهی  قابل  تعداد  و  است  داده 
فعالیت های تولیدی و ارزش افزوده باال 
در این مناطق کشور ایجاد کرده است. 
همچنین این سرمایه گذاری ها به ارتقاء 

نسل بنادر کمک کرده است.
توان داخلی  به  اتکاء  به گفته راستاد، 
برای تولید تجهیزات بندری و دریایی 
ناوگان عملیاتی و محوطه های  از  اعم 
که  است  اقداماتی  جمله  از  دریایی 
از  است.  شده  انجام  کشور  بنادر  در 
جمله این اقدامات می توان به طراحی 
شناورهای  انواع  فرورند  ساخت 83  و 

مختلف اشاره کرد که به رونق صنایع 
دریایی داخلی منجر شده است.

به  توجه  با  کلی  طور  به  افزود:  وی 
ایران  که  قابلیت هایی  و  ظرفیت ها 
دارد و با توجه به ۲800 کیلومتر نوار 
شده  انجام  اقدامات  علی رغم  ساحلی 
برای  نیز  دیگری  بسیار  ظرفیت های 
دارد.  وجود  بنادر  در  سرمایه گذاری 
البته سازمان بنادر خارج از وظایف خود 
طرح مطالعات مناطق یکپارچه ساحلی 
و  داده  قرار  کار  دستور  در  را  کشور 
تطبیق این مطالعات در چنداستان را 

نیز انجام داده است.
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
شهرستان های  توسعه  کرد:  اعالم 
ساحلی نیز در قالب این طرح مطالعاتی 
بوده  اقدام  دست  در  اقدامات  دیگر  از 
که زمینه هر گونه فعالیت اقتصادی را 
ویژه  طرح  دیگر  نکته  و  کرده  فراهم 
است  کشور  جزایر  راهبردی  مطاالت 
را  جزایر  در  ای  توسعه  طرح های  که 
می توانیم از این طریق به نتیجه برسانیم 
و در راستای طرح های توسعه ای بنادر 
طرح جامعی را مصوب و نهایی کردیم 
و در قالب برنامه ای مشخص شده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از 
مالی تصویب شده  انتشار صورت های 
سال 99 سازمان بورس برای مشاهده 
راستای  در  گفت:  و  داد  خبر  عموم 
مالی  های  صورت  شفافیت،  ارتقای 
تصویب شده سال گذشته این سازمان 
برای نخستین بار جهت مشاهده عموم 
خواهد  منتشر  بازار  فعاالن  و  مردم 
با  دهنوی«  دهقان  »محمدعلی  شد. 
بیان اینکه موضوع جلسه شورای عالی 
بورس، برگزاری مجمع ساالنه سازمان 
اوراق بهادار بود که طی آن،  بورس و 
گزارش هیات مدیره سازمان بورس به 
شورای عالی بورس و همچنین گزارش 
حسابرس قانونی سازمان بورس و اوراق 
بهادار ارائه شد، افزود: از نکات برجسته 
جلسه این بود که گزارش حسابرسی 
سازمان بورس و اوراق بهادار، هیچ بند 
حسابرسی نداشت و به  اصطالح پاک 
بود.وی اظهار داشت: این گزارش ها به 
نحو مطلوب ارزیابی شده و مورد تایید 
ارائه،  از  پس  نهایت  در  و  گرفت  قرار 

ضمن  بورس  عالی  شورای  اعضای 
به  بورس  سازمان  از  تشکر  و  تقدیر 
سبب مطلوب بودن گزارش ارائه شده، 
کردند. تصویب  را  مالی  صورت های 

دهقان دهنوی یکی دیگر از نکات مثبت 
گزارش ارائه شده را واریز بخش عمده 
درآمدهای سازمان بورس و شرکت های 
تابعه آن به صندوق تثبیت بازار دانست 
و گفت: از نکات مهم این گزارش این 
بود که در سال 99، به دنبال توسعه 
معامالت،  افزایش  و  بازار  در  فعالیت 
کارمزدها  محل  از  سازمان  درآمد 
 90 حدود  در  که  بود  ،قابل توجهی 
درصد از این درآمد به صورت داوطلبانه 
توسط سازمان بورس به حساب صندوق 
راستای  در  و  واریزشده  بازار  تثبیت 
حمایت از بازار به کار گرفته شده است.

بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رییس 
خاطرنشان کرد: عالوه بر سازمان بورس 
سپرده گذاری  شرکت  بهادار،  اوراق  و 
نیز  بورس  رایان  و  فناوری  مدیریت  و 
زیرمجموعه  شرکت های  به عنوان  که 

سازمان بورس از محل کارمزدها درآمد 
خودشان،  سهم  به  می کنند،  کسب 
را  درآمدشان  از  قابل توجهی  بخش 
به صندوق تثبیت و توسعه بازار واریز 
کرده اند که این منابع نیز برای حمایت 
از بازار به کار گرفته شده است.به گفته 
وی، عالو ه بر منابع واریزی به صندوق 
تثبیت، سود سنوات گذشته صندوق 
دریافت  بورس  سازمان  سوی  از  نیز 
نشده  و در جهت حمایت از بازار  و 
صرف حمایت از بازار شده است.دهقان 
گزارش ها  این  عمومی  انتشار  دهنوی 
را به عنوان یک تصمیم مهم از سوی 
سازمان بورس به منظور شفافیت اعالم 
کرد و گفت: همان طور که  پیش ازاین 
تصمیم گرفته بودم، در راستای ارتقای 
شفافیت، صورت های مالی سازمان برای 
نخستین بار برای عموم مردم و فعاالن 
ترتیب  بدین  بازار منتشر خواهد شد. 
در چند روز آینده صورت های سازمان 
برای اولین بار منتشر خواهد شد و از 
این طریق فعاالن بازار، نهادهای مالی، 

می توانند  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
گزارش سازمان عملکرد آن را مشاهده 
و  بورس  سازمان  اقدام،  این  با  کنند. 
اوراق بهادار نیز مانند هر نهاد عمومی 
دیگری که باید اصل شفافیت را رعایت 
کند، عملکرد مالی اش در عملکرد دید 
و قضاوت عموم مردم قرار خواهد گرفت 
شفافیت  میزان  بر  ساختار  این  در  و 
افزوده خواهد شد.رییس  بازار سرمایه 
سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر 
این نکته که سازمان بورس به عنوان یک  
نهاد عمومی غیردولتی هیچ الزامی برای 
انتشار این صورت های مالی ندارد افزود: با 
توجه به ضرورت افزایش شفافیت در بازار 
سرمایه این تصمیم توسط سازمان بورس 
و اوراق بهادار اتخاذ شد ضمن اینکه، این 
موضوع همواره یکی از خواسته های فعاالن 
بازار سرمایه بود به طوری که در سال های 
گذشته همواره بر روی انتشار صورت های 
مالی سازمان بورس تأکید داشتند اما بنا 
به دالیلی انجام نشده بود، ما امسال برای 

اولین بار این کار را انجام خواهیم داد.

یک تولیدکننده فعال در عرصه مشاغل 
خانگی گفت: عدم موفقیت در اتصال 
درست به بازار از مهمترین موانع پیش 
توسعه مشاغل خانگی است که  روی 
امید است با اجرای طرح توسعه مشاغل 
به  و  درستی  به  اتصال  این  خانگی 

صورت مستمر عملیاتی شود. 
و   13۶۶ متولد  کریمی  ابوذر 
رشته  ارشد  کارشناسی  فارغ التحصیل 
مدیریت است و در حوزه معرق کاری و 

پیکرتراشی چوب فعالیت می کند.
کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  وی 
آقداش  روستای  در  که  کارگاه  این  در 
شهرستان خنداب قرار دارد، برای چهار 
نفر به صورت مستقیم و 10 نفر به صورت 
ایجاد شده  غیرمستقیم فرصت شغلی 
تولیدی  در خصوص ظرفیت  است.وی 
این کارگاه گفت: میزان تولید این کارگاه 
بسته به نوع محصول و میزان سفارش 
متغیر است ولی تعدادی از محصوالت در 
تیراژ باال قابل ارائه در بازار مصرف است. 
محصوالت تولیدی بیشتر غزال و لک لک 
است که در تیراژ باال تولید می شود بعنوان 
مثال ماهانه افزون بر هزار عدد لک لک 
تولید و روانه بازار مصرف می شود.کریمی 
تولید در  موانع پیش روی  به  ادامه  در 
حوزه صنایع دستی اشاره کرد و افزود: 
به حوزه صنایع دستی آنطور که باید و 
شاید توجه نشده و بها داده نمی شود، 
ولی در مجموع در قبال اینگونه فعالیت 
های تولیدی مانع تراشی نشده و مخالفتی 
صورت نمی گیرد، گرچه این عرصه نیازمند 
توجه بیشتر است.وی به وجود مشکالتی 
نظیر نبود یک بازار فروش مشخص، عدم 
حمایت های الزم از واحدهای مربوطه و 
نداشتن بیمه به عنوان مهمترین موانع 
توسعه ای اشاره کرد و افزود: اتصال به بازار 

یکی از مهمترین موانع است که امیدواریم 
با طرح جهاددانشگاهی بتوانیم به صورت 
مستمر این اتصال به بازار را عملیاتی کنیم 
و این مشکل رفع و منجر به اشتغال پایدار 
و تقویت انگیزه در بین تولیدکنندگان شود. 
از سوي جهاددانشگاهي براي کسب و کار 
ما در دو بازار مکان ملي، فروشگاه اینترنتي 
درخصوص  است.وی  شده  اندازي  راه 
تامین مواد اولیه نیز گفت: با توجه به 
پتانسیل باال و کشش خوب منطقه، در 
حوزه تهیه مواد اولیه مشکلی وجود ندارد 
و ظرفیت های این منطقه منجر به سهولت 

در تامین مواد اولیه شده است.
این پیشران طرح توسعه مشاغل خانگی 
محصول  فروش  نحوه  خصوص  در 
حضوری  صورت  به  فروش  گفت:  نیز 
مجازی  فضای  در  فروش  طریق  از  یا 
صورت  اینترنتي  هاي  فروشگاه  و 
می گیرد که امید است با فراهم شدن 
بازار  از  بتوانیم  الزم  زیرساخت های 
شویم.  برخوردار  مناسب تری  مصرف 
گرچه بازار فروش حضوری نیز برخی 
مواقع با برپایی نمایشگاه های صنایع 
دستی، نمایشگاه مبلمان و فرشگاه های 

صنایع دستی و... فراهم است.
از  مشکالت  شدن  برطرف  گفت:  وی 

بستگی  خانگی  مشاغل  طرح  طریق 
به حمایت های الزم از طرف واحدهای 
مربوطه دارد و نباید در حد یک طرح 
باشد بلکه حمایت و پشتیبانی باید در 
فاز اجرایی قرار گیرد تا شاهد رونق و 
جهش در تولید این محصوالت باشیم.

فعالیت  توسعه  مزیت  خصوص  در  او 
مشاغل خانگی بیان کرد: توسعه مشاغل 
خانگی منجر به گردش توسعه اقتصاد 
اقتصادی  بنیه  تقویت  سایه  در  کشور 
خانوارها شده و بستری برای افزایش تولید 
و شکوفایی اقتصادی خواهد شد و دروازه 
ای به سمت ورود افراد غیرفعال به بازار کار 

و تولید باز می کند.
 کریمی تاکید کرد: جهاددانشگاهی یک 
بازار اینترنتی تحت عنوان چیگل را راه 
اندازی کرده است که عملیاتی شدن 
آن منجر به ایجاد و تقویت بازار مصرف 
شده و نتیجه آن افزایش میزان تولید و 

اشتغال خواهد بود.
وی خواستار حمایت در زمینه اعطای 
تسهیالت ارزان قیمت و حمایت واقعی 
برای برون رفت از مشکالت و برآوردن 
مشاغل  تولیدکنندگان  خواسته های 
است جهاد  امید  افزود:  و  خانگی شد 
دانشگاهی که مسئولیت پیاده سازی و 

اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی 
را با کارفرمایی وزارت تعاون،  کار و رفاه 
با یک  بتواند  بر عهده دارد  اجتماعی 
سازوکار و اقدام عملی بر مشکالت پیش 
رو فائق آید و اعتماد پیشران ها نیز برای 

توسعه فعالیت ها، تقویت شود.
او همچنین به صاحبان مشاغل خانگی 
توصیه کرد که در سایه فراگیری آموزش 
های الزم به مهارت کافی دست یابند تا 
بتوانند در سایه حمایت هایی که صورت 
می گیرد در طرح ملي توسعه مشاغل 
خانگی به افراد پیشران تبدیل شوند که 
نتیجه آن افزایش درآمدزایی برای خانواده 
ملی  طرح  است،  بود.گفتنی  خواهد 
توسعه مشاغل خانگی در دبیرخانه ستاد 
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آسیب 
شناسی طرح های قبلی و انجام مطالعات 
داخلی و خارجی در سال 139۶ طراحی 
شد و به تصویب رسید.به منظور اجرا و 
پیاده سازی این طرح، جهاددانشگاهی 
به عنوان یک نهاد توسعه ای، واسطه ای 
و  شناسایی  به  مکلف  تسهیلگر،  و 
توانمندسازی )آموزش و مشاوره( اشخاص 
حقیقی و حقوقی و پایدارسازی مشاغل 
خانگی با اتصال به بازار با بهره مندی از 
شبکه های افقی و عمودی شد.به گفته 
مسئوالن جهاد دانشگاهی، این نهاد با 
استفاده از شبکه کارشناسان، مشاوران و 
تسهیلگران خود در سراسر کشور در نظر 
دارد با بهره مندی از ظرفیت های تمامی 
سازمان های دولتی و غیر دولتی بویژه 
و  مفقوده  بخش خصوصی، حلقه های 
خالء طرح های مشابه قبلی را شناسایی و 
نقش و جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد 

کشور را توسعه دهد.

مدیرعامل سازمان بنادر اعالم کرد

افزایش ظرفیت ساالنه بنادر به ۲۸۵ میلیون تن

رییس سازمان بورس: 

صورت های مالی سازمان بورس برای نخستین بار منتشر می شود

توسعه مشاغل خانگی زمینه ساز توسعه اقتصاد کشور

اقتصادی
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رضایی: 
دولتم امید را به مردم هدیه می دهد

دکتر محسن رضایی با تأکید بر اینکه 1400 سال گشایش 
مردم خواهد بود گفت: ان شاءاهلل در دولت من، امید را به ملت 
ایران هدیه خواهیم داد.دکتر محسن رضایی کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه 1400 سال گشایش مردم 
خواهد بود گفت: ان شاءاهلل در دولت من، امید را به ملت ایران 
هدیه خواهیم داد.  دکتر محسن رضایی کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری در بدو ورود به سالن مناظرات نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران، با بیان این 
مطلب، افزود: ان شاءاهلل این ناراحتی ها کنار می رود و مجدداً 
لبخند به چهره ملت ایران بازخواهد گشت و دوباره برکت 
شاهد  ایران  ملت  ان شاءاهلل  و  می آید  مردم  سفره های  به 
آغاز جدیدی در زندگی خود خواهند بود و کشور به سوی 

جهش های بزرگ حرکت خواهد کرد.
رضایی درباره برنامه هایش در مناظره دوم اظهار داشت: این 
و  اصلی  بحث های  که  امیدوارم  و  است  مهم  بسیار  مناظره 
دردهای اصلی ملت ایران را در این مناظره بتوانیم باز کنیم و 
بتوانیم در اینباره صحبت کنیم و برای آن هم راهکار بدهیم و 
همگی باید از بحث های حاشیه ای پرهیز کنیم.وی تأکید کرد: 
من این آمادگی را دارم که به فضل پروردگار متعال از آینده 
خوب ملت ایران صحبت کنم و آنها را نسبت به آینده امیدواری 
حقیقی بدهم زیرا امید گفتنی نیست، بلکه امید دیدنی است و 
ان شاءاهلل در دولت ما امید را به ملت ایران هدیه خواهیم داد.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر )عج( استان خوزستان:
 حماسه ای بی نظیر در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 

خلق می شود 
فرمانده سپاه حضرت ولی عصر )عج( استان خوزستان گفت: 
حماسه ای بی نظیر در ۲8 خرداد 1400 رقم می خورد و قطعاً 
حضور مردم باعث امید برای کشور و ناامیدی برای دشمنان 
است. سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوار پور فرمانده سپاه 
حضرت ولی عصر )عج( استان خوزستان در حاشیه همایش 
نهضت روشنگری بسیج اقشار در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
امروز همه مردم می دانند که مشارکت در برگزاری انتخابات 
یک امر بسیار مهم است و حضور در صحنه انتخاب قطعاً 
اهمیت باالیی دارد.وی به تجدید میثاق نیروهای بسیجی برای 
تأمین امنیت برگزاری انتخابات به عنوان یکی از اهداف این 
همایش اشاره کرد و افزود: نیروهای بسیجی برای کمک به 
مشارکت مردم و حضور باشکوه آنها پای صندوق های رأی نیز 
تجدید میثاق داشتند؛ بسیجیان قطعاً در این زمینه همچون 
گذشته از هیچ تالشی فروگذار نمی کنند.فرمانده سپاه حضرت 
ولی عصر )عج( خوزستان با اشاره به حضور رده های اقشاری 
مختلف بسیج در این همایش، تصریح کرد: نیروهای بسیج بار 
دیگر پرانرژی و با همه توان در صحنه ای که یک جنگ تمام 
عیار با دشمنان کشور است، حضور دارند تا بتوانیم روز ۲8 
خرداد حماسه ای بی نظیر را با شرکت مردم در صحنه خلق 
کنیم.سردار  شاهوار با دعوت از عموم مردم برای مشارکت 
همه جانبه در انتخابات پیش رو، عنوان کرد: امید است که 
حداکثری  مشارکت  شاهد  خوزستان  مردم  همه  حضور  با 
آنها در تعیین سرنوشت و آینده کشور باشیم.وی با اشاره به 
اینکه حماسه ای بی نظیر در ۲8 خرداد 1400 رقم می خورد، 
گفت: قطعاً حضور مردم مایه امید برای کشور و همچنین مایه 
ناامیدی برای دشمنان قسم خورده انقالب است که چشم به 

نابودی نظام دوخته اند.

محمودی نشست کمیسیون آیین نامه را تشریح کرد
کمیسیون  آیین نامه در حال بررسی طرحی برای 
برگزاری مجازی صحن علنی در شرایط خاص

سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس نشست این 
کمیسیون را تشریح کرد. سمیه محمودی با اشاره به نشست 
)چهارشنبه، 19 خردادماه( کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس 
گفت: سه طرح جعفر قادری نماینده شیراز برای اصالح آیین 
نامه داخلی مجلس در قالب یک طرح مطرح و بعد از تصویب 
به جزئیات  برای رسیدگی  کلیات آن، مقرر شد کارگروهی 
تشکیل شود.نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای 
اسالمی در ادامه درباره برخی مفاد این طرح عنوان کرد: بخشی 
اولویت  ترتیب  ها،  کمیسیون  مشاوران  درباره  طرح  این  از 
صحبت نمایندگان، نحوه مواجهه با اخطار قانون اساسی و تذکر 
آیین نامه های خارج از موضوع، به رأی گذاشتن سوال وزرا 
بدون پرسش از نماینده سوال کننده درباره اقناع، عدم بررسی 
طرح هایی که با اصل ۷۵ مغایرت دارند، تبدیل بخش هایی از 
گزارش تفریغ بودجه قرائت شده از سوی دیوان محاسبات به 
طرح برای اصالح قانون بودجه بود.وی افزود: همچنین ضرورت 
بررسی طرح های تحقیق و تفحص با 10 امضا به جای یک 
امضا، نیز یکی از مهم ترین موارد مد نظر نماینده طراح در طرح 
اصالح قانون آیین نامه داخلی مجلس بود.سخنگوی کمیسیون 
امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسالمی در پایان 
خاطرنشان کرد: طرح دیگری هم برای مجازی شدن صحن 
علنی در زمان های خاص مطرح شد که بعد از بررسی، قرار 

شد رأی گیری برای کلیات آن در جلسه آتی صورت گیرد.

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی خبر داد
تصویب سند علم و فناوری در حوزه 

دفاعی و امنیتی کشور
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی از تصویب سند علم و فناوری 
در حوزه دفاعی و امنیتی بعد از 10 سال در این شورا خبر داد و 
گفت: اجرای این سند را به نیروهای مسلح دادیم که نتایج خوبی 
داشت. دکتر سعید رضا عاملی در نشست کمیته تخصصی تدوین 
سند ملی فرهنگ جهاد، مقاومت، دفاع، ایثار و شهادت ضمن 
بیان این مطلب گفت: سالگرد رحلت امام خمینی)ره( و سالگرد 
شروع رهبری مقام معظم رهبری را گرامی می داریم. الزم است 
روی الگوی رهبری، امام خمینی و رهبری حکیم انقالب کار 
کارشناسی همه جانبه ای صورت بگیرد و مراکز پژوهشی توجه 
ویژه ای روی تبیین الگوی رهبری داشته باشند.وی با تاکید بر 
اینکه برخی کشورهای کوچک و ضعیف راجع به رهبران خود 
کتاب ها می نویسند، خاطر نشان کرد: به فاخرترین عناصر رهبری 
در الگوی رهبری مقام معظم رهبری در این 30 سال رسیده ایم. 

رئیس کمیسیون شوراها:
تشکیل کارگروهی در کمیسیون به منظور 

بازنگری و اصالح قانون مدیریت بحران
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور اظهار داشت: در 
جلسه کمیسیون مقرر شد کارگروهی به منظور بازنگری و 
اصالح قانون مدیریت بحران کشور در کمیسیون تشکیل شد و 
این قانون را براساس نیازها و مقتضیات حال و آینده کشور در 
حوزه های مختلف مورد بازنگری قرار دهد. محمدصالح جوکار  
در خصوص جلسه کمیسیون شوراها، اظهار داشت: با توجه 
به شرایط خاص کشور در زمینه بحران ها نظیر آتش سوزی، 
تنش های آبی، زلزله، کمبود برق و مواجهه با سایر بحران ها 
جلسه ای با حضور دستگاه های دخیل در موضوع مدیریت 
بحران و همچنین شهرداری تهران به عنوان شهرداری پایتخت 

تشکیل شد.
وی افزود: بحث مدیریت بحران و نحوه مواجهه با چالش های 
جدید و پیش رو در چارچوب برنامه هفتم توسعه موضوع 
دیگری بود که کمیسیون در چارچوب وظایفش به آن ورود 
کرد. همان طور میزان آمادگی در مواجهه با بحران و وضعیت 
تولید برق و نحوه مدیریت کمبود آب و همین طور ارائه برنامه 
جامع مدیریت بحران به کمیسیون و نحوه برخورد دستگاه ها با 

حوادث غیرمترقبه در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
لزوم ارائه برنامه و راهکار برای مواجهه با بحران ها و تنش های 
آبی و تدوین برنامه جامع مدیریت بحران موضوعی بود که در 
جلسه به آن تاکید شد، همچنین لزوم اصالح قانون مدیریت 
بحران و ارتقاء آمادگی با چالش های سایبری در حوزه برق 

یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید جلسه بود.
وی تصریح کرد: مطالبه سازمان مدیریت بحران این بود که 
کمیسیون شوراها اعتبارات پیش بینی شده به بحث بحران 
و آمادگی مواجهه با این موضوع را در سازمان های مختلف 
منجمله سازمان شهرداری ها، آتش نشانی و سایر بخش ها در 
چارچوب بودجه 1400 پیگیری نموده و نسبت به اختصاص 

آن مساعدت الزم صورت دهد.

