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برگزیدگان کنگره 
»شعر مقاومت« معرفی شدند

روزانهم رسارسی

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

فراخوان مناقصه عمومی
نوبت اول

در اجرای مصوبه شماره 38326/ت27506 ه مورخ 1381/9/5 هیات وزیران در خصوص واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیر دولتی در قالب قراردادهای حجمی، شرکت آب منطقه ای 
آذربایجان غربی در نظر دارد فعالیت های اداری و پشتیبانی امورات جاری خود در سطح استان آذربایجان غربی را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده )12( قانون برگزاری 
مناقصات ، به روش ارزیابی ساده به مناقصه گران واجد شرایط و دارای صالحیت های کار و ایمنی امور پیمانکاری HSE((  از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و پروانه کسب معتبر واگذار نماید.کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 

است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات مناقصه و زمان بندی

موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه : انجام خدمات اداری و پشتیبانی امورات جاری در سطح استان آذربایجان غربی
مبلغ برآورد اولیه : 108/769/728/201 ریال

محل تامین اعتبار : جاری شرکت
مبلغ تضمین شرکت در ارجاع کار: 5/438/000/000 ریال

قیمت فروش اسناد ارزیابی و مناقصه: 2/000/000 ریال
مدت اجرا: 12 ماه

مدت اعتبار پیشنهادات قیمت : شش ماه 
دستگاه مناقصه گزار)کارفرما(: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه،بلوار شهید باهنر،تلفن 044-33440092

دستگاه نظارت : مدیریت منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1400/03/13

مهلت زمانی و محل ارائه پاکت )الف( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/26 تحویل به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت به نشانی : آذربایجان 
غربی،ارومیه،بلوار شهید باهنر،دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/26
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/26

محل بازگشایی پیشنهادات : سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذرباجان غربی
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت )الف( : شماره تلفن تماس : 04431987258

توضیح ایننکه اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی در مهلت مقرر به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت در قالب پاکت)الف( ارائه شود و تصویر آن نیز در سایت تدارکات الکترونیکی 
دولت در محل مورد نظر بارگذاری گردد. کلیه محتویات پاکت )ب( ،مدارک و اسناد مربوط به مناقصه گزار و همچنین پاکت )ج( بایستی پس از مهر و امضای دیجیتال در سایت تدارکات الکترونیکی دولت 
بارگذاری شود.توجه شود که عودت پاکات مذکور در قالب سی دی،فیزیکی و یا بارگذاری شده در ستاد ایران بدون امضای دیجیتال مورد قبول نمی باشد و مردود اعالم خواهد شد.شرکت در مناقصه به 

صورت گروه مشارکت،مورد قبول نبوده و در صورت ارائه پیشنهاد به صورت مذکور، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
چنانچه تعداد پیشنهادات واصله کمتر از سه پیشنهاد باشد،مناقصه تجدید خواهد شد.

آدرس و تلفن اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس:02141934  - دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
شناسه آگهی: 1141215
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معاون فرماندار پلدختر:
پروژه پل شهید سلیمانی ۹۱ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد
معاون فرماندار پلدختر گفت: پروژه پل شهید سلیمانی ۹۱ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد. دکتر نادیا امرایی در گفت وگو 
سلیمانی  سپهبد  شهید  پل  پروژه  کرد:  اظهار  ایسنا،  با 
حمل ونقل  و  راهداری  اداره کل  پیمانکار  توسط  )بابازید( 
تومان  میلیارد  بر ۲۴  بالغ  اعتبار  به  قراردادی  با  جاده ای 
از اعتبارات ماده ده مدیریت بحران در حال اجراست.وی 
افزود: طی آن ۱۴۲ متر به طول پل قدیمی به منظور افزایش 
آبگذری در مواقع سیالب افزوده می شود.امرایی تصریح کرد: 
تردد محور غرب تا رسیدن به بهره برداری در این بخش از 
محور پلدختر- اسالم آباد غرب از طریق واریانت احداث شده 
در حال انجام است.این معاون فرماندار پلدختر خاطرنشان 
کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه در حال حاضر ۹۱ درصد بوده 
و تا پایان خردادماه به بهره برداری می رسد.امرایی اضافه کرد: 
این پروژه ۲۶ بهمن ماه ۹۸ با توجه به خسارات ناشی از سیل 
فروردین ماه همان سال در اثر عدم آبگذری کافی پل قدیمی 
بابازید و آسیب های جدی ناشی از تجمع سیالب در پشت رمپ 
خاکی پل مذکور به روستاهای مجاور از جمله بابازید و محو 
شدن کامل روستای خرسدر علیا، تخریب زیرساخت ها، اراضی 
و باغات پایین دست، لطمه شدید به بافت شهری پلدختر و 
روستاهای جنوب شهرستان در همجواری رودخانه کشکان 

همچون روستاهای چم مهر باال و پایین، کلنگ زنی شد.

رییس سازمان امور عشایری:
۴۰ درصد فرش صادراتی کشور را زنان 

عشایر تولید می کنند
رییس سازمان امور عشایر ایران گفت: ۵۰ درصد جمعیت یک 
میلیون ۲۰۰ هزار نفری عشایر را زنان تشکیل می دهند که ۳۵ 
درصد صنایع دستی و ۴۰ درصد فرش صادراتی کشور را تولید 
می کنند. سازمان امور عشایری ایران، » شاهپور عالئی مقدم 
« در دیدار با دبیر اول کمیسیون بهداشت مجلس افزود: به 
صندوق های اعتبارات خرد زنان عشایری برای تولید صنایع 
دستی، فرآوری لبنیات و جمع آوری گیاهان دارویی تسهیالت 
برنامه ششم توسعه  ادامه داد: طبق  پرداخت می شود.وی 
باید  ۸۰۰ کانکس بهداشت در مناطق عشایری دایر می شد 
که تاکنون ۴۰۰ مورد آن راه اندازی شده است.رییس سازمان 
امور عشایری تصریح کرد: برای برنامه هفتم توسعه با همکاری 
فراکسیون عشایری مجلس، چندین سند برای زنان عشایری 
تنظیم و در حال پیگیری هستیم.جمعیت عشایر کشور یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که سالیانه ۲۰۰ هزار تن گوشت 
قرمز و  ۴۵۰ هزار تن شیر مورد نیاز کشور را تولید می کنند.

عشایر ۶۶ هزار کیلومتر راه برای کوچ دارند که بخشی از مسیر 
آنها در پروژه های عمرانی قرار گرفته است بنابراین به ناچار برای 

عبور وارد راه ها و جاده ها و معابر می شوند.

قطعی برق اختاللی در بنادر ایجاد نکرد
در پی قطعی برق و خاموشی های پراکنده در کشور که طی 
روزهای گذشته جداول آن نیز منتشر شد، مدیرعامل سازمان 
بنادر و دریانوردی اعالم کرد: به دلیل داشتن امکانات و تجهیزاتی 
مانند ژنراتور برق اضطراری و نیروگاه در بنادر کشور، خسارت 
و اختاللی در این روزها نداشتیم. طی روزهای گذشته قطعی 
برق و خاموشی های پراکنده در کشور که البته با یک روز تاخیر 
وزارت نیرو جداول آن را منتشر کرد، خسارات و آسیب هایی در 
بخش های مختلف به وجود آورد و از مردم تا بخش های مختلف 
اقتصادی و صنعتی نسبت به این مسئله گالیه هایی مطرح 
کردند.محمد راستاد -معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
سازمان بنادر و دریانوردی- در گفت وگو با ایسنا درباره اینکه 
آیا قطعی برق خسارات و اختاللی در بنادر و عملیات بندری 
و دریایی کشور به وجود آورده است؟ اظهار کرد: به دلیل اینکه 
بنادر کشور به ژنراتور برق اظطراری یا نیروگاه  مجهز هستند تا 
کنون این مشکل به وجود نیامده است.وی افزود: اگر در دقایقی 
هم برق قطع شده است بالفاصله دوباره عملیات بندری و دریایی 
را با استفاده از این تجهیزات و زیرساخت ها از سر گرفتیم و اجازه 
ندادیم مشکل و اختاللی در این زمینه به وجود بیاید.مدیرعامل 
سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: عالوه بر برق شبکه 
سراسری در برخی بنادر نیروگاه های مجهز و خوبی احداث 
شده که می توان به بندر بوشهر و امیرآباد اشاره کرد که البته 
این نیروگاه ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی 
شده اند و در برخی دیگر از بنادر نیز مانند بندر چابهار در 

حال احداث نیروگاه هستیم.

به تازگی  مدیرعامل کالب هاوس که 
نسخه اندروید خود را عرضه کرده است، 
اعالم کرد میلیون ها نفر در لیست انتظار 
برای ورود به این شبکه اجتماعی صوتی 
و  دیویسون، هم موسس  پل  هستند. 
کالب  گفت:  هاوس  کالب  مدیرعامل 
با سرعت در حال رشد  هاوس دوباره 

است و این بار آمادگی بهتری دارد.
شمار کاربران جهانی که ماهانه اپلیکیشن 
کالب هاوس را نصب می کنند از بیش 
از ۹ میلیون نفر در فوریه به ۹۰۰ هزار 
نفر در آوریل کاهش پیدا کرد. اما این 
شبکه اجتماعی صوتی ماه میالدی جاری 
نسخه اندروید اپلیکیشن خود را عرضه 
کرد و شاهد پیوستن یک میلیون کاربر 

اندرویدی بود.
پل دیویسون با بیان این که میلیون ها نفر 
در لیست انتظار برای ورود به کالب هاوس 
هستند، به شبکه سی ان بی سی گفت: 
امیدوارم آماده باشیم تا اجازه دهیم بزودی 

اجتماعی  شبکه  این  به  بیشتری  افراد 
ملحق شوند.وی گفت: هنگامی که وی و 
روهان ِست، موسس دیگر کالب هاوس 
در مارس ۲۰۲۰ این استارتاپ را راه اندازی 
کردند، بر این باور بودند که یک رویکرد 
حساب شده برای رشد اهمیت دارد.کالب 
هاوس اوایل امسال رشد سریعتر از حد 
انتظاری داشت. دیویسون گفت: هنگامی 
که گروههای شما به سرعت رشد می 

کنند، ممکن است مشکالتی ایجاد شود.
سرورهای کالب هاوس دچار قطعی شدند 
و نوتیفیکیشنها کار نمی کردند و به گفته 
دیویسون، کالب هاوس واقعا ناچار شد 
سرعت فعالیتش را کم کند.طبق اعالم 
از ۱۰  بیش  پلتفرم  این  هاوس،  کالب 
میلیون کاربر فعال هفتگی دارد و روزانه 
بیش از ۳۰۰ هزار اتاق ایجاد می شوند 
و افراد بیش از یک ساعت در روز را در 

این اپلیکیشن صرف می کنند.در اتاقهای 
مجازی کاربران می توانند فهرست افراد 
حاضر را مشاهده کنند و اگر روی اتاق 
کلیک کنند، سوئیچهای صوتی روشن 
گوش  را  مکالمات  توانند  می  و  شده 
کنند.کالب هاوس در نظر دارد از فروش 
بلیط برای رویدادها و اشتراک، در آینده 
درآمدزایی کند و به تولیدکنندگان محتوا 
امکان دریافت یک باره پول را فراهم کرده 
است. پرداختهای فعلی پولهایی هستند 
که کالب هاوس برای آنها هیچ درصدی 
از تولیدکنندگان محتوا نمی گیرد.در حال 
حاضر پرداخت پول در کالب هاوس به 
این شکل است که پس از تشکیل اتاق، 
کلیک  گوینده  پروفایل  روی  کاربر  اگر 
دریافت  پذیرش  امکان  گوینده  و  کند 
پول را فعال کرده باشد، کاربر دکمه »پول 
پرداخت کنید« را مشاهده می کند و 
گزینه برای ارسال پنج دالر،   ۱۰دالر، ۲۰ 

دالر یا هر مبلغی که انتخاب کند، دارد.

طبق گزارش مرکز آمار فاصله تورمی 
در  هزینه ای  مختلف  دهک های 
اردیبهشت ماه ۷.۴ درصد شد که نسبت 
کاهش  درصد  واحد   ۰.۹ قبل  ماه  به 
تورم  نرخ  آمار  مرکز  است.    داشته 
کل  کننده(  مصرف  قیمت  )شاخص 
کشور بر اساس دهک های هزینه ای در 

ماه گذشته را اعالم کرد.  
کل  تورم  نرخ  گزارش  این  براساس 
کشور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برابر ۴۱ 
درصد است که در دهک های مختلف 
برای  درصد   ۴۰.۱ بازه  در  هزینه ای 
دهک های اول و پنجم تا ۴۷.۵ درصد 

برای دهک دهم نوسان دارد.
یکدیگر  از  را  درآمدی  آنچه دهک های 
مجزا می کند، وزن کاال در سبد مصرفی 
خانوار است. دهک های کم درآمد به علت 
درآمد کمتر، هزینه کمتری را به تفریح 
درمان  و  بهداشت  حتی  و  سرگرمی  و 
اختصاص می دهند. از این جهت، وزن این 
کاالها در سبد مصرفی آنها کمتر است. 
در مقابل بیشترین سهم را خوراکی ها و 

آشامیدنی ها دارند. آنها بیشتر مخارج خود 
را معطوف این دسته از کاالها و در واقع 

ضروریات زندگی می کنند.
مصرفی  سبد  از  درصد   ۴۰ از  بیش 
و  خوراکی ها  را  کم درآمد  گروه های 
آشامیدنی ها تشکیل می دهند. اگر در 
برای  بیفتد،  اتفاق  گرانی  کاالها  این 
کم درآمدها بسیار قابل لمس است. در 
اگر تورم خوراکی ها زیاد شود،  نتیجه 
فشار بر گروه های کم درآمد نیز افزایش 
از  که  دیگری  یافت.برداشت  خواهد 

این واقعیت می توان داشت، اینکه اگر 
کاالهای  قیمت  افزایش  اثر  در  تورم 
صورت  آن  در  کند،  رشد  خوراکی 
خواهد  افزایش  ضعیف  قشر  بر  فشار 
یافت. از طرفی دیگر، اگر تورم از کانال 
افزایش قیمت کاالهای غیرخوراکی و 
خدماتی رشد کند، آنگاه فشار تورمی 
بر اقشار ضعیف کاهش خواهد یافت و 
شاخک های تورمی پردرآمدها فعال تر 
خوراکی ها  اهمیت  ضریب  می شود. 
دهک  باالترین  در  آشامیدنی ها  و 

درآمدی کشور، ۱۷ درصد است و ۸۲ 
درصد اهمیت به کاالهای غیرخوراکی 
دارد.محدوده  اختصاص  خدمات  و 
گروه  در  ماهه  دوازده  تورم  تغییرات 
و  آشامیدنی ها  »خوراکی ها،  عمده 
دخانیات« بین ۴۴.۸ درصد برای دهک 
دوم  برای دهک  درصد  تا ۵۰.۱  دهم 
است.این شاخص در مورد گروه عمده 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمات« بین 
تا ۴۸.۲  اول  برای دهک  ۳۰.۹ درصد 

درصد برای دهک دهم است.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان 
دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی 
دهک ها در این ماه به ۷.۴ درصد رسید که 
نسبت به ماه قبل  ۰.۹ واحد درصد کاهش 

داشته است.
فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه 
نشان  را  افزایش  واحد درصد  قبل ۰.۳ 
می دهد و در گروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل،  

فاصله تورمی بدون تغییر مانده است.

