
اردکانیان:

قالیباف:

رییس کمیسیون انرژی مجلس؛

عدم فرماندهی واحد صنعت برق 
یکی از دالیل خاموشی ها است

سال  چند  همین  تا   ... خیر  به  یادش 
قبل که همه چیز سر جایش بود، قاچاق 
اندازه ای  و  حد  خودش  برای  هم  کاال 
داشت و این قدر بی حساب و کتاب نبود. 
آدم های  هم  معموالً  که  قاچاقچی ها 
را  خود  حریم  بودند  خفنی  و  بدخیم 
فلنگ  مأمورها  دیدن  با  و  می دانستند 
قاچاق  کاالی  می بستند!  واشر  بدون  را 
هم به کاالهایی اطالق می شد که توسط 
اسب و االغ دست آموز از کوه و کمر، به 
صورت مخفیانه به کشور وارد یا از کشور 

خارج می شدند.
اما ظاهراً در هزاره سوم معنای کاالی 
است  شده  عوض  قاچاقچی  و  قاچاق 
وگرنه  هستند.  صنف  فاقد  فقط  و 
بارانداز  و  اسکله  قاچاقچی  عزیزان 
تریلی  با  دارند،  خانوادگی  و  شخصی 
جابه جا  کاال  کشتی،  و  کانتینر  و 
هم  بازار  کاالهای  نصف  می کنند، 
می شود  تأمین  دوستان  همین  توسط 
ظاهری  دیگر  اینکه  مهم تر  همه  از  و 
دیدن  با  و  ندارند  نخراشیده  و  خفن 
واقع  در  نمی بندند!  را  فلنگ  مأمور 
به  و  تغییر کرده است  به کلی  سیستم 
قول شاعر »ای قطار، راهت را بگیر و 
انجام شده  پاشی های  مالچ  )با   ... برو 
دیگر  کوه(،  دامنه  رو  زیتون کاری  و 
ریز  نه  و  دارد  ریزش  توان  کوه  نه 
هیچ چیز  دیگر  اضافه؛  پیراهن  علی 

نیست«! سابق  مثل 
وقت  چند  که  شده  شور  آن قدر  آش 
حقوقی  معاون  ایلخانی«  »محمد  قبل 
مبارزه  ستاد  بین الملل  امور  و  مجلس 
باره گفت:  این  ارز در  و  قاچاق کاال  با 
بیش  ما  خروجی  و  ورودی  »قاچاق 

و  است  سال  در  دالر  میلیارد   25 از 
سوخت  قاچاق  بحث  میلیارد   5 فقط 
به اقتصاد ما ضربه می زند. او در ادامه 
گفت: سازوکار پیچیده مافیایی با وضع 

یک یا چند قانون حل نخواهد شد.«
قانون  یک  با  معتقدند  دوستان  هرچند 
گرفت  را  کاال  قاچاق  جلوی  نمی شود 
ولی داستان آن قدر هم پیچیده نیست و 
راهکار دارد. فلذا ما امروز تصمیم داریم با 
نگاه اپیستمولوژیک به این قضیه و ارائه 
راه  مدبّرانه،  و  رهنمود سوفسطایی  یک 
اجتماعی  معضل  این  با  مبارزه  برای  را 

آسفالت کنیم.
منفی  بار  به  توجه  ماجرا  حقیقت 
معماست.  این  حل  کلید  قاچاق  واژه 
منفی  امواج  خود  خودی  به  واژه  این 
می کند.  ساطع  مشمئزکننده  و 
تغییر  اخیر  در سال های  همان طور که 
به  فرهنگی«  »هجرت  نظیر  واژگان 
به  »رایزنی«  مغزها«،  »فرار  جای 
جای »منت کشی« »رازداری« به جای 
برخی  حل  باعث   ... و  »حق السکوت« 

مشکالت شد.
این بار نیز یک ساختارشکنی اساسی با 
قاچاق  معضل  حل  برای  لغوی  رویکرد 
هم  مورد  این  در  می شود.  احساس 
از  کاال«  »قاچاق  واژه  جای  به  می توان 
غیرمتعارف  صادرات  یا  »واردات  عبارت 

کاال« استفاده کرد.
پسر  می خواهد  پدر  کنید  فرض  شما 
قاچاقچی اش را داماد کند. اگر به خانواده 
است،  قاچاقچی  من  پسر  بگوید  عروس 
صدسال سیاه ملّت دختر ِشفت و لوچ و 
کج کوله خود را به او نمی دهند ولی اگر 
بگوید پسرم به صورت نامتعارف کاال وارد 
یا خارج می کند داستان تومانی 8 صنار 

تفاوت دارد!
جا  و  ساختار  تغییر  این  از  بعد 
دولت  جامعه  در  عبارت  این  افتادن 
شناسایی  به  می تواند  به راحتی 
»واردکنندگان  ببخشید  »قاچاقچیان« 
کاال«  غیرمتعارف  صادرکنندگان  و 
بپردازد. البته اگر حفظ شأن و کرامت 
انسانی »واردکنندگان و صادرکنندگان 
و  شناسایی  از  مانع  کاال«  غیرمتعارف 

برخورد با آنها نشود!

کرد:  اعالم  کشور  انتخابات  ستاد  رییس 
دستورالعمل پروتکل های بهداشتی امروز برای 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ابالغ شده 
است و همه نامزدها باید آن را رعایت کنند و عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی تخلف محسوب و 
همانند بقیه تخلفات رسیدگی می شود و پیگرد 
قانونی نیز دارد. جمال عرف شنبه شب در برنامه 
وزارت  پیش بینی  اساس  بر  گفت:   ، تلویزیونی 
انتخابات شرایط ما شکننده  تا زمان  بهداشت، 
است و هیچ شهر آبی هم نخواهیم داشت. شهرهای 

ما در سه وضعیت قرمز، زرد و نارنجی خواهد بود 
و مردم طبیعتا باید رعایت کنند تا رعایت پروتکل 
ها را به بیش از ۷۰ و 8۰ درصد برسانیم و شرایط 
کشور با ثبات باشد.معاون سیاسی وزیر کشور درباره 
فضای تبلیغاتی و نقش وزارت کشور و به ویژه ستاد 
انتخابات در برگزاری انتخابات امن و سالم و آخرین 
اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: عمالً بعد 
از ثبت نام و احراز صالحیت کاندیداها اکنون به 
عنوان نامزد در حال فعالیت هستند و وارد تبلیغات 
22 روزه خود شده اند.وی ادامه داد: با همکاری 

قرارگاه عملیاتی، پروتکل های تبلیغات  را تهیه و 
برای ستاد ملی ارسال کردیم که یکم خرداد این 
پیشنهادات،  مصوب و  ابالغ شده است. امروز برای 
همه هفت نامزد این دستورالعمل ها بهداشتی ابالغ 
شده است و همه نامزدها باید آن را رعایت کنند 
و برای نخستین بار رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی نوعی تخلف محسوب می شود و مانند 
بقیه تخلفات رسیدگی می شود و پیگرد دارد.رییس 
ستاد انتخابات کشور با بر شمردن  شاخصه اصلی 
این دستورالعمل بهداشتی اظهار کرد: نخست این 

که در مکانهای مسقف تجمعات نخواهیم داشت 
مگر اینکه ستادهای انتخابات دور هم بر اساس رنگ 
بندی شهرها نشست داشته باشند و نهایت در یک 
نشست بیش از بیست نفر نباید در مکان های بسته 
باشند. اولویت دوم استفاده از مکان های روباز مانند 
استادیوم ها مدارس و مکان های روباز دانشگاه هاست 
و بنابراین است از حداقل ظرفیت یک مکان استفاده 
کنیم و ۳۰ درصد یک مکان برای اجرای برنامه باید 
اختصاص یابد؛ ورود و خروج هم باید رعایت شود 

تا تجمعاتی نداشته باشیم.