جانشین وزیر دفاع:
 واکسن فخرا 

در تراز واکسن های جهانی است
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: یکی از 
افتخارات ایران ساخت واکسن ایرانی فخرا در تراز واکسن های 
جهانی است و می توانیم با افتخار بگویم که این واکسن برتری 
های نیز نسبت به نمونه های خارجی خود دارد. سردار قاسم 
تقی زاده روز چهارشنبه در آیین آغاز فاز دوم کارآزمایی بالینی 
واکسن ایرانی فخرا اظهار کرد: وزارت دفاع و نیروهای مسلح 
در کنار فعالیت های نظامی کارهای بسیار بزرگی را انجام داده 
است که موجب افتخار ماست.جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح افزود: خوشبختانه توانستیم بعد از شیوع کرونا 
در کنار ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و ارائه خدمات در 
بیمارستان های مختلف نیروهای مسلح به مردم، در حوزه 
و  از مهمترین  امروز یکی  و  وارد شویم  ساخت واکسن هم 
کارآمدترین واکسن ها در وزارت دفاع تولید شده است.تقی زاده 
در ادامه  کسب تکنولوژی های مختلف در موشک نقطه زن، 
شناورهای پیشرفته و حوزه هوایی اظهار کرد: توانستیم در 
بسیاری از سالح ها تجهیزات به پیشرفت های بسیار خوبی به 
دست بیاوریم، موشک های زمین به زمین را نقطه زن کنیم و 
در صنعت هوایی با ساخت جنگنده آموزشی و سالح انفرادی به 
برتری هایی نسبت به غرب دست یابیم. عالوه بر این بسیاری از 
تجهیزات را تولید کردیم که قابل گفتن و اعالم عمومی نیست 

که انشاهلل در زمان خود برخی از آنها اعالم می شود.
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در حوزه 
ساخت واکسن یکی از افتخارات بزرگ ما این است که در 
زمان شهید فخری زاده تیم و کادری بسیار فهیم و دانشمند 
را تشکیل دادند و فاز تحقیقاتی واکسن ایرانی را آغاز کردند 
که الحمداهلل با پشتیبانی های صورت گرفته امروز توانسته ایم 
به موفقیت های خوبی و مراحل موفقیت آمیز در شرکت سپند 
برسیم و امیدواریم در زمان ریاست جدید این سازمان نیز 
موفقیت ها ادامه یابد تا شاهد توسعه زیر ساختار و توسعه 

واکسن ایرانی فخرا باشیم.
وی ادامه داد: آنچنان که ما در صنعت هوایی، موشک سازی، 
هواپیمایی و شناور تمام تجهیزات بومی است ان شاءاهلل یکی از 
افتخارات ایران ساخت واکسن ایرانی فخرا در تراز واکسن های 
جهانی است و می توانیم با افتخار بگویم که این واکسن برتری 
های نیز نسبت به نمونه های خارجی خود دارد و امیدواریم 
بتوانیم در فاز اول نیاز داخلی کشور را تامین و در مراحل بعد 
به بحث صادرات آن بپردازیم.فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن 
ایرانی فخرا با حضور سردار قاسم تقی زاده جانشین وزیر دفاع، 
قرارگاه مهارت آموزی  سردار محمد حسین سپهر فرمانده 
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ، سردار مهدی فرحی،  دکتر 

حریر چی معاون وزیر بهداشت و درمان برگزار شد.

ره پیک: 
شورای نگهبان در بررسی صالحیت ها

 به وظایف قانونی خود عمل کرد
قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان در بحث 
احراز صالحیت ها تالش کرد در چارچوب وظایف قانونی خود 
عمل کند که در سخنان رهبر انقالب هم این مباحث مورد 
توجه و تأیید قرار گرفت.  سیامک ره پیک در همایش مدیران 
ستادی و استانی شورای نگهبان با اشاره به بحث برگزاری 
انتخابات گفت: انتخابات فرصت مغتمی برای تغییر و تحول 
است؛ در واقع یک امتیازی است که قانون اساسی و جمهوری 
اسالمی در اختیار ما قرار داده که در مقاطعی برای تعیین 
مقام  قائم  و  حقوقدان  بگیرم.عضو  تصمیم  کشور  سرنوشت 
دبیر شورای نگهبان افزود: اگر در شرایطی قرار گرفتیم که 
احساس می کنیم باید تغییری در بخش هایی از کشور ایجاد 
کنیم باید از این فرصت یا امتیاز یا حق و یا تکلیف استفاده 
کنیم و حضور پررنگی در روز رأی گیری داشته باشیم؛ از همه 
به ویژه از همکاران خودم در شورای نگهبان و شبکه نظارت 
سراسر کشور می خواهم که مردم را توصیه به حضور گسترده 
در پای صندوق رأی کنند؛ این همان تواصی به حقی است که 

رهبر انقالب فرمودند.

و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
بررسی  از  مجلس  خارجی  سیاست 
امنیت انتخابات 1400 با حضور وزیر 

کشور خبر داد. 
ابوالفضل عمویی در گفت وگو با خبرنگار 
اینکه  بیان  با  ملت،  خانه  خبرگزاری 
جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی با حضور رحمانی فضلی وزیر 
کشور با موضوع بررسی امنیت انتخابات 
با  فضلی  رحمانی  گفت:  شد،  برگزار 
ارائه گزارشی از پیگیری موضوع امنیت 
وزارت  هدف  که  کرد  تاکید  انتخابات 
سالم  امن،  انتخاباتی  برگزاری  کشور 
در همین چارچوب  و  است  قانونی  و 
سه  در  امنیتی  مباحث  و  موضوعات 
پیش  و  بررسی  مورد  رو  پیش  مقطع 
قرار  کشور  انتخابات  ستاد  در  بینی 

گرفته است.
روز ۲8  تا  اول  مقطع  داد:  ادامه  وی 

خرداد و روز انتخابات است، مقطع دوم 
از ۲8 خرداد ماه تا نیمه مرداد ماه است 
که مراحل گذار دولت طی می شود و 
بعد از آن دوران استقرار دولت بعدی 
را  ماه  نیمه شهریور  تا  نیمه مرداد  از 

خواهیم داشت.
داشت:  اظهار  مجلس  نماینده  این 

رحمانی فضلی تاکید کرد با مبنا قرار 
حداکثری،  مشارکت  موضوع  دادن 
وزارت کشور تالش می کند فضا را برای 
برگزاری انتخاباتی امن و سالم آماده کند 
و در همین چارچوب از دی ماه سال 
گذشته جلساتی با سه مبنای پیشگیری، 
موضوعات  مدیریت  و  بینی  پیش 

امنیتی، مسائل انتخابات و تامین امنیت 
است.نماینده  شده  تشکیل  انتخابات 
مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس در مجلس شورای اسالمی 
شده  ارائه  گزارش  براساس  کرد:  بیان 
از لحاظ  در این جلسه، نگرانی جدی 
مباحث امنیتی در انتخابات فعال پیش 
بینی نمی شود با این حال انتظار می 
رود انتخاباتی امن را پیش روی داشته 
باشیم.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس گفت: در این 
وزیر  امنیتی  معاون  ذوالفقاری  جلسه 
کشور گزارشی از اقدامات صورت گرفته 
در چارچوب موضوع ارائه کرد، اعضای 
ضرور  بر  ملی  امنیت  کمیسیون 
پیگیری انتخاباتی با نشاط که منجر به 
مشارکت حداکثری شود تاکید کردند 
و خواستار ساز و کارهای پیش بینی 

مسائل امنیتی در انتخابات شدند.

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه کسانی که در انتخابات مشارکت 
اعتراض های  و  نقدها  هم  می کنند، 
به جایی دارند اما آنها با وجود این نقدها، 
انتخابات را مهم ترین پنجره ی »تنفس 
با  نباید  گفت:  می دانند،  مدیریتی« 
انتخابات هم  درباره موضوع  دشمنان 
صدا شویم. دکترمحمدباقر قالیباف در 
نشست علنی ) چهارشنبه 19 خرداد 
ماه( مجلس شورای اسالمی در نطق 
پیش از دستور خود، ضمن بزرگداشت 
و گرامیداشت یاد و خاطره  حضرت امام 
خمینی رضوان اهلل تعالی علیه، گفت: 
سالروز قیام خونین پانزده خرداد را به 
آزادگان  و  اسالمی  ایران  عزیز  مردم 
سراسر جهان تسلیت عرض می کنم. بی 
شک این روز  نقطه ی عطفی در شکل 
گیری انقالب اسالمی ایران و پیروزی 

آن محسوب می شود.
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
همچنین در چهارمین سالگرد حمله ی 
تروریستی گروهک تکفیری داعش به 
خانه ی ملّت، یاد و خاطره ی شهدای 
این اقدام وحشیانه را گرامی می داریم.

وی ادامه داد: رهبر حکیم انقالب در 
سالروز رحلت معمار انقالب تبیین بسیار 
مّهم و دقیقی از »مردم  ساالری دینی« 
انقالب  دستاورد  مهمترین  بعنوان 
اسالمی  ارائه دادند که بدلیل اهمیت 
آن نباید اجازه دهیم این مبحث ذیل 
فضاهای سیاسی کشور به حاشیه برود.

قالیباف اضافه کرد: پیروزی امام خمینی 
رحمه اهلل علیه دو محور اصلی داشت؛ 
خداباوری و مردم باوری. امام بزرگوار ما 
با تمام وجود به وعده های خداوند متعال 
اعتقاد راسخ داشتند و تمام زندگی شان 
را بر مبنای دستورات و سّنت های الهی 
تنظیم و هدایت کردند.محبت متقابل 

دولت و ملت نسبت به یکدیگر به نظام 
سیاسی قوام و موفقّیت می بخشند 

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان 
اینکه اخالص تمام عیار امام ایشان را 
به فردی خودساخته و خداباور تبدیل 
کرده بود که در مسیر اجرای فرامین 
الهی هیچ ترس و اندوهی به دل شان  
راه نمی دادند، اضافه کرد: دومین عنصر 
ایشان  مردم باوری  امام،  موفقیت های 
بود. امام معتقد بودند که تمام حکومت، 
دستگاه هایی در خدمت مردم است و 
آن عواملی که به یک نظام سیاسی قوام 
و موفقّیت می بخشند، اراده و فداکاری  
یک ملّت و محبت متقابل دولت و ملّت 

نسبت به یکدیگر هستند. 
مردم  توانایی  به  امام)ره(  عمیق  باور 
برای تغییر شرایط اجتماعی و اختیار 
آنها برای تعیین سرنوشت خود انقالب 

شکوهمند مردم ایران را  بنیان نهاد 
وی تصریح کرد: باور عمیق امام راحل 
شرایط  تغییر  برای  مردم  توانایی  به 
تعیین  برای  آنها  اختیار  و  اجتماعی 
سرنوشت خود، انقالب شکوهمند مردم 
ایران را بنیان نهاد  و موجب  تشکیل 
شد.  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
حضرت امام  به پشتوانه ی ملت  دولت 
روزهای  آخرین  تا  و  دادند  تشکیل 

و  قدرت  این  ایشان  برکت  پر  حیات 
بسیج عمومی مردم بود که امکان غلبه 
بر تمام مشکالت و توطئه های دشمنان 

را  فراهم می ساخت.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
در منطق قرآنی اعتقاد ما این است که 
مردم می توانند هر شرایطی را هر چقدر 
تغییر  باشد،  دشوار  و  سخت  که  هم 
دهند و اراده ی ملّت می تواند »معجزه 
ی اجتماعی« بیافریند و در انتها  اراده 
ی خداوند متعال نیز در راستای اراده 
مردم قرار خواهد گرفت. کسانی که  با 
هر علت و نیتی  به محض دیدن هر 
اشکالی انتخابات را تضعیف می کنند، 

نمی توانند ادعای مردم ساالری کنند
یاد  امام   از  اینکه ما   به  اشاره  با  وی 
گرفته ایم »جمهوری اسالمی« نه یک 
کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر، اضافه 
کرد: از دید ما جمهوریّت و اسالمّیت دو 
چیز جدا از هم نیستند که به هم الصاق 
واحد  حقیقت  یک  این  باشند.  شده 
است؛ جمهوریّتش از دین گرفته شده 

و اسالمیتش مردمی است.
تصریح  کشورمان  مقننه  قوه  رئیس 
کرد: در آموزه های امام راحل رحمه اهلل 
علیه »مردم ساالری دینی« در دو محور 
مشخص می شود: اول انتخاب حاکمان 

به دست مردم و با رأی آنها که مّهم ترین 
جلوه ی آن انتخابات است. کسانی که 
با هر علت و نیتی به محض دیدن هر 
اشکالی انتخابات را تضعیف می کنند، 

نمی توانند ادعای مردم ساالری کنند.
مظهر  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
جمهوری  نظام  در  نظارت  مسئول  و 

اسالمی هستند 
وی با بیان اینکه دوم، نظارت بر عملکرد 
مسئوالن و مراقبت از اینکه در راستای 
منافع عمومی عمل کنند، ادامه داد: 
و  نمایندگان مردم در مجلس مظهر 
مسئول این نظارت در نظام جمهوری 
اسالمی هستند و ان شاء اهلل با عنایت 
الهی به وظیفه شان  به درستی عمل 
شورای  مجلس  کرد.رئیس  خواهند 
اسالمی با بیان اینکه با پیروی از همان 
منطق خداباوری و مردم باوری که امام 
عزیزمان  آن را  در کشورمان نهادینه 
کردند، اعتقاد داریم که با کاری مردمی 
حرکت  موتورهای  می توان  انقالبی  و 
فعال تر  را   ایران  ملت  سریع  و  قوی 
کرد، اضافه کرد: با آغاز گام دوم انقالب 
امیدوارتریم.  جوان  نسل  به  اسالمی 
هم  را  پیروزی  کلید  و  ماندگاری  رمز 
در همین جمهوری اسالمی می دانیم. 
جایی که خداباوری و مردم  باوری به 
فرمول  این  است،  شده  آمیخته  هم 
هیچ بن بستی ندارد.قالیباف افزود: اگر 
هم در زمینه ای به مشکل برخورده ایم 
یا فرمول »خدا باوری و مردم  باوری« را 
درست نخوانده ایم یا آن را درست به کار 
نبسته ایم و یا کار جهادی را پشتوانه ی آن 
نکرده ایم. دفاع عالمانه از جمهوری اسالمی 
و تدبیر مسئوالنه برای پیشبرد امور مردم 
گره گشای ماست، ما این را از امام آموختیم 
و در گذر زمان  آنقدر تجربه کرده ایم که 

باور ما و زندگی ما شده است.

اطالعیه  رد  خارجه ضمن  امور  وزیر   
تعلیق حق رای ایران در سازمان ملل 
اعالم کرد: منشور ملل متحد این اختیار 
را به مجمع عمومی می دهد که تصمیم 
بگیرد عدم پرداخت سهم مالی ناشی از 
شرایطی خارج از کنترل عضو بوده و در 
این صورت آن کشور همچنان حق رای 

دادن خواهد داشت. 
اطالع  کل  اداره  از  ایرنا  گزارش  به 
امور  وزارت  سخنگویی  امور  و  رسانی 
نامه  در  ظریف  جواد  محمد  خارجه، 
ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان 
ملل متحد،تحریم های شدید و یکجانبه 
بانکی ایاالت متحده آمریکا را دلیل عدم 
ملل  سازمان  به  ایران  سهم  پرداخت 
جمهوری  رای  حق  تعلیق  و  دانست 
اسالمی ایران بواسطه این عدم پرداخت 

را رد کرد.
وزیر امور خارجه در این نامه تصریح 
کرد : همانطور که شما و در حقیقت  
همه دنیا به خوبی آگاه و مطلع هستید، 
مردم ایران تحت بی سابقه ترین جنگ 
اقتصادی )در واقع تروریسم اقتصادی( 
پیرو تصمیم دولت ترامپ برای خروج 
یکجانبه آمریکا از برجام )که به صورت 

توسط  امروز  به  تا  شرمانه ای  بی 
جانشین  او به عنوان اهرم چانه زنی 

ادامه یافته است ( قرار دارند .
ظریف در این نامه اقدام سازمان ملل در 
مجازات مردم ایران بواسطه سلب حق 
رای آنها در این سازمان را غیر منطقی 
و نادرست خوانده  و اضافه کرده است: 
مردم ایران  به اجبار یکی از اعضای دائم 
انتقال  از  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
پول و منابع خود برای خرید حتی دارو 
و غذا )چه برسد به پرداخت بدهی های 
و  اند  شده  منع  ملل(  سازمان  معوق 
متاسفانه دبیرخانه سازمان ملل ظرف 
سه سال گذشته در قبال این جنایت 

علیه بشریت بی اعتنا بوده است.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: اقدامات 
غیر قانونی آمریکا در جنگ و تروریسم 
اقتصادی به ظرفیت ایران برای انتقال 
و  ملل  سازمان  به  خود  مالی  سهم 
بین  سازمان های  از  دیگری  تعداد 
این  و  است  رسانده  آسیب  المللی 
عدم انتقال نتیجه مستقیم محدودیت 
دنیای  با  ایران  بانکی  روابط  شدید 
نقدی  منابع   کردن  مسدود  و  خارج 
چند میلیارد دالری ملت ایران در کره 
بانک ها  دیگر  و  عراق  ژاپن،  جنوبی، 

بوده است.
موسس  عضو  یک  اینکه  از  ظریف   

وجود  دلیل  به  متحد  ملل  سازمان 
شرایطی کامالً خارج از کنترل خود، که 
ناشی از اقدامات غیرقانونی و یکجانبه 
خود  رأی  حق  از  بوده،  دیگر  دولتی 

محروم شده ابراز تاسف کرد.
ساخت:  خاطرنشان  خارجه  امور  وزیر 
به  را  اختیار  این  متحد  ملل  منشور 
تصمیم  که  می دهد  عمومی  مجمع 
مالی(  )سهم  پرداخت  »عدم  بگیرد 
از کنترل عضو  ناشی از شرایط خارج 
بوده است« و در این صورت آن کشور 
خواهد  دادن  رای  امکان  همچنان 
داشت. بر این اساس جمهوری اسالمی 
ایران اطالعیه تعلیق حق رای خود را 

رد می کند. 
اسالمی  جمهوری  یادآورشد:  ظریف 
ایران کامالً به انجام تعهدات مالی خود 
در قبال سازمان ملل متحد متعهد است 
و به محض اینکه این شرایط تحمیلی، 
و  غیرقانونی  قهرآمیز  اقدامات  یعنی 
یکجانبه ایاالت متحده- برداشته شود، 
به تمامی تالش های خود در راستای 
تسویه سهم مالی معوق خود نسبت به 
سازمان ملل و سایر سازمان های بین 

المللی ادامه خواهد داد.

عمویی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با وزیر کشور:

وزارت کشور فضا را برای برگزاری انتخاباتی امن و سالم آماده می کند

دکتر قالیباف در نطق پیش از دستور:

کشور با فرمول خداباوری و مردم  باوری هیچ بن بستی ندارد

ظریف:

عدم پرداخت سهم ایران در سازمان ملل درشرایط خارج از کنترل بوده است

سیاسی
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بازدید رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از 
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی طال 

رئیس، جمعی از اعضای هیأت نمایندگان و مدیران اجرایی 
اتاق بازرگانی اصفهان از چهاردهمین نمایشگاه تخصصی طال، 
فلزات گرانبها، گوهرسنگ، ماشین آالت و صنایع وابسته بازدید 

کردند. 
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان رئیس، جمعی 
بازرگانی  اتاق  از اعضای هیأت نمایندگان و مدیران اجرایی 
اصفهان از چهاردهمین نمایشگاه تخصصی طال، فلزات گرانبها، 

گوهرسنگ، ماشین آالت و صنایع وابسته بازدید کردند. 
در حاشیه این بازدید، طی نشستی با اعضای هیات رئیسه 
جواهر  نقره،  طال،  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن 
وسنگ های قیمتی استان اصفهان ،ضمن بررسی مشکالت این 
صنعت، بر پیگیری موانع آنها از طریق اتاق بازرگانی تاکید شد. 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین: 
مردم قزوین برای دریافت نوبت دوم 

واکسن به مراکز درمانی مراجعه نکنند 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: تاریخ 
تزریق نوبت دوم واکسن به مردم استان قزوین اعالم خواهد شد 
و از شهروندان درخواست می کنیم از مراجعه به مراکز درمانی 
خودداری کنند. محمد حسن ارداقیان در این باره اظهارداشت: 
کسانی که نوبت اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند برای 
نوبت دوم دریافت واکسن کرونا باید منتظر اعالم رسمی از 

سوی دانشگاه علوم پزشکی و مراکز تعیین شده باشند.
وی افزود: در حال حاضر از مردم استان درخواست می کنیم 
به مراکز واکسیناسیون مراجعه نکنند و به محض آماده شدن 

واکسن مراتب به اطالع مردم خواهد رسید.
اردقیان تصریح کرد: در صورت دریافت واکسن نوبت دوم و 
به محض آماده شدن شرایط واکسیناسیون، همکاران حوزه 
بهداشت ضمن تماس با شهروندان به صورت تلفنی و یا پیامک 
زمان و محل تزریق نوبت دوم واکسن را اعالم کرده و این نوبت 
نیز انجام خواهد شد.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان 
قزوین یادآورشد: مشموالن دریافت نوبت دوم واکسیناسیون 
نگران دریافت واکسن خود نباشند و هیچ تاخیری در این کار 

صورت نخواهد گرفت.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان قزوین: 
سال تحصیلی امسال دو روز مجازی

 و ۴ روز حضوری خواهد بود 
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان قزوین گفت: 
در صورت کاهش مشکالت کرونایی، تحصیل در سال جدید به 

صورت دو روز مجازی و 4 روز حضوری خواهد بود. 
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ توفیق محمد حسینی سه 
شنبه شب در مراسم تجلیل از دست اندرکاران پروژه مهر که 
در مجتمع طالییه قزوین برگزار شد اظهارداشت: در طول سال 
تحصیلی شش کارگروه تشکیل وپنج الگو اعالم شد و با کمک 

کمیته ها جریان تربیت و یادگیری بخوبی تشریح شد.
وی افزود: خوشبختانه ارتباط خوبی با رسانه ها و صدا و سیما 
داشتیم و در کمیته ساماندهی برای راه اندازی هنرستان در 
ناحیه یک اقدام شد و خرید تجهیزات هنرستانی، بازدید از 
مدارس، جشن ستارگان مینودری برای تجلیل از کنکوری ها 
و المپیادی ها، برگزاری 31 جلسه مدیران برای تبیین شیوه 
بازگشایی و 1۶00 جلسه شورای مدرسه و دبیران از کارهای 

انجام شده است.
دبیر ستاد پروژه مهر استان قزوین گفت: تهیه بسته اطالعات 
آموزشی، ارایه تقویم اجرایی با شعار مدرسه محوری، جلب 
و  علم  پارک  و  نخبگان  بنیاد  استان،  دانشگاههای  حمایت 
فناوری، تولید محتوای الکترونیکی، تهیه بسته های خودآموز 
تکلیف در منزل، ارایه آموزش های مجازی، برگزاری کارگاههای 
آموزشی، گفتمان سازی سند تحول در ساحت شش گانه در 

پروژه مهر مورد توجه قرار گرفت.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین 
یادآورشد: ارایه پایش عملکردی مناطق، برگزاری آزمون شبه 
نهایی که رضایت اولیا و دانش آموزان را برانگیخت، توزیع چهار 
هزار جلد کتاب راه نهایی بین مناطق محروم، برگزاری کالس 
رفع اشکال و لینک کردن مدارس محروم با مدارس شاخص 
و الگو، هدایت  تحصیلی و توزیع متوازن برگزاری امتحانات 
حضوری و مجازی،جلسات متعدد مدیران دبیران سرگروهها و 
معاونان آموزشی از دیگر برنامه های این معاونت است.وی بیان 
کرد: در سال گذشته دستاوردهای زیادی داشتیم که کسب 
194 رتبه زیر سه هزار کشوری، کسب  8 مدال المپیادی 
و رشد یک درصدی پوشش تحصیلی از موفقیت های ما بود 
که خوشحالیم اعالم کنیم که چراغ المپیادها دیگر در استان 

خاموش شدنی نیست.
محمد حسینی گفت: در جشنواره های پژوهشی بیش از ۲ 
هزار اثر و امسال18 هزار اثر داشتیم و مهلت گرفتبم داوری 

انجام شود و فعالیت پژوهش سراها بیشتر شد.
وی اضافه کرد: در این میان میانگین  نمره نهایی استان با 
1۲.94 در رتبه 11 قرار دارد که خوب نیست و باید ارتقا یابد و 
در مرتبط سازی ها هم خیلی موفق نبودیم که جبران خواهد 
شد و تراکم و کالس بندی ها از دیگر مشکالت است زیرا 

کالس 4۲ نفره هم داریم که مدیریت آن الزامی است.
اداره کل آموزش و پرورش استان  معاون آموزش متوسطه 
قزوین بیان کرد: امسال شاید بخشی از آموزش های ما در سال 
تحصیلی جدید حضوری و بخشی مجازی باشد و الزم است 

رصد دقیقی داشته باشیم. 
وی خواستار هماهنگی در ثبت نام مدارس شد و گفت: ۲1 
هزار نفر در مقطع ابتدایی،  تعداد 18 هزار نفر در  پایه هفتم و 
1۶ هزار نفر پایه دهم داریم که بیش از یک درصد برای ثبت 
نام مراجعه نمی کنند لذا باید حوصله کنیم و به خواسته های 

مراجعان پاسخ بدهیم تا رضایت مردم جلب شود.
روز  دو  تحصیل  امسال  شاید  اظهارداشت:  محمد حسینی 
مجازی و 4 روز حضوری باشد ودر  مرتبط سازی انتظار داریم 
دروس کار و فناوری و هنر، سالمت و بهداشت، انسان و محیط 

زیست و تربیت بدنی جدی گرفته شود.
وی سازمان دهی کیفی نیروی انسانی را نیز مهم دانست و 
خواستار توجه به آن شد.در ادامه از دست اندرکاران پروژه مهر 

در استان قزوین تجلیل شد.