-بانک مرکزی اعالم کرد: ضمن اعالم 
نتیجه  اولین مرحله از حراج اوراق مالی 
اسالمی دولتی در سال ۱۴۰۰ )مورخ 
۴ خرداد ماه(، به اطالع می رساند  حراج 
جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۱۱ خرداد 
ماه سال جاری برگزار خواهد شد. پیرو 
اطالعیه روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه 
۱۴۰۰ درخصوص برگزاری حراج اوراق 
مالی اسالمی دولتی به اطالع می رساند، 
از  مرحله  نخستین  برگزاری  طی 
صندوق  یک  و  بانک  یک  حراج،  این 
سرمایه گذاری سفارش های خود را در 
میلیارد  هزار   ۱.۸۷ ارزش  به  مجموع 
و  بین بانکی  بازار  سامانه های  در  ریال 
فناوری  مدیریت  شرکت  مظنه یابی 
بورس تهران ثبت کردند )۴۷۳ میلیارد 

مابقی یک صندوق  بانک و  ریال یک 
اقتصادی  امور  وزارت  سرمایه گذاری(. 
درخواست  پذیرش  ضمن  دارایی  و 
 ۴۷۳ فروش  با  پیشنهاددهنده  بانک 
میلیارد ریال اوراق اراد ۸۵ با نرخ بازده 
تا سررسید ۲۰.۸۲ درصد به آن بانک 
موافقت نمود. معامالت مربوط به فروش 
این اوراق در روز سه شنبه ۴ خردادماه 
۱۴۰۰ توسط کارگزاری بانک مرکزی 

در سامانه معامالتی بورس ثبت شد.
 همچنین در ۴ خردادماه سال ۱۴۰۰ 
معادل ۹.۹ هزار میلیارد ریال اوراق اراد 
 ۲۰.۸۲ سررسید  تا  بازده  نرخ  با   ۸۵
درصد در بورس فروخته شد. بنابراین 
ریال  میلیارد  هزار   ۱۰.۴ مجموع،  در 
هفته  دولتی طی  اسالمی  مالی  اوراق 

توسط  خردادماه ۱۴۰۰  به ۴  منتهی 
حقیقی  و  حقوقی  سرمایه گذاران 
مرکزی  بانک  خریداری شد.کارگزاری 
در  اوراق  تدریجی  عرضه  راستای  در 
حراج  دوم  مرحله  هفتگی،  تواترهای 
اوراق مالی اسالمی دولتی جهت فروش 
به بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی 
و نهادهای مالی موضوع بند )۲۱( ماده 
)۱( قانون بازار اوراق بهادار ج. ا ...ایران 
و  سرمایه گذاری  صندوق های  نظیر 
روز  در  را  سرمایه  تأمین  شرکت های 
اجرا   ۱۴۰۰ خردادماه   ۱۱ سه شنبه 
می نماید. اوراق عرضه شده در این حراج، 
مرابحه عام، کوپن دار و با تواتر پرداخت 
دوبار  کوپن  )پرداخت  سود شش ماهه 
به شرح جدول زیر است. در سال( و 

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
متقاضی شرکت در این حراج می توانند 
تا  ارسال سفارش های خود  به  نسبت 
ساعت ۱۲:۰۰ روز یک شنبه ۹ خرداد 
بازار  سامانه  از طریق  تنها  ماه ۱۴۰۰ 
بین بانکی اقدام کنند. نهادهای مالی 
موضوع بند )۲۱( ماده )۱( قانون بازار 
اوراق بهادار ج. ا.ایران نظیر صندوق های 
تأمین  شرکت های  و  سرمایه گذاری 
سرمایه متقاضی شرکت در این حراج 
نیز می توانند سفارش های خود را تا ساعت 
۱۲:۰۰ روز یک شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ 
از طریق سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت 
فناوری بورس تهران ثبت کنند. معامالت 
مربوط به این حراج در روز سه شنبه ۱۱ 

خرداد ماه ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.

میلیون ها نفر در صف انتظار برای ورود به کالب هاوس

مرکز آمار گزارش داد؛

کاهش فاصله تورمی دهک ها در اردیبهشت ماه

اعالم نتیجه حراج اوراق مالی اسالمی دولتی و برگزاری حراج جدید
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سخنگوی ستاد انتخابات:
محدودیتی برای زمان انصراف نامزدهای 

انتخابات وجود ندارد
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: محدودیت زمانی برای 
انصراف از انتخابات وجود ندارد، اما انصراف باید رسما به 
وزارت کشور اعالم شود. سید اسماعیل موسوی در گفت و گو 
با ایسنا در پاسخ به این پرسش که نامزدهای انتخابات تا چه 
زمانی فرصت انصراف دارند، اظهار کرد: برای اعالم انصراف 
از انتخابات در قانون محدودیتی وجود ندارد، اما نامزدی 
که قصد کناره گیری از انتخابات دارد باید انصراف خود را 
رسماً به وزارت کشور اعالم کند.وی افزود: ۳ مناظره ۱۸۰ 
دقیقه ای،۲ مستند نیم ساعته از شبکه ملی، یک مستند نیم 
ساعته از شبکه های استانی برای هر استان، مناظره نماینده 
نامزدها در رادیو در نظر گرفته شده و یک صفحه تلویزیونی 
از تلوبیون برای هر یک از نامزدها نیز اختصاص داده شده 
است.موسوی در پایان گفت: تعداد واجدین شرایط برای رای 

دادن ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر است.

تاکید بر تقویت نقش نظارتی در حوزه 
مسائل فرهنگی

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن تشریح بررسی 
های جلسه روز سه شنبه کمیسیون متبوع خود از انجام 
برنامه ریزی هایی برای تقویت بعد نظارتی کمیسیون بر 
نصیرایی،با  مجید  داد.  خبر  فرهنگی  نهادها  و  دستگاهها 
اشاره به جلسه روز سه شنبه کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی گفت: در این نشست مباحثی پیرامون انجام 
فعالیت های نظارتی کمیسیون مطرح و بررسی هایی در مورد 
آن انجام شد،همچنین مباحثی در خصوص نظارت بر حسن 
اجرای قوانین در مورد نهادها و سازمان های مرتبط با حوزه 
کمیسیون مطرح و برنامه ریزی هایی در مورد آن صورت گرفت 
که جمع بندی نهایی آن به جلسه بعدی کمیسیون موکول 
شد.وی افزود: بر این اساس در این جلسه بر تقویت نقش 
نظارتی کمیسیون در حوزه مسائل فرهنگی تاکید و مقرر شد 
کمیته های تخصصی کمیسیون طی روزهای آتی فعالیت های 

نظارتی خود را طبق برنامه ریزی انجام شده آغاز کنند

سازمان بازرسی کل کشور:
کارخانه رشت الکتریک در اختیار 

بیت المال قرار گرفت
پیرو گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دستور رییس قوه 
قضاییه در سفر به استان گیالن درخصوص کارخانه الکتریک 
توسط  قضایی  اقدامات  و  پرونده  تکمیل  با  رشت،   – ایران 
صندوق  به  شرکت  این  سهام  گیالن،  استان  دادگستری 
بازنشستگی کشوری بازگشت.  در پی گزارش مستند و مبسوط 
بازرسی کل استان گیالن درخصوص واگذاری ناموفق شرکت 
الکتریک ایران-رشت و تعطیلی و توقف تولید و اشتغال در این 
کارخانه بزرگ و دستور مؤکد رییس قوه قضاییه و پیگیری و 
نظارت مستمر مسئوالن قضایی گیالن، اخیراً سهام این شرکت 
و اراضی و امالک کارخانه بالغ بر هشت و نیم هکتار در داخل 
شهر رشت به ارزش بالغ بر هزار میلیارد تومان اقاله و این اموال 
به بیت المال بازگردانده شده است.شرکت الکتریک ایران-رشت 
به عنوان یکی از تولیدکننده های اصلی محصوالت الکتریکی 
و دارای ۲ هزار نفر کارگر، سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار 
شده بود ولی خریداران به رغم توافق اولیه واحد تولیدی را 
تعطیل کرده و به فروش گذاشته بودند.طی سفری که سید 
ابراهیم رییسی بهمن سال گذشته به استان گیالن داشت، 
پس از بازدید از کارخانه رشت الکتریک دستور رسیدگی 
فوری به وضعیت این کارخانه را صادر کرد که نهایتا این 

واگذاری با توافق طرفین فسخ شد.

موافقت مجلس با کلیات طرح اصالح 
قانون حمایت از توسعه صنایع پایین 

دستی نفت و گاز
کلیات طرح اصالح قانون حمایت از توسعه صنایع پایین 
دستی نفت خام و میعانات گازی در مجلس شورای اسالمی 
تصویب شد. کلیات طرح اصالح موادی از قانون حمایت از 
توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با 
استفاده از سرمایه گذاری مردمی در دستور کار جلسه علنی 
)چهارشنبه( مجلس شورای اسالمی قرار گرفت.نمایندگان 

مجلس با ۲۱۲ رای با کلیات این طرح موافقت کردند.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان 
از  تن   ۴۰ صالحیت  شورا  این  اینکه 
مجموع ۵۹۲ نفر افراد ثبت نام کننده، 
انتخابات  داوطلب  فقط ۴۰  صالحیت 
را بررسی کرده و نهایتا، ۷ نفر را برای 
احراز  ریاست جمهوری  پست  تصدی 
که  کرد  تاکید  است،  کرده  صالحیت 
و  ندارد  وجود  اعتراض  برای  مهلتی 
ره  سیامک  است.  نهایی  فهرست  این 
پیک سه شنبه شب در  برنامه گفت 
وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار 
را دوبار  پرونده  این دوره ۱۰  کرد: در 
بار  سه  را  پرونده  یک  کردیم  بررسی 
بررسی و در نهایت رای گیری کردیم. 
ما حدود ۷ جلسه فشرده مفصل بیش 
از ۴ ساعته داشتیم این جلسه ها غیر 
از کارهای جانبی است.وی اظهار کرد: 
بحث مدیریت و شاخص ها مانند چند 
سال خدمت در مدیریت کالن کشور 
بخشی از شرایط احراز صالحیت است. 
ممکن است دو نفر در یک پست مشابه 
حضور داشتند و یکی احراز صالحیت 
شده و دیگری نشده است. ممکن است 
شرایط مدیریتشان موفقیت آمیز بوده 
اما شرایط دیگری نیز داریم. کسی که 
احراز نشده شرایط دیگر را نداشته است.

یادآور  نگهبان  دبیر شورای  مقام  قائم 
یک  درجه  بستگان  اینکه  صرف  شد: 
اقامت کشور دیگری داشته باشد الزاما 
مانع احراز صالحیت نشده اما در کنار 
دیگر مسائل ممکن است به عدم احراز 
صالحیت منجر شده باشد. از دستگاه 
و  گیریم  می  استعالم  مختلف  های 
پاسخگویی  به  مکلف  نیز  ها  دستگاه 
هستند. در دستگاهی تخصصی فرض 
اگر جایی  است.  گزارش  به  اعتماد  بر 
اما  است  استثنا  باشد  استثنایی  یک 
در  داد:  توضیح  پیک  نیست.ره  قاعده 
برخی موارد که موضوع مهم است در 
نمی  اکتفا  گزارش  یک  به  ها  بررسی 
شود و موضوع مهم است باید از چند 
دستگاه مسئله را بررسی کنیم و گاه اگر 
تردیدی باشد اعضا از دستگاه ها پرسش 
می کنند و همه این تالش ها انجام می 
در  اوقات  گاهی  کرد:  عنوان  شود.وی 
فضای مجازی موضوعات طوری طرح 
می شود که این اتفاقات عادی است اما 
این اتفاق استثنا است. نباید مسئله به 
گونه ای مطرح شود که گویا رویه ای 
داریم که عده ای در انتخابات مجلس 
رد شدند برای ریاست جمهوری یا احراز 

این مورد فاصله  صالحیت شدند. در 
ای بین این دو زمان هست. گاه اتفاق 
می افتد از جهت قضایی اتهامی متوجه 
شخصی بوده و نمی شد در زمانی احراز 
صالحیت کرد و اتفاق نیفتاده است اما 
پس از گذشت زمان رفع اتهام صورت 
معذور  مصداقی  بیان  از  است.  گرفته 
و  گرفته  صورت  تبرئه  حتما  هستم. 
دستگاه مربوطه موضوع را اصالح کرده 
دلیل  و  رفع شده  اشکال  دلیل  است. 
اساسی برای عدم احراز صالحیت وجود 

ندارد البته این موارد استثنا است.
درباره  نگهبان  دبیر شورای  مقام  قائم 
احراز  تاثیر  تحت  مشارکت  ایا  اینکه 
یادآور  گیرد  می  قرار  ها  صالحیت 
شد: شورای نگهبان با مجموعه ای از 
داوطلبان روبرو است که از ثبت نام عبور 
کردند و ۴۰ تن ارزیابی شدند. شورای 
نگهبان در بررسی این ۴۰ تن نقشی 
نداشتند شاید ۳۰ تن مربوط به یک 
طیف و ۱۰ تن به طیف دیگری مرتبط 
نگهبان  شورای  اختیار  در  این  بودند. 
نیست. شورا وارد بررسی می شود و در 
این فرایند چیزی بنام گرایش سیاسی 
محض نداریم ما ضوابط قانونی داریم. 
ممکن است شخصی که احراز می شود 
از سبد ۱۰ تایی باشد یا سبد ۳۰ تایی. 
خروجی بستگی دارد که چه افرادی در 
چه طیفی قرار گیرند و مالک این است 

که ۷ رای را چه کسی بیاورد.
ره پیک درباره مصلحت سنجی شورای 
مصلحت  یک  ما  داد:  ادامه  نگهبان 
نوعی داریم که اگر کسی مدیر و مدبر 
و رجل سیاسی و مذهبی باشد حتما 
مصلحت است که احراز صالحیت شود. 
اگر این ادم این شرایط را نداشته باشد 
احراز  شخص  این  باشد  مصلحت  و 
صالحیت شود دیگر در اختیار شورای 
این  قانونی در  نگهبان نیست. شرایط 

باره وجود ندارد. در مجموعه سیاسی و 
حقوقی در این باره راه حل هست اما 
شورای نگهبان از قانون خارج نخواهد 
شد.وی گفت: بعضی موضوعات کیفی 
قابل تشکیک است ممکن است فردی 
مدیر باتجربه باشد و شخصی نیز مدیر 
این  در  باشد  نداشته  سابقه  اما  باشد 
برای  توان حداقل مدیریت  طیف می 
منصب را قبول کرد اما فرض کنید اصال 
مدیریت وجود نداشته باشد و حداقل 
نیز وجود نداشته باشد دیگر این اتفاق 