 استخراج غیر 
قانونی رمزارز، 

قاچاق انرژی است
غیر  استخراج  گفت:  نیرو  وزیر 
به  انرژی  صادرات  ارزها،  رمز  قانونی 
صورت پنهانی و قاچاق است.  »رضا 
اردکانیان« در صحن علنی مجلس ....

 دولت سریعا الیحه  
ساماندهی رمزارزها 
را به مجلس ارایه کند

رییس مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد که انتظار می رود هرچه سریع تر 
دولت الیحه ای برای نظام مند کردن 

تولید و استخراج رمزارزها برای....

کلیات وام اجاره 
تصویب شد

شهرسازی،  و  راه  وزیر  اعالم  طبق 
ودیعه  وام  تداوم  و  افزایش  کلیات 
مسکن در ستاد ملی کرونا به تصویب 
رسیده است.  طرح پرداخت تسهیالت 
ودیعه مسکن به عنوان یکی از برنامه 

های ستاد ملی کرونا در سال ۱۳۹۹ ...

فرهنگستان زبان و قاچاق کاال!
عرف: 

همه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات واکسن کرونا می زنند
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شریعتمداری: 

۸۳ هزار تن سیمان  در 
بورس کاال عرضه می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عرضه بیش 
از 8۳ هزار تُن محصوالت سیمانی شستا در 
بورس کاال خبر داد. مرکز محمد شریعتمداری 
در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: برای 
نخستین بار در تاریخ بورس کاالی ایران بیش 
از 8۳هزار تُن محصوالت سیمانی شستا را در 
بورس کاال برای شفافیت بیشتر و سودآوری 

بهتر ذینفعان عرضه می کنیم.....

 سردار قاآنی: 

بیش از ۳هزار موشک 
در جنگ ۱۲روزه

 شلیک شد

استیلی:

 بحرین و عراق
 در اندازه ی فوتبال 

ایران نیستند

رئیس انستیتو پاستور ایران:

مطالعات واکسن 
کرونای ایران-کوبا

 با ۲۴ هزار داوطلب 
خرداد تمام می شود

واکسن  گفت:  ایران  پاستور  انستیتو  رئیس 
ایران- کوبا در فاز نهایی یا  کرونای مشترک 
فاز سه مطالعه بالینی قرار دارد، این مطالعات با 

تزریق واکسن به 2۴ هزار نفر از مردم ایران ....

حمیدرضا عظیمیان در نشست 
هم اندیشی و تقدیر از مدیران گروه 
روابط عمومی فوالد مبارکه مطرح کرد؛ 

روابط عمومی می تواند 
یک جامعه را نسبت به 
آن سازمان عالقه مند

 یا بی عالقه کند
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        رییس کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی گفت: دلیل خاموشی های اخیر برق در کشور 
نبود فرماندهی واحد در این صنعت اســت و رمز ارزها و هدر رفت انرژی نیز مزید بر علت شــده 
است. »فریدون عباسی« در جلسه علنی  مجلس و در جریان بررسی گزارش وزیر نیرو، گرم شدن 
زود هنگام هوا، راه اندازی چاه های کشاورزی، کمبود آب و لزوم ذخیره آب در تابستان، تولید رمز 
ارز که دســتگاه های زیرربط بــه کمک وزیر نیرو نیامدند، راندمان پاییــن نیروگاه ها، اتالف برق در 
شبکه ها، افزایش روشنایی، هدر رفت انرژی، بهای پایین برق نسبت به تولید برق از جمله عوامل 

خاموشی های اخیر است.....
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شریعتمداری: 
۸۳ هزار تن سیمان در بورس کاال 

عرضه می شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عرضه بیش از 8۳ هزار تُن 

محصوالت سیمانی شستا در بورس کاال خبر داد. 
به گزارش روز شنبه ایرنا، مرکز محمد شریعتمداری در حساب 
تاریخ  بار در  برای نخستین  توییتر نوشت:  کاربری خود در 
بورس کاالی ایران بیش از 8۳هزار تُن محصوالت سیمانی 
شستا را در بورس کاال برای شفافیت بیشتر و سودآوری بهتر 

ذینفعان عرضه می کنیم. 
با توجه به موافقت هیات  پذیرش اوراق بهادار در جلسه ۱۹ 
بهمن ماه پارسال با پذیرش سهام شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )سهامی عام( در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت 
به احراز موارد تعیین شده در مصوبه  مزبور از سوی آن شرکت، 
از تاریخ 2۰ فروردین سال جاری شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی به عنوان پانصد و سی و هفتمین شرکت پذیرفته شده 
طبقه  و  گروه  صنعتی«  رشته ای  چند  »هلدینگ  بخش  در 
»شرکت های صنعتی چند رشته ای« با کد صنعت »۳۹۹۹« و 
نماد »شستا ، SHASTA« در فهرست نرخ های بازار دوم بورس 

اوراق بهادار تهران درج شد.

برنامه دریافت تیک آبی توییتر متوقف شد
توییتر هشت روز پس از بازگشایی فرآیند بررسی هویت افراد 
برای دریافت تیک آبی، بررسی درخواستهای عمومی را متوقف 
کرد. توییتر اعالم کرد این برنامه برای بررسی درخواستهایی 
که تاکنون ارسال شده اند، متوقف شده است. این شرکت در 
توییتی اعالم کرد دریافت درخواستهای احراز هویت برای تیک 

آبی بزودی دوباره آغاز می شود.
تیک آبی برای تایید هویت حساب یک کاربر طراحی شده 
است. حسابهایی که درخواست احراز هویت می دهند باید در 
شش گروه شامل ۱- دولت 2- شرکتها، برندها و سازمانها، 
۳- سازمانهای خبری و خبرنگاران ۴- سرگرمی 5- ورزش و 
بازی ۶- فعاالن سازمان دهندگان و سایر افراد تاثیرگذار قرار 

داشته باشند.
این شرکت پیش از این اعالم کرده بود برنامه درخواست احراز 
هویت را تا چند هفته آینده به صورت تدریجی برای کاربران 
عرضه می کند. در فرآیند جدید بررسی هویت صاحب حساب، 
هر کسی می تواند از بخش تنظیمات حساب خود برای احراز 
هویت درخواست کند.کاربران برای این که واجد احراز هویت 
شوند، باید در ۱2 ماه گذشته تابع قوانین توییتر بوده و در 
شش ماه گذشته در این پلتفرم فعال بوده باشند. همچنین 
حساب توییتری باید شامل یک تصویر و یک نشانی ایمیل 
یا شماره تلفن تایید شده باشد. کاربرانی که تایید شوند، تیک 
آبی را به صورت اتوماتیک دریافت خواهند کرد. کسانی که 
درخواستشان رد شود، ۳۰ روز پس از تصمیم توییتر می توانند 
اینسایدر،  بیزنس  گزارش  اساس  کنند.بر  درخواست  مجددا 
سیستم درخواست عمومی توییتر در سال 2۰۱۷ متوقف شد 
اما چهره های برجسته همچنان قادر به دریافت تیک آبی در 

این شبکه اجتماعی بودند.