برق  توزیع  شرکت  عمومي  روابط  مدیر 
با  خبري  نشست  در  اصفهان  شهرستان 
اصحاب رسانه ضمن عذرخواهي از مشترکان 
این شرکت به دلیل مشکالتي که در تأمین 
وجود  به  اخیر  روزهاي  در  آنها  پایدار  برق 
در  هایي  خاموشي  به  منجر  و  بود  آمده 
کرد:  تأکید  شد،  اصفهان  شهرستان  سطح 
این خاموشي ها فقط مربوط به شهرستان 
یا حتي استان اصفهان نبوده بلکه سراسري 
بوده و مشکالتي را براي همه مردم کشور به 

وجود آورده است.
مهندس محمد علي اکبري با اشاره به عدم 
تراز تولید و مصرف برق در کشور که علت 
بوده  کشور  در  اخیر  هاي  خاموشي  اصلي 
شبکه  صورت  به  کشور  برق  شبکه  گفت: 
سراسري و رینگ است؛ یعني همه به هم 
در یک  ما  که  نیست  اینطور  و  اند  متصل 
تولید کنیم و در  برق  استان  یا  شهرستان 
همان استان یا شهرستان آن را مصرف کنیم 
و قطعاً هر نیروگاهي که انرژي برق تولید مي 
کند اصطالحاً آن را وارد شبکه برق کشور مي 
کند و کلیه مصرف کنندگان هم از این شبکه 
برق دریافت مي کنند و اینکه ما فکر کنیم 
در حال حاضر تراز تولید برق در این استان 
پایین تر از تراز مصرفمان است براي همین 
دچار خاموشي مي شویم یا برعکس، اشتباه 
است چرا که این به صورت کلي است؛ یعني 
اگر در کل کشور میزان تولید برق با میزان 
مصرف برابر نباشد و میزان مصرف باالتر از 
تولید باشد شبکه برق دچار اختالل مي شود 
و اصالحاً در شبکه برق افت فرکانس پیش 

مي آید. 
برق  توزیع  شرکت  عمومي  روابط  مدیر 
مشکل  کرد:  اظهار  اصفهان  شهرستان 
خاموشي هاي اخیر این بود که میزان مصرف 
از میزان تولید برق در کشور بیشتر شده بود.

علي اکبری گفت: برق مصرفي صنایع ما چه 
در تابستان تولید داشته باشند چه در زمستان 
تفاوتي ندارد و ثابت است و آنچه تفاوت مي 
کند بار سرمایشي است که بخش عمده آن 
در حوزه خانگي و تجاري است که همان 
بخش غیرمولد است و ۲3 هزار مگاوات برق 
مصرفي کشور ما  در این بازه زماني بخاطر 
روشن کردن کولرهاست و این عدد خیلي باال 
و چشمگیر است، تقریباً برابر برق مصرفي سه 

کشور همسایه ایران است
داد:   توضیح  باره  این  در  اکبري  علي 
نیروگاه 1000 مگاواتي ۶00  ساخت یک 
میلیون یورو هزینه در برد دارد و ما ۲3 
هر  که  داریم  سرمایشي  بار  مگاوات  هزار 
میلیون   ۶00 حدود  آن  مگاوات   1000
یورو ارزش دارد و این در حالي است که 
و طبق  است  ثابتي  منابع  ما  منابع کشور 
اصل استراتژي یعني تمرکز منابع محدود 
بر موضوعات معدود ما اگر نیروگاه بسازیم 

قطعاً به همان نسبت نمي توانیم به امور 
دیگر کشور بپردازیم چون پول آن را صرف 
تأسیس نیروگاه کردیم و باید منابعمان را 

تقسیم کنیم.
کشورمان  جاري  سال  در  چرا  اینکه  اما 
با مشکل قطعي  برخالف دو سال گذشته 
برق مواجه شده به گفته مدیر روابط عمومي 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان دالیل 
متعددي دارد که مهمترین آن بحث استفاده 
از نیروگاه هاي برق آبي است که در سال 
با خشکسالي مواجه  اینکه  به علت   1400
شده ایم  از توان نیروگاه هاي برق آبي کشور 

کاسته شده است.
وي افزود: اما به موازات این کاهش تولید که 
در نیروگاه برق آبي داریم با افزایش مصرف 
به چند دلیل مواجه شده ایم و تراز تولید و 

مصرف برق به هم خورده است. 
علي اکبري در ادامه گفت: اولین علت افزایش 
مصرف برق در سال جاري، گرماي زودرس 
بوده که به عنوان مثال هر درجه افزایش دما 
بین 1000 تا ۲000 مگاوات پیک مصرف 

کل کشور را باال مي برد. 
افزود: خشکسالي همانطور که صنعت  وي 
برق را در تولید دچار مشکل کرد منجر به 
افزایش مصرف برق هم شده و یکي از علل 
آن چاه هاي کشاورزي است که کشاورزها به 
دلیل اینکه یکسال است زاینده رود خشک 
شده و آب جاري ندارند و آب هاي زیرزمیني 
هم فوق العاده کاهش پیدا کرده االن براي 
آبیاري به اجبار فقط به چاه هاي کشاورزي 
روي آورده اند و در حالي که در گذشته شاید 
با دو ساعت کار چاه ها استخر ذخیره شان 
را پر مي کردند اما االن بیش از 18 ساعت و 
با توان بیشتر کار مي کند و مصرف برق را 

باال برده است.

علي اکبري علت بعدي افزایش مصرف برق 
را رشد صنعت دانست و افزود: االن بار صنایع 
در  و  اند  داشته  درصدي   ۲0 رشد  کشور 
استان اصفهان نیز پیش بیني این است که 
40 درصد رشد بار صنعتي داشته باشیم که 

باید براي آنها برق پایدار تأمین کنیم.
وي با  نام بردن از کرونا به عنوان دلیلي 
کرد:  اظهار  برق  مصرف  ازدیاد  بر  دیگر 
دستگاه هاي اکسیژن و وسایل  مراقبتي 
که در منازل براي بیماران قرنطینه خانگي 
استفاده مي شود منجر به افزایش مصرف 
اینکه به دلیل  اینها  بر  برق شده و عالوه 
ویروس  بهداشتی  هاي  پروتکل  رعایت 
کرونا باید در هر فضایي یک دریچه براي 
که  حالي  در  باشیم  داشته  آزاد  هواي 
مناسب  عملکرد  براي  سرمایشي  سیستم 
نیاز به یک محیط ایزوله و بسته دارد، با 
باز بودن پنجره ها این وسایل سرمایشي با 
توان بیشتر کار مي کنند و برق بیشتري 

مصرف مي شود. 
برق  توزیع  شرکت  عمومي  روابط  مدیر 
شهرستان اصفهان دستگاه هاي استخراج 
رمز ارز و ماینرهاي غیرمجاز را نیز عامل 
ما  گفت:  و  دانست  مصرف  افزایش  دیگر 
با دستگاه هاي استخراج رمز ارز مجوزدار 
مشکلي نداریم چون در قانون پیش بیني 
شده که موظفند براي تأمین برق خود یا 
با نیروگاه ها قرارداد ببندند و از توان مازاد 
آنها برق مورد نیازشان را خریداري کند یا 
خودشان برق را تولید کنند و در زمان هاي 
پیک مصرف هم از شبکه سراسري برق به 
برق  که  االن  مثل  شود  نمي  تحویل  آنها 
اما عمده  از ۲ خرداد خاموش شده   آنها 
ارز  رمز  هاي  دستگاه  با   االن  ما  مشکل 
غیرمجاز است که مصرف برق آنها باالست 

و به شبکه برق خسارت وارد مي کنند چرا 
که هر ماینر مصرفش تقریباً برابر 10 منزل 
است و آسیب بعدي هم اینکه به تجهیزات 
و وسایل برقي همسایه ها و حتي خود آن 
مصرف کننده هم آسیب مي زند چون نه 
شبکه  بیني  پیش  نه  و  تولید  بیني  پیش 
انتقال براي آن شده و فوق العاده مصرف 

باالیي دارد.
اینکه ۲۷ درصد کشفیات  به  اشاره  با  وي 
ماینر غیرمجاز در کشور بر اساس گزارشات 
مردمي است گفت: از سال گذشته تاکنون 
4000 ماینر غیرمجاز در اصفهان کشف شده 
که بیشترین کشفیات مربوط به هفته گذشته 
بوده که در ابتداي جاده نایین و در یک کوره 
آجرپزي فقط ۵00 ماینر کشف شد و حتي 

کنتور را هم دستکاري کرده بودند. 
وي در بخش دیگري از سخنانش با اشاره 
به اینکه نباید دچار خاموشي و قطعي برق 
مي شدیم اما شدیم حاال خواسته و حداقل 
یک  طبق  که  است  مردم  شهروندي  حق 
انجام  ها  خاموشي  این  اي  برنامه  و  نظم 
و  مدیریت  آن  اساس  بر  بتوانند  تا  شود 
برنامه ریزي کنند گفت: به همین دلیل در 
برق شهرستان  توزیع  در شرکت  اصفهان 
راه  اي  سامانه   9۷ سال  اواخر  از  اصفهان 
)سامانه  »سپام«  نام  به  کردیم  اندازي 
پاسخگویي و اطالع رساني مشترکین( که 
برق  توزیع  هاي  شرکت  از  هیچکدام  در 
دیگر کشور پیاده سازي نشده و با وجود 
برق  از  اطالعي  اگر شما هیچ  این سامانه 
مشترکتان نداشته باشید ولي مي خواهید 
علت خاموشي یا زمان خاموشي برق خود 
را بدانید، راحت ترین راه آن این است که 
این  نقشه در  را روي  نظرتان  مورد  مکان 
و  کنید  ریزي  برنامه  و  کنید  پیدا  سامانه 

و  با 1۲1  تماس  به  شما  نیاز  سامانه  این 
معطل شدن پشت صف انتظار را بر طرف 
مي کند، چرا که در لحظه به شما درباره 
علت قطعي برق و مرحله به مرحله انجام 
زمان  بیني  پیش  و  برق  شرکت  عملیات 

وصل شدن اطالع رساني مي کند.
هاي  خاموشي  هفتگي  برنامه  افزود:  وي 
کمبود تولید که االن با آن مواجهیم نیز در 
قابل مشاهده  براي مشترکین  این سامانه 
نقشه  روي  از  توانید  مي  هم  که  است 
اطالعات مورد نظر خود را دریافت کنید یا 
اینکه به وسیله رمز رایانه قبض برق خود، 
نقشه  روي  را  نظرتان  مورد  دقیق  مکان 
بیابید. حتي مي توانید با اعالم ساعت مورد 
نظر دریابید که چه مکان هایي با خاموشي 
احتمالي مواجه است یا در روشي دیگر با 
مشاهده جدول درج شده در این سامانه از 

خاموشي ها مطلع شوید. 
برق  توزیع  شرکت  عمومي  روابط  مدیر 
این  در  کرد:  عنوان  اصفهان  شهرستان 
شده  لحاظ  متعددي  هاي  بخش  سامانه 
باعث  از جمله ثبت گزارشات مردمي که 
مي شود دقیق ترین نظارت مردمي ثبت 
شود و پاسخگویي هم بهتر و زودتر از 1۲1 
انجام مي شود، به دلیل ثبت دقیق مکان 
و حتي امکان ارسال تصویر که باعث مي 
شود پیمانکار شرکت برق مکان مورد نظر 
مشترک را بهتر روي تبلت خود پیدا کرده 

و در رفع مشکل اقدام کند. 
برنامه  از  ما  اینکه  به  اشاره  با  اکبري  علي 
»سپتام«  سامانه  در  شده  ثبت  خاموشي 
عدول نمي کنیم گفت: این برنامه هفتگي 
میزان  اساس  بر  یعني  است؛  احتمالي  و 
مصرف و تولید است که اگر میزان مصرف 
پایین باشد و تولید افزایش یابد عمالً نیازي 
به خاموشي نداریم براي مثال از هفته گذشته 
نیروگاه اتمي بوشهر هم وارد مدار شد تا تولید 

جوابگوي مصرف باشد.
برنامه، ساعت  اگر در  وي همچنین گفت: 
خاموشي مکاني از 9 تا 11 بود، ساعت 11 
به بعد قطع نمي شود اما ممکن است سر 
ساعت 9 قطع نشود و در این بازه دو ساعته 
هر زمان با افزایش بار مصرفي مواجه شویم 
برق مشترکین را قطع مي کنیم، ضمن اینکه 
خاموشي ها را به صنایع با پیامک 10 دقیقه 

قبل اطالع رساني مي کنیم.
علي اکبري خاطر نشان کرد: اگر تجهیزات 
خاموش  این  واسطه  به  مشترکین  برقي 
ها آسیب ببیند تا ۷۲ ساعت مي تواند به 
1۲1 اعالم حادثه و خرید تجهزات کند که 
کارشناسان شرکت برق به محل اعزام مي 
شوند و با بربرسي وسایل و تجهیزات مورد 
آنها مي  از  اطالعات شبکه   براساس  نظر  
خواهند وسایل خود را تعمیر یا تعویض کرده 

و با ارائه فاکتور، هزینه آن را دریافت کنند.

و  ها  ظرفیت  بودن  دارا  با  اصفهان  استان 
پتانسیل  های متعدد در زمینه های مختلف، 
مددرسان توسعه علمی، اقتصادی، اجتماعی، 
دینی، فرهنگی، هنری و فناوری کشور در 

ادوار مختلف بوده است. 
در این راستا تبیین ابعاد مختلف این مهم 
استان  در  موجود  های  چالش  به  توجه  و 
پیش رو  فرصت های  شناسایی  با  همزمان 
برای آینده استان، زمینه  ساز شکل گیری 
توسعه  و  اصفهان  استان  »کنگره  برگزاری 
ملی: چالش ها و فرصت های پیش رو« گردید.

دکتر فائزه تقی پور، دبیر کمیته فرهنگ، 
هنر و رسانه اولین کنگره استان اصفهان و 
توسعه ملی، با اعالم این خبر گفت: یکی از 
برنامه  های اصلی این  کنگره، ارائه محتواهای 
مناسب و مرتبط و دریافت مقاالت و نتایج 
پژوهش های ارزنده پژوهشگران با محوریت 

کمیته  های علمی این کنگره  است. 
از  ارسال  از  پس  مقاالت  این  افزود:  وی 
سوی پژوهشگران، اساتید حوزه و دانشگاه 
و دانشجویان گرامی و طی فرآیند داوری و 
پذیرش، منتشر شده و به اطالع عالقه مندان 

این حوزه خواهد رسید.
مدیرگروه و دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( در 
ادامه با بیان اینکه کمیته فرهنگ، هنر و 
این  گانه   14 های  کمیته  از  یکی  رسانه 
هدف  کرد:  تصریح  است،  علمی  رویداد 
این کمیته توسعه علمی در زمینه و ابعاد 
مرتبط با رسانه، ارتباطات، فضای مجازی، 
مجازی  و  واقعی  گردشگری  و  تکنولوژی 
شهر  در  آینده پژوهی  و  توسعه  رویکرد  با 

این  با  مرتبط  برتحوالت  مبتنی  اصفهان 
موضوعات است.

این کنگره  برگزاری  به زمان  اشاره  با  وی 
میزبانی  به  علمی  رویداد  این  کرد:  بیان 
دانشگاه صنعتی اصفهان و با بهره گیری از 
مجرب ترین اساتید مرتبط در کمیته های 
و حوزه های مختلف، برنامه ریزی شده و 
ان شاء اهلل از ۲۲ الی ۲4 تیرماه سال جاری 

برگزار می  شود.
محورهای  همچنین  پور  تقی  دکتر 
برشمرد  را  کمیته  این  مقاالت  دریافت 
خصوص  در  محورها  این  اهم  گفت:  و 
شبکه های  کاربران  توانمندسازی  رسانه، 

آسیب  اجتماعی،  سرمایه  ارتقا  اجتماعی، 
رسانه های  در  نشینی  حاشیه  شناسی 
تربیت  زاینده رود،  کردن  رسانه ای  محلی، 
شناسایی  و  تکنولوژی  بومی سازی  رسانه، 
راهبردهای تحول گرا در رسانه های اصفهان 

است.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان)خوراسگان( همچنین به دیگر 
محورهای کمیته فرهنگ، هنر و رسانه نیز 
اشاره و بیان کرد: مخاطب پژوهی شهروندان، 
مدل های درآمدزایی رسانه های محلی، تولید 
محتوا در رسانه های جمعی، روزنامه نگاری 
رونق  تکنولوژیکی  امکانات  گردشگری،  

و  طبیعی  امکانات  معرفی  گردشگری، 
سنجی  نیاز  اصفهان،  شهر  زیرساختی 
شهروندان و تولید محتوای مطلوب رسانه ها، 
گردشگری،  راهنمایان  با  رسانه ای  تعامل 
رویکردهای گردشگری مجازی، روزنامه نگاری 
در  سیاست گذاری  سالمت،  و  پزشکی 
اصفهان،  رسانه ای  شهر  محلی،  رسانه های 
شهر  جاذبه های  معرفی  در  رسانه  نقش 
اصفهان و... از دیگر محورهای مهم این کنگره 

است.
وی با اشاره به رابطه متقابل میان سیاست 
گذاری های رسانه ای و توسعه، توجه به نقش 
رسانه ها در توسعه را مساله ای حائز اهمیت 

عنوان کرد و  افزود: در استان اصفهان رسانه 
های محلی، شبکه های اجتماعی و ارتباطات 
از  ای  مجموعه  انسانی  و  سازمانی  شهری، 
عناصر ارتباطی را ایجاد کرده اند که می تواند 

محرک توسعه باشد.
وی  ادامه داد: سهم رسانه ای اصفهان در 
آشنا کردن  تواند شامل  توسعه کشور می 
مردم با محتوا و اهداف توسعه، آگاهی مردم 
از روند توسعه، نقش شهروندان در توسعه، 
جلب مشارکت متخصصان از سراسری ایران، 
نظارت رسانه ای بر مسیر اجرایی توسعه و 
ابزاری جهت ایجاد همبستگی ملی، انسجام 
مشارکت  و  اجتماعی  مشارکت  اجتماعی، 

الکترونیکی باشد.
اولین  رسانه  و  هنر  فرهنگ،  کمیته  دبیر 
در  ملی  توسعه  و  اصفهان  استان  کنگره 
پایان ضمن دعوت از تمامی عالقه مندان و 
پژوهشگران حوزه و دانشگاه جهت شرکت 
در این رویداد علمی، از همکاری و همراهی 
برگزارکنندگان  و  اندرکاران  دست  تمامی 
این کنگره قدردانی و مهلت ارسال مقاالت 
www. نشانی  به  از طریق سایت کنگره  

اعالم  و  تیرماه   4 تا  حداکثر  را   isfrnd.ir
نتایج داوری را حداکثر تا 14 تیرماه 1400  

عنوان نمود.
شایان ذکر است این کنگره به ریاست دکتر 
عباس رضایی، استاندار اصفهان و دبیرکلی 
دکتر سید مهدی ابطحی، رئیس دانشگاه 
دانشگاه  همکاری  با  اصفهان  صنعتی 
و  هنر  دانشگاه  کاشان،  دانشگاه  اصفهان، 
دانشگاه  میزبانی  به  اصفهان؛  استانداری 

صنعتی  اصفهان  برگزار خواهد شد.

مدیر روابط عمومي شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 

برق مصرفي کولرها در ایران معادل برق مصرفي 3 کشورهمسایه است

دکتر فائزه تقی پور خبر داد:

انتشار فراخوان  مقاله  کمیته فرهنگ، هنر و رسانه »اولین کنگره اصفهان و توسعه ملی« 

استان ها 



اخبار کوتاه اخبار کوتاه

لزوم مناسب سازی شعب اخذ رای
 برای معلوالن

کشور  وزارت  روستایی  و  شهری  توسعه  و  عمران  معاون 
بر ضرورت مناسب سازی شعب اخذ رای ثابت و سیار برای 
مشارکت حداکثری افراد دارای معلولیت در انتخابات ریاست 

جمهوری 1400 تاکید کرد. 
به گزارش ایسنا، مهدی جمالی نژاد در هفدهمین جلسه ستاد 
هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور با بیان اینکه به جز 
تهران بیش از 1400 شهر دیگر داریم که باید آموزش اعضای 
شوراها و دهیاران مدنظر قرار گیرد، گفت: بهتر است محتواهای 
آموزشی که با مشارکت بهزیستی تهیه می شود نیز در اختیار 
ما قرار گیرد از طرفی اقدامات در حوزه مناسب سازی نباید تنها 
به اقدامات سلبی محدود شود، بلکه برخی جاها باید تشویقی 

باشد تا در ساخت و سازها، مناسب سازی مدنظر قرار گیرد.
نمره زیر 10 تهران در حوزه مناسب سازی شهری

وی با اشاره به اینکه به مناسب سازی شهر تهران نمره خوبی 
نمی دهیم، گفت: اگرچه نمره مناسب سازی زیر 10 است اما 
نمره به تیم کاری خوب است چراکه شهردار تهران و تیم او به 

شهرسازی عالقه دارند.
وی با بیان اینکه طرح جامع مناسب سازی تهران آماده شده 
است، افزود: هفته آینده با انتخابات شورای شهر همه اعضاء 
تغییر می کنند؛ بنابراین باید ریل گذاری انجام شود تا اقدامات 

در حوزه مناسب سازی ادامه یابد.
جمالی نژاد با بیان اینکه بودجه تهران در امر مناسب سازی 
3 برابر شده است، عنوان کرد: این عدد قابل توجهی است. 
امیدوارم که از رویکرد محصول محور به رویکرد فرآیندمحور 
و  شده  ساخته  تهران  که  است  سال   ۲00 کنیم؛  حرکت 
مناسب سازی در آن کمتر بوده است لذا تا پایان دولت فرصتی 
نداریم و بستر را باید آماده کنیم تا مدیران بعدی کارهای فعلی 
را ادامه دهند.معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت 
کشور در پایان بر ضرورت مناسب سازی شعب اخذ رای ثابت و 
سیار برای مشارکت حداکثری افراد دارای معلولیت در انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 تاکید کرد و یادآور شد: امیدواریم 
جلسه بعدی تیرماه در دفتر دکتر »نوبخت« رئیس سازمان 

برنامه و بودجه برگزار شود.