خارج از قانون است.
اظهار  نگهبان  شورای  دبیر  مقام  قائم 
کرد: در قانون اساسی در بند ۹ اصل 
انتخابات  داوطلبان  شده  اشاره   ۱۱۰
ریاست جمهوری، احراز صالحیت آنان 
تایید شورای  باید به  انتخابات  از  قبل 
عده  انتخابات  سایر  در  برسد.  نگهبان 
ای را تایید و عده ای را رد صالحیت 
کنیم  می  اعالم  را  همه  و  کنیم  می 
در انتخابات ریاست جمهوری بررسی 
صالحیت ها و قانون انتخابات ریاست 
جمهوری، باید ببینیم چه کسی شرایط 
احراز صالحیت را دارد و ما فقط کسانی 
را که شرایط شورای نگهبان را داشتند 
اعالم کردیم و درباره بقیه اظهار نظری 
وجود  اعتراض  برای  مهلتی  نکردیم. 
ندارد و در قانون اعتراضی پیش بینی 
تبلیغات  درباره  پیک  است.ره  نشده 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدهای 
نامزدها  توضیح داد: در تبلیغات برای 
موارد گوناگونی مورد اشاره قرار گرفته 
است  مشخص  شرایط  و  قواعد  است. 
دیگران  علیه  و  نزدن  تهمت  از جمله 
به  فردی  دارد  امکان  نکردن.  صحبت 
دلیل اظهارنظرها از فهرست انتخابات 
حذف شود و اگر بعد از احراز صالحیت، 
نافی  که  بیاورد  وجود  به  را  شرایطی 
می  نگهبان  شورای  باشد  صالحیتش 

در  قواعد  از  خیلی  کند.  ورود  تواند 
وجود  تبلیغات  درباره  حقیقی  فضای 
دارد در فضای مجازی نیز حاکم است 
کنترل  برای  نظارتی  نهادهای  با  و 
است.وی  شده  انجام  هایی  هماهنگی 
یادآور شد: انتخابات میان دوره خبرگان 
مرحله  در  اسالمی  شورای  مجلس  و 
بررسی اعتراضات است و فکر می کنم 
تا جمعه اظهار نظر نهایی صورت می 
گیرد و درباره خبرگان نیز اواسط هفته 
دیگر نتایج قطعی اعالم می شود. در 
ای مجلس ۴۰۰  دوره  میان  انتخابات 

مورد اعتراض داشتیم.
درباره  نگهبان  دبیر شورای  مقام  قائم 
مهلت انصراف نامزدها توضیح داد: در 
قانون اصل انصراف پیش بینی شده و 
باید نامزدها کتبا به وزارت کشور این 
مهم را اعالم کنند و تا قبل از زمان رای 

گیری امکان انصراف وجود دارد.
در  برق  قطع  تاثیر  درباره  پیک  ره 
انتخابات ادامه داد: امیدواریم برق نرود 
صورت  به  سیستم  برود  برق  اگر  اما 
سیستم  امروز  شود  می  انجام  دستی 
احراز هویت در انتخابات داریم و سپس 
تعرفه ها را دریافت می کنند. اگر به 
دلیلی امکان انجام فرایند الکترونیکی 
انجام می  به حالت دستی کار  نباشد 
به  مربوط  ارا  شود.وی گفت: شمارش 
زمان،  تمام  از  پس  که  است  قسمتی 
صندوق ها باز می شود و شمارش اتفاق 
می افتد و این بخش تغییری نداشته 
نتایج  اینکه  از صورتجلسه  است. پس 
شود  می  تجمیع  چگونه  صندوق  هر 
گرفتیم  نظر  در  را  موازی  فرایند  دو 
که همه شعب اطالعات را وارد کنند 
سیستم  در  نیز  دستی  صورتجلسه  و 
دیگری وارد شود و در نهایت دو عدد 
بایکدیگر مقایسه شود.قائم مقام دبیر 
شورای  شد:  یادآور  نگهبان  شورای 
نگهبان برای نمایندگان اصلی نامزدها 
شورای  در  تا  کرده  ایجاد  تسهیالتی 
نگهبان مستقر شوند و اتفاقات را رصد 
کنند. شعب و صندوق ها اضافه شده و 
بیش از ۷۰ هزار صندوق برای انتخابات 
به  نسبت  که  است  شده  بینی  پیش 
دوره های گذشته شاهد افزایش بیش 
از ۱۰ هزار صندوق هستیم.  پروتکل 
های بهداشتی برای ناظران و مجریان 
و مراجعه کنندگان پروتکل هایی پیش 
بینی شده است. ستاد ملی کرونا نیز 

ضوابطی را پیش بینی کرده اند.

توضیحات قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره احراز صالحیت نامزدها

تاکید  با  انتخابات کشور  رییس ستاد 
در  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  بر 
ریاست  نامزدهای  سوی  از  تبلیغات 
جمهوری گفت: تجمعات انتخاباتی در 
حداقل  و  نداریم  سربسته  های  مکان 
بود.  خواهد  چهره  به  چهره  تبلیغات 
جمال عرف اظهار کرد: براساس قانون 
شورای  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
نگهبان اسامی نامزدهای احراز صالحیت 
شده را اعالم کرد و در ادامه وزیر کشور 
ستاد ویژه را تشکیل داد.وی ادامه داد: 
به لحاظ ماده ۶۰ قانون انتخابات، دو روز 
از اعالم  وزارت کشور مهلت دارد بعد 
کمتر  ما  اما  کند  منتشر  آنرا  اسامی، 

از یک روز این کار را کردیم و اسامی 
به ما واصل شد و نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری در قالب اطالعیه ۱۵ 
مرحله  وارد  ادامه  در  و  شدند  معرفی 
ستاد  شد.رییس  خواهیم  تبلیغات 
انتخابات کشوردرباره تبلیغات نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: 
این بخش ضوابط خود را دارد و با توجه 
به کرونا، اقداماتی در ستاد مدیریت ملی 
کرونا انجام و پروتکل ها ارزیابی شد و 
بحث هایی با وزارت بهداشت داشتیم 
که در نهایت در اول خرداد تصمیمات 
که  شد  ابالغ  و  مصوب  باره،  این  در 
درباره  شود.عرف  مدیریت  تبلیغات 

یکی دو شاخص اصلی تبلیغات ریاست 
جمهوری این دوره عنوان کرد: تجمعات 
در مکان های سربسته نداریم مگر در 
رنگ  براساس  که  نامزدها  ستادهای 
زرد  شهرهای  در  است.  شهرها  بندی 
۳۰ تن، نارنجی ۲۰ و در شهرهای قرمز 
۱۵ تن می توانند در ستاد کار را دنبال 
کنند.وی ادامه داد: اصل و اساس این 
است از مکان های روباز و محیط های 
دانشگاهی استفاده کنیم و درخواست 
ستادهای  روسای  و  نامزدها  داریم 
و  کنند  رعایت  را  ها  پروتکل  استانی 
مبنای کار است.رییس ستاد انتخابات 
امور  تبلیغات  کشور گفت: کمیسیون 

را نظارت خواهند کرد و در این بخش 
نظارت بر تبلیغات را در حوزه رسانه ها 
خواهیم داشت. در بحث رعایت پروتکل 
وزارت  عهده  بر  نظارت  بهداشتی 
بهداشت است و در کنار این وزارتخانه، 
استانداران و مسووالن استانی نیز وظیفه 
دارند بر رعایت پروتکل ها نظارت کنند.

عرف یادآور شد: از ظرفیت رسانه ملی 
و برنامه های متنوع این رسانه و صدا و 
سیمای استان ها پیش بینی شده که 
نیز در  استفاده شود و فضای مجازی 
اختیار است. حداکثر تبلیغات در این 
بخش است و حداقل تبلیغات چهره به 

چهره خواهد بود.

رییس ستاد انتخابات کشور: 

تجمعات انتخاباتی در مکان های سربسته نداریم
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هشدار پلیس فتا البرز به اجاره
 کارت های بانکی  

سرپرست پلیس فتا استان البرز نسبت به خطرات و پیامدهای 
اجاره شماره حساب و کارت های بانکی هشدار داد ، اعالم کرد 
که این اقدام باعث سوء استفاده مجرمان سابیری می شود. 
سرهنگ رسول جلیلیان روز چهارشنبه در گفت و گوبا خبرنگار 
ایرنا اظهارداشت : برخی افراد به دلیل ناآگاهی اطالعات  کامل 
کارت بانکی و  شماره حساب خود را به افراد دیگر اجاره می 
دهند که باعث بروز مشکالت متعددی برای آنها شده است.

وی اضافه کرد: این اقدام باعث سوء استفاده مجرمین سایبری 
خواهد شد و ضرر جبران ناپذیری برای صاحبان حساب ها 
داشته است. جلیلیان خاطرنشان کرد که صاحبان حساب های 
بانکی به هیچ عنوان اطالعات  بانکی خود از قبیل شماره کارت، 
رمز، کد اعتبارسنجی )cvv۲( و همچنین تاریخ انقضای آن را در 
اختیار دیگران قرارندهند .سرپرست پلیس فتا البرز  گفت : اگر 
به هر دلیلی در بستر حساب بانکی افراد  جرمی صورت گیرد 
باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.وی بیان داشت: برخی 
مواقع سودجویان برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد 
را شناسایی و با پرداخت مبلغی ناچیز تقاضای دراختیار گرفتن 
کارت و شماره حساب بانکی آن ها را می کنند.سرپرست پلیس 
فتا البرز گفت: افرادی که حساب های خود را در اختیار دیگران 
قرار دهند، در صورت وقوع جرم به عنوان مالک حساب باید در 
مقابل قانون  پاسخگو باشند و ضرر و زیان شاکیان را نیز پرداخت 
کنند.وی  اظهار داشت: طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات دارندگان 
این گونه حساب ها چه ازطریق وکالت  رسمی و چه از طریق 
واگذاری کارت های بانکی به افراد غیر، به عنوان فرار مالیاتی 
مجرم محسوب می شوند.جلیلیان از مردم خواست درصورت 
مشاهده موارد تخلف و یا تقاضای دریافت حساب های بانکی 
برای موارد مشکوک،موضوع  را به واحد مشاوره پلیس فتا استان 

البرز با شماره تماس ۲۱۸۲۷۱۲۹ اطالع دهند.

۲ هزار سری جهیزیه به نوعروسان 
چهارمحال و بختیاری اهدا شد

مسوول قرارگاه جهادی امام رضا)ع( چهارمحال و بختیاری 
رفع  و  مردم  به  جهادی  خدمت رسانی  لزوم  به  اشاره  با 
مشکالت محرومان گفت: این قرارگاه ۲ هزار سری جهیزیه 
آیین  در  حیدری  مجید  کرد.  هدیه  استان  نوعروسان  به 
اهدا ۲ هزار سری جهیزیه به نوعروسان استان تاکید کرد: 
برای اهدای این تعداد جهیزیه ۴۰ میلیارد ریال به صورت 
مشارکتی از سوی خانواده نوعروسان و قرارگاه جهادی امام 
رضا)ع( استان تامین و هزینه شد.وی افزود: از مجموع این 
جهیزیه ها ۴۵۰ سری در شهرستان کوهرنگ، ۵۰۰ سری 
در شهرستان لردگان، ۲۵۰ سری در شهرستان خانمیرزا، 
۱۰۰ سری در شهرستان اردل، ۶۰ سری در شهرستان کیار، 
۷۰ سری در شهرستان بروجن، ۳۷۰ سری در شهرستان 
شهرکرد، ۱۵۰ سری در شهرستان های سامان و بن و ۵۰ 
سری به صورت متفرقه در سطح چهارمحال و بختیاری توزیع 
شده است.حیدری تصریح کرد: هر سری از این جهیزیه ها 
شامل ۱۵ قلم وسایل ضروری زندگی مانند یخچال، ماکروفر، 
فرش، سرویس قابلمه، اتو، اجاق گاز، سرویس خوراک پزی، 
جارو برقی، لباسشویی، آب میوه گیری، چرخ گوشت و سایر 

ملزومات است.

۲۳ هکتار اراضی کشاورزی شاهرود
 زیر کشت گل محمدی رفت

آشنایی  گفت:  شاهرود  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
فواید کشت گیاهان دارویی موجب شد که  با  کشاورزان 
این شهرستان زیر  اراضی کشاورزی  از  امسال ۲۳ هکتار 
کشت گل محمدی برود. علی اصغر حجی روز چهارشنبه 
در گفت و گو با ایرنا افزود: طی ۶ سال گذشته ۵۸ هکتار از 
اراضی کشاورزی شهرستان شاهرود زیر کشت گل محمدی 
رفته بود که با شناخت مردم از فواید کشت این نوع گیاه 
دارویی امسال ۲۳ هکتار به سطح زیر کشت اضافه شد.وی با 
اشاره به اینکه امسال ۸۱ هکتار گل محمدی در شهرستان 
شاهرود کشت شده است، تصریح کرد: ۴۰ هکتار از این 
اراضی دارای گل محمدی بارور است که پیش بینی می 
شود ۱۲۰ تن گل برداشت شود.حجی با بیان اینکه برداشت 
گل تازه در هر هکتار حدود ۳.۵ تن است، گفت: با برنامه ریزی 
مناسب و تالش بیشتر می توان این برداشت را به هفت تن در 
هکتار افزایش داد.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود ادامه 
داد: از هر ۳.۵ تن گل محمدی تازه می توان یک کیلو اسانس 

هم گرفت که ارزش افزوده بسیاری باالیی دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن بر 
مدیریت و صرفه جویی در مصرف انرژی 
نهادهای  و  ادارات  مردم،  توسط  برق 
دولتی تاکید کرد و گفت: قطعی برق 
تجاری  و  به مناطق مسکونی  محدود 
نبوده و طی چند روز آینده برق ادارات 
پرمصرف نیز در این استان قطع خواهد 
شد. محمداسماعیل هنرمند در جمع 
 ۲۰ افزایش  به  اشاره  با  خبرنگاران 
درصدی میزان مصرف برق در کشور 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
گیالن  اینکه  وجود  با  داشت:  اظهار 
است،  معتدل  هوای  و  آب  با  استانی 
اما مصرف برق اردیبهشت ماه گذشته 
نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ حدود 

۱۰ درصد افزایش یافته است.
پیک  میزان  اینکه  بیان  ضمن  وی 
استان  این  در  گذشته  سال  مصرف 
گفت:  بود،  مگاوات  و ۸۰۰  هزار  یک 
هم اکنون نیروگاه های استان حداکثر 
توان تولید ۲ هزار ۳۰۰ مگاوات انرژی 

برق را دارند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن باال 
بودن تولید نسبت به مصرف را دلیل بر 
داد:  ادامه  و  ندانست  برق  عدم قطعی 
شبکه توزیع برق در کشور به هم متصل 

باید  دلیل  همین  به  و  اند  وابسته  و 
همه مردم از جمله مردم استان گیالن 
مدیریت مصرف را الگوی رفتاری خود 
قرار دهند تا شاهد قطعی برق برای هیچ 

نقطه ای از کشور نباشیم.
گرمای  به  توجه  با  اما  افزود:  هنرمند 
که  بینی می شود  پیش  هوا  زودرس 
تابستان  در  گیالن  برق  مصرف  پیک 
امسال به حدود ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات 
برسد که این امر به طور حتم مشکالتی 
را برای نیروگاه های تولید برق  ایجاد 
اقشار  همه  که  امیدواریم  و  کند  می 
 ، برق  مصرف  میزان  و  نوع  در  مردم 

صرفه جویی مناسب داشته باشند.