صدور مجوز تامین ۱۲۵ میلیون دالر منابع ایران 
در عراق برای خرید ۱۶ میلیون دوز واکسن

وزیر نیرو از صدور مجوز برای تامین ۱25 میلیون دالر منابع 
واکسن  دوز  میلیون   ۱۶ خرید  برای  عراق  در  ایران  ارزی 

کوواکس و انتقال این مبلغ به یک بانک اروپایی خبر داد. 
پیگیری های  با  اظهار کرد:  اردکانیان  ایسنا، رضا  به گزارش 
مستمر خوشبختانه مجوزهای الزم برای حواله ۱25 میلیون 
دالر از منابع پولی ایران از بانک تجارت عراق به بانک سوییسی 
برای تامین ۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس )سبد واکسن های 

مورد تایید سازمان بهداشت جهانی( اخذ شد.
طبق اعالم وزارت نیرو، وی اظهار کرد: انتظار می رود تا پایان 
این  زودی  به  و  گرفته  انجام  کار  این  اداری  ترتیبات  هفته 
واکسن ها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

ایران قرار بگیرد.
در دی ماه سال گذشته نیز وزیر نیرو با موفق خواندن رایزنی 
هایش با مقامات عراقی در بغداد گفت که توافقات خوبی برای 
برداشت از منابع مالی ایران در عراق با مقامات این کشور به 
منظور پرداخت هزینه خرید واکسن کرونا از اروپا از محل منابع 

مالی موجود ایران در عراق صورت گرفته است.
به گفته وی جمهوری اسالمی ایران دارای منابع مالی خوبی 
در خارج کشور از جمله عراق است که وزارت بهداشت کشور با 
رعایت مجموعه مالحظاتی که هست درصدد خرید دوز مورد 
نیاز واکسن کرونا از شرکت اروپایی است و هزینه آن از محل 

این منابع مالی پرداخت خواهد شد.

طراحی سایت بدون برخورداری از دانش 
کدنویسی فراهم شد

-یک شرکت خالق با ایجاد یک فروشگاه آنالین دیجیتال، 
امکان طراحی سایت بدون برخورداری از دانش کدنویسی را 

برای کاربران فراهم کرد. 
امیر عصاری بنیانگذار این شرکت خالق با اشاره به نیاز بازار برای 
طراحی سایت به منظور معرفی محصوالت آماده اظهارکرد:ابتدا 
ما یک فروشگاه دیجیتال آنالین راه اندازی کردیم، به طوریکه 
مشتریان می توانند ابزارها و نیازمندی خود برای طراحی سایت 
از جمله قالب و افزونه های وردپرس، اسکریپت و غیره را در این 

سامانه تهیه کنند.
وی ادامه داد:در واقع در این سایت بصورت آسان و کم هزینه 
نیازمندی های راه اندازی یک سایت حرفه ای با سیستم مدیریت 
محتوای وب سایت وردپرس به صورت رایگان ارائه شده است.

عصاری یادآور شد:پیش از این، طراحان برای راه اندازی سایت 
توسط قالب های حرفه ای، نیازمند خرید قالب  از مارکت های 
خارجی و بومی سازی آن بودند و این روش خرید و بومی سازی 
هزینه بسیار زیادی به همراه داشت چرا که قالب ها بین 5۹ تا 

8۹ دالر قیمت دارند.
وی با ارائه توضیحات بیشتر در مورد کارکرد این سامانه، بیان 
کرد: در پاسخ به این نیاز ما یک سامانه ایجاد کردیم تا پلتفرمی 
فراهم شود که توسعه دهندگان بتوانند محصوالت طراحی شده 
یا بومی سازی شده خود را در اختیار سایر کاربران قرار دهند. 

قاچاق بیش از ۶ میلیارد نخ سیگار
 در سال گذشته

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( حاکی از کاهش حدود ۳۶ درصدی قاچاق 
سیگار و افزایش بیش از 2 برابری صادرات سیگار در سال 
گذشته است.  روند قاچاق سیگار در سال ۱۳۹8 کاهشی بود، 
به طوری که برآورد وزارت صمت از میزان قاچاق سیگار نسبت 
به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۹ درصد کاهش یافته بود، اما در سال 
گذشته با مشکالتی که به دلیل  عدم تخصیص ارز برای واردات 
مواد اولیه در زمینه تولید این محصول ایجاد و منجر به توقف 
تولید در هشت واحد از ۱5 واحد تولید محصوالت دخانی شد، 
قاچاق سیگار رو به افزایش گذاشت،  تا جایی که در اردیبهشت 
۱۳۹۹ برآوردها از میزان قاچاق سیگار نزدیک به دو برابر دو 
از بهمن سال گذشته میزان  اما  ماهه اول سال ۱۳۹8 بود. 
افزایش قاچاق تک رقمی شد و در مجموع قاچاق سیگار در 
سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹8 کاهش ۳5.۹ درصدی داشته 
است.بر اساس این آمار طی سال گذشته 58 میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون نخ سیگار تولید شده که نسبت به تولید 5۴ میلیارد 
و 8۰۰ میلیون نخ در سال قبلش ۷.۱ درصد افزایش داشته 
است.در پی این افزایش تولید و با توجه به اینکه میزان مصرف 
ساالنه سیگار ۶5 میلیارد نخ برآورد شده و همچنین توقف 
واردات رسمی سیگار از سال ۱۳۹۷، برآورد قاچاق سیگار هم 
با ۳5.۹ درصد کاهش، از ۱۰ میلیارد و ۳۱۰ میلیون نخ سیگار 
در سال ۱۳۹8 به شش میلیارد و ۶۱۰ میلیون نخ سیگار در 

سال ۱۳۹۹ رسیده است.
صادرات  گذشته  سال  طی  می دهد  نشان  آمارها  همچنین 
سیگار با افزایش ۱۳۱.8 درصدی به ۳5۷ میلیون نخ رسیده 
است. صادرات سیگار در مدت مشابه سال گذشته ۱5۴ میلیون 

نخ بوده است.
افزایش بیش از ۷۰ درصدی تولید تنباکو

در مورد تنباکو، آمار صادرات و واردات برخالف ماه های قبل 
منتشر نشده، اما تولید این محصول دخانی با ۷2.5 درصد 
افزایش از 25۶2 تن در سال ۱۳۹8 به ۴۴۱۹ تن در سال 

۱۳۹۹ رسیده است.
البته بر اساس آمارهای قبلی، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ صادرات 
تنباکوی معسل بیش از دو برابر و واردات آن نزدیک به دو 
برابر مدت مشابه سال ۱۳۹8 شده است. همچنین بر اساس 
با ۱۴۴.۹ درصد  تنباکوی معسل  آمارهای ۹ ماهه صادرات 
افزایش از 5۶ تن در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹8 به ۱۳۷ تن در 
مدت مشابه ۱۳۹۹ رسیده است. اما صادرات تنباکوی سنتی با 
۶.2 درصد کاهش به ۹۱ تن رسیده است. صادرات توتون نیز 
در این مدت با  افزایش ۱5 درصدی به 2۰۳۳ تن رسیده بود. 
در زمینه واردات نیز آمارها حاکی از افزایش ۹۹.8 درصدی 
واردات تنباکوی معسل در ۹ ماهه نخست سال ۱2۳۹۹ بود. 
به طوری که واردات این محصول از ۶۴۳ تن در ۹ ماهه نخست 

سال ۱۳۹8 به ۱285 تن در مدت مشابه ۱۳۹۹ رسیده بود.
تولیدکنندگان،  انجمن  اخیرا رئیس  این در حالی است که 
واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی مصرف ساالنه 
تنباکوی معسل را ۱۰ تا ۱2 هزار تن عنوان کرده بود که بر 
اساس گفته های او تنها  دو تا سه هزار تن از نیاز ساالنه کشور 
در بخش تنباکوی معسل در داخل تامین می شود و بیش از 
8۰۰۰ تن باید ساالنه به کشور وارد شود که بر اساس این آمار 
میزان واردات در ۹ ماهه بسیار کم تر از نیاز بازار که از سوی 
انجمن اعالم شده، بوده است.در سال گذشته صدور و تمدید 
افزایش  نیز ۷۹.۶ درصد  تنباکو  تولید  و  تاسیس  مجوزهای 