مهمترین ضوابط جذب سرباز طلبه 
در آموزش و پرورش 

از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و 
پرورش، بخشنامه »جذب و ساماندهی روحانیون وظیفه در 
آموزش وپرورش«، به ادارات کل آموزش وپرورش استان ها ابالغ 

شد. 
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه آمده است: با توجه به مجوز 
ستاد کل نیروهای مسلح و مکاتبات مرکز مدیریت حوزه های 
از  تعدادی  گذشته،  سنوات  همانند  است؛  ضروری  علمیه، 
فعالیت های  در  را  خود  وظیفه  خدمت  دوران  روحانیون، 
آموزشی، پرورشی و امور فرهنگی وزارت آموزش وپرورش به 
انجام برسانند. سهمیه هر استان برای جذب و سازمان دهی 
مطابق   1400-1401 تحصیلی  سال  در  وظیفه  روحانیون 
در  نظام وظیفه  روحانیون  ساماندهی  و  »جذب  بخشنامه 

آموزش وپرورش« تعیین شده است.
بر اساس این بخشنامه، دارا بودن کد فعال در مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه، برخورداری از توانایی جسمی  الزم برای انجام 
مأموریت های محوله، تعهد به انجام مأموریت های محوله در 
طول دوران خدمت سربازی، ملبس بودن به لباس روحانیت و 
تعهد به رعایت سایر شئون روحانیت، دارا بودن حداقل مدرک 
تحصیلی سطح یک حوزه و یا گواهی موقت پایان تحصیالت 
سطح یک، از شرایط فردی روحانیون نظام وظیفه برای جذب 

در وزارت آموزش وپرورش است.
همچنین اولویت خدمت وظیفه این افراد در آموزش وپرورش، در 
تدریس درس پرورشی، تناسب ساعات کار روحانیون با فعالیت 
واحد آموزشی در طول هفته، دریافت حقوق ماهیانه، بر اساس 
دستورالعمل های دفتر حفاظت اطالعات فرماندهی معظم کل 
قوا و ستاد کل نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
و عدم صدور گواهی انجام وظیفه برای افرادی که در بین سال 
تحصیلی منتزع شده و یا مرتکب غیبت غیرموجه شده اند، از 
مهم ترین ضوابط پذیرش و جذب روحانیون نظام وظیفه در این 

بخشنامه ذکرشده است.

هشدار پلیس فتا نسبت به کالهبرداری 
تحت پوشش »ستاد انتخاباتی«

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا نسبت به کالهبرداری برخی 
افراد سودجو با نام و اعتبار »کاندیدای ریاست جمهوری و 
ستاد انتخاباتی آنان« از هموطنان هشدار داد. سرهنگ رامین 
پاشایی افزود: افراد سودجو با ساخت اکانت کاربری جعلی در 
پیام رسان واتساپ با نام کاندیداهای مختلف ریاست جمهوری 
و انتساب خود به ریاست و یا اعضای ستاد انتخابات کاندیدای 
ریاست جمهوری با کاربران تماس مجازی و آنالین می گیرند.

وی در ادامه با اشاره به شگرد این مجرمان گفت: کالهبرداران با 
طعمه های خود به عنوان »برنده شدن در قرعه کشی حامیان 
ستاد انتخاباتی« تماس می گیرند و با به دست آوردن اطالعات 
کارت بانکی فریب خوردگان نسبت به برداشت از حساب آنان 

اقدام می کنند.
پاشایی افزود: با توجه به رصدهای صورت گرفته و گزارش های 
متعدد مردمی به این پلیس مشخص شده است در بعضی اوقات 
این افراد با استفاده از ترفندهای مختلف، مشخصات خانوادگی 
و حتی شماره حساب قربانیان را نیز به دست می آورند و با جلب 
اعتماد آنان کدهای تایید بانکی را نیز می گیرند و حساب آنان 
را خالی می کنند.معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ضمن بیان 
اینکه علیه این مجرمان در این حوزه تشکیل پرونده داده شده 
است، از شناسایی و دستگیری یکی از متهمان با هویت معلوم 
در این خصوص خبر داد و از عموم مردم خواست در صورت 
فریب و یا برداشت وجه بدین شیوه از حساب بانکی آنان، ضمن 
طرح شکایت در مراجع قضایی و مراجعه به پلیس فتا نسبت 
به پیگیری شکوائیه خود اقدام کنند.وی به شهروندان توصیه 
کرد: به هیچ عنوان فریب این گونه ترفندها را نخورند و با 
تنظیمات امنیتی روی پیام رسان ها و گوشی تلفن همراه خود 
، دسترسی افراد غریبه را محدود کنند و همواره آگاه باشند که 
هیچ کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری و شورای اسالمی 
شهر و روستا از این طریق با کاربران تماس برقرار نخواهند کرد.

پلیس پایتخت:
امکان دریافت خسارت کمتر از ۱۶ 
میلیون تومان بدون کروکی فراهم شد

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ 
گفت: دریافت خسارات ناشی از تصادفات رانندگی با خسارت 
کمتر از 1۶ میلیون تومان بدون کروکی پلیس امکان پذیر 
است. به گزارش بامداد چهارشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، 
خسارت  دریافت  شرط  درباره  همه خانی«  »علی  سرهنگ 
تصادفات بدون کروکی پلیس، گفت: با پیگیری های انجام شده 
پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه تا سقف 1۶ میلیون تومان 
امکان پذیر است و در صورتی که طرفین حادثه دارای بیمه نامه 
شخص ثالث معتبر هستند و اطمینان دارند که خسارت وارده 
به وسیله نقلیه غیر مقصر کمتر از 1۶ میلیون تومان است 
می توانند بدون دریافت کروکی از پلیس راهنمایی و رانندگی 
و به اتفاق یکدیگر به مراکز پرداخت خسارت شرکت بیمه فرد 

مقصر حادثه مراجعه کرده و خسارت خود را دریافت کنند.
وی درباره باال بودن میزان خسارت نیز گفت: در صورت باال 
بودن مبلغ خسارت وارده به خودروی غیر مقصر یا عدم رضایت 
۲ طرف می توان با شماره 110 تماس گرفته تا با اعالم آدرس 
دقیق محل حادثه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی به محل 

حادثه اعزام و کروکی ترسیم شود.

مدیر پروژه واکسن فخرا:
فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن فخرا 

با ۵۰۰ داوطلب اجرا می شود
مدیر پروژه واکسن ایرانی فخرا از اجرای فاز دوم کارآزمایی 
بالینی واکسن فخرا با ۵00 نفر داوطلب خبر داد و گفت: بر 
اساس نتایج فاز اول، غلظت باال و فاصله تزریق 14 روز انتخاب 

شده است. 
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، دکتر احمد کریمی چهارشنبه 
در آغاز فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی فخرا اظهار 
داشت: فرایند تحقیق و توسعه واکسن فخرا از اسفند 98 در 
نوآوری دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی  سازمان پژوهش و 
نیروهای مسلح در زمان حیات شهید فخری زاده با راهبری و 
مدیریت ایشان آغاز گردید و به جهت اهمیت این پروژه شهید 
واالمقام و مقام محترم عالی وزارت نظارت مستقیم بر انجام 

پروژه داشتند. 
به گفته مدیر پروژه واکسن فخرا، این واکسن، از نوع واکسن های 
کشته شده و غیرفعال است که در بستر سطح 3 ایمنی تولید 
می شود. بذر واکسن با غربالگری از میان 3۵000 نمونه بیمار 

ایرانی ایزوله گردیده و شناسنامه دار شده است.
 وی گفت: تولید این محصول در زیر ساختی با ظرفیت دو 
میلیون دوز در سال آغاز گردید که با بهینه سازی فرایندها 
به 10 میلیون دوز در سال ارتقا یافت و امیدواریم با توسعه 
کارخانه تولید صنعتی واکسن تا پایان تابستان این ظرفیت به 

چند برابر ظرفیت فعلی افزایش یابد.
کریمی با بیان اینکه فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن فخرا با 
موفقیت با 13۵ نفر داوطلب به انجام رسید، گفت: در این فاز 
سه گروه غلظت باالی واکسن، غلظت پایین واکسن و واکسن 
نما وارد مطالعه شدند که بی خطری واکسن فخرا محرز گردید، 

هر دو غلظت واکسن سیستم ایمنی را تحریک کرد.
خون  در  نوترالیزان  بادی های  آنتی  ایجاد  کرد:  اضافه  وی   
سازی  خنثی  قابلیت  واکسن  این  که  داد  نشان  داوطلبین 
ویروس را دارد. بیشترین تحریک سیستم ایمنی در تزریق 

غلظت باال واکسن و فاصله تزریق 14 روز مشاهده شد.
کریمی بابیان اینکه فاز دوم کارآزمایی بالینی واکسن فخرا با 
۵00 نفر داوطلب انجام می شود، افزود: بر اساس نتایج فاز اول 
غلظت باال و فاصله تزریق 14 روز انتخاب شده است.جهت 
کاهش مراجعه حضوری داوطلبین نرم افزاری طراحی شده 
که از طریق موبایل یا کامپیوتر وضعیت خود را ثبت می کنند 
و همکاران ما در مرکز به صورت لحظه ای به بررسی موضوع 
پرداخته و در صورت لزوم اقدام متناسب را انجام خواهند داد.

کاهش ۹۱ درصدی گسترش ویروس 
کرونا با تزریق واکسن های دو دوزه

داده های اخیر مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا نشان 
می دهد که واکسن های کرونای دو دوزه فایزر و مدرنا خطر 
ابتال به عفونت را در افرادی که به طور کامل واکسینه شده اند، 
91 درصد کاهش می دهند.  افراد واکسینه شده و حتی افرادی 
که تا حدی این واکسن های کرونا را دریافت کرده اند، در 
صورت آلودگی به ویروس کرونا بسیار کمتر احتمال دارد که به 
طور جدی بیمار شوند.طبق اعالم مراکز کنترل و پیشگیری از 
بیماری آمریکا، افراد کامال واکسینه شده افرادی هستند که 14 
روز یا روزهای بیشتری از دریافت دوز دوم واکسن کرونا آنها 
گذشته است و افرادی که تا حدی واکسینه شده اند نیز افرادی 
هستند که 14 روز یا بیشتر از تزریق اولین دوز واکسن آنها یا 

یک تا 13 روز از دریافت دوز دوم واکسن آنها گذشته است.
از  دکتر »راشل والنسکی« مدیر مرکز کنترل و پیشگیری 
بیماری آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد: واکسن های کووید-19، 

ابزار مهمی در غلبه بر این همه گیری هستند.
وی افزود: این مطالعه بر شواهد جمع آوری شده می افزاید 
و نشان می دهد که این واکسن ها موثر هستند و از بیشتر 
عفونت ها پیشگیری می کنند. همچنین افرادی که کاماًل 
واکسینه شده اند و به کووید-19 مبتال می شوند، احتماالً به 
بیماری خفیف تر و کوتاهتری مبتال می شوند و به احتمال 

کمتری این ویروس را به دیگران منتقل می کنند.
داده های مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا نشان داد 
که پس از واکسیناسیون کامل، خطر ابتال به عفونت در شرکت 
کنندگان 91٪ کاهش یافت. در حالی که در میان افرادی که تا 
حدی واکسینه شده بودند، این خطر 81٪ کاهش یافته است.

همچنین بر اساس این داده ها، افراد کامل یا تا حدی واکسینه 
شده که به کووید-19 مبتال می شوند، دوره بیماری آنها به 
طور متوسط ۶ روز کمتر است. همچنین در مقایسه با افرادی 
که واکسینه نشده اند، احتمال ابتالی آنها به عالئمی مانند 
تب یا لرز حدود ۶0٪ کمتر است.این داده ها همچنین نشان 
داد افرادی که به طور کامل یا جزئی واکسینه شده اند، در 
مقایسه با افرادی که واکسینه نشده اند، 40٪ ویروس قابل 
تشخیص کمتری در بینی خود داشتند و تعداد روزهای موجود 

این ویروس در بینی آنها ۶ روز کمتر بود. 

جزئیات  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
اتخاذ  تدابیر  و  بهداشتی  پروتکل های 
عوامل  سالمت  حفظ  برای  شده 
انتخابات و رای دهندگان را تشریح کرد. 
دکتر سیما سادات الری در گفت وگو 
با ایسنا، درباره تدابیر اتخاذ شده برای 
تامین سالمت عوامل برگزاری انتخابات، 
و  نظارتی  عوامل  خبرنگاران،  از  اعم 
اجرایی و ... گفت: مهم ترین عامل انتقال 
ویروس کرونا، قطرات ریز تنفسی است 
حتی  و  سرفه  عطسه،  وسیله  به  که 
صحبت کردن از فرد بیمار به سایر افراد 
رعایت  عدم  بنابراین  می شود.  منتقل 
فاصله گذاری یک و نیم تا دو متری 
ویروس  انتقال  به  می تواند  افراد  میان 

کمک کند.
ستاد  مصوبات  اساس  بر  افزود:  وی 
ملی مقابله با کرونا، دستورالعمل هایی 
وزارت  کشور،  وزارت  همکاری  با 
منظور  به  نگهبان  شورای  و  بهداشت 
حفظ سالمت مردم در فرآیند برگزاری 

انتخابات، تدوین و ابالغ شده است.
مسئول نظارت بر رعایت پروتکل های 

بهداشتی در انتخابات پیش رو
که  کرد  توجه  باید  داد:  ادامه  الری 
همکاری  با  کشور  انتخابات  ستاد 
استانداران و فرمانداران مراکز حوزه های 
از  انتخابیه، مسئول نظارت و مراقبت 
بهداشتی  پروتکل های  ضوابط  اجرای 
را بر عهده دارند. همچنین مسئولیت 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 
عهده  بر  جمهوری  ریاست  انتخابات 

ستادهای  و  کشور  انتخابات  ستاد 
این  رعایت  مسئولیت  است.  استانی 
انتخابات شوراهای  دستورالعمل ها در 
اسالمی شهر و روستا، مجلس شورای 
عهده  بر  خبرگان  مجلس  و  اسالمی 
مسئول اجرایی انتخاباتی هر محل است. 
نظارت عالی بر اجرای صحیح و کامل 
پروتکل ها نیز بر عهده وزارت بهداشت 

خواهد بود.
جانمایی صندوق های رای و شعب اخذ 

رای با نظر بازرسان وزارت بهداشت
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه 
جانمایی صندوق های رای و شعب اخذ 
بهداشت  وزارت  بازرسان  نظر  با  رای 
انجام می شود، گفت: اولویت با برگزاری 
انتخابات در فضای باز و با رعایت فاصله 
گذاری، استفاده از ماسک و گندزدایی 
محیط است. همچنین هرگونه پذیرایی 
و توزیع اقالم تبلیغاتی توسط نامزدهای 

انتخابات و هواداران آنها ممنوع است. 

بررسی سالمت عوامل انتخابات از 
طریق سامانه ماسك

رای  تجمع  از  اینکه  بیان  با  الری 
دهندگان در روز رای گیری در صف ها 
رعایت  بدون  رای  صندوق  پای  و 
باید  متری   ۲ حداقل  فاصله گذاری 
سالمت  کرد:  اظهار  شود،  جلوگیری 
و  نظارتی  عوامل  خبرنگاران،  کلیه 
اجرایی و سایر افراد دخیل در فرآیند 
پایان  تا  آغاز  انتخابات در طول مدت 
انتخابات، از نظر بیماری کووید 19 با 
استفاده از کد ملی آنها در سامانه ماسک 

بررسی می شود.
راه اندازی کارناوال های انتخاباتی 

و اخذ اثرانگشت؛ ممنوع
وی با تاکید بر اینکه برگزاری مراسم 
اندازی  راه  نامزدها،  از  استقبال 
و  تبلیغاتی  میتینگ های  کارناوال ها، 
هرگونه تجمع در فضای سربسته مطلقا 
ممنوع است، گفت: همچنین اخذ اثر 

انگشت در فرآیندهای مختلف انتخابات 
به خصوص در روز رای گیری ممنوع 

است.
الری با بیان اینکه بازرسی و نظارت بر 
گندزدایی دفاتر نظارت، شعب اخذ رای 
و سایر اماکن مرتبط با فرآیند انتخابات 
انجام  بهداشت  وزارت  بازرسان  توسط 
می شود، گفت: همچنین حفظ تهویه و 
تامین هوای تازه در فضاهای سربسته 
الزامی است. در عین حال استفاده از 
رای  توسط  به صورت مستمر  ماسک 
دهندگان، خبرنگاران، مسئوالن اجرایی، 
نظارتی و حفاظتی در محل های برگزاری 
انتخابات الزامی است. همچنین کنترل 
ورودی و خروجی به منظور جلوگیری 
از تجمع رای دهندگان باید به صورتی 
انجام شود که فاصله حداقل ۲ متری در 

ترددها نیز رعایت شود.
وی تاکید کرد: در صورت عدم توجه 
نامزدهای انتخابات یا عوامل شعب به 
دستورالعمل های بهداشتی، استانداران 
و فرمانداران در مرحله اول باید تذکر 
کتبی به مسئوالن و نامزدها بدهند و 
در مرحله دوم و در صورت تکرار تخلف، 
ممنوعیت و قطع ارائه هرگونه خدمات 
به نامزدها اعالم شود. تشخیص تخلف 

از سوی نامزدها بر عهده قاضی است.
الری گفت: به هر حال در این زمینه 
و  تدوین  الزم  بهداشتی  پروتکل های 
ابالغ شده و با همکاری وزارت کشور و 
سایر ارکان برگزاری انتخابات، امیدواریم 

به طور کامل رعایت شود.

در  ناجا  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون 
افراد  برخی  کالهبرداری  خصوص 
سودجو با نام و اعتبار کاندیدای ریاست 
از  آنها  انتخاباتی  ستاد  و  جمهوری 

هموطنان خبر داد. 
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه 
خبری پلیس، سرهنگ رامین پاشایی 
در تشریح این خبر اظهار داشت: افراد 
سودجو با ساخت اکانت کاربری جعلی 
در پیام رسان واتساپ با نام کاندیداهای 
مختلف ریاست جمهوری و انتساب خود 
به ریاست و یا اعضای ستاد انتخابات 
کاربران  با  جمهوری  ریاست  کاندید 

تماس مجازی و آنالین می گیرند.
اشاره  با  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
داد:  ادامه  مجرمان   این  شگرد  به 

به  خود  های  طعمه  با  کالهبرداران 
کشی  قرعه  در  شدن  برنده   « عنوان 
تماس می   « انتخاباتی  حامیان ستاد 
اطالعات  آوردن  به دست  با  و  گیرند 
کارت بانکی فریب خوردگان نسبت به 
برداشت از حساب آنها اقدام می کنند.

به  توجه  با  افزود:  پاشایی  سرهنگ 
رصدهای صورت گرفته و گزارش های 
متعدد مردمی به این پلیس مشخص 
شده در بعضی اوقات این افراد با استفاده 
مشخصات  مختلف،  ترفندهای  از 
حساب  شماره  حتی  و  خانوادگی 
قربانیان را نیز به دست آورده و با جلب 
اعتماد آنان کدهای تایید بانکی را نیز 
گرفته و حساب آنها را خالی می کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ضمن 

اینکه علیه این مجرمان در این  بیان 
حوزه تشکیل پرونده داده شده است، از 
شناسایی و دستگیری یکی از متهمان 
با هویت معلوم در این خصوص خبر 
داد و از عموم مردم خواست در صورت 
فریب و یا برداشت وجه بدین شیوه از 
حساب بانکی آنها، ضمن طرح شکایت 
در مراجع قضائی و مراجعه به پلیس فتا 
نسبت به پیگیری شکوائیه خود اقدام 
کنند.وی به شهروندان توصیه کرد: به 
هیچ عنوان فریب این گونه ترفندها را 
نخورند و با تنظیمات امنیتی بر روی 
پیام رسان ها و گوشی تلفن همراه خود، 
دسترسی افراد غریبه را محدود کرده و 
از  کدام  هیچ  که  باشند  آگاه  همواره 
کاندیداهای ریاست جمهوری و شورای 

اسالمی شهر و روستا از این طریق با 
کاربران تماس برقرار نخواهند کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: هموطنان 
می توانند در صورت مشاهده هرگونه 
انتخابات  سایبری  تخلفات  مصادیق 
1400 موضوع را از طریق سایت پلیس 
فتا به آدرس www.cyberpolice.ir با 
ما در میان بگذارید.انتخابات سیزدهمین 
با  همزمان  جمهوری  ریاست  دوره 
میان دوره ای مجلس شورای  انتخابات 
میان دوره ای  حوزه،   ۶ در  اسالمی 
مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه 
انتخاباتی و انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستا در یک هزار و 3۷۲ شهر و 
چهل هزار و ۶۲0 روستا و تیره عشایری 

۲8 خرداد 1400 برگزار می شود.

انتقال  قابل  بیماری های  اداره  رئیس 
مدیریت  مرکز  حیوان  و  انسان  بین 
بهداشت،  وزارت  واگیر  بیماری های 
درمان و آموزش پزشکی گفت: بیماری 
و  نیافته  شیوع  کشور  در  کنگو  تب 
این  به  ابتال  مورد  سه  فقط  امسال 
بیماری در کشور داریم. بهزاد امیری 
بهداشت و سالمت ایرنا افزود: موارد ابتال 
به تب کنگو در استانهای گیالن، اردبیل 
خوشبختانه  و  شده  گزارش  فارس  و 
در استانهای جنوب شرق کشور بویژه 
سیستان و بلوچستان که هر ساله شاهد 
شیوع این بیماری بودیم امسال مشاهده 
نشده و دلیل آن جلوگیری از قاچاق دام 

است.
وی اظهار داشت: هر ساله با آغاز فصل 
گرما، فعالیت کنه ها که مهمترین عامل 

انتقال تب کنگو به حیوان و دام بوده، 
بیماری  یک  این  و  شود  می  شروع 
ویروسی است که به انسان نیز منتقل 
و  بهداشتی  مسایل  باید  و  شود  می 
کامال  دام  ذبح  هنگام  فردی  حفاظت 
رعایت شود.امیری ادامه داد: با شروع 
فصل گرما، کنه ها از حیوانات و دام 
ها خون خواری می کنند و ویروس را 
به آنها انتقال داده و بعد از دو هفته از 
حیوانات و دام ها خارج می شوند، اگر 
دام با عدم رعایت بهداشت ذبح شود و 
اقدامات حفاظت فردی انجام نشود، تب 

کنگو به انسان نیز منتقل می شود.
رئیس اداره بیماریهای قابل انتقال بین 
انسان و حیوان وزارت بهداشت تصریح 
کرد: توصیه می شود الشه دامی که 
و  مدت ۲4 ساعت  به  باید  ذبح شده 

جگر آن به مدت 48 ساعت در محیط  
سردخانه باقی بماند و پس از آنکه کامال 

پخته شد، مورد مصرف قرار گیرد.
مردم از مراکز غیرمجاز خرید نکنند

امیری افزود: مردم گوشت را از مراکز 
حاشیه  در  نکنند،  تهیه  غیرمجاز 
جادها مشاهده می شود که افراد دام 
را خریداری می کنند، در حالیکه این 
دام مورد تایید سازمان دامپزشکی قرار 
نگرفته و مراحل بهداشتی و قرار گرفتن 
به مدت ۲4 ساعت در سردخانه را طی 
نگرفته و برای مصرف خطرناک بوده و 

باعث ابتال به تب کنگو می شود.
ذبح دام در معابر عمومی 

وی تاکید کرد: همچنین از مردم می 
خواهیم گوشت را از کشتارگاه ها تهیه 
کنند و به هیچ وجه دام در معابر عمومی 

خونابه های  زیرا  نشود  ذبح  منازل  و 
جاری می تواند منجر به آلودگی محیط 
بیماری های  شیوع  و  بروز  افزایش  و 
منقله از دام به انسان شود. برای اعیاد 
می   توصیه  نیز  مذهبی  مناسبت های 
شود ذبح دام را به کشتارگاه ها واگذار 
کنند، افرادی که به ذبح دام مشغول 
هستند، باید از وسایل محافظت کننده 
مانند دستکش، چکمه و لباس مناسب 
استفاده کنند و ابزار خود را بعد از ذبح، 
ضدعفونی کنند و همچنین خونابه ها 

نیز به طریق بهداشتی دفع شود.
امیری افزود: در غیر اینصورت ممکن 
است ویروس از طریق ترشحات آلوده و 
خون بدن بیمار، به فرد دیگری سرایت 
کند که باید سریع به مراکز درمانی برای 

مداوا مراجعه کرد.