قطعی  اصلی  دالیل  به  همچنین  وی 
برق در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: 
کاهش  بخاطر  اخیر  های  خاموشی 
میزان تولید برق به دالیل مختلف از 
جمله کاهش ذخایر آبی پشت سدها، 
کاهش نزوالت آسمانی ، گرمای زودرس 
و همچنین رمز ارزهای غیرقانونی است.

ذاتی  وظیفه  گفت:  ادامه  در  هنرمند 
به  ارایه خدمات دایمی   ، برق  صنعت 
از سوی دیگر همه  مشترکان است و 
واقفیم که قطع برق مشکالت زیادی را 

برای مردم به وجود می آورد.
خسارت ۳۰۰ میلیارد ریالی استخراج 

ارز دیجیتال به برق گیالن

وی همچنین به فعالیت مزارع غیرمجاز 
استخراج ارز دیجیتال در گیالن اشاره 
کرد و افزود: یکی از مشکالت صنعت 
برق کشور و امسال تاکنون چهار هزار 
با  غیرقانونی  ارز  رمز  دستگاه  و ۵۷۲ 

همکاری نیروی اتنظامی کشف شد.
گیالن  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
گفت: پیش بینی می شود که این میزان 
چهار  حدود  دیجیتال،  ارز  استخراج 
میلیون کیلووات برق در گیالن مصرف 
کرده باشد که حدود ۳۰ میلیارد تومان 

به صنعت برق استان ضرر وارد کرد.
تمامی  غیرضوری  انجام  بر  هنرمند 
برق  توزیع  شرکت  به  مربوط  فرآیند 
به  مراجعه  با  شد:  یادآور  و  تاکیدکرد 
و  گیالن  برق  توزیع  شرکت  سایت 
ایران  برق  سامانه  اپلیکیشن  نصب 
)برق من( ضمن بهره مندی از خدمات 
غیرحضوری می توان از وضعیت مصرف 
خود مطلع شد و یا با مراجعه به سایت 
http:// اینترنتی  نشانی  به  امید  برق 

bargh-omid.ir از اطالعات مورد نیاز 
استفاده کرد.

نفر  هزار  و ۵۰۰  میلیون  با ۲  گیالن 
از یک  بیش  در حال حاضر  جمعیت 
میلیون و ۴۹۰ هزار مشترک برق دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح 
ملی جاده پاتاوه به دهدشت با توجه به 
وضعیت طبیعی منطقه جزو خاص ترین 
است.  کشور  در  راهسازی  های  طرح 
محمود غفاری در بازدید از طرح ملی 
پاتاوه به دهدشت اظهار داشت:  جاده 
یعنی   تومان  میلیارد   ۲۷۰ پارسال 
۳۰۰ درصد افزایش بودجه نقدی برای 

ساخت این پروژه  ترزیق شد.
به  پاتاوه  جاده  ملی  طرح  افزود:  وی 
دهدشت  عالوه بر بازدیدهای میدانی 
هر ۲ هفته یکبار در ستاد مرکزی پایش 

و گزارش ان به وزیر ارائه می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: 
این طرح در نوع خود در کشور نادر بوده  
و به خاطر شرایط خاص طبیعی ساخت 

تونل های ان با مشکالت زیادی مواجه 
بوده است.غفاری عنوان کرد: بر اساس 
وعده های پیمانکار این طرح تا پایان 

تیرماه امسال به بهره برداری می رسد.
وی بخشی از علل تأخیر در اجرای این 
طرح شرایط تحریمی کشور ذکر کرد و 
ابراز داشت: پارسال قیمت مصالح تا ۳۰۰ 
درصد افزایش قیمت یافت و محاسبات 
فنی را به هم ریخت در برخی مواقع 
این طرح با کمبود جدی مصالح مواجه 
شد.معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و 
بویراحمد نیز در این بازدید گفت: بیشتر 
فعالیت  های جاده پاتاوه به دهدشت در 
۲ سال اخیر با پیگیری استاندار و پای 
کار آمدن وزارت راه، شرکت زیرساخت 

و قرارگاه خاتم بوده است.

کیامرث حاجی زاده  اظهار داشت: بیش 
این  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۴۰ از 

پروژه در ۲سال اخیر محقق شد.
و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
بویراحمد بیان کرد: با تالش های صورت 
گرفته شاهد مراحل پایانی کار هستیم 
و در همین دولت بخشی از جاده ملی 
خواهد  بهره برداری  به  دهدشت  پاتاوه 
ملی  جاده  این  اجرایی  رسید.عملیات 
در سال ۷۴ شروع شد و برای سهولت 
کار به چهار قطعه تقسیم شد که طول 
قطعه های اول و سوم آن به ترتیب ۲۶ 
و ۲۰ کیلومتر و قطعه های دوم و چهارم 

نیز به ترتیب ۲۸ و ۶۳ کیلومتر است.
۱۳ تونل به طول هشت هزار و ۲۰۰ 
متر و تعداد ۱۸ دستگاه پل بزرگ باالی 

دهانه ۱۶ متری در این جاده طراحی 
جاده  این  نخست  است.قطعه  شده 
منطقه  تا  خوری  گندی  روستای  از 
سرچنار در سال ۸۷ نیز به بهره برداری 

اولیه رسید.
 قطعه دوم جاده از سرچنار تا لوداب، 
قطعه سوم از لوداب تا دهدشت مرکز 
شهرستان کهگیلویه و قطعه چهارم نیز 
از کمربندی شهر دهدشت تا دهدشت 

غربی است.
قطعه سوم جاده ملی پاتاوه - دهدشت 
 ۱۱ دارای  و  دارد  طول  کیلومتر   ۶۳
دهنه پل به طول سه هزار و ۱۶۰ متر 
است.قطعه دوم این جاده به طول ۲۸ 
بهره  به  اردیبهشت سال ۹۷  کیلومتر 

برداری رسید.

برق ادارات پرمصرف گیالن قطع می شود

جاده پاتاوه دهدشت خاص ترین طرح راهسازی در کشور است

زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
گمانه زنی های  که  گفت  مازندران 
مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر 
احتمال متعلق بودن اسکلت یافته شده 
در منطقه جنگلی » چورِت « ساری 
نیست.  درست  ناشناس  موجودی  به 
طی روزهای اخیر تصویری در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی ساری از 
یک اسکلت منتشر شده که به اعتقاد 
برخی افراد و بومیان متعلق به موجودی 
ناشناخته است و احتمال وجود حیوانی 
درنده را که در گذشته مردم منطقه از 
در   ، یاد می کردند  اژدها  عنوان  با  آن 
جنگل های ساری طی سده های گذشته 
تقویت می کند ، اما مدیرکل حفاظت 
محیط زیست مازندران این ادعا را به 
روی  شده  انجام  بررسی های  استناد 
ابراهیمی  کرد.حسینعلی  رد  اسکلت 

ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  کارنامی 
به  متعلق  اسکلت  این  کرد:  اظهار 
است  سگ سانان  خانواده  از  جانوری 
که  این  بر  مبنی  را  اظهارنظرهایی  و 
بقایایی از جانوری ناشناخته یا به گفته 
نمی کنیم. تایید   ، است  اژدها  بومیان 

وی افزود: پس از این که اهالی منطقه 
این موضوع را به همکاران محیطبان ما 
در منطقه چورِت ساری اطالع دادند ، 
همکاران بالفاصله به منطقه رفتند و 
اسکلت را تحویل گرفتند. همان زمان 
نیز با توجه به ترکیب دندان و اسکلت 
حدس زده شد که این اسکلت متعلق 
حفاظت  است.مدیرکل  سگ سانان  به 
خاطرنشان  مازندران  زیست  محیط 
اداره  به  اسکلت  انتقال  از  پس  کرد: 
حیات وحش برای بررسی بیشتر توسط 
بر  اولیه مبنی  نیز حدس  کارشناسان 

تعلق داشتن اسکلت به سگ سانان تایید 
دنده ها  بقایای  و  اسکلت  شد. ساختار 
نشان می دهد متعلق به جانوری مانند 
و  شده  تلف  که  است  شغال  یا  سگ 
مهره ها و اسکلت آن به این شکل باقی 
مانده است.پس از انتشار تصاویر مربوط 
به این اسکلت برخی کارشناسان حوزه 
اسالمی  حسین  دکتر  جمله  از  تاریخ 
نیز با انتشار ویدئویی در فضای مجازی 
اظهارنظرهایی درباره احتمال تعلق این 
اسکلت به جانوری ناشناخته که بومیان 
در گذشته آن را اژدها می نامیدند مطرح 
سه  با  همراه  که  ویدئویی  در  کرد.او 
کارشناس تاریخ منتشر کرد این اسکلت 
را منحصربه فرد دانست و با استناد به 
برخی مطالب کتاب تاریخ تبرستان اثر 
ابن اسفندیار عنوان کرد که این اسکلت 
با آن چه که در تاریخ تبرستان ثبت 

شده و همچنین با اظهارات سالمندان 
جنگل های  در  اژدها  وجود  بر  منبی 
مازندران مطابقت دارد.اسالمی به این 
بخش از کتاب تاریخ تبرستان استناد 
کرد که نوشته است: »چندی بود که 
به شهریارکوه ) نام قدیم منطقه چورِت 
( اژدهایی پدید آمد که ۵۰ گز بود و 
کوه  و  صحرا  و  دریا  به  تا  نواحی  آن 
وحوش از بیم او گذر نتوانستند کرد. 
مردم تبرستان پیش سام –حاکم- شدند 
و حال عرضه داشتند. سام بیامد اژدها 

را از دور بدید. 
گفت بدین سالح با این هیچ به دست 
رفت  اژدها  و  بساخت  سالحی  ندارم. 
که  جایگاهی  به  را  او  دریا  نزدیک 
کاوه کالته می گویند دریافت. اژدها سام 
را بدید حمله کرد. سام عمودی بر سر 

اژدها زد و اژدها بیفتاد.«

محیط زیست کشف اسکلت اژدها در مازندران را تکذیب کرد
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واکسیناسیون معلمان علیه کرونا؛ مرداد ماه
واکسیناسیون  برنامه  درباره  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
آموزان  دانش  و  دانشجویان  ها،  دانشگاه  اساتید  معلمان، 
وضعیت  درباره  الری،  سادات  سیما  دکتر  داد.  توضیح 
واکسیناسیون دانشجویان، معلمان و اساتید علیه کرونا، گفت: 
اساتید دانشگاه های علوم پزشکی تاکنون واکسینه شده اند و 
برنامه ریزی برای واکسیناسیون سایر اساتید سایر دانشگاه ها 
هم انجام می شود. معلم ها نیز در فاز سوم واکسیناسیون 

کرونا قرار دارند و در مرداد ماه واکسینه خواهند شد.
وی افزود: دانشجویان علوم پزشکی بالینی نیز در فاز یک 
اضافه  است  ممکن  نیز  دیگری  تعداد  و  شدند  واکسینه 
شوند که واکسیناسیون آنها هم انجام خواهد شد. در مورد 
واکسیناسیون سایر دانشجویان نیز به میزان واکسن هایی 
بستگی دارد که در دسترس قرار گیرد. بنابراین بر اساس 
تعداد واکسن های وارداتی یا تولید داخل، برنامه ریزی برای 
واکسیناسیون دانشجویان انجام می شود.الری درباره برنامه 
وزارت بهداشت برای واکسیناسیون دانش آموزان علیه کرونا 
نیز گفت: در مورد واکسیناسیون دانش آموزان نیز در حال 
حاضر واکسن تایید شده برای سن کمتر از ۱۸ سال در 
کشور نداریم و فعال برنامه ای در زمینه واکسیناسیون دانش 
آموزان وجود ندارد. در سایر کشورها نیز کودکان معموال 
جامعه هدف تزریق واکسن کرونا نبوده اند. البته در برخی 
کشورها تزریق یکی از انواع واکسن های کرونا به گروهی 

از کودکان آغاز شده که هنوز نتایج آن منتشر نشده است.

ابطال بخشنامه سازمان بیمه سالمت 
ایرانیان در مورد محدودیت اوراق دفترچه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل بیمه 
گری و درآمد سازمان بیمه سالمت ایران را باطل کرد. هیات 
ماه  اداری در جلسه چهارم خرداد  دیوان عدالت  عمومی 
۱۴۰۰ بخشنامه شماره ۶۴۵۵۳۳/۹۷ مورخ ۱۵ بهمن ماه 
سال ۹۷ مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سالمت 
ایرانیان را ابطال کرد.به موجب بخشنامه مذکور به استثنای 
بیماران خاص، تعداد نسخ دفترچه های بیمه از ۱۸ برگ به 
۱۲ برگ کاهش یافته بود و مقرر شده بود در صورتی که 
زودتر از دو ماه نسخه های دفترچه به اتمام برسد، بایستی 
رویه کنترلی و نظارتی سازمان برای تعویض دفترچه اعمال 
گردد. پس از طرح شکایت از بخشنامه مذکور، در تاریخ 
۲۲/۲/۹۸ بخشنامه دیگری به شماره ۶۹۱۱۶/۹۸ از سوی 
سازمان مذکور صادر شده و در مورد دفترچه های بیمه 
روستاییان کماکان تعداد نسخ را ۱۲ برگ و در مورد دفترچه 
های بیماران خاص ۳۶ برگ اعالم کرد و در سایر دفاتر تعداد 
نسخ از ۱۲ برگ به ۱۸ برگ افزایش یافت. در این بخشنامه، 
در  نظارت  و  کنترل  اعمال  برای  ماهه  دو  مهلت  موضوع 
سال  ماه  بهمن   ۱۵ بخشنامه  در  که  دفترچه  تعویض 
۱۳۹۷ذکرشده بود، تغییر نکرده بود.هیات عمومی دیوان 
عدالت اداری  در جلسه مورخ چهارم خردادماه ۱۴۰۰ با 
این استدالل که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از 
بیمه همگانی و تامین اجتماعی به صورت بیمه حق همگانی 
است و وفق ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی، کلیه بیمارستان 
ها و مراکز بهداشتی و درمانی و تشخیصی کشور موظف به 
پذیرش و مداوای بیمه شدگان  و ارائه خدمات و مراقبت 
پزشکی الزم هستند و اینکه در بخشنامه موضوع شکایت، 
حقوق بیمه گزاران با  کاهش نسخ دفاتر بیمه محدود و حق 
استفاده از خدمات بیمه درمانی در موارد تعویض زودتر از 
دو ماه، محدود شده است که مغایر اصل ۲۹ قانون اساسی 
و ماده۱۷ قانون بیمه همگانی است و از طرفی اعمال کنترل 
و نظارت نباید موجب ایجاد محدودیت در استیفای حقوق 

عامه از بیمه خدمات درمانی گردد. 