داشته و به ۱۶۷ مورد رسیده است.
به جیب دولت  واردات محصوالت دخانی  و  تولید  از  چقدر 

می رود؟ 
آمار منتشر شده درباره واریزی اشخاص و شرکت ها جهت 
محصوالت دخانی به خزانه دولت که شامل برچسب ایمنی، 
حق انحصار واردات،   حق انحصار تولید، توزیع و واریزی بین 
راهی است نیز نشان می دهد که در سال گذشته 2۴۹ میلیارد 
و 5۷2 میلیون تومان در این بخش به خزانه دولت واریز شده 
که نسبت به مبلغ واریزی در مدت مشابه سال ۱۳۹8 که 
معادل ۱۷۷ میلیارد و 525 میلیون تومان بوده، ۴۰.۶ درصد 

افزایش داشته است.

واتس اپ خیال کاربران را راحت کرد
با  واتس اپ امکان تماس و ارسال پیام را برای کاربرانی که 
سیاست حریم خصوصی جدید این سرویس پیام رسان موافقت 
نکرده اند، مسدود نمی کند.  واتس اپ با عقب نشینی از خط 
و نشان قبلی خود، دیگر امکان ارسال و دریافت پیام را برای 
کاربرانی که با سیاست حریم خصوصی جدید این سرویس پیام 

رسان موافقت نکرده اند، محدود نمی کند.
واتس اپ اوایل ماه میالدی جاری اعالم کرده بود کاربرانی که با 
سیاست حریم خصوصی جدید موافقت نکنند، دیگر نمی توانند 
تماس یا نوتیفیکیشن دریافت کنند و دسترسی به قابلیتهای 

این پیام رسان برای آنها محدود می شود.
اما اکنون تغییر جهت داده و اعالم کرده هیچ قابلیتی برای 
کاربرانی که سیاست جدید این شرکت را نپذیرفته اند، محدود 
نمی شود. سیاست حریم خصوصی جدید واتس اپ از ۱5 ماه 
مه به اجرا درآمد و اجازه می دهد این اپلیکیشن اطالعات 
کاربران را با فیس بوک و اینستاگرام به اشتراک بگذارد. این 
به روزرسانی بر حریم خصوصی پیامهای خصوصی که کاربران 
به دوستان و خانواده شان ارسال می کنند، تاثیری نمی گذارد 
و بیشتر مربوط به پیامهای تجاری است که در این پلتفرم 
ارسال می شوند. زمانی که برای نخستین بار این تغییرات اعالم 
شدند بسیاری از کاربران تصور کردند که محتوای پیامهای 
آنها ممکن است به خطر بیافتند.واتس اپ در بیانیه به روزشده 
ای در مرکز کمک خود اعالم کرد در ۱5 ماه مه حساب هیچ 
کاربری به دلیل این به روزرسانی حذف یا مسدود نشده است.

این تغییرات قرار بود ابتدا در فوریه اجرایی شود اما در پی 
انتقاد گسترده کاربران واتس اپ از تغییرات جدید و این ادعا 
که واتس اپ قرار است اطالعات شخصی کاربران را با فیس 
بوک – شرکت مادر خود – به اشتراک بگذارد، این سرویس پیام 
رسان تصمیم گرفت به روزرسانی سیاست حریم خصوصی را به 
مدت سه ماه تا اواسط ماه مه به تاخیر بیاندازد.پس از این که 
واتس اپ برای نخستین بار در ژانویه این سیاست را معرفی کرد، 
کاربران به سرویسهای پیام رسان رقیب نظیر سیگنال و تلگرام 
کوچ کردند. دانلود اپلیکیشن سیگنال ۴2۰۰ درصد نسبت به 

هفته پیش از اعالم تغییرات جدید در واتس اپ صعود کرد.

وزیر نیرو گفت: استخراج غیر قانونی رمز 
ارزها، صادرات انرژی به صورت پنهانی 
اردکانیان« روز  و قاچاق است.  »رضا 
یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی افزود: استخراج قانونی رمزارزها 
صادرات  معنای  به  باشد  مجوز  با  اگر 

قانونی انرژی است که انجام می شود.
غیرقانونی  استخراج  داد:  ادامه  وی 
رمزارزها یکی از عوامل افزایش میزان 
مصرف برق است، زیرا دستگاه هایی که 
باید در فضای باز بوده و مداوم خنک 
سازی شوند به انبارهای متروکه، کارخانه 
های فرسوده، مکان های مسقف برده 
می شود که خنک سازی آنها نیازمند 
استفاده بیشتر از دستگاه های سرمایشی 
است که همین امر به مصرف بی رویه 

برق دامن می زند.
وزیر نیرو به همکاری با نیروی انتظامی 
استخراج  نوع  این  با  برخورد  برای 
کنندگان رمز ارز خبرداد و گفت: از تیر 
پارسال تا فروردین ۱۴۰۰ سیر کشف 
دستگاه های غیر قانونی روبه افزایش 
بوده به گونه ای که فقط در فروردین دو 
هزار و ۶۶۱ مرکز شناسایی شده و ۱۷5 
که مشمول  دستگاه ضبط شده  هزار 

ترتیب های قانونی هستند.
اردکانیان خاطرنشان ساخت: براساس 
 ۱۰ جهانی  مراجع  گزارش  آخرین 
رمزارزها  تولید  مصرفی  انرژی  درصد 
در جهان مربوط به ایران است و این 
صرف  مگاوات  هزار   2 حداقل  یعنی 

که  حالی  در  می شود،  رمزارز  تولید 
مطابق مصوبه هیات وزیران آن تعدادی 
که مجوز گرفته اند ۳2۱ مگاوات بیشتر 
نیست. لذا انتظار می رود به زودی در این 
باره تدابیری با هماهنگی  دستگاه های 

مربوطه اندیشیده شود.
سال  بودجه  اینکه  بیان  با  اردکانیان 
های  بودجه  بهترین  از  یکی   ۱۴۰۰
به  نه  است، گفت:  برق  و  آب  صنعت 
بودجه  این  در  که  مالی  منابع  دلیل 
برای صنعت آب و برق دیده شده، بلکه 
در  که  است  گره گشایی های  دلیل  به 
خصوص مشکالت مزمن این صنعت به 
خصوص برق در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از خصوصیات 
یافتن  خالصی  امسال،  بودجه  خوب 
وزارت نیرو و منابع داخلی آن از مکانیزم 

تبصره ۱۴ است.
محل،  این  از  امسال  افزود:  نیرو  وزیر 
سیستم برق  ۱۰ هزار روستا بهسازی 

خانوار  هزار   2۰ برآن  عالوه  می شود، 
عشایر مجهز به پنل های خورشیدی 

کوچک خواهند شد.
گرمای  علت  به  برق  مصرف  افزایش 

زودرس
داد:  توضیح  امسال  وی درباره شرایط 
اول  از  که   ۱۴۰۰  -۱۳۹۹ آبی  سال 
از  یکی  شده  شروع  پارسال  مهرماه 
خشک ترین سال های 5۰ سال اخیر 

است.
وزیر نیرو گفت: زمانی که با رای اعتماد 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
آبی  را شروع کردم در سال  کار خود 
۹۶- ۹۷ هم شاید دومین سال خشک 
در 5۰ سال اخیر بودیم و امسال هم 