تحت  بگیران  وظیفه  و  بازنشستگان   
کشوری  بازنشستگی  صندوق  پوشش 
که تاکنون موفق به حذف و اضافه یا 
استفاده از خدمت بیمه تکمیلی درمان 
نشده اند تا پایان خرداد ماه مهلت دارند 
به صورت غیرحضوری، از طریق درگاه 
خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی 

کشوری اقدام کنند. 
بازنشستگی  صندوق  گزارش  به 
بیمه  اضافه  و  حذف  مهلت  کشوری، 
تکمیلی درمان )آتیه سازان حافظ( تا 
ساعت ۲4 روز دوشنبه 31 خرداد سال 

1400 است.
که بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک  کشوری  بازنشستگی  اضافه صندوق  یا  حذف  به  موفق  تاکنون 

افراد  یا  این خدمت برای خود  کردن 
به  توانند  می  اند،  نشده  تکفل  تحت 
صورت غیرحضوری به درگاه خدمات 
بازنشستگی  صندوق  الکترونیک 
 sabasrm.ir نشانی  به  کشوری 
بخش بیمه تکمیلی درمان مراجعه و 

درخواست خود را ثبت یا تغییر دهند.
همراه  تلفن  افزار  نرم  در  امکان  این 
صبا و همچنین دفاتر پیشخوان دولت 
ماهانه  سهم  است.میزان  میسر  نیز 
بازنشستگان و وظیفه بگیران عزیز برای 
استفاده از بیمه تکمیلی درمان، برای هر 
نفر 30 هزار تومان و بدون تغییر نسبت 

به سال های گذشته است.

اولویت برگزاری انتخابات 1400 در فضای باز 

کالهبرداری تحت پوشش ستاد انتخاباتی

رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت:

بیماری تب کنگو در کشور شیوع نیافته است

مهلت حذف و اضافه بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری تا پایان خرداد
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سلسله وبینارهای استانی و بین المللی
 با محور سیره رضوی برگزار می شود 

رئیس کمیته ارتباطات و فضای مجازی دهه کرامت از برگزاری 
وبینارهای استانی و بین المللی همزمان با دهه کرامت و با 
حضور اساتید برجسته و حوزه و دانشگاه از ایران و کشورهای 

دیگر خبر داد. 
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین »امیر ارزانی« در 
گفت وگو با ستاد ارتباطات رسانه ای )فهما(، با اشاره به اینکه 
حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( ملجا مردم مسلمان ایران 
و جهان است، اظهار کرد: امام خمینی)ره( فرمودند که »مرکز 
ایران آستان قدس است«، با همین نگاه امام راحل بود که 
انقالب اسالمی سبب ترویج سیره رضوی و ترویج معارف اهل 

بیت)ع( میان بین مسلمانان باالخص شیعیان جهان شد. 
رئیس کمیته ارتباطات و فضای مجازی دهه کرامت ادامه داد: 
بنابراین باید در سطح جامعه فعالیت های محوری صورت پذیرد 
تا سیره رضوی معرفی و ترویج شد؛ این میان دهه کرامت 
به صورت ویژه فرصتی برای پاسداشت مقام عالم آل محمد 
بزرگوارش حضرت  بن موسی الرضا)ع(، خواهر  حضرت علی 

معصومه)س( و حضرت شاهچراغ)ع( برادر مطهرش است.
وی گفت: ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
اعتاب  با هماهنگی  به عنوان ستاد بزرگداشت دهه کرامت 
مقدسه و همکاری 3۲ دستگاه و نهاد برنامه های متعددی را 
در راستای ترویج فرهنگ رضوی طراحی کرده است؛ در این 
راستا برگزاری وبینارهای مختلف در سطح استان های کشور و 
همچنین در سطح بین الملل با توجه به شعارهای تعیین شده 
روزهای دهه کرامت در دستور کار کمیته ارتباطات و فضای 
مجازی دهه کرامت قرار گرفته است که اصلی ترین هدف آن 
معرفی اخالق  اجتماعی و سیره امام رضا)ع( به نسل نوجوان و 
جوان در جامعه امروز و شناخت و افزایش آگاهی مسلمانان و 
شیعیان جهان نسبت به امام مهربانی ها و به زبان های مختلف 

است.
مدیرکل هماهنگی امور ستادی، روابط عمومی و بین الملل 
ستاد کانون های فهما، با بیان اینکه شعار »خدمت کریمانه، 
گره گشایی به رسم اهل بیت)ع(« به عنوان شعار محوری دهه 
کرامت 1400، افزود: وبینارهای استانی با عنایت به این مساله و 
با توجه به عناوینی نظیر »کریمه اهل بیت)س(، اسوه دختران 
تمدن ساز، ملجا گره گشایی«، »هم عهدی در مسیر والیت، 
انقالبی، محور  از امت«، »مسجد تراز اسالمی و  گره گشایی 
گره گشایی و همدلی«، »امام زادگان و بقاع متبرکه، قطب های 
فرهنگی، گره گشایی اجتماعی«، »حضرت شاهچراغ)ع(، ایمن 
والیت، الگوی روشنگری و گره گشایی« و ... که موضوع عناوین 
روزهای دهه کرامت را تشکیل می دهند، با حضور اساتید 
برجسته حوزه و دانشگاه در بستر فضای مجازی برگزار می شود.

حجت االسالم والمسلمین امیر ارزانی افزود: در این میان برخی 
استان ها که مجاورت مرزی با کشورهای دیگر دارند می توانند 
این سلسله وبینارها را به صورت بین المللی برگزار کنند ضمن 
اینکه با مذاکرات انجام شده با سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی تنی چند از اساتید دانشگاه های کشورهای مختلف به 
صورت آنالین به ارایه نظرات و مباحث خود پیرامون سیره امام 
رضا)ع( و خواهر بزرگوارش حضرت معصومه)س( که خود را 

فدای امام اش و حقیقت والیت کرد، می پردازند.
رئیس کمیته ارتباطات و فضای مجازی دهه کرامت، همچنین 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  المللی  بین  وبینارهای  به  اشاره  با 
ارادت مردم مسلمان سایر کشورها به امام رضا)ع( و حضرت 
مقدس  آستان  به  ساله  همه  که  سفرهایی  و  معصومه)س( 
این دو بزرگوار صورت می پذیرد، سلسله وبینارهایی با حضور 
اندیشمندان جهان اسالم به زبان های فارسی، انگلیسی، عربی، 

فرانسه، اردو برگزار خواهد شد.

نمایشگاهی از آثار ۲۷۲ هنرمند
 از ۳۲ کشور

دبیر سومین نمایشگاه بین المللی ساالنه دیزاین از برگزاری این 
رویداد با حضور ۲۷۲ هنرمند از 3۲ کشور جهان با بیش از 
104 اثر خبر داد و گفت:  این نمایشگاه جمعه ۲1 خردادماه 
1400 گشایش می یابد. اشکان قازانچایی، دبیر سومین ساالنه 
دیزاین در نشست خبری با حضور عباد رضا اسالمی )مشاور 
فرهنگسرای  و رییس  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  معاون 
اعالن(  مجازی  گالری  )مدیر  میرحسینی  مهران  و  نیاوران( 
برگزار شد، با تشریح روند برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی 
ساالنه دیزاین، گفت: اسفندماه سال گذشته فراخوان سومین 
نمایشگاه دیزاین منتشر شد و از آنجایی که در آخرین سال 
قرن هستیم، در شورای سیاست گذاری تصمیم گرفته شد 
نگاهمان به سمت تحول و امید برگردانیم از این رو این رویداد 

بزرگ هنری با شعار » تحول و امید« نام گرفت.
او ادامه داد: بخش نخست فراخوان به طراحی پوستر ارتباط 
دارد و بخش دوم مختص به موشن گرافیک )گرافیک متحرک( 
مجازی  صورت  دو  به  دوره  این  نمایشگاه  همچنین  است. 
آثار  و فیزیکی به نمایش در می آید.قازانچایی درباره تعداد 
دریافتی هم اظهار کرد: در بخش پوستر و گرافیک متحرک 
بیش از ۶00 اثر از ۲۷۲ هنرمند از 3۲ کشور دریافت کردیم.

به گفته وی، پس از دو روز داوری، 88 پوستر و 1۶ گرافیک 
متحرک )مجموعاً 104 اثر( وارد نمایشگاه شد که از ۲1 خرداد 

تا 4 تیرماه به نمایش در می آید.
و  فرهنگ  وزیر  معاون  مشاور  اسالمی،  عبادرضا  ادامه   در 
ارشاد اسالمی و رییس فرهنگسرای نیاوران نیز در سخنانی 
ساالنه  بین المللی  نمایشگاه  سومین  برگزاری  کرد:  اظهار 
دیزاین را فرصت مغتنمی برای معرفی آثار هنری هنرمندان 
و ظرفیت های موجود آنها به دیگر ملل عنوان کرد و گفت:  
تالش فراوانی صورت گرفت تا رویکرد این فرهنسگرا براساس 
سیاستگذاری ریل گذاری شده پیش برود. از این رو از هر نوع 
ایده و پیشنهادی در راستای ارتقا و رشد و شکوفایی هنر این 
مرزو بوم استقبال می کنیم.او با اشاره به شیوع ویروس کرونا در 
سطح کشور و جهان،  گفت: سومین نمایشگاه بین المللی ساالنه 
دیزاین در شرایط بسیار ویژه و در دوران کرونا برگزار می شود 
که از این طریق بتواند سهمی کوچک در پر کردن اوقات نشاط 
و زندگی مردم ایفا نماید.رئیس فرهنگسرای نیاوران مهمترین 
ویژگی این نمایشگاه را موضوع » گرافیگ های متحرک عنوان 
کرد. به گفته اسالمی حضور 3۲ کشور در چنین نمایشگاهی 
نشانگر اقبال خوب این رویداد بزرگ هنری و بین المللی است.

عبادرضا اسالمی همچنین از آمادگی این فرهنگسرای برای 
میزبانی ۵ سال بعدی این نمایشگاه در آینده خبر داد.

کاوه کیائیان عنوان کرد
شرایط سخت کتابفروشان در ایام کرونا 

مدیر یک کتابفروشی با اشاره به شرایط سخت کتابفروشان در 
ایام همه گیری کرونا می گوید: طرح های توزیع یارانه کتاب از 

طریق کتابفروشی ها می تواند به کتابفروشان کمک کند. 
به گزارش ایسنا، کاوه کیائیان، مدیر کتابفروشی »چشمه« 
کتابفروشی ها  از طریق  کتاب  یارانه  توزیع  درباره طرح های 
مثبتی  نظر  این که  بیان  با  کتاب(  فروش  فصلی  )طرح های 
نسبت به برگزاری این طرح ها  دارد، گفت: اصوال پس از اجرای 
این طرح ها رکود نسبی در کتابفروشی ها ایجاد می شود که 
از  برگزاری طرح ها  با  این رو که  از  امری عادی است. منتها 

کتابفروشی ها حمایت می شود ایده خوبی است.
او در ادامه بیان کرد: در یک سال و نیمی که گذشت و با 
همه گیری بیماری کرونا مشاغل مختلف همچون کتابفروشان 
شرایط سختی را پشت سر گذاشته و با مشکالتی مواجه شدند. 
از طرفی هم در این مدت بسیاری از سایت ها و شبکه های 
به  موارد  این  همه  و  گرفت  جان  کتاب  فروش  مجازی 

کتابفروشان لطمه وارد کرد.
این فعال حوزه کتاب افزود: این طرح ها می تواند در این زمینه 
بسیار کمک کننده باشد. از طرف دیگر این طرح ها همچون 
بن کتاب شامل طیف خاصی مثل دانشجویان، استادان و 
... نمی شود و همه مردم را در برمی گیرد و مخاطبان از آن 

استقبال می کنند. 
کاوه کیائیان در پایان گفت: در ایامی که بن به مردم تعلق 
می گرفت عموم مردم از آن بی بهره بودند ولی اکنون هر فرد 
حقیقی با شماره کارت ملی خود می تواند از تخفیف هایی که 

در ایام طرح های فصلی فروش کتاب ارائه می شود، بهره ببرد.
در »بهارانه کتاب 1400« که در حال برگزاری است سقف 
مجاز خرید برای هر خریدار دو میلیون ریال است و خریداران 
می توانند تا ۲3 خردادماه با مراجعه به کتابفروشی های عضو 
دانشگاهی  و  نوجوان  و  کودک  عمومی،  کتاب های  طرح ، 
مشخصات  و  کنند.اسامی  خریداری  یارانه ۲0درصدی  با  را 
کتابفروشی های عضو طرح »بهارانه کتاب 1400« به تفکیک 

هر استان بر روی سایت tarh.ketab.ir قابل مشاهده است.

»جاده خاکی« نماینده ایران 
در  بخش دو هفته کارگردانان کن شد 

 فهرست فیلم های بخش »دو هفته کارگردانان جشنواره فیلم 
کن اعالم شد.  

و سومین دوره بخش  »دو هفته  پنجاه  ایسنا،  گزارش  به 
کارگردانان کن« که به صورت غیررقابتی و از سوی انجمن 
کارگردانان سینمای فرانسه به موازات جشنواره کن برگزار 
می شود، فهرست فیلم های دوره جدید خود را اعالم کرد و 
پناه پناهی با اولین فیلم بلندش »جاده خاکی« در این بخش 

حضور خواهد داشت.
 »میان دو دنیا« ساخته  »امانوئل کاریر«، 

 »کیارا« از  »جوناس کارپینانو«،  »علی و آوا« ساخته  »کیلیو 
و   گومزر  »میگوئل  ساخته   تسوگوآ«  »خاطرات  بارنارد«،  
»مائورین  فازندیرو« و  »آیندهر ساخته »آلیس رورواچر«،  
و  »مردان من«  ویلیامز«  نپتون« ساخته  »سال  »جنگل 
ساخته   »ریچل لنگ« از جمله فیلم های حاضر در این بخش 

از جشنواره بین المللی فیلم کن هستند.

جهان به وضعیت پیش
 از کرونا بازخواهد گشت؟

»کووید-19: بازتنظیم بزرگ« نوشته کالوس شواپ و تیه ری  
ماله ره با ترجمه علیرضا حسنی منتشر شد. 

 به گزارش ایسنا، این کتاب در  ۲4۶ صفحه و با قیمت ۷0 هزار 
تومان در نشر نو منتشر شده است.

در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: رشد سریع همه گیری 
کووید-19 در زمستان ۲019 با درهم شکستن ظرفیت های 
که  داد  نشان  دنیا  سراسر  در  فاجعه هایی  با چنین  مقابله 
حکمرانان کنونی جهان چندان به ظرفیت های ریسک های 
فاجعه بار و توان دفاعی کشورها و عرصه های جهانی حکمرانی 
اشراف نداشته اند. نه ساختارهای بین المللی و نه قراردادهای 
نه  و  ملی،  مرزهای  درون  در  ملت ها  برسازندۀ  اجتماعی 
ظرفیت های منطقه گرایی از سطح مطلوبی از آمادگی مقابله 
با فاجعه هایی نظیر همه گیری های کووید-19 برخوردار نبود. 
و  اقتصاد  وضعیت  می رفت؟  سو  کدام  به  پیشاکرونا  جهان 

سیاست در انتهای دهۀ دوم هزارۀ سوم چگونه بود؟
شکاف های میان فقیر و غنی درون کشورها و میان ملت ها، 
آشوب ها و نبردهای منطقه ای، شکنندگی اقتصاد و سیاست 
رواج  و  توسعه،  حال  در  و  توسعه نیافته  کشورهای  در 
و منطقه ای، در  ملی  بر تصمیم گیری های  کوتاه مدت گرایی 
سایۀ شکست های پی درپی نهادهای مسئول حکمرانی جهانی 
نظیر سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی، صندوق بین المللی 
پول، و ائتالف هایی نظیر گروه هفت و گروه بیست و نظایر آن ها 
برای مهار یکجانبه گرایی ها، هماوردطلبی های آمریکا و چین بر 
سر ابرقدرت اول جهان بودن، توزیع مناسب زنجیره های تأمین 
جهانی و نظم نوین اقتصادی، دست در دست هم سازوکاری 
دفاع  کرونا  ویروس  برق آسای  مقابل حملۀ  در  که  آفریدند 

مناسبی از خود نشان نداد و درهم شکست.
پرسش مهم تر این است که پیامدهای اقتصادی، ژئوپولیتیکی، 
اجتماعی و روانی این درهم شکستن جهانی کدام اند؟ آیا جهان 
سرانجام می تواند به سطح مطلوبی از همکاری های منطقه ای و 
بین المللی  دست یابد یا دست کم به مسیر آن بازگردد تا بتواند 
مواضع مناسبی برای رسیدن به وضعیت عادی اتخاذ کند؟ آیا 
جهان پساکرونا به وضعیت عادی پیشاکرونا بازخواهد گشت 
یا پیامدهای دوران همه گیری برای همیشه مفهوم »وضعیت 

عادی« را تغییر داده اند؟
تیه ری  و  اقتصاد  جهانی  مجمع  بنیان گذار  شواپ  کالوس 
باورند  این  بر  باومتر  مانتلی  اجرایی مؤسسۀ  ماله ره دستیار 
که جهان هرگز دوباره به وضعیت عادی پیش از همه گیری 
کرونا بازنخواهد گشت. اثرات همه جانبه همه گیری، فرایندهای 
مقابله با آن، تأثیر اقدامات کشورها و نهادهای بین المللی برای 
جلوگیری و مهار آن و پیامدهای این اقدامات چنان وسیع، 
عمیق و تاریخی اند که در افق آن، دورانی جدید برای تمدن 

بشری آغاز خواهد شد.
کتاب »کووید-19: بازتنظیم بزرگ« با زبانی ساده و بیانی شیوا 

به این مباحث و پرسش ها می پردازد و...

البالغه  نهج  جهانی  نهضت  موسس 
خوانی گفت: انتخابات بهترین فرصت 
برای ایجاد تحول اساسی در مدیریت 
کشور است و حضور آگاهانه مردم در 

آن اهمیت مضاعف دارد. 
قزوین؛  از  برنا  خبرگزاری  گزارش  به 
نشست بصیرتی فرماندهان پایگاههای 
بسیج ادارات، سرگروههای صالحین و 
رابطین بسبجی خواهر با محور رویکرد 
روز  انتخابات  در  حداکثری  مشارکت 
االسالم  حجت  حضور  با  شنبه  سه 
جهانی  نهضت  موسس  ارفع  مهدوی 
نهج البالغه خوانی در حسینیه امامزاده 
حسین قزوین برگزار شد.حجت االسالم 
حمیدرضا مهدوی ارفع در این نشست 
اظهارداشت: در فضای تصمیم گیری 
کشور نباید جامعه را دو قطبی کنیم 
زیرا امروز وحدت رویه مشکل گشای 
با  مردم  کرد:  بیان  چالشهاست.وی 
و  هستند  روبرو  زیادی  مشکالت 
منطقی نیست مانند دوران ستم شاهی 
برای گرفتن حق خود کفن بپوشند و 

اعتراض کنند.
انتخابات  کرد:  تصریح  ارفع  مهدوی 
در شرایط حساسی برگزار می شود و 
نباید با بی بصیرتی به »چه کنم چه 
کنم« بیفتیم و دوباره در انتخاب خود 
اشتباه کنیم.وی افزود: رای همه مردم 
مهم است و در این صحنه رای رهبر و 
یک فرد عادی مساوی است و منطقی 
خدای  یا  و  باشیم  تفاوت  بی  نیست 
نکرده در انتخابات که تعیین سرنوشت 

خود است شرکت نکنیم.
حجت االسالم مهدوی ارفع اظهارداشت: 
باید بدانیم اگر امربه معروف و نهی از 
منکر را ترک کنیم نا اهالن و اشرار بر ما 
حاکم می شوند لذا شرکت در انتخابات 
به عنوان معروف یک تکلیف است و پس 
از آن انتخاب افراد اصلح اهمیت دارد.

وی با انتقاد از ضعف مدیریت در برخی 
از بخش های کشور گفت: سالها بورس 

در کشور فعال بوده و خیلی از مردم 
خبر نداشتند اما ببینید چه کردندکه 
یک دفعه ۵3 میلیون نفر بدون آگاهی 
وارد بورس شدند و ضرر کردند و امروز 
معترض شده اند که سرمایه خود را از 
دست داده اند.موسس نهضت  جهانی 
البالغه خوانی تصریح کرد:  بعد  نهج 
از 4۲ سال این که هنوز نهضت سواد 
آموزی و بیسواد داریم خجالت آور است 
در حالی که اگر تکلیف محوری را از 
مردم نمی گرفتم با کمک همین مردم 
همه باسواد می شدند.وی اظهار داشت: 
میزان  بیشتربود  فقر  که  دهه ۶0  در 
مردم  چون  بود  باال  بسیار  مشارکت 
اعتماد بیشتری به مسئوالن داشتند و 
انگیزه زیاد بود اما امروز عملکرد مدیران 
موجب بی اعتمادی و نا امیدی شده که 

باید آن را ترمیم کنیم.
انتخابات فضای تحول است

وی گفت: انتخابات فضای تحول است و 
همه ما خواستار تحول هستیم و باید از 
ریشه همه چیز عوض شده و حق مردم 
ادا شود و رئی جمهور و تیم دولت و 
مسئوالن به عنوان واسطه و خدمتگذار 
از  با همه توان در گره گشایی  مردم 

مشکالت گام بردارند.
درساختار  تحول  افزود:  ارفع  مهدوی 
است نه فرد لذا باید مطالبه ما از نامزدها 
این باشد که برنامه خود را برای تحول 

انتخاب  بتوانیم درست  تا  اعالم کنند 
کنیم.وی با انتقاد از نبود متولی کنترل 
در فضای مجازی گفت: فضای مجازی 
رهاشده و باید پرسید چرا هنوز شورای 
عالی مجازی برای راه اندازی شبکه ملی 
اقدام نکرده در حالی که باید ببینید 
ها  خانواده  سر  بالیی  چه  اینستاگرام 
آورده است و بدترین مسایل در کشور 

دارد ترویج می شود.
تلویزیون  باید  چرا  اظهارداشت:  وی 
جمهوری اسالمی مروج فرهنگ غرب 
باشد و افرادی را چهره می کندکه مروج 
بی بند و باری می شوند و ما نیازمند 
انسانهای ارزشی هستیم که پای آرمانها 

بایستند و در اصول کوتاه نیایند.
مهدوی ارفع گفت: در انتخابات نکته 
بی  رویداد  این  که  است  این  اساسی 
نظیر هم تهدید و هم فرصت است و 
اگر درست از آن استفاده نکنیم متضرر 
می شویم.موسس نهضت جهانی نهج 
البالغه خوانی یادآورشد: برخی دست 
های پشت پرده چند سال است کار 
رای  که  شود  القا  امروز  تا  کنند  می 
در انتخابات این دوره در واقع رای به 
نکرد  انقالب است و هر کس شرکت 
انقالب و نظام را قبول ندارد و موضوع 
باید  که  اند  کرده  مطرح  را  رفراندوم 
مراقب این توطئه باشیم.وی بیان کرد: 
یک  استمرار  واقع  در  انتخابات  امروز 

تفکر انقالبی  است و همه وظیفه داریم 
آن را تبلیغ کنیم که حضور مهم است 
و با نیامدن و نشستن چیزی تغییر نمی 
کند و تغییر در شرایط حتما نیازمند 

رای یکایک همه ماست.
نجابت می  مردم  ارفع گفت:  مهدوی 
ولی  آیند  می  انتخابات  پای  و  کنند 
از رای گیری دنبال  باید پس  ما هم 
مطالبات مردم باشیم و نگذاریم وعده 
مردم  مشکالت  و  انتخاباتی  های 

فراموش شود.
وی اظهارداشت: هر گاه به جای افراد به 
تفکر انقالبی اهمیت دادیم به موفقیت 
رسیدیم و مصداق بارز آن را دیدیم که 
فخری زاده، احمدی روشن و شهریاری 
بودند چه  ارزشی  ها که دنبال تفکر 

دستاوردهای برای نظام داشتند.
انتخابات  اضافه کرد: در  ارفع  مهدوی 
شرکت می کنیم و برای تحول در امور 
باید کار در دست کارگزاران صالح باشد.