آگهی حصروراثت
محمد شجاعی آقبالغی به شماره شناسنامه۰۶۲۰۰۱۹۰۴۲   به شرح دادخواست به کالسه۲۲۶-۱۴۰۰   از این 
دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد ابراهیم شجاعی آقبالغی  به 

شماره شناسنامه ۱۳در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر است به: 
۱-محمد شجاعی آقبالغی به شماره شناسنامه ۰۶۲۰۰۱۹۰۴۲- نسبت با متوفی : فرزند 

۲- مراد شجاعی آقبالغی به شماره شناسنامه ۴۲۱۹۴۸۶۹۱۷- نسبت با متوفی : فرزند
۳-علیرضا شجاعی آقبالغی به شماره شناسنامه ۴۲۱۹۰۳۲۱۴۲  - نسبت با متوفی : فرزند

۴-ولی اله شجاعی آقبالغی به شماره شناسنامه  ۴۲۱۹۰۳۲۴۵۲ نسبت با متوفی : فرزند
۵- حوریه شجاعی آقبالغی به شماره شناسنامه   ۰۶۳۰۰۱۹۰۶۹ نسبت با متوفی : فرزند
۶- فوزیه شجاعی آقبالغی به شماره شناسنامه  ۴۲۱۹۰۳۲۱۳۴   نسبت با متوفی : فرزند
۷-نرگس شجاعی آقبالغی به شماره شناسنامه ۴۲۱۸۴۴۱۹۵۲ - نسبت با متوفی : فرزند

۸-مریم مرادی  به شماره شناسنامه ۴۲۱۹۲۵۰۵۷۳- نسبت با متوفی : فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی 

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

آگهی حصروراثت

به  دادخواست  شرح  به   ۱ شناسنامه  شماره  به  یاراحمدی  محمدرضا 
کالسه۲۲۴-۱۴۰۰  از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مسلم یاراحمدی به شماره شناسنامه ۴۲۱۰۴۵۷۷۲۸ 
در تاریخ۱۴۰۰/۱/۱۷  اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر 

است به: 
۱- محمدرضا یاراحمدی به شماره شناسنامه ۱- نسبت با متوفی : پدر

۲- مریم زلقی به شماره شناسنامه ۶۲۰- نسبت با متوفی : مادر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی 

می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.

امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود

آگهی حصروراثت
بهروز ساکی به شماره شناسنامه۸۳۲   به شرح دادخواست به کالسه ۲۴۸۱-۹۹  از این دادگاه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شیرعلی ساکی  به شماره شناسنامه ۱۳۵ در 

تاریخ۱۳۵۸/۱۲/۱  اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر است به: 
۱-بهروز ساکی به شماره شناسنامه ۸۳۲- نسبت با متوفی : فرزند

۲-عزیز ساکی به شماره شناسنامه ۴۲۱۸۹۱۹۴۹۶- نسبت با متوفی : فرزند
۳- تاج دولت ساکی به شماره شناسنامه  ۵۲۳ - نسبت با متوفی : فرزند

۴-مرضیه ساکی به شماره شناسنامه ۶۶۵  نسبت با متوفی : فرزند
۵-ماهی ساکی به شماره شناسنامه   ۴۱۲ نسبت با متوفی : فرزند

۶-اسداله ساکی به شماره شناسنامه ۴۲۱۸۹۲۲۹۹۳   نسبت با متوفی : فرزند
۷- زرین ساکی به شماره شناسنامه  ۴۲۱۹۲۴۸۷۹۱- نسبت با متوفی : فرزند

۸-بسی ساکی به شماره شناسنامه ۱۰۷ - نسبت با متوفی : فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم و 

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

با  مقابله  ستاد  علمی  کمیته  رییس 
کرونا ضمن تشریح آخرین اخبار تولید 
واکسن های ایرانی کرونا، در عین حال 
درباره اختالل در فرایند ساخت واکسن 
آن  از  ناشی  مالی  بار  و  برق  قطع  با 
در  قانعی  مصطفی  دکتر  داد.  توضیح 
گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین اخبار 
واکسن های  تولید  و  ساخت  پیرامون 
ایرانی کرونا، گفت: باید نگاهی به کل 
باشیم.  داشته  آن  مراحل  و  واکسن ها 
یک فازی در تهیه واکسن وجود دارد 
که فاز مقدماتی خوانده می شود و هنوز 
است  نشده  آغاز  واکسن  حیوانی  فاز 
این  در  واکسن  حاضر ۹  حال  در  که 
مرحله مقدماتی داریم که وارد فاز پیش 
بالینی یا حیوانی نشده است. همچنین 
۶ واکسن در فاز پیش بالینی هستند 
و مثال در شهریور یا مهرماه می توانند 
مجوز بالینی کسب کنند. در این میان 
دو واکسن در انتظار مجوز بالینی بودند 
که واکسن سیناژن مجوز را اخذ کرد و 
واکسن دانشگاه بقیه اهلل هنوز در انتظار 
اخذ مجوز برای ورود به فاز اول مطالعات 
است. البته واکسن سیناژن وارد فاز دوم 
مطالعاتی خواهد شد چون مطالعات فاز 

اول آن در استرالیا طی شده است. 
اول  فاز  در  فخرا  واکسن  افزود:  وی 

انستیتو  مطالعاتی قرار دارد و واکسن 
مطالعاتی  فاز  در  کووپارس«   « رازی 
یک و دو قرار دارد و واکسن مشترک 
انستیتو پاستور ایران و کشور کوبا نیز 

در فاز ۳ مطالعاتی قرار دارد. 
قانعی تاکید کرد: تا االن ۵.۶ میلیون 
حدودا  و  داشتیم  وارداتی  واکسن  ُدز 
روزانه ۱۶۰ هزار ُدز واکسن هم تزریق 
تزریق  میلیون  باالی۲.۶  و  است  شده 
جمعیت   ۰.۴ و  است  گرفته  صورت 
هم دو ُدز واکسن را دریافت کردند و 
اگر در نظر بگیریم که سبد کووکس 
باقی  ُدز  میلیون   ۱۴.۶ و  شود  کامل 
تولید  و  برسد  دستمان  به  هم  مانده 
مجوزها  و  بگیرد  صورت  هم  داخل 
مطلوب  حالت  شود،  ارائه  موعد  سر 
واکسیناسیون  که  است  این  ما  برای 
ُدز برسد و  به باالی ۵۰۰ هزار  روزانه 
باال  با ریسک  نفر  بتوانیم ۱۶ میلیون 
میلیون  برای ۶۲  و  کنیم  واکسینه  را 
نفر نیز با برنامه ریزی پیش برویم.وی 
در ادامه اظهار کرد: ما پیش بینی هایی 
درمورد واکسن تولید داخل داشته ایم 
اگر شفافارمد ) واکسن کووایران برکت( 
بر قولی که داده است بماند و وارد عرصه 
تحویل شود، پیش بینی می کنیم بتواند 
واکسن  ُدز  میلیون   ۳ ماه  خرداد  در 
که  صورتی  در  البته  دهد؛  تحویلمان 
فاز سوم مطالعات با موفقیت به اتمام 
برسد. از طرفی اگر با فرض وجود این ۳ 
میلیون ُدز، یک میلیون ُدز واکسن هم 
انستیتو پاستور در اختیار ما بگذارد باید 
در تیر ماه بتوانیم ۴ میلیون ُدز واکسن 
علمی  کمیته  رییس  باشیم.  داشته 
با کرونا درباره تکنولوژی   ستاد مقابله 

ساخت واکسن های ایرانی کرونا، تصریح 
کرد: در کل ۴ نوع تکنولوژی ساخت 
واکسن داریم. واکسن کووایران برکت، 
فخرا و در آینده واکسن شرکت اسوه 
کار  غیرفعال  ویروس  تکنولوژی  با 
اکتوور  شرکت  واکسن های  می کنند. 
به  تکنولوژی  روسیه  اسپوتنیک  و 
شکل ناقل ویروسی )یک آدنو ویروس 
کرونا  ژن  آنتی  آن  روی  و  است  پایه 
است.  شده  ساخته  است(  شده  سوار 
بر  سینا  و  رناپ  شرکت  واکسن های 
اساس تکنولوژی اسید نوکلئیک ساخته 
می شود. واکسن های کووپارس، واکسن 
سیناژن و واکسن دانشگاه بقیه اهلل نیز 
با تکنولوژی پروتئین نوترکیب ساخته 
خط  اندازی  راه  درباره  وی  می شود. 
تولید واکسن اسپوتنیک وی در ایران، 
نگرفته  تولید صورت  هنوز  کرد:  بیان 
است که بیاید و از سازمان مجوز بگیرد. 
قراردادی  تولید  ایران  در  واکسن  این 
خواهد بود و نیاز به مطالعه بالینی در 
ایران ندارد. پیش بینی این بود که ۲ تا 
۳ ماه آینده این روند به طول بینجامد.

وی افزود: بر اساس پیش بینی ها اگر از 
مهرماه ۲۰ میلیون واکسن در دسترس 
آخر  تا  توالی  همین  و  باشیم  داشته 
سال حفظ شود و همه واکسن  سازها 
از مهرماه در حال تولید باشند ما در ۶ 
ماه ۱۵۰ میلیون ُدز واکسن در دسترس 
داریم و پیش بینی می کنیم در آذر و 
دی ماه واکسیناسیون گروه های بالغین 

و افراد پرخطر به اتمام برسد.
قانعی درباره تاثیر برق بر روند زنجیره 
اگر  تاکید کرد:  تولید واکسن،  و  سرد 
از حد  دما  و  بکشد  برق طول  قطعی 

مشخصی در یخچال کاهش یابد، دیگر 
نیست، االن  استفاده  قابل  آن واکسن 
قطعی برق به شکل تنظیم شده است 
جدی  مشکل  دچار  سرد  زنجیره  که 
نشود؛ اما در تولید مسئله متفاوت است. 
در تولید باید زنجیره کامال رعایت شود 
و اگر در وسط تولید، ماشین خاموش 
شود، دیگر آن تولید به درد نمی خورد 
و باید از ابتدا تولید را آغاز کرد و ممکن 
تولید  به  آسیب  دالر  میلیون ها  است 
تا زنجیره ساخت  کنندگان وارد شود 
را کامل کنند و با این شکل هزینه های 
تولید واکسن در ایران با این شکل خیلی 
 UPS باال می رود؛ زیرا باید موتوربرق و
هم  لحظه  چند  حتی  که  شود  تهیه 
زنجیره تولید قطع نشود. البته تاکنون 
گزارشی از قطعی برقی که منجر به قطع 
زنجیره تولید شود به دستمان نرسیده 
نیاز  اندازه  به  واکسن  افزود:  وی  است. 
دنیا وجود ندارد و حتی سازمان بهداشت 
جهانی اعالم کرد آپارتاید واکسن وجود 
دارد و کشورهای مختلف بیش از میزان 
دادند؛  سفارش  واکسن  خود  جمعیت 
مثال کانادا پنج برابر جمعیتش،  بریتانیا 
برابر جمعیت  استرالیا ۲.۵  و  برابر   ۳.۶
خود سفارش خرید واکسن داده است 
ما  پیش بینی  است  این سبب شده  و 
مواجه  مشکل  با  واکسن  تهیه  برای 
شود. اینکه وزارت بهداشت و معاونت 
علمی ریاست جمهوری به شکلگیری 
تولید داخل کمک کردند، ارزش آن در 
ماه های آتی مشخص خواهد شد. برخی 
حرف ها را هم در آینده خواهم گفت 
که چرا ضرورت داشت این ۴ واکسن 

را تولید کنیم. 

 دردسرهای قطع برق برای ساخت واکسن

سرپرست واحد فرآوری و پیوند اعضای 
گفت:  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
افرادی که بر اثر کرونا دچار مرگ مغزی 
پیوند  برای  بدنشان  اعضای  می شوند، 
عضو مورد استفاده قرار نمی گیرد. سام 
زراعتیان نژاد روز چهارشنبه در گفت و 
گو با خبرنگار بهداشت و سالمت ایرنا 
مغزی  مرگ  دچار  که  افرادی  افزود: 
می شوند، شناسایی شده و با توجه به 
همه گیری شیوع بیماری کرونا، تست 
کرونا از آنها گرفته می شود و در صورت 
مثبت بودن تست، اهدای عضو انجام 
نمی گیرد.وی با بیان اینکه امسال در 
پزشکی  علوم  دانشگاه  درمانی  مراکز 
بیمار  تاکنون ۹  سال  ابتدای  از  ایران 
مرگ مغزی برای اهدای عضو داشتیم، 

اظهار داشت: اعضای بدن این بیماران از 
جمله قرنیه، کبد و کلیه به بیمارانی که 
در نوبت انتظار دریافت پیوند بودند اهدا 
شد.  زراعتیان نژاد تاکید کرد: با توجه به 
اینکه در دوران همه گیری کرونا، تعداد 
است،  یو محدود  تخت های آی سی 
مراکز درمانی این دانشگاه همواره تالش 
کردند تا این تخت ها در اختیار بیماران 
قرار داده شود.این پزشک تصریح کرد: 
بیماری که دچار مرگ مغزی می شود 
پس از غربالگری پی سی آر برای کووید 
۱۹و در شرایطی که سطح هوشیاری 
اعضای  اهدای  باشد،  پنج  زیر  بیمار 
شود.این  می  انجام  نیازمندان  به  وی 
جراح عمومی خاطرنشان کرد: دانشگاه 
واحد  بزرگترین  ایران  پزشکی  علوم 

دوران  در  و  است  کشور  عضو  اهدای 
کرونایی، این واحد تمام تالش خود را 
انجام  نیازمندان  به  عضو  اهدای  برای 
البته فردی که دچار مرگ  می دهد، 
متخصصان  توسط  باید  شده  مغزی 
بیهوشی  اعصاب،  و  مغز  نورولوژیست، 
و پزشکی قانونی، در مورد اینکه دیگر 
امکان بازگشت و ادامه حیات به دنیا را 
ندارد، مورد تایید قرار گیرد و با رضایت 
به  وی  اعضای  اهدای  بیمار،  خانواده 
نژاد  شود.زراعتیان  انجام  نیازمندان 
تاکید کرد: بسیاری از بیمارانی که دچار 
مرگ مغزی می شوند در صورت داشتن 
کارت اهدای عضو، باید رضایت خانواده 
نیز برای این اقدام جلب شود، در صورت 
عدم رضایت خانواده، انجام اهدای عضو 

ممکن نیست.به گفته وی، اهدای عضو 
به این معنی است که یک فرد یا ولی دم 
او اجازه می دهد تا بافت ها یا اعضای 
سالم او به شخص دیگری برای پیوند 
اهدا شود که این پیوند می تواند زمانی 
او  از مرگ  یا پس  که فرد زنده است 
صورت گیرد. پیوندهای متداول شامل 
روده،  پانکراس،  کبد،  قلب،  ها،  کلیه 
ریه ها، استخوان، مغز استخوان، پوستو 
قرنیه است، برخی از ارگان ها و بافت ها 
را می توان زمانی که شخص اهداکننده 
زنده است به شخص دیگری پیوند زد 
اما در بیشتر موارد اهدای عضو زمانی 
اهداکننده  فرد  که  گیرد  می  صورت 
دچار مرگ مغزی شده باشد و رضایت 

خانواده در این زمینه ضروری است.