شرایط به همین گونه است.
اردکانیان به سال های ۹۷، ۹8، ۹۹ و 
۱۴۰۰ اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: 
حجم مفید مخازن سدهایی که نیروگاه 
پارسال 5۰  به  نسبت  دارند  آبی  برق 

 ۳ موجب  این  و  یافته  کاهش  درصد 
ظرفیت  کاهش  مگاوات   5۰۰ و  هزار 

تولید برق شده است.
اتفاقی  دومین  را  زودرس  گرمای  وی 
دانست که امسال رخ داده و افزود: پیش 
بینی های دما در فاصله زمانی مناسب 
وجود دارد،  اما این زودتر گرم شده هوا 
موجب شده هم دستگاه های سرمایشی 
زودتر وارد مدار شوند و هم نیروگاه ها 
که توان خروجی آنها متناسب با دمای 

هوا است توان کم تری داشته باشند.
 2۹ روز  در  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
مصرف 5۳  اوج  به  امسال  اردیبهشت 
یادآور  رسیدیم،  مگاوات  و 8۰۰  هزار 
شد: معادل نقطه اوجی است که پارسال 
در 2۴ خرداد، در سال ۹8 در اول تیرماه 
و در سال ۹۷ در ۹ تیرماه رخ داده بود.

سبب  زودتر  گرمای  گفت:  اردکانیان 
از  یکی  که  شد  برق  مصرف  افزایش 
وسایل  از  بیشتر  استفاده  آن  دالیل 

سرمایشی است.
مصرفی  انرژی  تفاوت  داد:  ادامه  وی 
روز   2۴ در   ۹۹ و   ۹8 سال  روزانه 
در  اما  بود،  نزدیک  هم  به  فروردین 
فرودین ۱۴۰۰ معادل 22.5 درصد به 
طور متوسط مصرف انرژی روزانه امسال 
در  افزود:  نیرو  است.وزیر  شده  بیشتر 
اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز همین رویه ادامه 
داشت و به نسبت اردیبهشت سال های 
افزایش  ۹8 و ۹۹ حدود ۱۷.5 درصد 

مصرف، رخ داده است.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت 
و لوازم جانبی با بیان اینکه گوشی های 
وارداتی در فرآیندهای مختلف از تایید 
نمونه توسط سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی و بازرسی های سازمان 
حمایت، بررسی می شود، گفت: اگر احصا 
شود که کاالی واردشده توانسته این همه 
سامانه را دور بزند، باید فکری برای این 
موضوع کرد که تاکنون این موضوع تایید 

نشده است. 
امیر اسحاقی در گفت وگو با ایسنا،  با بیان 
اینکه ماهیت کاالی فیک تلفن همراه در 
حال حاضر وجود ندارد، توضیح داد: از 
زمانی که با همت دولت و حمایت انجمن 
واردکنندگان طرح رجیستری اتفاق افتاد، 
زمانی که IMEI گوشی را وارد سامانه همتا 
کنید، سامانه همتا با سیستم بین المللی 
شبکه های  بین المللی  )انجمن   gsma
تطابق  و  می گیرد  خروجی  موبایل( 
که  را  کاالیی  نمی توانید  می دهد. شما 
IMEI  و برند مشخصی دارد وارد سیستم 
وارد سیستم  دیگر  کاالی  و یک  کرده 
کنید، بنابراین چیزی به اسم گوشی فیک 
نداریم.وی با بیان اینکه عنوان شده تعداد 
محدودی، حدودا کمتر از ۱۰۰۰ گوشی 
فیچرفون یا کیبوردی یا غیرهوشمند وارد 
کشور شده که تولید یک کشور دیگر بوده 
است، گفت: اول اینکه در خصوص تولید 
کشورهای مختلف، قانون گذار محدودیتی 
قرار نداده است. با این حال این موضوع 

در سازمان حمایت به عنوان متولی امر، 
مورد بررسی قرار گرفت و در صورتی که 
هرگونه شکایتی وجود داشته باشد به این 
سازمان ارجاع می شود تا مورد بررسی قرار 
گیرد. ما هم در صورتی که هرگونه تخلفی 
محرز شود، موافقیم که برخورد جدی با 

متخلفان صورت گیرد.
در  موبایل  واردکنندگان  انجمن  دبیر 
سازمان  بازرسی  اینکه  بیان  با  ادامه 
صمت و سازمان حمایت و سامانه جامع 
گارانتی چنین موردی را تایید نکردند، 
وارد  افزود: ساالنه ۱5 میلیون گوشی 
مختلف  فرآیندهای  در  و  شده  کشور 
بررسی می شود. آزمایش استاندارد و تایید 
نمونه که توسط سازمان تنظیم مقررات 
وزارت  به  وابسته  رادیویی  ارتباطات  و 
ارتباطات انجام می شود، پس از آن باز 
هم توسط بازرس های سازمان حمایت، 
نمونه برداری انجام می شود. این فرآیند 
شود  احصا  اگر  است.  کنترل  تحت 
این همه  توانسته  واردشده  کاالی  که 
سامانه را دور بزند، آن وقت در کارگروه 
تخصصی تلفن همراه وزارت صمت باید 

فکری برای این موضوع کرد.
ارسال IMEI به سامانه همتا، بهترین 

راه استعالم اصالت گوشی
اسحاقی خاطرنشان کرد: در نهایت برای 
اینکه خیال مصرف کنندگان راحت باشد 
دستوری  کد  شماره گیری  با  می توانند 
اصالت  استعالم  مربع،   ۷۷۷۷ ستاره 

دستگاه را بگیرند. وقتی IMEI  دستگاه 
را به این سرشماره ارسال می کنند که 
مرجع مستقیم سامانه همتاست، بالفاصله 
به آنها اعالم می شود که کاال توسط چه 
شرکتی وارد شده، گارانتی اش چیست و 
چقدر زمان دارد. ما به دنبال این هستیم 
که قیمت برای مصرف کننده هم طی یک 
پیامک ارسال شود. اگر اطالعات واردشده 
با پیامک ارسال شده تطابق نداشته باشد، 
می توانند به بازرسی صمت، اتحادیه ها، 
تعزیرات و سازمان حمایت شکایت کنند، 
پیگیری کرده و سریعا جواب می گیرند. 
چون چنین مواردی به سرعت پیگیری 
 ۶۰۰ حدود  ما  داد:  ادامه  می شود.وی 
موبایل  واردات  برای  مجوزدار  شرکت 
داریم که 5۰ درصد آنها فعال هستند و 
بار به صورت عمده گوشی  حداقل یک 
روی  دقیق  نظارت  برای  کرده اند.  وارد 
گارانتی  جامع  سامانه  یک  شبکه،  این 
وجود دارد که رتبه بندی دقیق خدمات 
اجرایی  دنبال  به  که  می دهد  انجام  را 
کردن آن هستیم که مردم بدانند با چه 
گارانتی گوشی بخرند بهتر است. مورد 
دیگر رتبه بندی خود واردکنندگان از  نظر 
کیفیت و بسته بندی و ارزش افزوده است 
که در کمیته تخصصی به دنبالش هستیم. 
در آن صورت مردم اطالع بهتری خواهند 
داشت. چون انتخاب بین این همه شرکت 