اشاره به خصوصیات کارگزاران  با  وی 
امیر مومنان علی)ع(  از دیدگاه  اصلح 
تصریح کرد: کارگزاران حکومت اسالمی 
باید در حد مردم ضعیف زندگی کنند 
و  باشد  داشته  عادی  زندگی  و سطح 
سهم  حکومت  از  مسئوالن  اطرافیان 
خویشاوندی  هیچ  به  نباید  و  نگیرند 
مسئولیت و امکانات بدهیم و کارگزار 
اصلح کسی است که مدیریت مالیاتی 
وی به نفع نیازمندان و محرومان باشد. 
فساد  با  مبارزه  گفت:  ارفع  مهدوی 
را در می آورد و کسانی  صدای همه 
که در این راه گام برمی دارند حتما با 
هجمه های فراوان مواجه خواهند شد 
اما مسیری که حق است باید با صالبت 

و مقاومت ادامه پیدا کند.
حضور  با  کرد  اظهارامیدواری  وی 
تعیین  و  انتخابات  در  مردم  باشکوه 
کار  روی  و  اصلح  جمهوری  رئیس 
آمدن دولتی انقالبی مشکالت کشور 

کاهش پیدا کند.

داوود امیریان با اشاره به جنبه های تلخ 
کرونا، به جنبه های طنز آن اشاره کرد و 
از لزوم نوشتن درباره این دوران گفت. 

این نویسنده در گفت وگو با ایسنا، درباره 
جمله  از  بحران ها  با  ادبیات  مواجهه 
بیماری های  و  طبیعی  بالیای  جنگ، 
کرد:  اظهار  کرونا،  جمله  از  همه گیر 
نیستند،  مردم  زندگی  از  جدا  این ها 
مانند عشق و محبت و ترس. یکی از 
بالیا می تواند جنگ باشد. بارها گفته ام 
می توانیم جنگ را در ژانر وحشت قرار 
بدهیم؛ فکر کنید زندگی آرامی دارید و 
یک دفعه مغول ها حمله می کنند، مثال 
که  هستید  خوارزمشاهیان  دوره  در 
اوج وحشت است یا در سوریه یا عراق 
زندگی می کنید و داعش حمله می کند، 
مردان را می کشد و زنان و دختران را به 
اسارت می برد، این ها همه می تواند در 
ژانر وحشت باشد و این ها بالیای طبیعی 
است. به نظرم هیچ بالیی طبیعی تر از 
بالهای  می تواند  انسان  نیست،  انسان 
و  خود  همنوعان  جامعه،  سر  زیادی 

حیوانات دیگر بیاورد.
او افزود: درباره بیماری های همه گیر هم 
کارهایی انجام شده؛ مثال رمان »کوری« 
ساراماگو که کار درخشانی است؛ در 
می شوند  نابینا  مردم  همه  شهر  یک 
را  چشمان شان  جلو  سفیدی  پرده  و 
می گیرد و فقط یک دکتر بینا است. در 
ژانر علمی تخیلی هم کارهای بسیاری 
در این زمینه وجود دارد. از این ژانر و 
کتاب های آخرالزمانی خوشم نمی آید، 
چه در ادبیات و چه در فیلم، این که 
یا  زامبی  به  همه  و   آمده  بیماری ای 
یکدیگر  و  می شوند  تبدیل  خون آشام 
را می درند.امیریان با بیان این که ادبیات 
هیچ گاه از جامعه منفک نبوده است، 
خاطرنشان کرد: ادبیات جزء مشغله ها 

و مسئله هاست و قطعا آثاری در زمینه 
کرونا خلق می شود. تمام دنیا با کرونا 
درگیر است، زیرا یک اپیدمی بوده و 
چیزی نیست که عده محدودی با آن 
به  فرزند من هم  باشند؛  درگیر شده 
شدن  زندانی  مدرسه،  و  درس  لحاظ 
فامیل  با  ارتباط  نداشتن  و  خانه  در 
فرزند من  است.  با کرونا درگیر شده 
یک سال است عمه های خود را ندیده 
است، خواهرزاده ام بدون گرفتن مراسم، 
سر خانه خود رفت؛ چاره ای نبود. همه 
این  البته  ادبیات می شود.  وارد  این ها 
موضوع گاه جنبه طنزآمیز هم داشت؛ 
مثال امتحان بچه ها به صورت مجازی 
طنز بامزه ای است. یا در کلیپ هایی که 
منتشر می شود، خانمی در حال صحبت 
است، همسرش با لباس زیر جلو دوربین 
ظاهر می شود، یا آقایی دارد کنفرانس 
می دهد و بعد بلند می شود، شلوارک 
به پا دارد و یک کت تنش کرده، بچه  
امتحان می دهد و فامیل پشت دوربین 
جمع شده و به او تقلب می رسانند، یا 
خواهرم  و  می خوابید  من  خواهرزاده 
جای او امتحان می داد. این ها سوژه های 
طنزآمیزی است که دست مایه طنزها 
موضوع  این  درباره  خودم  می شود. 
دارم،  موضوع  و  سوژه  نوشت،  خواهم 
در حال زدن طرح هستم. نمی شود از 
آن گذشت؛ مانند سیل و زلزله ای که 
پرداختن  درباره  می آید.او  یک باره  به 
در  آن  نقش  و  بحران ها  به  ادبیات 
روحیه بخشی و آگاهی دهی به مخاطبان 
گفت: قطعا تاثیر دارد، شما باید آن شور 
و شوق را بگویید تا بعدها بدانند مردم 
چطور  توانستند با این مشکالت مقابله 
کسانی  می ماند،  جنگ  مانند  کنند؛ 
باید آن  که جنگ را ندیده اند، چطور 
درباره  نوعی  من  اگر  کنند؟  درک  را 

جنگ ننوشته بودم و شور و شعف یا 
را  زمان  آن  بچه های  وحشت  و  ترس 
نگفته بودم،  شما چطور می توانستید 
درک کنید دختر بچه شش هفت ساله 
سرش  بر  چه  بمباران  شب های  در 
می شد،  تاریک  خانه  وقتی  آمده؟ 
وقتی بمب می خورد و خانه ای منفجر 
می رفت.  بین  از  خانواده ای  و  می شد 
و  آفریده اند  را  این ها  داستان نویسان 
زمانی که به دست شما می رسند، در 
واقع به شما یادآوری می کنند. باید برای 
آیندگان نوشت و این یک وظیفه است، 
اما بعضا این وظیفه را فراموش می کنیم. 
شده  مصادره  انقالب  می گویند  همه 
است؛ حزب اللهی ها ننوشته اند، چپ ها 
اما وظیفه  ننوشته اند  و توده ای ها هم 
همه بوده بنویسند، ما فقط »لحظه های 
انقالب« محمود گالبدره ای را داریم که 
درخشان است. تنبلی کرده و شاید به 
خاطر مشی فکری خود ننوشته اند و این 

قضاوت ها برای آیندگان مانده است.
نویسنده »گردان قاطرچی ها« و »برادر 
پرداختن  زمان  درباره  تویی«  من 
برخی  که  کرونا  مانند  موضوعاتی  به 
معتقدند االن زمان مناسبی نیست و 
باید زمان بگذرد و ته نشین شود، اظهار 
کرد: این مسئله همیشه وجود داشته، 
اما به نظرم بیشتر یک بهانه است. زمان 
انقالب هم همین را داشتیم و برخی 
می گفتند زمانش نیست و باید مدتی 
بگذرد و آن قدر مدتی گذشت که دیگر 
کسی ننوشت یا خیلی کم نوشتند و 

نبود. در  برخی هم دیگر مسئله شان 
خیلی ها  است،  همین طور  هم  جنگ 
می گفتند االن زود است. البته این که 
زمان بگذرد، درست هم هست. در واقع 
از دو منظر باید به این قضیه نگاه کرد؛ از 
منظر کسی که هنوز در بطن ماجرا است 
و از ماجرا فاصله نگرفته ، مانند کسانی 
که عزادار می شوند و هنوز نمی دانند چه 
بر سرشان آمده است، دوروبرشان آدم 
هست که به آن ها تسلی بدهد و وقتی 
تنها می شوند تازه می فهمند چه عزیزی 
را از دست داده اند. اگر زمان بگذرد هم 
می توانید از دور به ماجرا نگاه کنید و 

بدون جانبداری و شعار بنویسید.  
امیریان در ادامه گفت: به نظرم نمی شود 
هنرمند  گذاشت؛  زمان  نوشتن  برای 
باید در لحظه کار را بیافریند، مانند این 
می ماند که به یک شاعر الهام می شود و 
باید بنویسد وگرنه ممکن است از ذهنش 
بپرد و جذابیت و زیبایی و طعم شیرینش 
از بین برود. اگر مثالً  به سوریه رفته و 
با داعش مواجه شدم، باید همان  لحظه 
حسم را بنویسم وگرنه حس من بیات 
می شود. البته همان طور که گفتم زمان که 
بگذرد می توانید از دور به ماجرا نگاه کنید 
و بدون جانبداری و شعار بنویسید. هر دو 
آن ها لطف خودش را دارد و هنرمند باید 
به سلیقه خودش باشد، من نوعی زمانی 
پس  بنویسم،  االن  باید  می کنم  حس 
می نویسم و بعدا در آن دست می برم و یا با 
نگاه انتقادی به آن نگاه می کنم. همه این ها 

به سلیقه هنرمند بستگی دارد. 

سومین نمایشگاه دیزاین 
میزبان ۲۷۲ هنرمند
 از ۳۲ کشور جهان

 دبیر سومین نمایشگاه بین المللی ساالنه 
دیزاین از برگزاری این رویداد با حضور۲۷۲ 
از  بیش  با  جهان  کشور  از 3۲  هنرمند 
اثر خبر داد و گفت: این نمایشگاه   104

جمعه ۲1 خردادماه 1400 گشایش می 
یابد.   اشکان قازانچایی در نشست خبری 
با اصحاب رسانه با تشریح روند برگزاری 
سومین نمایشگاه بین المللی ساالنه دیزاین، 
فراخوان  گذشته  سال  اسفندماه  گفت: 
سومین نمایشگاه دیزاین منتشر شد و از 
این رو که در آخرین سال قرن هستیم، در 
شورای سیاست گذاری تصمیم گرفته شد 

نگاهمان را به سوی تحول و امید متمرکز  
کنیم و از رویداد هنری را با شعار » تحول 
و امید« نامگذاری کنیم.وی ادامه داد: بخش 
نخست فراخوان به طراحی پوستر ارتباط 
دارد و بخش دوم مختص موشن گرافیک 
سومین  است.دبیر  متحرک(  )گرافیک 
نمایشگاه بین المللی ساالنه دیزاین افزود: 
نمایشگاه این دوره به ۲ صورت مجازی و 

فیزیکی به نمایش در می آید.وی درباره 
تعداد آثار دریافتی گفت: در بخش پوستر و 
گرافیک متحرک بیش از ۶00 اثر از ۲۷۲ 
کردیم. دریافت  کشور   3۲ از  هنرمند 

به گفته وی، پس از ۲ روز داوری، 88 
پوستر و 1۶ گرافیک متحرک )مجموعاً 
از ۲1  اثر( وارد نمایشگاه شد که   104

خرداد تا 4 تیرماه به نمایش در می آید.

موسس نهضت جهانی نهج البالغه خوانی: 

انتخابات بهترین فرصت برای ایجاد تحول در سیستم مدیریت کشور است

داوود امیریان عنوان کرد

جنبه های طنزآمیز کرونا

فرهنگی
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سرانجام پرونده کالدرون چه می شود؟ 
باشگاه پرسپولیس اگر نتواند در مهلت تعیین شده مطالبات 
مجازات های  با  بپردازد،  را  خود  آرژانتینی  پیشین  سرمربی 

کمیته انضباطی فیفا روبه رو می شود. 
به گزارش ایسنا، پس از بررسی اعتراض پرسپولیس به حکم 
کمیته وضعیت فیفا درباره پرونده گابریل کالدرون در دادگاه 
عالی ورزش، چند روز قبل CAS رسما اعتراض پرسپولیس 
را رد کرد که این به معنی این است که رای اولیه صادر شده 
توسط کمیته وضعیت فیفا الزم االجرا است. حاال پرسپولیس 
تا 30 ژوئن ۲0۲1 )9 تیر 1400(  فرصت دارد تا طلب ۵80 
هزار دالری کالدرون را به عالوه ۵ درصد سود ساالنه بپردازد.

البته پرسپولیسی ها در پرونده دستیار مربی آرژانتینی یعنی 
تاریخ ۲  تا  پرداخت 9۵ هزار دالر  به  خواکین هم محکوم 
جوالی ۲0۲1 )11 تیر 1400( شدند که باید این طلب هم 
پرداخت شود، اما اگر این مبالغ پرداخت نشود چه تبعاتی در 

انتظار پرسپولیس است؟
براساس قوانین، وقتی CAS رای نهایی را صادر می کند، 30 
روز فرصت وجود دارد تا طلب شاکی پرداخت شود. بعد از آن، 
اگر طلب پرداخت نشد، طبکار باید به کمیته انضباطی فیفا 
مراجعه کند و اعالم کند که رای صادر شده، اجرا نشده است. 
در این گونه موارد، معموال کمیته انضباطی فیفا ابتدا فرصت 
30 روزه اولیه تعیین می کند و اخطار نهایی را می دهد و بعد از 
آن، باشگاه را مبلغی جریمه و فرصت 30 روزه دوم را می دهد 
که اگر در این فرصت پول پرداخت نشود، مجازات بعدی بسته 

شدن پنچره نقل  و انتقاالت خواهد بود.
بر اساس قوانین جدید، در صورت بسته شدن پنجره نقل  و 
انتقاالت به خاطر پرونده های مالی، باشگاه خاطی بالفاصله 
بعد از پرداخت و تسویه بدهی خود، می تواند درخواست باز 
شدن پنجره نقل  و انتقاالتی خود را بدهد.بر همین اساس، اگر 
پرسپولیس تا 11 تیر بدهی خود را پرداخت نکند، تا حدود 
سه ماه بعد فرصت دارد تا با پرداخت بدهی خود به کالدرون و 
دستیارش از بسته شدن پنجره نقل  و انتقاالتی در امان باشد.

جاللی: پیروزی برابر بحرین ارزشمند است 
اما بازی ها تمام نشده است

یک کارشناس تیم فوتبال ایران می گوید تیم ملی با شناخت 
بسیار خوب مقابل بحرین قرار گرفته بود و بر بازی مسلط بود. 
مجید جاللی در گفت وگو با ایسنا، درباره پیروزی تیم ملی 
فوتبال ایران برابر بحرین اظهار کرد: پیروزی برابر بحرین برای 
ما بسیار جای خوشحالی دارد من این پیروزی را ابتدا به ملی 
پوشان، کادر فنی و در ادامه به مردم ایران تبریک می گویم. 
بازی بسیار سنگینی در انتظار تیم ملی بود اگرچه ما در دقایق 
ابتدایی بازی را خوب شروع نکردیم و آن هم به دلیل استرس 
پیش از مسابقه بود، اما با گذشت زمان بازیکنان به خوبی بر 
بازی مسلط شدند و در همان نیمه نخست در دقایق پایانی دو 
تا سه شانس خوب برای گلزنی داشتیم.او اضافه کرد: پشت دفاع 
تیم بحرین خال خوبی ایجاد شده بود که از این فضا بازیکنانی 
چون احمد نوراللهی به خوبی استفاده می کردند و مهاجمان را 
در موقعیت گل قرار می دادند. من فکر می کنم حضور بازیکنی 
چون سامان قدوس خیلی به تیم کمک کرد چون جریان بازی 
را تغییر داد. بازیکنان ما از نظر فیزیکی و فنی یک سروگردن از 
بازیکنان منطقه غرب آسیا باالتر هستند. ما در دو بازی پشت 
سر هم، هم بازی خوبی به نمایش گذاشتیم و هم گل های 
خوبی به ثمر رساندیم. این نشان می دهد تیم ما به خوبی بر 
بازی ها مسلط است.این کارشناس فوتبال در ادامه گفت: در 
بازی برابر بحرین در اواخر بازی می توانستیم گل های بیش تری 
بزنیم اما به هرحال این اتفاق نیفتاد. ما نیمکت نشین های بسیار 
قوی هم داریم که وقتی وارد زمین می شوند تاثیرگذار هستند. 
میالد محمدی که از ابتدا بازی می کرد نتوانست تاثیر خوبی 
داشته باشد اما آنچه که خیلی مهم است این است که االن 
نه جای تمجید و نه جای تکریم است. من خودم دقت کردم 
ببینم در پایان بازی بازیکنان در چه حد خوشحالی می کنند 
که متوجه شدم آن ها زیاد وارد جریان های بعد از بازی نشدند تا 
خودشان را برای دو بازی بعد آماده کنند. بازیکنان ما می دانند 

که هنوز کار تمام نشده و ما دو بازی دیگر پیش رو داریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کادر فنی توانسته بود شناخت 
خوبی از تیم بحرین به بازیکنان بدهد یا خیر؟ اظهار کرد: به 
غیر از آن 10 – 1۲ دقیقه اول که درگیر استرس بازی بودیم 
اما بعد از آن بازیکنان حریف را به خوبی کنترل کردند که این 
نشان از شناخت ما از حریف بود.جاللی درباره عملکرد سردار 
آزمون و مهدی طارمی اظهار کرد: بعد از خداداد عزیزی و علی 
دایی االن این دو بازیکن می توانند یک دوره طالیی در تیم 
ایران تشکیل دهند و به یک زوج ارزشمند تبدیل شوند. اما به 
هرحال من معتقدم کال بازیکنانی که در کانال کناری برای تیم 
ملی بازی می کردند بسیار موفق بودند.این کارشناس فوتبال 
در پایان خاطرنشان کرد: ما بازی با کامبوج را می بریم اما باید 
انرژی خودمان را برای بازی با عراق ذخیره کنیم. باید طوری 
بازی کنیم که یک بازی قدرتمند برابر عراق به نمایش بگذاریم. 

تیم ما توانایی این را دارد که عراق را هم شکست بدهد.

میرزاپور: آزمون و طارمی لیاقت حضور
 در تیم های خوب اروپایی را دارند

دروازه بان سابق تیم ملی گفت: همه بازیکنان تیم ملی به نوبه 
خودشان در بازی با بحرین تالش کردند اما به نظر من طارمی و 
آزمون نشان دادند لیاقت و شایستگی حضور در تیم های خوب 
اروپایی را دارند. ابراهیم میرزاپور در گفت وگو با ایسنا، درباره 
پیروزی ایران مقابل بحرین اظهار کرد: باتوجه به شرایطی که 
در جدول و حساسیت های خاص خودش دو تیم تحت تاثیر 
این حساسیت قرار گرفته بودند اما تیم ملی ما مالکیت توپ را 
در اختیار داشت و چند موقعیت گلزنی را هم به دست آورد اما 
در نیمه دوم توانستیم با خالقیت آزمون و طارمی به گل اول 
دست پیدا کنیم. بعد از آن هم توانستیم دو گل دیگر بزنیم و 

برای اولین بار بحرین را در کشورش شکست دهیم.
او ادامه داد: تیم ملی ابتدا به دنبال این بود که گل نخورد و 
هر چه از زمان بازی می گذشت بچه ها با شرایط بازی و تیم 
حریف بیشتر آشنا شدند و توانستند در نیمه دوم بازی بهتری 
به نمایش بگذارند و پیروز از زمین خارج شوند. هر کسی به نوبه 
خودش در این بازی تالش کرد و کیفیت خوبی را نشان داد اما 
به نظر من طارمی و آزمون نشان دادند لیاقت و شایستگی دارند 

و در تیم های خوب اروپایی می توانند بازی کنند.

مذاکره پرسپولیس با هافبک تونسی
که  شد  مدعی  مارکت  ترانسفر  از  نقل  به  مصری  روزنامه 

پرسپولیس با بازیکن تونسی الزمالک وارد مذاکره شده است. 
به گزارش ایسنا و به نقل از الیوم السابع، قرارداد فرجانی ساسی 

با الزمالک مصر تابستان سال جاری به پایان خواهد رسید.
او  ترک کند.  را  الزمالک  دارد که  تونسی قصد  بازیکن  این 
پیشنهادهای زیادی دارد که یکی از آنها از پرسپولیس ایران 
است.سایت ترانسفر مارکت اعالم کرد که باشگاه پرسپولیس با 
ساسی در ماه می قبل وارد مذاکره شد و تا حدودی هم با او به 

توافق دست پیدا کرد.
این روزنامه مصری در ادامه احتمال پیوستن فرجانی ساسی با 
پرسپولیس را کم دانست و اعالم کرد که او تا 98 درصد راهی 

الدحیل خواهد شد تا جایگزین علی کریمی در این تیم شود.

نیمار به رکورد پله نزدیک تر شد
ستاره تیم ملی فوتبال برزیل برای رسیدن به رکورد گلزنی پله 

با سلسائو تنها 11 گل اختالف دارد. 
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، تیم ملی فوتبال برزیل 
در انتخابی جام جهانی به مصاف پاراگوئه رفت و با دو گل به 

پیروزی دست پیدا کرد.
ستاره برزیل در این بازی نیمار بود که یک گل به ثمر رساند و 

یک پاس گل هم داد.
نیمار با گلی که در این بازی به ثمر رساند شمار گل های خود 

را با پیراهن تیم ملی برزیل به عدد ۶۶ رساند.
او در بین بهترین گلزنان تاریخ فوتبال برزیل در رده دوم قرار 
دارد.بهترین گلزن تاریخ سلسائو، پله اسطوره فوتبال این کشور 

است که توانست ۷۷ گل به ثمر رساند.
نیمار باتوجه به سن و سالی که دارد به راحتی می تواند به 

رکورد پله دست پیدا کند و بهترین گلزن تاریخ برزیل شود.
فهرست بهترین گلزنان تاریخ فوتبال برزیل

1- پله ۷۷ گل
۲- نیمار ۶۶ گل

3- رونالدو نازاریو ۶۲ گل
4- روماریو ۵۵ گل

۵- زیکو 48 گل
۶- ببتو 39 گل

۷- ریوالدو 3۵ گل
8- رونالدینیو 33 گل

شهرستان های استان همدان صاحب 
مدارس تخصصی کشتی می شود

رییس هیات کشتی همدان گفت: بزودی با راه اندازی مدارس 
تخصصی کشتی و دعوت از بهترین مربیان سازنده این رشته 
شکوفایی  و  پرورش  به  نسبت  حرفه ای  صورت  به  ورزشی، 

استعدادها اقدام می کنیم. 
حمیدرضا یاری روز چهارشنبه در گفت وگو باخبرنگار ایرنا 
با تاکید بر شناسایی و پرورش استعدادهای نخبه کشتی در 
این استان اظهار داشت: پشتوانه سازی رمز موفقیت هر رشته 
ورزشی است و قصد داریم با برنامه ریزی منسجم و بلندمدت، 
نسبت به سازندگی نخبه ها در کشتی بهترین شرایط را فراهم 

کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به زودی آیین نامه مدارس کشتی به 
دوره های  برگزاری  ما  هدف  و  می شود  ابالغ  شهرستان ها 

آکادمیک همراه با دانش نوین کشتی برای نوآموزان است.
رییس هیات کشتی همدان با تاکید بر لزوم بکارگیری مربیان 
کارآمد در عرصه کشتی استان گفت: داشتن تعداد مربیان 
کمتر با خروجی با کیفیت بهتر از همراهی چندین مربی بدون 

داشتن نتیجه و خروجی مثبت است.
یاری خواستار انتخاب فرد اصلح به عنوان مسئول کمیته مربیان 
کشتی شهرستان ها شد و افزود: هیات کشتی شهرستان ها 
مسئول این کمیته را از بین مربیان موثر و متعهد خود انتصاب 
و معرفی کنند تا زیر نظر کمیته استان به کشتی خدمت رسانی 

داشته باشند.
توجه  خواستار  همچنین  همدان  کشتی  هیات  رییس 
شهرستان ها به بانوان شد و افزود: بانوان برای شکوفایی در 
ورزش کشتی نیازمند حمایت هستند و باید خواسته های آنان 
در توسعه این رشته تحقق یابد.وی با قدردانی از نگاه حمایتی 
اعضای هیات رییسه کشتی استان به برنامه های اجرایی گفت: 
مصوبه های اعضای هیات رییسه، آینده درخشان را برای کشتی 

این استان رقم خواهد زد.

قهرمانان رقابت های پرش با اسب استان 
همدان معرفی شدند

قهرمانان رقابت های پرش با اسب استان همدان با برگزاری 
یکدوره مسابقه در رده های مختلف معرفی شدند. 