اعضای بدن بیماران کرونایی دچار مرگ مغزی، اهدا نمی شود
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فضای گردشگری ابوموسی افزون بر
 ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان گفت: فضای گردشگری جزیره ابوموسی که از آبان 
سال گذشته آغاز شده افزون بر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
سهراب بناوند روز چهارشنبه در این خصوص اظهار داشت:  این 
مجموعه که بایستی تا نیمه تیرماه سال جاری به بهره برداری 
برسد در زمینی به مساحت ۱۶ هزار متر در حال احداث است.

وی ادامه داد: کمپینگ گردشگری ابوموسی شامل ساخت 
آالچیق، غرفه صنایع دستی، زمین ورزشی، سرویس بهداشتی، 
نمازخانه، حمام، سوئیت، برج نور، آب نما، پیاده رو و محوطه سازی 
است.«وی اضافه کرد: اعتبار ایجاد کمپینگ گردشگری ابوموسی 
از محل اعتبارهای ملی تامین شده و ۴۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون 
ریال است.جزیره بوموسی با وسعتی حدود ۱۲ کیلومتر مربع در 
۷۵ کیلومتری بندرلنگه و ۵۷ کیلومتری شرق جزیره سیری قرار 
گرفته و دارای ساحلی بسیار زیباست.مناقصه احداث کمپینگ 
گردشگری جزیره بوموسی در مرداد ماه با ترک تشریفات انجام و 
کار به شرکت »داش سازه ساحل« سپرده شد.جزیره بوموسی از 
شمال به جزیره تنب کوچک، از غرب به جزیره سیری، از جنوب 
و شرق به امارات متحده عربی نزدیک است و سفر دریایی از 

بندرلنگه به این جزیره حدود سه زمان می برد.

قدیمی ترین سینمای مسکو بعد از هفت 
سال بازسازی بازگشایی شد

قدیمی ترین سینمای شهر مسکو متعلق به دوران تزارها بعد از 
هفت سال با بودجه حدود ۳۰ میلیون دالری بازسازی و بازگشایی 
شد.  سینمای خودوژستونی )Khudozhestvenny( سینمایی 
چندطبقه که فیلم رزم ناو پوتمکین )سرگئی آیزنشتاین، ۱۹۲۵( 
را اولین بار سال ۱۹۲۶ نمایش داد، بعد از هفت سال بازسازی به 
چرخه خدمت هنری به سینمادوستان برگشت. این سینما که 
اول بار در سال ۱۹۰۹ آغاز به کار کرد و لئو تولستوی )۱۸۲۸ تا 
۱۹۱۰( نویسنده شهیر روسی نیز روزگاری از تماشاچیان در آن 
بود، مدرکی دال بر عالقه مندی شهروندان روسی به هنر سینما 
از ابتدای قرن بیستم است.با اینکه این سینما در زمان محدودیت 
های کرونایی بازگشایی شد، الکساندر ماموت سرمایه دار روس 
که در بازسازی این سینما سهمی داشته است می گوید: این 
زمانه عجیب بیماری نیز می گدرد. مردم نمی خواهند این زندگی 
دشورای که به اها تحمیل شده ادامه دهند و به زندگی شهری 
عادی برمی گردند؛ به محض اینکه فیلم های جدید ساخته و 
اکران شود سینماها نیز جان می گیرند.بازسازی این سینما شامل 
مرمت نمای تاریخی آن همچنین فضاهای داخلی آینه های 
منعکس کننده و میزهای سنگی و فلزی براق داخلی همه 
شامل این بازسازی بوده اند.سالن اصلی سینما سالن اپرا 
بوده است تا وقتی در سال ۱۹۳۱ فیلم جاده زندگی نمایش 
داده شد و وقتی در سال ۱۹۲۶ فیلم روزم ناو پوتمکین 
به  برای شور بخشیدن  نیز  نمای سینما  پرده رفت  روی 
تماشاچیان به شکلی از یک رزم ناو درامد. سالن اصلی این 
سینما ۴۷۴ صندلی دارد که به تجهیزات مدرن صدا نیز 
مجهز شده است. دو سالن با ۴۷ صندلی نیز به انتهای پلکان 
سنگی افزوده شده اند که بر البی بنا مشرف هستند و یک 
اتاق نمایش با ۲۱ صندلی که از کتابخانه مجازی راه دارد. 

رستورانی نیز در طبقه اول تعبیه شده است.

تفاهم نامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس و سازمان انرژی اتمی امضا 

شد 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و سازمان 
انرژی اتمی در راستای تعامل و بهره مندی از ظرفیت های 
موجود تفاهم نامه همکاری؛ در موزه و سراسر نمای مقاومت 
»شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی« روز سه شنبه چهارم 
خرداد امضا کردند. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 
و امور بین الملل موزه موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس، 
تفاهم نامه همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس و سازمان انرژی اتمی در راستای هم افزایی، تعامل و 
بهره مندی از ظرفیت های فی مابین به امضای سردار سرتیپ 
بسیجی بهمن کارگر؛ رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
انرژی  سازمان  رئیس  صالحی؛  علی اکبر  و  مقدس  دفاع 
اتمی رسید.براساس این گزارش، رئیس سازمان انرژی اتمی 
در حاشیه این مراسم از بخش های مختلف موزه ملی انقالب 

اسالمی و دفاع مقدس بازدید به عمل آورد.

مراسم پایانی کنگره بین المللی »شعر 
مقاومت« با معرفی برگزیدگان برگزار 
شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط 
»مقاومت«،  شاعران  مجمع  عمومی 
حجت االسالم امرودی، رئیس سازمان 
در  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی 
بین المللی شعر  کنگره  پایانی  مراسم 
مقاومت که با حضور دختر ارشد شهید 
حاج قاسم سلیمانی و شاعران مقاومت از 
ایران و کشورهای منطقه در فرهنگسرای 
حاج قاسم سلیمانی برگزار شد، با بیان 
این که هیچ کس تصور نمی کرد این هایی 
پاتریوت و سامانه  و  که گنبد آهنین 
تاد دارند امروز را  شاهد باشند، گفت: 
طرحشان این بود که یک صهیونیسم 
جهانی راه بیاندازند و شرکت های متعدد 
و استعمار رسانه ای ایجاد کنند تا دنیا را 

تسخیر کنند.
او با بیان این که هولوکاست واقعی را 
به  صهیونیست ها  حمله  روز   ۱۲ در 
غزه شاهد بودیم، اظهار کرد: تخریب 
مدارس و بیمارستان ها یک روی سکه 
بود، روی دیگر سکه پیروزی و قوت و 
افتخار است. در حالی که پایگاه شان 
پایگاه شان  امروز  بود،  فرات  تا  نیل 
این ور دیوار و آن ور دیوار است و در 
درب خانواده خود هم امنیت ندارند 
به  فلسطینی ها  حمالت  زمان  از  و 

مراجعه  میزان  اشغالی  سرزمین های 
آن ها به روانشناس افزایش یافته است، 
هرچند راه آن ها خروج از سرزمینی 

است که متعلق به آن ها نیست. 
در  امروز  این که  بر  تاکید  با  امرودی 
ذهن دنیا شکست اسرائیل و پیروزی 
ملت فلسطین نقش بسته است، بیان 
ملت  که  است  سال   ۷۳ امروز  کرد: 
فلسطین مقاوم  می کند و در ۱۲ روز 
پوزه صهیونیست ها را در خاک مالید 
زدند،  سازش  از  حرف  که  کسانی  و 
باید توبه کنند.رئیس سازمان فرهنگی 
هنری  شهرداری تهران با بیان این که 
پیروزی در جبهه صهیونیسم هنر باقی 
پیروزی  یعنی  مقاومت  شعر  و  است 
انتفاصه هنر در برابر هنر صهیونیسم، 
گفت: باید در برابر اقتصاد صهیونیسم 
یک کلونی بزرگ شکل بگیرد و این به 

معنای انتفاضه اقتصادی است. 
 ۹۱۰ حدود  گزارش،  این  اساس  بر 
دبیرخانه  به  جهان  کشور  از ۲۰  اثر 
کنگره بین المللی شعر مقاومت رسیده 
بود که اشعار دریافتی در سه مرحله 
مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله اول 
فراخوان  موضوع  با  غیرمرتبط  اشعار 
و نیز آثاری که از ملزومات مقدماتی 
شعر خالی بود از گردونه رقابت کنار 
گذاشته شد. اشعار در محله دوم پس 

از کدگذاری و دسته بندی تخصصی در 
شاخه های شعر سنتی، شعر نو، شعر 
کودک و نوجوان و ترانه و سرود در 
اختیار داوران این مرحله قرار گرفت 
تا آثاری که غنای محتوایی و ارزش 
مرحله  راهی  دارند  بیشتری  ادبی 
نهایی  مرحله  شوند.در  داوری  نهایی 
برای  داوران  نمرات  درج  از  پس  نیز 
هر اثر، جلسه جمع بندی تعیین آثار 
برگزیده در دو رده سنی زیر ۲۰ سال 
و باالی ۲۰ سال تشکیل شد و در این 
مراسم از برگزیدگان هر بخش تقدیر 
کنگره  فارسی  بخش  شد.دبیرخانه 
از  پس  هم   قدس  شعر  بین المللی 
آثار شاعران  پذیرای  فراخوان،  انتشار 
فارسی زبان در شاخه های مختلف ادبی 
بود.نهایتا نتایج به شرح ذیل اعالم شد:

در  قدس  بین المللی شعر  کنگره  در 
بخش زبان فارسی و سطح اول بخش 
خانمحمدی،  محمدمهدی  کالسیک 
عباسی،  طیبه  وقار،  خسروی  حسن 
پورعلیزاده،  آرش  شیری،  اصغر  علی 
علی حسنی و در سطح دو نیز زهرا 
علی  احمدی،  عباس  نیا،  آراسته 
سلیمان، مرضیه فرمانی، فرزانه قربانی، 
عاطفه جوشقانیان، حسن پاکزاد، مینا 
بشیری گودرزی، رضا نیکوکار و نرگس 

سادات میرمحمدی برگزیده شدند. 

همچنین برگزیدگان سطح دوم بخش 
مجتبی  فاضلی،  حمیدرضا  نو  شعر 
و سیدابراهیم  صفدری، هاشم کرونی 

موسوی بودند.
در سطح اول شعر کودک و نوجوان

شد  برگزیده  عضد  طاهری  مسعود 
سال   ۲۰ زیر  رده  اول  سطح  در  و 
سنتی(  )شعر  کریمی  محمدمتین 
در  و  نو(  )شعر  غروی  محمدعلی  و 
سطح دو امیرحسین مهدی زاده )شعر 
)یازده ساله،  پاک نیا  ریحانه  و  سنتی( 
شعر نوجوان( انتخاب شدند.منتخبان 
بخش انگلیسی این کنگره به ترتیب 
ماریا ویکتوریا از کشور اسپانیا، محمد 
امین کرخی از کشور عراق، احمدان 
یوسی از اندونزی، الئورا ااُلیا از اسپانیا 
بودند. آمریکا  از  الرضوان  نعیمه  و 

نیز به ترتیب فراست  اردو  در بخش 
عمر  پاکستان،  کراچی  از  رضوی 
فرحت از کشمیر هند و عامر نوگانوی 
از امروهه هند توانستند حائز باالترین 
رتبه  شوند. همچنین منتخبان بخش 
ترکی ابراهیم شاشما، ینب آلتن داق و 

مقید دمیر از کشور ترکیه بودند.
در بخش آذری هم زامیق کوثری، امیر 
رسولی از زنجان و اروجعلی شهودی حائز 

برترین رتبه های این کنگره شدند.
اصغر عظیمی مهر، رسول عظیمی مهر 
و کامران امیری هم توانستند بهترین 
خود  به  کردی  بخش  در  را  رتبه ها 
اختصاص دهند.برگزیدگان شعر فارسی 
کنگره نیز به ترتیب حسن خسروی وقار، 
محمدمهدی خانمحمدی، علی حسنی، 
طیبه عباسی، علی اصغر شیری و آرش 
پورعلیزاده بودند. در رده زیر ۲۰ سال 
هم  محمدمتین کریمی و محمدعلی 
شدند. برتر  رتبه های  حائز  غروی 

همچنین مسعود طاهری عضد منتخب 
شعر کودک و نوجوان این کنگره بود 
و منتخبان بخش عربی هم به ترتیب 
مهدی صالح از  فلسطین، صادق الشرفی 
از یمن و نزار عوده الکنانی از عراق بودند.

برگزیدگان کنگره »شعر مقاومت« معرفی شدند

عربستانی  روزنامه های  از  یکی 
برای  نیاز  مورد  شرایط  و  پروتکل ها 
مراسم حج ۲۰۲۱  در  زائران  حضور 

را اعالم کرد. 
به گزارش ایسنا، روزنامه انگلیسی زبان 
در  عربستان  چاپ  گازت«  »سعودی 
شماره جدید خود اعالم کرد مقامات 
حج این کشور برخی از شرایط الزم و 
برگزاری  برای  بهداشتی  پروتکل های 
ایمن حج امسال را اعالم کرده  و قصد 
تعداد  حوزه  در  را  شرایط  این  دارند 
منطقه  آن ها،  سنی  گروه  و  زائران 
نصب چادرها، امکانات و پروتکل های 
بهدداشتی و اقدامات پیشگیرانه برای 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اعمال 

کنند. 
داشتن شرایط خوب سالمتی و عدم 
ابتال به بیمای های مزمن که نیازمند 
شش  در  بیمارستان  در  بستری 
شرایط  جمله  از  بوده،  گذشته  ماه 
اعالم شده برای حضور در حج ۲۰۲۱ 
است. همچنین زائران پیش از اعزام 

باید  حج  فریضه  انجام  منطقه  به 
واکسن کرونا دریافت کنند و زائران 
خارجی نیز باید ُدز کامل واکسن های 
مورد تائید عربستان را دریافت کرده 
معتبر  گواهی  باید  افراد  این  باشند. 
صادرشده از سوی مقامات بهداشتی 
بر دریافت  مبنی  مربوطه  کشورهای 
تست  همچنین  و  کرونا  واکسن 
در  انجام شده  کرونا  منفی   PCR
آزمایشگاه های مورد تائید کشورشان 

را ارائه دهند. 