و کاال کار پیچیده ای است.
موبایل  واردکنندگان  انجمن  دبیر 

خاطرنشان کرد: اما در حال حاضر بهترین 
مرجع برای بررسی، همین کد دستوری 
hamta. ۷۷۷۷*  و یا استفاده از سامانه#

ir  است که می توان IMEI را وارد کرده 
و بالفاصله استعالم اصالت گوشی انجام 
می شود. اگر گوشی اصالت داشته باشد 
یعنی مجموعه وزارت صمت کشور تایید 
کرده که این گوشی توسط واردکننده 
قانونی وارد شده و فرآیندهایش طی شده 
است. اگر خریدار با مشکلی روبه رو شود، 
هر فروشنده ای باید تا یک هفته گوشی 
را برای خریدار تعویض کند و سازمان 
حمایت هم قانونی دارد که اگر گوشی 
مشکل ذاتی داشته باشد، تا ۳۰ روز فرصت 
تعویض وجود دارد. همه این مراجع از 
فروشنده و خدمات دهنده موظفند که این 

خدمات را به مردم ارائه دهند.
با متخلفان برخورد می شود

اسحاقی با بیان اینکه ایران کشور پر رقابتی 
است و وقتی این همه کاالی مشابه وارد 
می کنند،   هم به دنبال این هستند که 
کیفیت بهتر و خدمات بهتری ارائه دهند، 
افزود: درخصوص ادعای واردات گوشی 
بازرسان  توسط  اینکه  محض  به  فیک 
احصا  سازمان حمایت، تخلف شرکتی 
شود، درصدد برخورد با متخلف هستیم. 
هر  شرکتی،  هر  سوی  از  تخلفی  اگر 
فروشگاه و هر شخص حقیقی یا حقوقی 
در زنجیره تامین و توزیع موبایل وجود 

دارد، باید با متخلف برخورد شود.

طبق اعالم وزیر راه و شهرسازی، کلیات 
ودیعه مسکن در  وام  تداوم  و  افزایش 
ستاد ملی کرونا به تصویب رسیده است. 
پرداخت  طرح  ایسنا،  گزارش  به 
تسهیالت ودیعه مسکن به عنوان یکی 
از برنامه های ستاد ملی کرونا در سال 
۱۳۹۹ به اجرا رسید که از ۹2۰ هزار 
ثبت نام ۳۳2 هزار نفر مدارک خود را 
تکمیل و به نظام بانکی معرفی شدند. 
ماه  فروردین  اواسط  تا  تعداد  این  از 
امسال 22۳ هزار نفر تسهیالت خود را 
دریافت کردند.دولت همچنین پرداخت 
به منظور کمک  را  وام ودیعه مسکن 
به اقشار اجاره نشین به تصویب رساند 
در  تومان،  میلیون   5۰ تهران  در  که 
و  تومان  میلیون  بزرگ ۳۰  شهرهای 
در سایر شهرها ۱5 میلیون تومان بود. 
امسال نیز آنطور که محمد اسالمی ـ 
وزیر راه و شهرسازیـ  خبر داده کلیات 
ودیعه مسکن در  وام  تداوم  و  افزایش 
ستاد ملی کرونا مصوب شده است. با 
امکان  اسالمی،  این صحبت  به  توجه 
افزایش سقف این تسهیالت وجود دارد 
که احتماال پس از بررسی جزئیات آن 

اعالم خواهد شد.
مصوبه دیگر ستاد ملی کرونا در سال 
قراردادهای  اجباری  تمدید  گذشته 
مصوبه  این  نیز  امسال  که  بود  اجاره 
به قوت خود باقی است و تا سه ماه 
بعد از اعالم رسمی اتمام پایان کرونا 
که  فردی  هر  بود.  خواهد  اجرا  قابل 
اجاره اش تمام شده باشد با درصدی 
که اعالم خواهد شد مجددا اجاره نامه 
نیازی  و  کرد  خواهد  تمدید  را  خود 
واقع  ندارد. در  اسباب کشی وجود  به 
مالکان نمی توانند مستاجران را جواب 
کنند. هنوز درصد افزایش نرخ امسال 

گذشته  سال  ولی  نشده  مشخص 
سقف مجاز در تهران 25 درصد، در 
دیگر  و  درصد   2۰ کالنشهرها  سایر 

نقاط شهری ۱5 درصد بود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در 
ایام همه گیری کرونا بسیاری از موجران 
افزایش ندادند،  را  بها  و مالکان، اجاره 
بین  مشکالتی  بخش هایی  در  گفت: 
موجران و مستاجران وجود داشت که 
شوراهای حل اختالف به آنها رسیدگی 
حل  شوراهای  حال،  عین  در  کرد. 
اختالف خالف مصوبه ستاد ملی کرونا، 

حکم به تخلیه را صادر نکرده است.

اسالمی تاکید کرد: انتظار است تا با این 
مصوبه مردم مراعات حال یکدیگر را در 
این ایام همه گیری کرونا داشته باشند 

تا همه با هم از این بحران عبور کنیم.
مرابحه  تسهیالت  ایسنا،  گزارش  به 
خرید کاال و خدمات یا همان وام کمک 
و ۱5  میزان 5۰، ۳۰  به  اجاره  ودیعه 
میلیون تومان، از اوایل مردادماه ۱۳۹۹ 
در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد 
و مهلت پرداخت آن تا پایان اسفندماه 
تسهیالت  این  سود  رسید.  اتمام  به 
بازپرداخت آن  نحوه  ۱۳ درصد است. 
اول،  روش  در  که  است  صورت  بدین 
می توانند  )مستأجران(  وام  گیرندگان 
تسهیالت را یک ساله دریافت کنند و 
صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و در 
پایان سال، اصل آن را پرداخت کنند. 
در روش دوم، متقاضیان می توانند وام را 
سه ساله دریافت کنند و در مدت ۳۶ 
ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. 
مستاجران در تهران ماهانه 5۴۰ هزار 
تومان، کالنشهرها ۳2۰ هزار تومان و 
سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت 

خواهند کرد.

اردکانیان:

 استخراج غیر قانونی رمزارز، قاچاق انرژی است

بازرسی ها، واردات گوشی فیک بازار را تایید نکردند

کلیات وام اجاره تصویب شد

اقتصادی
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سردار حاجی زاده :
 توان مقاومت را باید از زبان دشمنان شنید 

سپاه نیوز: فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: جنگ ۱2 روزه 
و مقاومت جانانه فلسطینیان گویای همه چیز است و توان 

مقاومت را باید از زبان دشمنان شنید.
به گزارش سپاه نیوز؛ سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه صبح )شنبه ( در حاشیه مراسم 
محمد  پاسدار  سرلشکر  شهادت  روز  چهلمین  بزرگداشت 
حجازی با اشاره به ویژگی های شخصیتی این شهید، با بیان 
اینکه »سردار حجازی از جوانی عمر خود را در مسیر انقالب 
گذاشت و ۴۰ سال تالش و مجاهدت کرد«، اظهار کرد: جوانان 
و همه ما باید این شهید را الگو قرار دهیم و شیوه زندگی را از 
شهدایی همچون سردار حجازی و حاج قاسم یاد بگیریم که 

عمرشان را در راه خدا گذاشتند.
 وی همچنین با اشاره به جنگ ۱2 روزه مقاومت فلسطین 
با رژیم صهیونیستی، گفت: جنگ ۱2 روزه و مقاومت جانانه 
فلسطینیان گویای همه چیز است و توان مقاومت را باید از 
زبان دشمنان شنید، دیدیم که فرمانده سنتکام آمریکایی ها 
چه گفت، آنها اعتراف کردند که ایران برتری هوایی بلکه برتری 

نظامی را از آنها گرفته است.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه خاطر نشان کرد: این پیروزی ها 
و شکست های پی در پی استکبار جهانی و صهیونیسم ها تنها 
مختص به سرزمین های اشغالی، لبنان، سوریه، ایران، عراق و 

یمن نیست و آنها باید جمع کنند و بروند.
سردار حاجی زاده با تاکید بر اینکه با فروپاشی رژیم صهیونیستی، 
آمریکا نیز فرو خواهد ریخت، گفت: همه آنهایی که در جهان 
ظلم کردن نیز فرو خواهند ریخت و ان شاءاهلل در آینده شاهد 
موفقیت ها و پیروزی های بزرگ خواهیم بود و پیروزی های 

بزرگ تر پیش روست.