به گزارش ایرنا، این مسابقات با شرکت 4۲ سوارکار در رده های 
اسب مبتدی، سوار مبتدی، رده E، رده مالکین غیرحرفه ای، 
اسبهای زائیچه ایران و رده C1 گروه سنی آزاد از باشگاههای 
مانژ  در  طالیی  خوشه  گشتاسب،  ایثار،  اویسنا،  سوارکاری 

مجموعه سوارکاری اکباتان برگزار شد.
رییس هیات سوارکاری همدان به خبرنگار ایرنا گفت: در این 
مسابقات و در رده گروه سنی آزاد »امیرحسین احمدی ثابت« با 
اسب فرح دونا از باشگاه اکباتان قهرمان شد، »مهدی صمدی« 
با اسب ویکتوریان از باشگاه ایثار دوم و »سهیل قاسمی« با 
اسب سینیتیا از باشگاه خوشه طالیی در جای سوم قرار گرفت.

»سیدوحید برقعی« افزود:  در رده اسب های زائیچه ایران نیز 
»مهرداد سهیل قاسمی« با اسب دیزاین از خوشه طالیی اول 
شد، :مهدی صمدی« با اسب جسیکا از باشگاه ایثار در مکان 
دوم ایستاد و »ثنا شوشتری« با اسب مایا از اکباتان مقام سوم 
را به دست آورد.وی اضافه کرد: در رده مالکین غیرحرفه ای نیز 
»عباس فارسی« با اسب ایزالین قهرمان شد، »احمد بطحایی« 
با اسب بر سکوی دوم ایستاد و »آرمین احمدی« با اسب آتالنتا 
سوم شد.برقعی خاطرنشان کرد: همچنین در رده سوار مبتدی 
را بدون خطا طی  »امین گماری و یسنا شوشتری« مسیر 
کردند تا مطابق مقررات ملی فدراسیون سوارکاری رده بندی 
شده و به فهرست سوارکاران اضافه شوند ضمن اینکه اسب های 
مشکی، ژولی، سام کارلو، هانتر، آرس، توسن، جنسیس، صنم 
و بارلوس در رده اسبهای مبتدی و رده E در رده بندی مقررات 

ملی قرار گرفتند.

یک عضو پیشین کمیته فنی فدراسیون 
فوتبال ایران می گوید بازیکنان حاضر 
در  را  ملی خواسته های خود  تیم  در 
عمل به نمایش می گذارند و فقط حرف 

نمی زنند. 
با ایسنا،  فریدون معینی در گفت وگو 
در تحلیل از عملکرد تیم ملی فوتبال 
بحرین  مقابل  نخست  نیمه  در  ایران 
به علت  است که  اظهار کرد: طبیعی 
ملی  تیم  ایران،  برای  بازی  حساسیت 
تحت نگرش های خاص و احتیاط های 
توقع  نمی توان  شد.  زمین  وارد  الزم 
داشت که از ابتدا، تاکتیک های صحیح 
به کار برود. تا زمانی که بازیکنان ایران 
خود را پیدا کنند، فرصت می خواستند 
تا بازی به حالت تعادل برسد. به علت 
جانب  رعایت  مسابقه،  حساسیت 
احتیاط مهم بود چرا که نباید امتیازی 

را از دست می دادیم.
او با اشاره به کیفیت فنی باالی بازیکنان 
ایران خاطرنشان کرد: بازیکنان ما در 
سطح خوبی هستند؛ به ویژه لژیونرهای 
ما که چندین سال است تجربه خوبی 
در اروپا کسب کردند و به همین دلیل 
رویارویی با تیم های آسیایی برای آن ها 

ساده تر شده است.
این عضو پیشین کمیته فنی فدراسیون 
فوتبال با اشاره به روند بازی ایران در 
نیمه دوم گفت: در نیمه دوم تیم ملی 
آقای  ویژه  به  بازی کرد؛  خیلی خوب 
مسلط  و  خونسرد  بسیار  که  طارمی 
نیمه دوم نشان داد که  بود. عملکرد 
بحرین به هیچ وجه تیم خوبی نیست 
و نمی تواند در حد و اندازه ایران عمل 

کند.
معینی در واکنش به این سوال که آیا 
مقابل  ایران  قاطع  برتری  به  توجه  با 
بحرین، می توان انتظار داشت که فارغ 
از حساسیت ها، عراق هم به سرنوشت 
فکر  کرد:   اظهار  شود،  دچار  بحرین 
می کنم فاصله تیم ایران با این تیم ها 
واقعا  امروز  فوتبال  در  ولی  است  زیاد 
نمی توان به طور صد درصد همه چیز 
به  گل   8 بحرین  کرد.  پیش بینی  را 
کامبوج زد اما عراق فقط 4 بار دروازه 
مهم  بازی  کرد. شرایط  باز  را  کامبوج 
به  ما  بازیکنان  که  دارم  یقین  است. 
آمادگی ذهنی خوبی رسیدند.  سطح 
اهداف کلی را فراموش نمی کنند. شاید 
بحرین در حالت عادی گل های بیشتری 

را دریافت می کرد اما مهم این است که 
همه جنبه ها را در نظر گرفتیم.

تاکید  فوتبال  باتجربه  کارشناس  این 
کرد: از سد عراق هم می گذریم. عراق 
تیمی نیست که برابر ایران ایستادگی 
کند. بسیار مهم است که شرایط ذهنی 
بازیکنان در حالت ایده آل قرار بگیرد و 
بسیار موشکافانه و دقیق در طول بازی 
عمل کنند و شانسی را به تیم حریف 
ندهند. کما این که بحرین هم شانسی 

روی دروازه ایران نداشت.
او در واکنش به این که آیا مسائل بدنی، 
تکنیکی و نوع بازی بحرین در پیروزی 
پرگل تیم ملی در نیمه دوم موثر بود 
گفت: از نظر توان بدنی بازیکنان ایران 
در آسیا سرآمد هستند. به طور کلی. 
در نیمه دوم بحرین از فشردگی خود 
در الیه های دفاعی کم کرد و فضاهای 
ما  بازیکنان  اختیار  در  را  مناسبی 
گذاشت. بازیکنان ما هوش زیادی دارند. 
طارمی باهوش است و پاس هایی که به 
آزمون داد، بسیار دقیق و درست بود. 
آزمون هم در شرایط خوبی قرار دارد و 
از نظر ذهنی بسیار خوب توپ را کنترل 
کرد و فضای الزم را برای تبدیل توپ به 
گل در اختیار گرفت و شانسی را به تیم 

بحرین نداد.
معینی افزود: اگر نگاه کنید بحرین به 
حدی در الیه های دفاعی ضعف داشت 
که نمی توانست جلوی حمالت ایران را 
بیش تر  ایران  تیم  اشتهای  اگر  بگیرد. 
می شد، می توانست گل های بیش تری 
بزند. البته به نظرم کار عاقالنه ای بود 
که بازی را کنترل کردند و بیش از حد 
انرژی خود را نسوزاندند. کادرفنی هم 

تعویض های خوبی انجام داد.
*تیم ملی و حرکت به سمت فوتبال 

مدرن

او در واکنش به این که تیم ملی در 
حال حاضر دارای بازیکنانی است که 
و  دارند  هم  به  نسبت  بسیاری  تنوع 
حضور  به  توجه  با  می تواند  کادرفنی 
بازیکنانی فیزیکی، تکنیکی و بازیساز، 
کند،  لحاظ  را  گوناگون  تاکتیک های 
اظهار کرد: فوتبال مثل گذشته نیست. 
بسیار  نیمکت  روی  حاضر  بازیکنان 
جریان  می توانند  و  هستند  تاثیرگذار 
بازی را عوض کنند. در دنیای امروز، 
تاکتیک ها روی نحوه فوتبال یک تیم 
که  را  تغییراتی  هستند.  موثر  بسیار 
در فوتبال مدرن لحاظ شده می توان 
منچسترسیتی  و  چلسی  تیم های  در 
را  بازیکنان  جابه جایی  کرد.  مشاهده 
در جریان بازی مشاهده می کنید. همه 
شاهد هستیم که توخل چطور تیمش 
فضاهای  بازیکنان  و  کرده  آماده  را 
مهم را پوشش می دهند. در واقع در 
تیم  به  شانسی  چلسی  تاکتیک  این 
مقابل نمی دهد. این تیم در تحت فشار 
گذاشتن حریف و ضد حمله بی نظیر 

است.
این کارشناس و مدرس فوتبال یادآور 
اروپا  در  شاغل  ایرانی  بازیکنان  شد: 
را  مسائل  این  و  هستند  باهوش  هم 
را  فوتبال  می توانند  و  می گیرند  یاد 
ارائه دهند. تیم ما در اوایل  به خوبی 
مسابقه هماهنگ نبود اما االن از نظر 
همبستگی و هماهنگی تیمی بهتر شده 
است. در این تیم کسی به بازی انفرادی 
فکر نمی کند. طارمی بازیکن باهوش و 
تمام کننده ای است اما پاس های خوبی 
را هم به داخل محوطه جریمه می دهد.

معینی تاکید کرد: چیزی که از بازی 
تیم ملی احساس می کنم این است که 
بازیکن ها انرژی بالقوه خود را به صورت 
موضوع  این  می دهند.  انجام  پنهان 

است. آن ها خواسته خود  خیلی مهم 
را در عمل به نمایش می گذارند و فقط 
حرف نمی زنند. خاصیت تیم های خوب 
این است که کم تر اشتباه می کنند و به 
علت همبستگی باال، مشکالت همدیگر 

را پوشش می دهند.
معینی به قابلیت بازیکنان ایران برای 
بازی در پست های مختلف اشاره کرد 
و گفت: در فوتبال امروز همه بازیکنان 
باید در پست های دیگر کارایی داشته 
ایران  این ویژگی در تیم ملی  باشند. 
وجود دارد. سامان قدوس در چندین 
بازیساز  یک  و  می کند  بازی  پست 
خوب بود. وحید امیری تقریبا در تمام 
خطوط حضور دارد. احسان حاج صفی 
یک بازیکن چند پستی است. این اتفاق 

نشانه خوبی برای آینده است.
*تاثیر اسکوچیچ در بازسازی ایران

دور  سال های  در  ملی  تیم  بازیکن 
اسکوچیچ  دراگان  عملکرد  درباره 
سر  پشت  و  گذشته  بازی  پنج  در 
گذاشتن دوران پراسترس که با اخبار 
گوناگونی مبنی بر برکناری این مربی 
جدید  سرمربی  انتخاب  و  کروات 
همراه بود گفت: برتری اسکوچیچ در 
پنج بازی نخست را کنار می گذاریم. 
من در جلساتی که به همراه محصص 
با اسکوچیچ داشتم، متوجه اطالعات 
به  مربی  او  شدم.  اسکوچیچ  باالی 
روزی است. مهم ترین موضوع در یک 
تیم ایجاد انگیزه است که اسکوچیچ این 
کار را انجام داده است. ویژگی مربیان 
موفق ایجاد ارتباط با بازیکنان است. او 
اخالق فوتبالی را داراست و جو بسیار 
مثبتی را در تیم ملی حاکم کرده است.

او افزود: زمانی که مسابقات انتخابی جام 
جهانی به علت شیوع کووید-19 متوقف 
شده بود و اخبار و حواشی زیادی وجود 
داشت، اسکوچیچ تمرکز و تفکرش را 
روی ایجاد ساختار در تیم ملی ایران 
اسکوچیچ  گفت  می توان  گذاشت. 
مربی دلسوزی است و از روابط عمومی 
باالیی برای ایجاد ارتباط با تمام تفکرات 
فوتبالی برخوردار است. وقتی لمپارد از 
چلسی رفت، توخل با همان بازیکنان 

توانست قهرمان اروپا شود.
ملی  تیم  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
بازی چهارم خود مقابل عراق را هم با 
پیروزی پشت سر بگذارد و و انتظارات 

مردم را برآورده کند.

رئیس فدراسیون بوکس با بیان اینکه 
جانانه  مبارزات  و  مناسب  عملکرد 
آسیا  قهرمانی  در  ایران  ملی پوشان 
موجب تمجید مسووالن جهانی و آسیا 
شد، گفت: قرارداد »علیرضا استکی« 
سرمربی تیم ملی و همکارانش در کادر 
فنی تا پایان بازی های آسیایی هانگژو 

تمدید شد. 
»حسین ثوری« در گفت وگو با ایرنا در 
خصوص عملکرد تیم ملی بوکس ایران 
در مسابقات قهرمانی آسیا که با کسب 
۲ مدال نقره و ۲ برنز همراه شد تا ایران 
پس از حدود یک دهه موفق با داشتن 
فینالیست شود، اظهار داشت: فکر می 
کنم با توجه به اقدامات و زحمت هایی 
رسیدیم.  حقمان  به  شد  کشیده  که 

بزرگ بوکس جهان است  آسیا قطب 
چون  رشته  این  اصلی  قدرت های  و 
فیلیپین،  هند،  ازبکستان،  قزاقستان، 
مغولستان و هند با تمام قوا در مسابقات 

آسیایی امارات حضور داشتند.
وی سطح فنی این پیکارها را همچون 
مسابقات جهانی دانست و افزود: تیم 
ما بسیار شایسته بود. نفرات ما مقابل 
بزرگان دنیا قرار گرفته و مبارزات بسیار 
مدال  که  کسانی  کردند.  ارائه  خوبی 
اختیار  در  را  المپیک  و  طالی جهان 
سر  ایران  نمایندگان  مقابل  داشتند 
داد:  ادامه  آوردند.ثوری  فرود  تعظیم 
رینگ  روی  بار  چهار  قزاق ها  مقابل 
رفتیم که به دو پیروزی رسیدیم. این در 
حالی است که برتری مقابل آنها برای ما 

یک آرزو شده بود. برابر ازبکستان یک 
بازی داشتیم که فینال میثم قشالقی 
بود و به زعم همه کارشناسان او برنده 
داوران  عجیب  رای  متاسفانه  که  بود 
بوکسورهای  برابر  گرفت.  او  از  را  طال 
چهار  نیز  هندی  عنوان دار  و  مطرح 
رسیدیم.  بُرد   ۲ به  و  داشتیم  مبارزه 
برابر  ایران  بوکسورهای  مبارزات  نحوه 
قهرمانان واقعی جهان و المپیک، بسیار 
ظرفیت  اینکه  بیان  با  بود.وی  عالی 
بوکس ایران بیش از این است، ادامه داد: 
هنوز خیلی کار داریم و اعتقاد دارم اوج 
بالندگی تیم ایران در بازیهای  آسیایی 
هانگژو خواهد بود و در آنجا معادالت 
را تغییر خواهیم داد.ثوری در خصوص 
فینال  مبارزه  نتیجه  به  ایران  اعتراض 

میثم قشالقی، گفت: بالفاصله اعتراض 
مسووالن  دقایقی  از  پس  که  کردیم 
این  نسیت  صالح  کردند  اعالم  آسیا 
باقی  نتیجه  متاسفانه  و  برگردد  رای 
ماند. مسووالن مسابقات و حتی مربیان 
شده  اعالم  نتیجه  از  نیز  ازبکستان 
متعجب بودند. متاسفانه از جمع داوران، 
قاضی اهل مصر با امتیازات عجیبی که 
پایمال  قشالقی  شد حق  موجب  داد 
شود.وی با تاکید براینکه در مسابقات 
قهرمانی آسیا نوع نگاه به بوکس ایران 
و  قدرت  با  داشت:  اظهار  کرد،  تغییر 
افتخار اعالم می کنم احترام به بوکس 
رئیس  آسیا،  مسووالن  برگشت.  ایران 
فدراسیون جهانی و مربیان تیم ها در 

خصوص تیم ما صحبت کردند.

رییس فدراسیون بدنسازی با تاکید بر 
اینکه نمایندگان ایران در مسابقات بین 
المللی اسپانیا شرکت می کنند، گفت: 
اعضای  از سوی  استعفای کتبی  هیچ 
من  دست  به  فدراسیون  فنی  کمیته 

نرسیده است. 
با  گفتگو  در  نصیرزاده  عبدالمهدی 
فدراسیون  اینکه  بر  تاکید  با  ایسنا، 
عضو  هاست  مدت  بدنسازی  جهانی 
آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ شده 
است، اظهار کرد: ما در بحث مبارزه 
این رشته  و سالم سازی  با دوپینگ 
برخورد  متخلفان  با  و  هستیم  جدی 
اینکه  کما  گیرد،  می  صورت  قانونی 
تاکنون در هر مسابقه ای به نادو نامه 
زدم و ماموران نادو در همه مسابقات ما 
برای گرفتن تست حاضر شدند.رییس 
فدراسیون بدنسازی درباره تعداد تست 
های اخذ شده، گفت: ما در مسابقات 
تست   3 مجموع  در  کیش  کشوری 
تست   3 هر  که  گرفتیم  دوپینگ 

مثبت شد. در مسابقات فیتنس 3 یا 4 
تست گرفتیم که منفی بودند. در دور 
تست  نیز ۵  پاورلیفتینگ  لیگ  رفت 
توسط ماموران نادو گرفته شد و در دور 
برگشت نیز قصد انجام ۵ تست دوپینگ 
را داریم. نادو نماینده وادا در ایران است 
و می توانید بپرسید در کدام مسابقات 
درخواست داشتیم و آن ها برای گرفتن 
تست حاضر شدند. ما همه تست ها را 

به آزمایشگاه کلن آلمان فرستادیم.
وی درباره هزینه انجام این تست ها، 
گفت: به هر حال ستاد مبارزه با دوپینگ 
هزینه تست ها را پرداخت می کند. اگر 
تست مثبت شود ورزشکار یا فدراسیون 
باید ۵0 میلیون جریمه بدهند. اگر هم 

منفی باشد نادو هزینه آن را می دهد.
نصیرزاده درباره علت تعداد اندک تست 
و  ورزشکاران  زیاد  شمار  وجود  با  ها 
اینکه این تعداد نمی تواند نقش زیادی 
در جلوگیری از دویپنگ  داشته باشد، 
گفت: به نظر من تعداد مهم نیست. مهم 

این است که همه در معرض کنترل 
هستند. اینطور نیست ورزشکاران بابت 
دوپینگ فراغ بال داشته باشند و فکر 

کنند تست از آن ها گرفته نمی شود.
ادامه  در  بدنسازی  فدراسیون  رییس 
درباره علت تغییر در لیست مورد نظر 
کمیته فنی فدراسیون بدنسازی برای 
المللی  بین  های  رقابت  در  حضور 
اسپانیا، گفت: همان لیستی که کمیته 
فنی ارائه کرده بود انتخاب شد و تنها 
نفر  خود  رشته  در  که  ورزشکار  یک 
چهارم شده بود با درخواست اسپانسر 
البته  و  دهد  می  را  تیم  هزینه  که 
موافقت فدراسیون به لیست اضافه شد. 
را  تیم  اعزام  هزینه  کل  اسپانیا  وقتی 
می دهد ما نیز در چارچوب مشخص 
با درخواست او موافقت کردیم. او می 
توانست تیم خود را ببرد اما ما خواهش 
کردیم بیا بچه هایی که حقشان است 
را ببر که قبول کرد. حامی مالی از ما 
خواست یک ورزشکار از باشگاهش نیز 

به لیست نفرات اعزامی اضافه شود که 
مورد قبول فدراسیون قرار گرفت. در 
حال حاضر نیز روال اداری مربوط به 
این سفر آغاز شده و تمام کارهای الزم 
را انجام داده ایم. البته در این شرایط، 
سخت ویزا می دهند اما اگر ویزا بدهند 

قعا تیم اعزام می شود.
وی درباره استعفای چهار تن از اعضای 
در  بدنسازی  فدراسیون  فنی  کمیته 
خاطرنشان  موضوع،  این  به  اعتراض 
استعفا  خواهد  می  کسی  وقتی  کرد: 
بدهد معموال باید آن را به رییس یا دبیر 
فدراسیون بصورت کتبی ارائه کند اما 
کمیته  از سوی  کتبی  استعفای  هیچ 
فنی به دست ما نرسیده و فقط شنیدیم 
مطرح  هایی  بحث  مجازی  فضای  در 
شده است. فکر می کنم کمیته فنی ما 
از بهترین ها هستند و حتما شرایط ما 
را درک می کنند. از رییس کمیته فنی 
خواستم در اولین فرصت جلسه ای در 

همین رابطه برگزار شود.

معینی: 

ملی پوشان ایران فقط حرف نمی زنند

ثوری: دنیا بوکس ایران را تحسین کرد؛ تمدید قرارداد استکی

توضیحات رییس فدراسیون بدنسازی درباره حواشی اعزام به اسپانیا و کنترل دویپنگ

ورزش
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مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره رسانه ای بهار 
همدلی و رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره رسانه 
ای ابوذر در استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور 

مسئوالن و رسانه های استانی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار تالش ملی؛ در مراسمی با حضور 
مثنوی؛ جانشین فرمانده سپاه فتح، ارسالن جو؛ 
مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار سپاه استان، 
خردمند؛ معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، احمدپور؛ معاون 
اطالعات و اخبار صدا و سیمای استان، سنایی؛ 
معاونت اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( و علیزاده؛ مدیر روابط عمومی سپاه فتح و هم 
چنین با حضور جمعی از اصحاب رسانه شهر یاسوج، 
از برگزیدگان جشنواره بهار همدلی سال 1399 
تجلیل و از پوستر پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر 

استان کهگیلویه و بویراحمد رونمایی شد.
در این مراسم فخرالدین رضایی، مسئول بسیج 
رسانه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه 
به شیوع بیماری کرونا از ابتدای سال 1399 و 
تالش ها و خدمات اصحاب رسانه در خصوص 
مربوط  ای  رسانه  تولیدات  و  رسانی  اطالع 
پیشگیری و درمان این بیماری و هم چنین تالش 
های اصحاب رسانه در بحث رزمایش های کمک 
های مومنانه در سطح استان، جشنواره رسانه ای 

بهار همدلی را برنامه ریزی و اجرا کردیم.
وی با تقدیر از حمایت های ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره(، دانشگاه علوم پزشکی، اوقاف 
و امورخیریه شهرستان بویراحمد در حمایت از 
برنامه های بسیج رسانه و خبرنگاران افزود: 3۵0 
اثر در همه بخش ها به جشنواره ارسال شد که 
از این میان 3۵ اثر با رای هییت داوران برگزیده 
شده و اسامی آن ها در پاییز سال گذشته اعالم 
کرونا  بیماری  دلیل وضعیت شیوع  به  اما  شد 

امکان تجلیل از این برگزیدگان تا کنون فراهم 
نشده بود.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان در خصوص 
ابوذر  ای  رسانه  پنجمین جشنواره  کار  به  آغاز 
تولیدات مرتبط  افزود:  غنی سازی  نیز  استان 
با مسائل مهمی همچون انتخابات و هم چنین 
ترویج  و  تولید، غنی سازی  از  موضوع حمایت 
فرهنگ انقالب در فضای رسانه ای، فراهم آوردن 
استان،  های  رسانه  بین  سالم  رقابتی  فضای 
کاهش  در  استان  های  رسانه  نقش  افزایش 
آسیب های اجتماعی و افزایش توجه رسانه ها 
استان  و خاص  بومی  مشکالت  و  معضالت  به 
در مسائل اجتماعی، اعتالی مفاهیم ارزشی در 
فضای رسانه ای و تجلیل از آثار برتر و خبرنگاران 
فعال از جمله اهدافی است که در برگزاری این 

جشنواره دنبال می شود.
و  استان  های  رسانه  خبرنگاران  افزود:  رضایی 
فعاالن رسانه ای در شبکه های اجتماعی تا پایان 
تیر 1400 فرصت دارند تولیدات یکساله خود از 
تیر 1399 تا پایان تیر 1400 در بخش های فیلم 
و کلیپ کوتاه، خبر، گزارش، یادداشت، گفت و 
گو، تیتر، عکس، کاریکاتور، اینفوگرافی، موشن 
گرافی و عکس نوشته را به دبیرخانه جشنواره 