زائران عربستانی می توانند حداقل با 
کرونا  واکسن  ُدز  یک  حتی  دریافت 
شرط  به  کنند  نام  ثبت  حج  برای 
آن که شش تا هشت هفته از دریافت 
واکسن گذشته باشد و ُدز دوم را نیز 
باید در اسرع وقت و حداقل دو هفته 

پیش از اعزام به حج بزنند. 
با  کرونا  تست  یک  انجام  همچنین 
ساعت   ۴۰ فاصله  در   PCR تکنیک 
حج  انجام  منطقه  به  اعزام  از  قبل 
ضروری است تا اطمینان حاصل شود 

زائران هیچ گونه آلودگی ای به ویروس 
کرونا ندارند. 

از جمله دیگر اقدامات عربستان برای 
برگزاری ایمن حج امسال می توان به 
جلوگیری از ایجاد ازدحام در اتاق ها، 
عدم سرو غذا به صورت جمعی و ارائه 
آن در اتاق زائران و همچنین قرنطینه 
روز  سه  مدت  برای  خارجی  حجاج 
و  مکه  متبرکه  اماکن  در  کرد.  اشاره 
مدینه، زائران در دسته هایی گروه بندی 
برای جداکردن  نقاطی  از  و  می شوند 
جمرات  منطقه  پیاده راه ها،  در  آن ها 
و ایستگاه های قطار استفاده می شود. 
همچنین چمدان های حجاج استریل 
خواهد شد و ماموران امنیتی وظیفه 
زمان های  در  را  افراد  کردن  خارج 
مشخص شده بر عهده خواهند داشت. 

در منطقه عرفات نیز یک اتوبوس برای 
هر گروه از زائران در نظر گرفته شده 
و هر یک از افراد یک شماره صندلی 
فاصله  و یک صندلی  خواهند داشت 

بین حجاج خواهد بود. 

شرایط ورود به حج اعالم شد 
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تنها راه حریف تراکتور برای کسب
 سهمیه لیگ قهرمانان آسیا

النصر عربستان برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا برای 
فصل بعد باید در فصل جاری جام قهرمانی را باالی سر ببرد. به 
نقل از الریاضیه، النصر عربستان حریف تراکتور سازی در مرحله 
حذفی لیگ قهرمانان آسیاست.این تیم عربستانی در فصل 
جاری لیگ این کشور با قرار گرفتن در رده پنجم جدول رده 
بندی به کار خود پایان داد و به این ترتیب نتوانست سهمیه 
لیگ قهرمانان آسیا را برای فصل بعد به دست آورد که این 
شوک بزرگی به هواداران تیم بود.طبق قانون جدید کنفدراسیون 
فوتبال آسیا هر تیمی که بتواند عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان 
آسیا را به دست آورد به صورت مستقیم جواز صعود به فصل بعد 
لیگ قهرمانان را کسب خواهد کرد حتی اگر در لیگ داخلی 
سهمیه کسب نکرده باشد.به این ترتیب النصر برای حضور در 
فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا باید قهرمانی در فصل جاری را 
به دست آورده و این باعث می شود تا تیم به دنبال تقویت 
خود برای مرحله بعد باشد تا با قدرت بیشتری برای حریفان 

به میدان رود.

انصراف تایلند از میزبانی کشتی جوانان 
آسیا به دلیل شیوع کرونا

تایلند به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در این کشور، 
از میزبانی رقابت های کشتی جوانان آسیا انصراف داد. در 
ایمیلی که به فدراسیون کشتی در اینباره ارسال شده، آمده 
است:متاسفانه باید به اطالع برسانیم که دولت تایلند بدلیل 
مواجه شدن با موج سوم شیوع ویروس کرونا در آن کشور، 
مجوز برگزاری رقابت های قهرمانی جوانان آسیا را در شهر 
بانکوک صادر نکرده است، لذا فدراسیون کشتی تایلند قادر 
به میزبانی از این رویداد نخواهد بود.اتحادیه جهانی کشتی 
به  میزبانی  اختصاص  امکان  بررسی  برای  در حال تالش 
کشوری دیگر و همچنین اعالم زمانبندی جدید برگزاری 

این رقابت ها )درصورت تعیین میزبان جدید( می باشد. 

فعالیت دوباره فوتبال هفت نفره 
پس از ۲ سال بالتکلیفی

سرمربی تیم ملی فوتبال هفت نفره از فعالیت دوباره این تیم 
از مسابقات خبر داد. امین اهلل مانی  از ۲ سال دوری  پس 
اظهار کرد: پس از لغو مسابقات جهانی فوتبال هفت نفره در 
اسپانیا، به منظور حفظ آمادگی بازیکنان و رها نشدن آنها پس 
از برگزاری دو مرحله اردوی استعدادیابی، سعی کردیم اولین 
اردوی تیم ملی فوتبال هفت نفره را با حضور ۳۰ ورزشکار در 
ورزشگاه شهید شیرودی برگزار تا این تیم را پس از ۲ سال 
بالتکلیفی دوباره احیا کنیم.وی درباره برگزاری تورنمنت دوستانه 
چهارجانبه فوتبال هفت نفره به میزبانی ایران در کیش گفت: 
برای برگزاری این تورنمنت مشکل خاصی وجود ندارد و حتی 
مجوز برگزاری را از فدراسیون جهانی دریافت کردیم، تنها 
مشکل عدم اعالم آمادگی تیم های خارجی به خاطر شرایط 
کرونا است. ما منتظر اعالم آمادگی تیم های خارجی هستیم تا 
مسابقات دوستانه چهارجانبه را مهرماه در کیش برگزار کنیم.اهلل 
مانی تصریح کرد: برای این که فوتبال هفت نفره دوباره رها نشود 
سعی بر این است که در هر ماه یک اردوی آمادگی و دیدارهای 
تدارکاتی با باشگاه های مختلف داشته باشیم تا با گزینش ۲۰ 

بازیکن برتر، آنها را برای رویدادهای آینده آماده کنیم.

وعده   آخرین  از  ماه  چهار  حدود 
زمان  اعالم  با  رابطه  در  مسئوالن 
تصمیم گیری هیئت پذیرش فرابورس 
باشگاه  دو  خصوصی سازی  منظور  به 
استقالل و پرسپولیس می گذرد و در 
حالی که مسئوالن وزارت ورزش تاکید 
دارند آنچه در این بر عهده این وزارتخانه 
بوده انجام شده است، اما کماکان خبری 
این  در  خصوصی سازی  سازمان  از 
و جوانان  وزارت ورزش  نیست.  زمینه 
به  تمامی مسائل مربوط  مدعی است 
استقالل  باشگاه  دو  خصوصی سازی 
وزارتخانه  این  سوی  از  پرسپولیس  و 
گیری  تصمیم  و  گرفته  قرار  مدنظر 
سازی  خصوصی  با  رابطه  در  قطعی 
این دو باشگاه در حال حاضر منوط به 
تصمیم هیات پذیرش فرابورس است. 
شده  ارائه  اطالعات  آخرین  اساس  بر 
که  سازی  سازمان خصوصی  از سوی 
به حدود چهار ماه پیش باز می گردد، 
در رابطه با پرسپولیس برخی مدارک 
مربوط به واگذاری دارای نواقصی است 
و رفت و برگشت هایی بین فرابورس و 
مشاور پذیرش و شرکت نیز وجود دارد، 
همچنین در مورد استقالل، شرکت باید 
پذیرش  مشاور  اختیار  در  را  اطالعات 
قرار دهد که در این زمینه قول همکاری 
داده شده تا مشاور پذیرش بتواند این 
اطالعات را در سامانه فرابورس بارگذاری 
کند.طبق گفته معاون سازمان خصوصی 
سازی، تصمیم بعدی با هیأت پذیرش 
فرابورس خواهد بود که چه تصمیمی 
درباره پذیرش این دو باشگاه اتخاذ کند، 
اما از آن زمان تاکنون اطالعات دقیقی 
دو  واگذاری  آخرین وضعیت  مورد  در 
باشگاه استقالل و پرسپولیس به بخش 
خصوصی وجود ندارد؛ نه مشخص است 
که چه مشکالتی در رابطه با خصوصی 
و  پابرجاست  کماکان  سرخابی ها 
زمان  مورد  در  دقیقی  اطالعات  نه 

خصوصی سازی آن ها ارائه می شود.
وزارت ورزش و جوانان چه می گوید؟

اواخر دی ماه سال گذشته بود که وزیر 
افزایش  کرد  اعالم  جوانان  و  ورزش 
گرفته  قرار  مدنظر  باشگاه  دو  سرمایه 
یکی  سرمایه  که  بدانیم  باید  و  است 
 ۱۰ دیگری  و  یک  ها،  باشگاه  این  از 
میلیون تومان بود، اما هم اکنون سرمایه 
یک باشگاه به ۷۰۱ میلیارد و سرمایه 
دیگری به ۷۱۰ میلیارد تومان افزایش 
یافته است. همچنین تمامی گزارشات 

مالی و حسابرسی ها به صورت دقیق از 
سوی سازمان مستقل حسابرسی ایران 
مدنظر قرار گرفته است و سایر گزارش 
ها تا دوهفته آینده بررسی می شود و 
منتظر تصمیم شورای پذیرش در این 
رابطه خواهیم بود.سوم خردادماه سال 
جاری، معاون توسعه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای وزارت ورزش و جوانان اعالم 
در  سازی  خصوصی  فرایند  که  کرد 
بودجه ۱۳۹۸ دیده و اقداماتی آغاز و در 
شهریور آن سال اعالم شد که با توجه 
به وضعیت دو باشگاه امکان خصوصی 
از  و  ندارد  وجود  مقطع  آن  در  سازی 
بسیار  اقدامات   ۱۳۹۸ سال  مهرماه 
این  ورود  شرایط  تا  شد  انجام  زیادی 
دو باشگاه به بازار سرمایه فراهم شود و 
برای شفاف سازی حساب های آن ها، 
به مدت چند سال حسابرسی صورت 
بدهی  ها،  زیان  و شرایط سود  گرفت 
های گذشته مشخص و افزایش سرمایه 
پیدا کردند و ۲ ورزشگاه به استقالل و 
۲ ورزشگاه به پرسپولیس تعلق گرفت 
و برندهای آن ها ارزش گذاری شد و 
مجموع اقدامات صورت گرفته آن ها را 

آماده ورود به بازار سرمایه کرده است.
هیات  مصوبه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عالی خصوصی سازی اخذ شده است، 
مصوبه  حال  عین  در  که  کرد  عنوان 
در  و  شد  گرفته  بورس  عالی  شورای 
قرار  سازی  خصوصی  سازمان  اختیار 
خاص  اقدام  کنم  می  فکر  و  دارند 
دیگری را مترتب نیست و در مرحله 
پایانی قرار داشته و این احتمال وجود 
خصوصی  سازمان  توسط  که  دارد 
سازی واگذاری انجام شود، اقدامی که 
جوانان  و  ورزش  وزارت  و  باشگاه  دو 
گرفته  صورت  دادند  می  انجام  باید 
پایه  بازار  اداری در  بر اساس فرایند  و 
شد.همزمان  خواهند  واگذار  فرابورس 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
وضعیت  مورد   در  جوانان،  و  ورزش 
نامشخص خصوصی سازی استقالل و 
پرسپولیس تصریح کرد، چیزی که بر 
انجام  تماما  بوده  ورزش  وزارت  عهده 
خصوصی سازی  سازمان  و  است  شده 
سه ماه زمان برد تا مصوبه اعالم کند و 
فعال هم منتظر هستیم این دو باشگاه، 

چه زمانی وارد بازار پایه می شوند.
پاسخ سازمان خصوصی سازی و وزارت 

اقتصاد به کند بودن روند واگذاری
آخرین بار از سوی مسئوالن ذی ربط 
برای عرضه  با زمان تقریبی  در رابطه 
اولیه سهام استقالل و پرسپولیس در 
بازار سرمایه اعالم شد که این موضوع 
در اختیار هیأت پذیرش فرابورس است 
و ظرف دو یا سه هفته دیگر قطعا جلسه 
را برگزار می کنند و در خصوص پذیرش 
متعاقبا  که  می گیرند  تصمیم  ها  آن 
فرابورس  اعالم  اساس  بر  اولیه  عرضه 
صورت خواهد گرفت. این اظهارات در 
حالی از سوی معاون سازمان خصوصی 
گذشته  سال  دی ماه  اواخر  در  سازی 
مطرح شد که از آن زمان تاکنون حدود 
رابطه  این  در  اما  ماه می گذرد  چهار 
تصمیمی گرفته و اطالع رسانی نشده 
است.به تازگی اما فرهاد دژپسند، وزیر 
بررسی  دارایی درباره  و  اقتصادی  امور 
موضوع واگذاری پرسپولیس و استقالل 
به بخش خصوصی بیان کرد که واگذاری 
این دو باشگاه مالزماتی دارد و باید برای 
ارائه در بازار بورس استانداردهای مورد 
یک  و  بیاورد  دست  به  را  بورس  نظر 
فرایند طوالنی برای تطبیق شرایط آن 
با نیازمندی های بازار سرمایه وجود دارد 
و اکنون این موضوع مراحل پایانی خود 
را طی می کند، از سوی دیگر باید درباره 
ورزشی  بزرگ  باشگاه های  واگذاری 
تمام  پرسپولیس  و  استقالل  مانند 

موضوع  این  و  شود  سنجیده  جوانب 
مراحل آخر خود را طی می کند.