آقا تهرانی:
دولت آینده به جای قول دادن، 

به فکر خدمات رسانی باشد
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: دولت آینده کمتر قول 
دهد و بیشتر به فکر خدمات رسانی باشد؛ چرا که وعده هایی که 

به آنها عمل نشود سبب نگرانی مردم می شود. 
مرتضی آقا تهرانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملت، با اشاره به اینکه کاندیداها نباید وعده های غیرمنطقی 
را مطرح کنند، گفت: مردم در همه حوزه های باید خدمات 
مسئوالن را مشاهده کنند؛ قطعا اگر چنین اتفاقی بیفتد نگاه 

مردم نسبت به کارگزارن متفاوت خواهد بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسالمشهر در 
مجلس افزود: مجلس انقالبی می بایست نشان دهد که چنین 
ویژگی هایی را دارا است؛ البته ناگفته نماند از هیچ اقدامی در 

جهت تامین منافع ملت هم تاکنون فروگذار نبوده است.
آقا تهرانی تصریح کرد: کاندیداهایی که می خواهند در آینده 
مسند قوه مجریه را در دست بگیرند باید نشان دهند که اهل 
عمل و خدمتگزاری هستند و از وعده های ناشدنی دوری کنند 

تا خدایی ناکرده موجبات نگرانی مردم فراهم نشود.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: دولت آینده وعده ندهد 
و بیشتر در جهت خدمت رسانی گام بردارد که هیچ چیز 
شیرین تر از خدمت به ملت نخواهد بود؛ باالخره وقتی خدماتی 

بدون وعده داده شده انجام بگیرد حالوت خاص خود را دارد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: وقتی که قول 
هایی داده می شود و به آنها عمل نشود مردم نگران خواهند 
شد؛ بنابراین کاندیداهایی که وارد عرصه شده اند کمتر قول 

دهند و بیشتر به فکر عمل باشند.

موسوی الرگانی ضمن تشریح نحوه رسیدگی به 
طرح ها و لوایح:

مجلس یازدهم به دنبال کاهش تورم قوانین 
از طریق تنقیح است

قانونی  اگر  است  معتقد  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
از نظر دولت قابلیت اجرایی ندارد، نباید به سمت عدم اجرا 
برود بلکه باید با ارائه پیشنهاد، در صدد اصالح قوانین مصوب 
مجلس باشد. سیدناصر موسوی الرگانی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت درباره نحوه رسیدگی مجلس به طرح 
های نمایندگان، گفت: طرح های نمایندگان بعد از تکمیل 
امضاها به معاونت قوانین مجلس می رود تا بررسی می شود 
که مشابه طرح دیگر نبوده و یا با اصل ۷5 قانون اساسی مغایر 
نباشد.نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی در 
ادامه با بیان اینکه طرح ها بعد از پایان بررسی، توسط صندلی 
شماره ۴ هیأت رئیسه که صندلی بنده در ۶ ماهه دوم اجالسیه 
اول مجلس، بود اعالم وصول می شود، عنوان کرد: طرح ها بعد 
از اعالم وصول به کمیسیون های مربوطه ارجاع می شود و بعد 

از بررسی در نوبت ارائه در صحن علنی می ماند.
وی در ادامه با اشاره به نحوه بررسی طرح های فوریت دارد، 
یادآور شد: زمانی که فوریت طرح ها در صحن علنی مطرح می 
شود، بعد از اینکه دو یا یک فوریت آن رأی آورد، بسته به عنوان 

طرح به یک یا چند کمیسیون ارجاع داده می شود.
موسوی الرگانی در ادامه با بیان ینکه طرح های دوفوریتی باید 
ظرف ۷2 ساعت در کمیسیون بررسی شده و به صحن علنی 
بیاید، اظهار کرد: طرح های یک فوریتی نیز باید ظرف یک ماه 
باید در کمیسیون بررسی شده و به صحن علنی ارجاع شود؛ 
طرح سه فوریتی نیز باید در همان جلسه با حضور اعضای 
شورای نگهبان در صحن بررسی و تصویب می شود که اعضای 
شورای نگهبان در حین یک تنفس درباره آن اعالم نظر کرده 

و موضوع به قانون تبدیل می شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه در پاسخ به این 
سوال که برخی قوانین جدید، تکلیف قوانین گذشته را تعیین 
نمی کند، تصریح کرد: در مواد بعضی از قوانین جدید می 
آید که قوانین قبل از این قانون نسخ شود اما در مواردی که 
این موضوع لحاظ نشده، معاونت قوانین تعدادی از نمایندگان 
باسابقه را برای تنقیح قوانین دعوت کرده است که در پی آن، 
قوانینی که مغایر هم بوده، هم پوشانی دارند و یا دیگر جایگاه 
اجرایی ندارند، مشخص شده و به صورت یکجا به صحن علنی 

می آید که نسخ شود.
وی در ادامه تورم قوانین در کشور را یکی از مشکالت عنوان 
کرد که جلوی کار اجرایی قوی را می گیرد و افزود: طرح های 

زیاد، مجلس های قبل را با انتقاد مواجه کرده است 

کاظمی:
نتایج نهایی صالحیت کاندیداهای انتخابات 

شوراها ۱۵ خرداد به وزارت کشور اعالم می شود
رئیس هئیت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: نتایج 
بررسی نهایی صالحیت کاندیداهای شوراها در هئیت مرکزی 
نظارت ۱5 خرداد ماه سال جاری به وزارت کشور اعالم خواهد 
شد. سید حمیدرضا کاظمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
صالحیت  احراز  نهایی  نتایج  اعالم  زمان  به  ملت،  خانه 
نهایی  نتایج بررسی  کاندیداهای شوراها اشاره کرد و گفت: 
صالحیت کاندیداهای شوراها در هئیت مرکزی نظارت ۱5 
خرداد ماه سال جاری به وزارت کشور اعالم خواهد شد و پس 
از آن روز شانزدهم به فرمانداری ها ابالغ و به نامزدهای انتخابات 
اعالم می شود.نماینده مردم پلدختر در مجلس افزود: تبلیغات 

انتخابات شوراهای شهر از روز 2۰ خرداد ماه آغاز خواهد شد.
رئیس هئیت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تاکید کرد: 
پرونده افرادی که به صالحیت خود اعتراض کردند بررسی 
خواهد شد؛ لذا کارگروهی را در هیات مرکزی نظارت مستقر 
به پرونده های داوطلبان رسیدگی کنند در واقع  تا  کردیم 
نمایندگان دستگاه ها و مراجع قانونی هستند که پرونده ها را 
بررسی می کند.وی بیان کرد: اگر اعتراض کاندیداها مربوط به 
احکام قضایی باشد و حکم برائت پیوست اعتراض کرده باشند 
کارگروه بررسی خواهد کرد و در صورت صحت، مورد تایید 
قرار می گیرند؛ ضمنا اگر افرادی مراجع قانونی آن ها را رد کرده 
باشند کارشناسان  مجددا نظر مراجع را اخذ خواهند کرد و آنها 
نیز مستندات را به هیئت نظارت تحویل می دهند تا تصمیم 

گیری نهایی صورت گیرد.