ابوذر ارسال نمایند.
این  محورهای  به  استان  رسانه  بسیج  مسئول 
این  محورهای  افزود:  و  کرد  اشاره  جشنواره 
جشنواره شامل عناوین زیر می باشد: 1-رسانه 
های استان و انتخابات 1400 ۲-افزایش مشارکت 
و انتخاب اصلح 3-امیدآفرینی و تولید اخبارخوب 
در استان 4- حمایت از تولید، رفع موانع تولید  
۵-کرونا، کادر درمان و کمک های مومنانه در 
سازندگی  تالش،  سخت،  سی  ۶-زلزله  استان 
و خدمت ۷- اقدامات بسیج و سپاه در استان 

8-مسائل صنفی اصحاب رسانه استان 9- آسیب 
های فرهنگی و اجتماعی در استان 10-آسیب 
شناسی رسانه های استان 11-مسائل شهری، 
مشارکت شهروندی 1۲- رسانه ها و کاهش فقر 

در استان   13-بصیرت و دشمن شناسی.
این مسئول بیان کرد: جشنواره ابوذر سال 1400 
در استان کهگیلویه و بویراحمد در دو بخش 
رسانه های حرفه ای و فعاالن رسانه ای برگزار می 
شود تا اشکال انتخاب تکراری برخی خبرنگاران 
حرفه ای استان به عنوان برگزیده همه جشنواره 

ها برطرف شود.
رضایی در پایان افزود: عالقه مندان به شرکت در 
این جشنواره باید آثار مکتوب را به صورت فایل 
پی دی اف و آثار تصویری را همراه با مشخصات 
اثر و لینک انتشار به شماره 091۷0۲3۷۲4۲ از 

طریق نرم افزار روبیکا و واتساپ ارسال نمایند.
گفتنی است جشنواره رسانه ای ابوذر سال 1400 
استان با مشارکت دستگاه هایی همچون، ادره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، شهرداری 
یاسوج، حمل و نقل و راهداری استان، کمیته 

امداد استان، صنعت و معدن، ستاد اجرایی فرمان 
و  مواد مخدر  با  مبارزه  امام)ره(، ستاد  حضرت 

هالل احمر استان برگزار می گردد.
خالصه سخنان جانشین فرمانده سپاه فتح در 

جلسه: انتخابات 1400 لیله القدر نظام است
از  تجلیل  مراسم  در  مثنوی  سرهنگ مصطفی 
برگزیدگان جشنواره بهار همدلی و رونمایی از پوستر 
جشنواره ابوذر گفت: هیچ گاه ندیدیم ضد انقالب 
اعم از داخلی و خارجی در یک انتخابات تا این حد 
حساس باشند که مردم حضور پیدا نکنند. هیچ 
گاه شرایط کشور ما به این پیچیدگی نبوده است، 

بنابراین انتخابات 1400 لیله القدر نظام است.
اشاره  مناظرات  در  ها  بدرفتاری  برخی  به  وی 
کرد و افزود: برخی از کاندیداها برای اینکه سبد 
رایشان پر شود به ترفندهای غیراخالقی نظیر 
دروغ و تهمت متوسل می شوند و تالش می 
کنند دوقطبی های کاذبی در کشور ایجاد کنند 

تا از این دوقطبی های کاذب سواستفاده کنند.
این مسئول با اشاره به اینکه بعد  از گذشت 40 
اوج  انقالب اسالمی جبهه مقاومت در  از  سال 

قله است و امروز آمریکا و اسرائیل جایگاه ایران 
اسالمی را می دانند، گفت: امروز نمی شود جامعه 
پردازی و تمدن سازی کرد بدون اینکه شعار امید 
به آینده و افتخار به گذشته را باور داشت اما 
برخی از آقایان در مباحثات و مناظرات انتخاباتی 
و کسانی که تریبون دار آنها هستند به گونه ای 
حرف می زنند که نه به گذشته افتخار نمی کنند 
و نه به آینده امید ندارند تعجب می کنم این افراد 

چگونه می خواهند مملکت داری کنند.
به  انتخابات  به  بنا است  اگر  بیان کرد:  مثنوی 
مشارکت  و  کنیم  نگاه  انقالب  لیله القدر  عنوان 
اخالق  باید  حتما  کنیم  مطالبه  را  حداکثری 
مداری، راست گویی، افتخار به گذشته و امید به 
آینده نظام در مناظرات و برنامه های تبلیغاتی 

کاندیداها اتفاق بیفتد.
دالیلی برای مظلومیت جمهوری اسالمی/

چرایی نام گذاری جشنواره ابوذر
هم چنین در این جلسه مسئول اقشار بسیج در 
سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان 
اینکه جمهوری اسالمی مظلوم است به دالیل 

مظلومیت نظام اشاره کرد.
سرهنگ جمشید ارسالن جو در مراسم تجلیل 
از برگزیدگان جشنواره بهار همدلی و رونمایی 
ابوذر در  از پوستر پنجمین جشنواره رسانه ای 
لزوم  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
شرکت حداکثری در انتخابات اظهار کرد: بزرگانی 
عدم  فرمایند  می  سیستانی  اهلل  آیت  همچون 
و  است  نابخشودنی  گناه  انتخابات  در  شرکت 
همچنین رهبری معظم انقالب انتخابات را لیلۀ 

القدر نظام و انقالب می دانند.
وی با بیان اینکه یک ملت سرنوشت خود را در 
انتخابات تعیین می کند گفت: هر چهار سال برابر 
با یک هزار و 4۶0 روز است که باید سرنوشت 

یک کشور و خودمان را به دست رئیس جمهور 
بسپاریم لذا انتخابات دارای اهمیت زیاد است.

این مسئول در سپاه فتح یاداور شد: شاهد گرانی 
افسارگسخته و تورم و مشکالت اقتصادی و سایر 
کنار  نباید  اما  و درشت هستیم  ریز  مشکالت 

بکشیم زیرا با کنار کشیدن وضع بهتر نمی شود.
مسئول اقشار بسیج در سپاه فتح استان کهگیلویه 
و بویراحمد با بیان اینکه جمهوری اسالمی مظلوم 
است به دالیل مظلومیت نظام اشاره کرد و گفت: 
یکی از دالیل مظلومیت این است که بعضاً روسای 
جمهور ما بعد از 8 سال تبدیل به اپوزیسیون می 
شود و دیگر اینکه جمهوری اسالمی و خدمات آن 

به خوبی معرفی نشده است.
بهمن بیگی  محمد  استاد  از  قولی  نقل  به  وی 
پدر عشایر ایران اشاره کرد و گفت: بهمن بیگی 
می گوید دلم برای جمهوری اسالمی می سوزد 
چرا که برای مثال قبل از انقالب در روستایی از 
استان فارس و در شهرستان الر به چشم خود 
دیدم که آب برای خوردن نداشتند اما بعد از 
انقالب عالوه بر آب لوله کشی و آبگرمکن و حمام 
سایر امکانات را نیز در آن روستا دیدم، متاسفانه 

خدمات این نظام به خوبی معرفی نشده است.
ارسالن جو خاطرنشان کرد: کسی تصور نمی کرد 
که چنین خدمات به همه جا برسد اما اکنون به 
لطف انقالب به همه جا رسیده و رسانه ها باید 
رسالت خود را در معرفی نظام، انقالب و خدمات 

آن انجام دهند.
وی با بیان اینکه چرا نام آن را جشنواره رسانه ای 
ابوذر گذاشته اند گفت: چون ابوذر راستگوترین و 
صادق ترین یار پیامبر بود به همین دلیل رسانه ها 
و  دنبال صداقت  به  باید  هم  مجازی  فضای  و 
اسم  که  است  جهت  این  از  باشد  راستگویی 

جشنواره را ابوذر گذاشته اند.

آیین امضای تفاهم نامه سه جانبه انجام مطالعات 
ژئوفیزیک هوابرد میان سه شرکت فوالدمبارکه، 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
با حضور حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت 
فوالدمبارکه، علیرضا شهیدی معاون وزیر صمت و 
رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
معادن  امور  طیب نیامعاون  محمدیاسر  کشور، 
شرکت فوالدمبارکه، ایرج موفق رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان و تعدادی دیگر 
از مدیران ارشد سازمان زمین شناسی برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار فوالد، علیرضا شهیدی معاون 
و  زمین شناسی  رییس سازمان  و  وزیر صمت 
اکتشافات معدنی کشور در این مراسم اظهار کرد: 
شرکت فوالدمبارکه از صنایع پیشران، بنیادین 
و مادر در صنعت کشور بوده و ما در سازمان 
زمین شناسی با یک اندیشه ملی آماده همکاری 
با این شرکت فوالدساز با سهم ۵0 درصدی از 
بازار هستیم. ما وظیفه خود می دانیم تا جای 
ممکن از ایجاد اخالل در تامین خوراک صنایع 
فوالدی کشور به ویژه فوالد مبارکه جلوگیری 
کرده و از دغدغه فوالدسازان کم کنیم. هرچند 
مناسب  کشور  در  معدنی  مواد  ذخایر  شرایط 
نیست و در این راستا سازمان زمین شناسی چند 
اقدام جدید را در دستور کار خود قرار داده تا 
با بررسی بیشتر مشخص شود که کدام یک از 
مواد معدنی را می توان داشته باشیم.وی ادامه داد: 
پایش ذخایر معدنی برای اولین بار در حال آغاز 
شدن است؛ این در حالیست که در جهان پایش 
ذخایر توسط سازمانهای زمین شناسی انجام شده 
و در گزارش های سالیانه، تمام فاکتورهای موثر 
در آمایش سرزمین و سرمایه گذاری را در نظر 
گرفته اند.به گفته وی، مقیاس برداشتها در حال 
تغییر است. در گذشته مقیاس فعالیت ها یکصد 
هزارم بود که اکنون به یک پنجاه هزارم تغییر 
کرده و چهاربرابر دقت برداشت میدانی افزایش 
یافته است. همچنین اکتشاف سیستماتیک نیز 
افزایش یافته و هدف این است هرآنچه از ذخایر 
مواد معدنی در اکتشافات سطحی در گذشته 
باقی مانده را جمع آوری کنیم. برای مثال طی 
قراردادی که با شرکت فوالدمبارکه داشتیم یک 
نمونه جالب از این موضوع بود، زیرا در اصفهان 
) بخشی از ایران مرکزی( جایی که گمان می 
بردیم مواد معدنی باقی نمانده با انجام اکتشافات 
سیستماتیک مشخص شد که هنوز برخی از مواد 

معدنی در سطح وجود دارند.
وی افزود: یکی از سیاست های ما اکتشاف ذخایر 
پنهان است. زیرا اکثر معادن بزرگ جهان در 

عمق 100 تا 1۵0 متری زمین هستند؛ اما در 
ایران با توجه به فعالیت های صورت گرفته عمق 
اکتشاف زیاد نیست و زیر 10متر است، اما در 
کشورهای معدنی همچون امریکا، استرالیا، چین 

و ... این عدد بسیار بزرگتر بوده است.
 وجود گپ اطالعاتی از ذخایر معدنی کشور

معاون وزیر صمت ادامه داد: برای اینکه بتوانیم 
به اکتشاف ذخایر پنهان برسیم نیازمند برداشت 
کامل ذخایر معدنی از سطح هستیم که این اتفاق 
نیز در حال انجام است؛ در واقع بر اساس این 
برداشت های سطحی، میتوان میزان ذخایر در 
عمق را مشخص کرد. چراکه ایران روی کمربند 
متالوژنی قرار گرفته و به قطع ذخایر پنهان بسیار 

مناسبی در کشور وجود دارد.
به گفته وی، در ایران گپ اطالعاتی از میزان 
امیدواری  ابراز  دارد.وی  وجود  معدنی  ذخایر 
کرد: همکاری هایی این سازمان با شرکت های 
بزرگی مانند فوالدمبارکه، منجر به پر شدن گپ 

اطالعاتی از ذخایر معدنی کشور شود.
 ذخیره قطعی سنگ آهن ۲.۷ تا 3 میلیارد تن 

است
شهیدی ادامه داد: سازمان زمین شناسی در چند 
سال گذشته از الیه ژئوفیزیک هوابرد برای بحث 
اکتشاف ذخایر پنهان استفاده کرده است. در 
واقع تاکنون مساحتی حدود ۶40 هزار کیلومتر 
خطی برداشت ژئوفیزیک هوایی داشته و اکنون 
نیاز کشور در مرحله اول تقریبا انجام ۲ میلیون و 
۷00 هزار کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی است.

با  رود  می  امید  گفت:  صمت  وزیر  معاون 
برداشتهایی که از این پس خواهیم داشت حداقل 
در فاز اول بخشی از ذخایر را شناسایی کرده و 

حجم ذخایر را افزایش دهیم.
وی افزود: اکنون درخصوص میزان ذخیره آهن 
اعداد متفاوتی وجود دارد، اما بر اساس آخرین 
اطالعات ۲.۷ میلیارد تن تا 3 میلیارد تن ذخیره 
قطعی سنگ آهن است که اگر مصرف سالیانه 
میلیون تن در سال  تا 100  کشور حدود 90 
باشد، به زودی و تا 10 سال آینده ذخیره سنگ 
آهن ) هماتیت-مگنتیت( تمام خواهد شد. این 
درحالیست که بیشتر صنایع فوالد ساز کشور 
به سنگ آهن مگنتیت نیاز دارند در نتیجه این 
عدد پایینتر خواهد امد.به گفته شهیدی، پروسه 
ایران بسیار طوالنی است. این در  اکتشاف در 
حالیست که میانگین اکتشاف در جهان از زمان 
یافتن کانسار تا بهره برداری بین ۵ تا ۶ سال 
است، اما در ایران کوتاهترین بازه زمانی 1۵ سال 
بوده است.  شایان ذکر است در پایان این مراسم 
این تفاهم نامه به امضای مدیر عامل شرکت فوالد 

مبارکه، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
تفاهم نامه  این  از  رسید.هدف  اصفهان  استان 
سه جانبه، پیشبرد موثر اکتشاف ذخایر معدنی 
و شناسایی ذخایر معدنی به ویژه آهن و منگنز 
در مناطق مستعد که قبال اکتشاف سیستماتیک 
و مطالعات ژئوفیزیک هوابرد در آن انجام نشده، 
به توسعه  امر منجر  این  عنوان شده است که 
فعالیت های بخش معدن و ایجاد بستر مناسب 
معدن  در حوزه  و سرمایه گذاری  اشتغال  برای 
می شود.  مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه در 
مراسم امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: بر اساس 
برنامه ریزی و تنظیماتی که در جهان وجود دارد، 
هر بخش باید در فعالیت های مرتبط و تخصصی 
خود مشغول باشد؛ برای مثال فوالدسازان باید 
فوالد ساز باقی بمانند و معدنی ها هم در زمینه 
کاری خود به معدنکاری بپردازند، اما متاسفانه 
قبلی  جمهوری  ریاست  دوره  از  چارچوب  این 
تغییر کرد و معدنکاران نیز به سمت فوالدسازی 
رفتند و ما نیز به ناچار به حوزه معدنکاری ورود 

کردیم.
تامین سنگ آهن و انرژی سخت تر شده است

به گفته حمیدرضا عظیمیان، اگر معدنکاران در 
حوزه فعالیت خود باقی می ماندند و فوالدسازان 
نیز مجبور به ورود به بخش معدن نمی شدند، به 
طبع نتایج بهتری برای کشور به همراه داشت. 
تامین  از مسائل همچون  اکنون یکسری  البته 
سنگ آهن و منابع انرژی نیز برای فوالدسازان 

از دیگر استانها سخت شده است.
وی با بیان عظمت فوالد مبارکه و میزان مصرف 
باالی سنگ آهن در این شرکت افزود: در شرکت 
فوالد مبارکه همواره استراتژی حفظ سهم ۵0 
درصدی بازار ایران وجود دارد. در واقع هر اندازه 
که بازار ایران در داخل و همچنین حوزه صادرات 

بزرگتر شود، ما در تالش خواهیم بود این سهم 
را همچنان حفظ کنیم. بنابراین موضوع معدن 
مبارکه  فوالد  برای شرکت  اولیه  مواد  تامین  و 
بسیار مهم بوده و بهتر است که کارهای علمی 

و کارشناسی دقیق در حوزه معدن انجام شود.
فعالیت بلند مدت و مشترک

 با سازمان زمین شناسی
البته  افزود:  فوالدمبارکه  شرکت  مدیرعامل 
فعالیتهای معدنی عمدتا هزینه بر بوده و باید زمان 
زیادی را صرف آن کرد. بنابراین ما می توانیم با 
سازمان زمین شناسی به عنوان سازمان تخصصی 
و قانونی کشور فعالیت بلند مدت و مشترک انجام 
دهیم و امور معدنی توسط این سازمان به صورت 
کامال علمی و کارشناسی از سوی این سازمان 
صورت گیرد و فوالد مبارکه نیز به فعالیت های 

خود در حوزه فوالد بپردازد.
ایرج موفق،رییس سازمان صمت اصفهان در این 
نشست اظهار کرد: برای اولین بار در تاریخ شرکت 
فوالد مبارکه این اتفاق افتاد که در تامین مواد 
اولیه ورود و با انجام مطالعات طبقه بندی شده، 
در جهت تامین خوراک خود اقدام کند که کاری 
اولیه  تفاهمنامه  داد:  ادامه  است.وی  ارزشمند 
که میان شرکت فوالد مبارکه و سازمان زمین 
شناسی منعقد شد، نتایج خوبی به همراه داشته 
و اکنون منجر به امضای تفاهمنامه جدید جهت 

انجام ژئوفیزیک هوایی شده است.
رییس سازمان صمت اصفهان افزود: در استان 
اصفهان ذخایر پنهان معدنی خوبی وجود دارد و 
بهترین روش برای اکتشاف آنها ژئوفیزیک هوایی 
و شناسایی کانسارهای پنهان است. بنابراین با 
توجه به تفاهم نامه هایی که به امضا می رسد 
امیدواریم  بود،  رو خواهد  پیش  که  اقداماتی  و 
متخصصان  توسط  استان  پنهان  کانسارهای 
سازمان زمین شناسی شناسایی شود تا هم به 
حجم ذخایر معدنی استان اصفهان اضافه شود و 

هم اینکه مشکل شرکت فوالد مبارکه برای تامین 
مواد اولیه حل خواهد شد.

موفق ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با شناسایی 
ذخایر معدنی موجود در استان اصفهان که انفال 
هستند، بهره برداری کرده و در تولید از آنها 
استفاده شود تا در نهایت منجر به رشد اقتصادی 
در استان شده و اشتغالزایی به همراه داشته باشد.

رییس سازمان صمت اصفهان در پایان، ضمن 
تشکر از مدیریت شرکت فوالد مبارکه و رییس 
فعالیت های  انجام  برای  زمین شناسی  سازمان 
اکتشافی گفت: ما در سازمان صمت اصفهان و 
در سازمان نظام مهندسی معدن استان آماده 
هستیم تا در کنار شما همگی دست به دست 
در  نوین  و  جدید  اتفاقات  شاهد  تا  دهیم  هم 
استان اصفهان باشیم و حداکثر بهره برداری از 

موادمعدنی موجود ببریم.   
 محمدیاسر طیب نیا در این مراسم با اشاره به 
اینکه در 3 حوزه اصلی اکتشاف، استخراج و 
فرآوری، فعالیت های فوالد مبارکه آغاز شده 
در  ابتدا  از  که  اقداماتی  از  یکی  گفت:  است 
دستور کار بخش معاونت معدنی فوالدمبارکه 
با پیشتازان هر حوزه  قرار گرفت این بود که 
ارتباط برقرار شود تا  از پتانسیل های موجود 
طبع  به  داد:  ادامه  کنیم.وی  استفاده  کشور 
شناسی  زمین  سازمان  اکتشاف،  حوزه  در 
این  در  پیشتازان  از  کشور  معدنی  واکتشافات 
به  منجر  سازمان  این  با  ارتباط  و  است  حوزه 
قراردادهای همکاری اولیه با شرکت فوالدمبارکه 
شد. از جمله این قراردادها که در سال گذشته 
منعقد شد می توان به شناسایی مناطق پتانسیل 
دار آهن در منطقه ایران مرکزی با وسعت 11۶ 
هزار کیلومتر مربع اشاره کرد که در زمینه اجرای 
این قرارداد، فعالیتهایی انجام و مطالعاتی برای آن 
صورت گرفته است؛ در واقع هدف اصلی معرفی 
انجام ژئوفیزیک هوایی و  برای  مناطق مستعد 

انجام اکتشافات مقدماتی است.
 فعالیت مشترک روی محدوده های 

شناسایی شده
طیب نیا ادامه داد: قرار دیگری نیز در دست 
امضاست تا در محدوده های شناسایی شده یا 
اختیار  در  است  قرار  که  معدنی  محدوده های 

بگیریم؛ بررسی پتانسیل کانسارزایی انجام شود.
به گفته وی، اکنون یک کار زیربنایی و اساسی 
که در دستور کار قرار گرفته و قرارداد اولیه آن 
در حال آماده شدن است، ایجاد پایگاه داده های 

اکتشافی برای فوالدمبارکه است.
وی افزود: در واقع هدف ما، مدیریت داده های 
اکتشافی و استفاده از ارزش افزوده حاصل از این 

داده ها است که هم برای شرکت فوالد مبارکه و 
هم برای کشور مفید و ارزشمند خواهد بود، این 
پیشنهاد به سازمان صمت استان اصفهان نیز داده 
شده تا با انجام آن بتوانیم حمایت الزم از بخش 

معدن به ویژه اکتشافات استان را داشته باشیم.
عملیات ژئوفیزیک هوابرد برای تامین مواد اولیه 

شرکت فوالد مبارکه
طیب نیا ادامه داد: آنچه که تفاهمنامه اولیه آن به 
امضا میرسد، درخصوص انجام عملیات ژئوفیزیک 
هوابرد در مناطق مستعد برای تامین مواد اولیه 

مورد نیاز شرکت فوالد مبارکه است.
افزود:  مبارکه  فوالد  شرکت  امورمعادن  معاون 
معرفی  به  منجر  قبلی،  مطالعات  حاصل  البته 
مناطقی در کشور شده است که از نظر ذخایر 
سنگ آهن دارای پتانسیل بیشتری نسبت به 
مناطق دیگر هستند، اما فعالیتهای اولیه مانند 
ژئوفیزیک هوایی به طور کامل انجام نشده است.
حمایت وزارت صمت برای حفظ منافع معنوی و 

مادی فوالد مبارکه
وی تصریح کرد: هدف این است که با حمایت 
شرکت فوالد مبارکه، استفاده از دانش و تخصص 
سازمان زمین شناسی این اقدام مهم در حوزه 
طبیعتا  و  بخورد  رقم  کشور  برای  اکتشاف 
آن  از  ملی  عنوان یک صنعت  به  فوالدمبارکه 
بهره برداری و استفاده خواهد کرد. البته الزمه 
به سرانجام رسیدن این کار ، این است که وزارت 
منافع  و  کرده  حمایت  ما  طرح  از  نیز  صمت 
معنوی و مادی فوالد مبارکه در انجام این پروژه 

حفظ شود.
تامین مواد اولیه فوالد مبارکه مشکل فوالد کشور 

را حل خواهد کرد
طیب نیا فزود: با توجه به صحبتهای انجام شده با 
سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت و رییس 
هیت عامل ایمیدرو، همگی متفق القول هستند 
که این کار برای کشور و همچنین فوالد مبارکه 
منافع بسیاری خواهد داشت. زیرا از آنجاییکه 
اگر  است،  ملی  و  بزرگ  مبارکه شرکتی  فوالد 
بحران مواد اولیه را پشت سر گذاشته و کسری 
مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه که سهم نزدیک 
به ۵0 درصدی از فوالد کشور را دارد، رفع شود، 

عمال مشکل فوالد کشور رفع شده است.
معاون امورمعادن شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: 
البته این پروژه ای که آغاز آن را شاهد هستیم، 
یک فعالیت زمان بر بوده و تداوم و استمرار کار و 
حمایت های هر دو سازمان باید ادامه پیدا کند. در 
واقع بعد از انجام مطالعات اولیه تا تکمیل مراحل 
بعدی یعنی اکتشاف، استخراج و بهره برداری 

حداقل دوره 4 تا ۵ ساله را نیاز خواهد داشت.

طی مراسمی در یاسوج انجام شد؛

آغاز به کار پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر کهگیلویه و بویراحمد

تفاهم نامه مطالعات ژئوفیزیك هوابرد استان اصفهان در فوالد مبارکه به امضا رسید 