پیشینه روند خصوصی سازی ۲ باشگاه
 ۱۳۹۷ سال  آذرماه  ایسنا،  گزارش  به 
بود که مسعود سلطانی فر- وزیر ورزش 
این  پیشنهاد  اعالم کرد که  و جوانان 
وزارتخانه مبنی بر واگذاری دو شرکت 
تایید  به  که  پرسپولیس  و  استقالل 
رییس جمهور رسیده بود بعد از طی 
کردن مراحل  کارشناسی در کمیسیون 
تصویب  به  دولت  هیات  در  اقتصادی 
رسید و با توجه به این مصوبه هیات 
وزیران، سازمان خصوصی سازی وابسته 
به وزارت امور اقتصادی و دارایی تمامی 
تعیین  قیمت گذاری،  ارزیابی،  مراحل 
شرایط و نحوه واگذاری به متقاضیان را 

بر عهده خواهد داشت.
سال  پایانی  روزهای  در  وجود  این  با 
اعالم  خصوصی سازی  سازمان   ۹۷
کرد، این دو باشگاه توسط کارشناسان 
قیمت گذاری شده و قرار است در اولین 
هیأت  جلسه  سال ۱۳۹۸  در  فرصت 
این  در  قیمت  این  و  برگزار  واگذاری 
جلسه تأیید یا رد شود. در این رابطه 
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی نیز 
عنوان کرد که مقدمات واگذاری این دو 
باشگاه هنوز فراهم نشده است و مشغول 
آماده سازی این دو باشگاه برای واگذاری 
هستیم و در نهایت ۱۱ شهریورماه سال 
۹۸  وزیر ورزش و جوانان با اشاره به 
برگزاری نشست تخصصی با کمیسیون 
باشگاه  دو  واگذاری  درباره   ۴۴ اصل 
کرد  تاکید  پرسپولیس،  و  استقالل 
که با توجه به فراهم نبودن شرایط و 
تفاهم با مجلس و نهادهای نظارتی، این 
واگذاری حداکثر تا پایان سال ۹۸ به 
تعویق افتاده است.ورود سهام سرخابی 
سال  پایان  تا  اما  سرمایه  بازار  به  ها 
۹۸ نیز محقق نشد و مسئوالن امر از 
عرضه اولیه سهام دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس تا پایان نیمه نخست سال 
۹۹ خبر دادند، اما نه تنها نیمه نخست 
نیز،  گذشته  سال  دوم  نیمه  در  بلکه 
وعده های داده شده محقق نشد. حال 
دولت  کار  پایان  تا  ماه  دو  حدود  اما 
دوازدهم باقی مانده و باید منتظر ماند 
و دید که آیا وعده عرضه اولیه سهم دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس و شروع 
خصوصی سازی این دو باشگاه در مدت 
پیش رو و تا پیش از پایان دولت، عملی 

می شود؟

چرا خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس کلید نمی خورد؟

آگهی حصروراثت
علی وزین پور به شماره شناسنامه  ۳۲۸ ه شرح دادخواست به کالسه۱۴۰۰-۲۳۰  
از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  حسین وزین پور به شماره شناسنامه۱۹۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ 

اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر است به: 
۱- علی وزین پور به شماره شناسنامه ۳۲۸- نسبت با متوفی : فرزند
۲- کبری وزین پور به شماره شناسنامه ۵۶۹سبت با متوفی : فرزند

۳- حسن وزین پور به شماره شناسنامه   ۳- نسبت با متوفی : فرزند
۴- نجف وزین پور به شماره شناسنامه  ۶۸۷ نسبت با متوفی : فرزند

۵-فاطمه پیرهادی  به شماره شناسنامه  ۲۶۹نسبت با متوفی : همسر  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر 

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

آگهی حصروراثت
علی درمیانی به شماره ۵۲۳ شرح دادخواست به کالسه ۲۱۶-۱۴۰۰از 
این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رحمن درمیانی  به شماره شناسنامه۱ در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۶ 

اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر است به: 
۱-علی درمیانی  به شماره شناسنامه ۵۲۳- نسبت با متوفی : فرزند
۲- فریبا درمیانی به شماره شناسنامه۵۸۷ - نسبت با متوفی : فرزند

۳- مهناز درمیانی به شماره شناسنامه ۴۸۷ - نسبت با متوفی : فرزند
۴- بهرام درمیانی به شماره شناسنامه ۴۴۱۷  نسبت با متوفی : فرزند

۵- سمیرا درمیانی به شماره شناسنامه   ۴۵۶۱ نسبت با متوفی : فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
)یک( ماهه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 

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

آگهی حصروراثت
گل بی بی لیریایی به شماره شناسنامه۳۰۷  به شرح دادخواست به کالسه ۹۲-

۱۴۰۰ از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان کوچکعلی لیریایی  به شماره شناسنامه ۳۲۷در تاریخ  ۱۳۹۹/۱۲/۹اقامتگاه 

دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر است به: 
۱-گل بی بی لیریایی به شماره شناسنامه۳۰۷ - نسبت با متوفی : همسر

۲-علی اکبر لیریایی  به شماره شناسنامه ۳۴۸ با متوفی : فرزند
۳- علی اصغر لیریایی به شماره شناسنامه   ۵۹۲۰۰۰۲۳۷۹ نسبت با متوفی : فرزند

۴- مهین لیریایی به شماره شناسنامه ۴۲۵  نسبت با متوفی : فرزند
۵-زینب لیریایی به شماره شناسنامه  ۵۹۲۰۰۲۵۷۱۹  نسبت با متوفی : فرزند

۶- شهین لیریایی به شماره شناسنامه    ۴۹۷ نسبت با متوفی : فرزند
۷-اجر لیریایی به شماره شناسنامه۲۶۶۰  - نسبت با متوفی : فرزند 

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

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

موافقت مجلس با کلیات طرح اصالح 
قانون حمایت از توسعه صنایع پایین 

دستی نفت و گاز
کلیات طرح اصالح قانون حمایت از توسعه صنایع پایین 
دستی نفت خام و میعانات گازی در مجلس شورای اسالمی 
تصویب شد. کلیات طرح اصالح موادی از قانون حمایت از 
توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با 
استفاده از سرمایه گذاری مردمی در دستور کار جلسه علنی 
)چهارشنبه( مجلس شورای اسالمی قرار گرفت.نمایندگان 

مجلس با ۲۱۲ رای با کلیات این طرح موافقت کردند.

موسسه اعتباری کاسپین 
در بانک آینده ادغام می شود؟

درحالیکه پیش از این مطرح شد که در ماه های پیش رو 
ادغام می شود،  آینده  بانک  در  کاسپین  اعتباری  موسسه 
مسئوالن این بانک می گویند که در این زمینه، هنوز ابالغیه 
رسمی از سمت بانک مرکزی دریافت نشده است و منتظر 
دستور رسمی بانک مرکزی هستند. اخیرا گفته هایی مبنی 
بر ادغام موسسه اعتباری کاسپین در بانک آینده مطرح شده 
است؛ ماجرا به این برمی گردد که در اسفندماه ۱۳۹۴ بانک 
مرکزی با دادن مجوز به این مؤسسه با نام جدید »کاسپین« 
موافقت کرد.این مؤسسه در راستای برنامه ساماندهی بانک 
و  فرشتگان  اعتباری  مالی  مؤسسه های  ادغام  از  مرکزی 
فردوسی پدید آمده  است.فعالیت مؤسسه کاسپین به دنبال 
ادعایی که در خصوص کسری دارایی حدود ۵٬۶۰۰ میلیارد 
تومانی تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه های 
آن مطرح شد با مشکل هجوم سپرده گذاران برای برداشت 
سپردهه خود و به تبع کمبود نقدینگی در مؤسسه با مشکل 
این  تامین بودجه، پرونده  با  نهایت دولت  مواجه شد. در 
موسسه و چند تعاونی اعتباری دیگر را برچید که همین 
امر موجب اعتراض کارشناسان اقتصادی شد.اما در روزهای 
اخیر عنوان شده که ادغام موسسه کاسپین در بانک آینده 
در حال انجام است و این بانک با ادغام این موسسه مجوز 
افزایش تعداد شعب خود را می گیرد. اما پیگیری های ایسنا 
از بانک آینده، بیانگر این است که در این زمینه، هنوز ابالغیه 

رسمی از سمت بانک مرکزی دریافت نشده است. 
بنابراین، بانک آینده برای ادغام موسسه اعتباری کاسپین 
منتظر دستور رسمی بانک مرکزی است. از سوی دیگر، در 
صورت ادغام موسسه اعتباری کاسپین در بانک آینده از این 
به بعد این موسسه با تابلوی بانک خصوصی فعالیت می کند. 

قطعی برق اختاللی در بنادر ایجاد نکرد
در پی قطعی برق و خاموشی های پراکنده در کشور که 
طی روزهای گذشته جداول آن نیز منتشر شد، مدیرعامل 
داشتن  دلیل  به  کرد:  اعالم  دریانوردی  و  بنادر  سازمان 
امکانات و تجهیزاتی مانند ژنراتور برق اضطراری و نیروگاه 

در بنادر کشور، خسارت و اختاللی در این روزها نداشتیم. 
و  برق  قطعی  گذشته  روزهای  طی  ایسنا،  گزارش  به 
روز  یک  با  البته  که  کشور  در  پراکنده  خاموشی های 
خسارات  کرد،  منتشر  را  آن  جداول  نیرو  وزارت  تاخیر 
و آسیب هایی در بخش های مختلف به وجود آورد و از 
نسبت  صنعتی  و  اقتصادی  مختلف  بخش های  تا  مردم 
راستاد  کردند.محمد  مطرح  گالیه هایی  مسئله  این  به 
-معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر 
و دریانوردی- در گفت وگو با ایسنا درباره اینکه آیا قطعی 
و  بندری  عملیات  و  بنادر  در  اختاللی  و  خسارات  برق 
دریایی کشور به وجود آورده است؟ اظهار کرد: به دلیل 
نیروگاه   یا  اظطراری  برق  ژنراتور  به  کشور  بنادر  اینکه 
مجهز هستند تا کنون این مشکل به وجود نیامده است.

روزنامه سراسری تالش ملی ، اقتصادی، سیاسی روزانهم رسارسی

شرکت مخابرات ایران- منطقه کردستان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره ۲ـ۲ـ1۴۰۰

شرکت مخابرات ایرانـ  منطقه کردستان در نظر دارد اجرای طرح FTTH همراه با تهیه ملزومات در سطح شهرستانهای 
استان کردستان )4 فاز مجزا( را برابر اسناد و مدارک معامله از طریق مناقصه عمومی یک مرحلهای به پیمانکاران واجد 
شرایط و ذیصالح حقوقی  واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند به آدرس: استان کردستانـ  شهرستان 
سنندجـ  خیابان جام جمـ  ساختمان ستادی مخابرات منطقه کردستانـ  طبقه سومـ  واحد دبیرخانه مراجعه و با تسلیم 
رسید بانکی بمبلغ 200,000 ریال واریزی به حساب شماره 0106112936000 سیبا نزد بانک ملی شعبه مرکزی سنندج در 
وجه شرکت مخابرات ایرانـ  مخابرات منطقه کردستان، اسناد مناقصه را دریافت نموده و با توجه به مفاد آن پیشنهاد 

قیمت خود را تنظیم و ارائه نمایند.
1ـ آدرس محل تحویل پاکتها: سنندج ـ خ جام جم ـ ساختمان ستادی مخابرات منطقه کردستان ـ ط سوم ـ واحد 

دبیرخانه
2ـ سپرده شرکت در مناقصه:  برابر اسناد مناقصه

3ـ تاریخ فروش اسناد معامله: از تاریخ 1400/3/6 لغایت 1400/3/13 
4ـ آخرین تاریخ ارسال پاکتهای پیشنهادی: 1400/3/24

5ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای الف ، ب و ج: 1400/3/25
ضمناً اسناد مناقصه در وب سایت www.kordestan.tci.ir موجود میباشد. در صورت تهیه اسناد از طریق وب سایت 
مذکور، ارائه فیش واریز هزینه فروش اسناد الزامی و بایستی به ضمیمه اسناد مناقصه ارائه گردد. مضافاً متقاضیان واجد 
شرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 336123122 با کد 087 تماس حاصل نمایند. ضمناً هزینه 

انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.    

۶.۵ میلیارد یورو در هشت سال گذشته 
حرارتی  نیروگاه های  ساخت  برای 
تکمیل  است،  شده  سرمایه گذاری 
 ۱۳.۵ به  جدید  واحدهای  ساخت  و 

میلیارد یورو منابع جدید نیاز دارد. 
خبرنگار  سه شنبه  روز  گزارش  به 
اقتصادی ایرنا، برق این روزها به یکی 
از اجزای اصلی زندگی تبدیل شده که 
تصور دنیای بدون آن بسیار سخت شده 
است. براین اساس تالش گسترده ای در 
زمینه تامین به موقع برق انجام می شود.

برق کشورمان از نیروگاه های حرارتی، 
تجدیدپذیر  و  برق آبی  سیکل ترکیبی، 
تامین می شود که نیروگاه های حرارتی 
سیکل ترکیبی(  و  گازی  )بخاری، 

بیشترین سهم را در تولید دارند.
میزان تولید برق کشور در ابتدای دولت 
تدبیر و امید در سال ۱۳۹۲ معادل ۲۴۲ 
میلیارد و ۸۳۸ گیگاوات ساعت بوده که 
از منابع برق حرارتی تولید می شد که به 
۳۱۴ میلیارد و ۶۰۲ گیگاوات در سال 
۱۳۹۹ افزایش یافت.۲۵ نیروگاه بخاری 

با ۱۰۲ واحد در مجموع ۱۵ هزار و 
۸۲۹ مگاوات ظرفیت تامین برق دارند. 
 ۲۷۲ با  گازی  نیروگاه   ۷۰ همچنین 
واحد ۲۱ هزار و ۹۶۸ مگاوات ظرفیت 
تولید برق را به خود اختصاص داده اند. 
۳۴ نیروگاه سیکل ترکیبی کشور با ۲۰۹ 
واحد ۳۱ هزار و ۱۵۴ مگاوات ظرفیت 

تولید برق دارند. 
در مجموع ۱۲۹ نیروگاه حرارتی با ۵۸۳ 
واحد ظرفیت تولید برق کشور را اکنون 

به ۶۸ هزار و ۹۵۱ مگاوات رسانده اند.
در  امید  و  تدبیر  دولت  تالش های 
ساخت نیروگاه های کشور منجر به آن 
این دولت ۱۶ هزار  شده است که در 
و ۱۹۴ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های 

حرارتی کشور اضافه شود.
میزان سرمایه گذاری انجام شده برای 
ساخت نیروگاه های حرارتی در دولت 
بوده  یورو  میلیارد   ۶.۵ امید  و  تدبیر 
و  تکمیل  برای  نیاز  مورد  سرمایه  و 

ساخت واحدهای جدید ۱۳.۵ میلیارد 
نشدن  پرداخت  است.البته  یورو 
تمام  و  تکلیفی  قیمت  مابه التفاوت 
شده، رغبت به سرمایه گذاری در این 
بخش را کم کرده است. برای افزایش 
باید  نیروگاه ها  در  سرمایه گذاری 
خصوصی  بخش  اقتصادی  مشکالت 

این بخش برطرف شود.
به گزارش ایرنا، شهریور پارسال معاون 
نیروی  تولید  شرکت  برنامه ریزی 
ظرفیت  گفت:  ایران  حرارتی  برق 
نیروگاه های برق حرارتی از مرز ۶۸ هزار 

مگاوات گذشت.
در روزهای اخیر برخی مناطق شهری 
و روستایی کشور دچار خاموشی موقت 
شده که مدیرعامل شرکت برق حرارتی 
این  پایان  تا  اعالم کرد: تالش می شود 
نیروگاه های  تعمیرات  از  هفته بخشی 
که  برسد  پایان  به  باقی مانده  حرارتی 
بدین ترتیب، سه هزار و ۵۰۰ مگاوات به 
حجم تولید برق افزوده شده و از میزان 

خاموشی ها کاسته می شود.

در هشت سال گذشته انجام شد؛

سرمایه گذاری ۶.۵ میلیارد یورویی برای ساخت نیروگاه های حرارتی