عباسی:
 مردم با توجه به کمبود برق، مصرف شان 

را بهینه کنند
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی بر ضرورت 
بهینه کردن مصرف برق از سوی مردم با توجه به کمبودها 
تاکید کرد.  فریدون عباسی در جلسه علنی صبح )یکشنبه( 
مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی گزارش وزیر نیرو 
در مورد علل خاموشی های اخیر اظهار کرد: یکی از دالیل بروز 
این وضعیت مشغول شدن ذهن مدیران ما به مسائل متفرقه 
است. البته هر هفته یک پروژه خوب است ولی آینده نگری هم 
باید مورد توجه قرار گیرد.وی ادامه داد: گرم شدن زودهنگام 
از مدار خارج  راه  اندازی زودهنگام چاه های کشاورزی،  هوا، 
شدن چند نیروگاه بخار به خاطر فرسودگی، کمبود آب و پدیده 
جدید ماینرها و این که دستگاه های دیگر به موقع به کمک 
وزارت نیرو نیامدند که از کارهای غیرقانونی جلوگیری کنند، 
از جمله عوامل این خاموشی ها بوده است.رییس کمیسیون 
راندمان  همچنین  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی 
برخی نیروگاه ها، اتالف شبکه، مصرف باالی وسائل سرمایشی، 
استاندارد نبودن منازل، افزایش روشنی ها، بهای پایین برق 
نسبت به هزینه تمام شده و همچنین عدم اهتمام به تولید 
نیز از جمله دیگر دالیل خاموشی ها بوده است.نماینده مردم 
کازرون در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: اولین راه حل این 
است که با توجه به کمبودها مردم مصرف شان را بهینه کنند 
و مصارف را تا حد امکان کاهش دهیم. نکته دیگر استاندارد 
به خصوص  برق  تولید  تنوع  تولید و مصرف و دیگر  سازی 
ساخت نیروگاه هسته ای است، بهتر است ما برای واحدهای 
دوم و سوم نیروگاه بوشهر اعتبارات الزم را اختصاص دهیم و 
نیروگاه های فرسوده را نیز جایگزین کنیم.عباسی بر ضرورت 
تقویت وزارت نیرو و کارکنان آن نیز تاکید کرد و گفت: باید 

مجوز و تسهیالت مناسب به بخش خصوصی نیز داده شود.

محمدیاری: 
افزایش قیمت برق مصرفی قابل قبول نیست

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت 
که بخش عمده مصرف کنندگان برق قشر آسیب پذیر جامعه 
هستند لذا قابل قبول نیست که هر روز شاهد افزایش قیمت 
برق مصرفی به ویژه در حوزه های صنعتی و کشاورزی باشیم. 
به گزارش ایسنا، حسن محمدیاری در جلسه علنی )یکشنبه( 
مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی علل خاموشی های 
اخیر برق در کشور گفت: امروز قطع برق برجستگی های خود 

را بیشتر در حوزه کشاورزی نشان داده است.
وی افزود: با توجه به قرار داشتن در فصل خشکسالی، کشاورزان 
مراجعات بسیاری به ما دارند. از آن محل که نتوانستیم اعتباراتی 
برای تجهیز چاه های کشاورزی تامین کنیم، تنها مبلغی تحت 
عنوان تنخواه از سازمان برنامه در اختیار اداره آب منطقه شمال 
کشور و جهاد کشاورزی قرار دادیم اما این بار با قطع مکرر برق 

مواجه شدیم که این هم مشکالت را دو چندان کرد.
نماینده طوالش و رضوانشهر با اشاره به وضعیت سد شفارود 
گفت: دولت قول داده بود سد عظیم شفارود تا تیرماه ۱۴۰۰ 
به صورت آزمایشی افتتاح و آبگیری شود که هنوز محقق نشده 
است که اگر رخ می داد امروز با مشکل کمبود آب در شمال 
کشور مواجه نبودیم.محمدیاری در ادامه با بیان اینکه بخش 
عمده مصرف کنندگان برق قشر آسیب پذیر جامعه هستند، 
افزود: قابل قبول نیست که هر روز شاهد افزایش قیمت برق 
مصرفی به ویژه در حوزه های صنعتی و کشاورزی باشیم لذا 
وزیر نیرو تمهیداتی اندیشیده تا بتوان کمک یار این قشر از 

جامعه بوده و بخشی از هزینه های آن ها را کاهش داد.

رشیدی: 
نتیجه انتخابات در مرحله اول مشخص 

خواهد شد
یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی با پیش بینی 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰،  انتخابات  در  قبول  قابل  مشارکت 

گفت که نتیجه انتخابات در مرحله اول مشخص خواهد شد. 
امروز ما  از مشکالتی که  محمد رشیدی اظهار کرد: یکی 
که  کروناست  آن هستیم  درگیر  همه کشورهای جهان  و 
حضور مردم را در صحنه های عمومی کمرنگ کرده است. 
از طرفی آنچه ما در ۴2 سال گذشته دیدیم بیانگر این بوده 
که مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت خود حضور پررنگی 
و  موجود  حواشی  تمام  با  هم  امروز  افزود:  داشته اند.وی 
شرایط بیماری کرونا و احتمال اینکه در روزهای آینده وارد 
انتخابات  در  مردم حضور جدی  کرونا شویم،  بعدی  پیک 
خواهند داشت چرا که جمهوریت نظام همیشه توسط مقام 

معظم رهبری و مردم تقویت شده است.

تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
انتظار می رود هرچه سریع تر  کرد که 
کردن  نظام مند  برای  الیحه ای  دولت 
تولید و استخراج رمزارزها برای خارج 
کردن چهار وزارتخانه از سردرگمی ارائه 
کند. محمد باقر قالیباف در جلسه علنی 
صبح )یکشنبه( مجلس شورای اسالمی 
و در جریان بررسی گزارش وزیر نیرو در 
خصوص علل خاموشی های اخیر بیان 
کرد: در ابتدا از کارگران و متخصصان 
و همه زحمت کشان در رده های پایین 
وزارتخانه تشکر می کنم و به همه آنها 
نقدی  و  نکته  اگر  و  گفته  قوت  خدا 
در این جلسه مطرح می شود به حوزه 
برنامه ریزی و مسئولیت ها که به عهده 
ما و وزارتخانه است باز می گردد وگرنه 
تمام کارگران با تمام جان خود در حال 

تالش هستند.
در  گذاری  سرمایه  اگر  داد:  ادامه  وی 
حوزه انرژی براساس برنامه ششم توسعه 
به موقع انجام نگرفته است مدیریت و 
مسئولیت را چه ما در مجلس شورای 
اسالمی و چه وزیر در وزارتخانه برعهده 
دارد و باید با مشکالت موجود مسائل را 

پیش ببریم.
رییس مجلس شورای اسالمی در ادامه 
با بیان اینکه مجلس یازدهم کاری را 
سرمایه  حوزه  در  نیرو  وزارت  برای 
گذاری انجام داد که در بودجه ۴۰ سال 
گذشته بی سابقه است، تصریح کرد: این 
نسبت  مجلس  که  می دهد  نشان  امر 
به این موضوع توجه دارد. ما می دانیم 

که تصمیم امسال در ظرف یک ماه 
اثرگذار نخواهد بود اما ما انتظار داریم 
ما  اکنون  شود.  دنبال  جدیت  با  که 
در رکود اقتصادی قرار داریم و بخش 
قابل توجهی از صنایع ما نیمه تعطیل 
این صنایع بخواهد  اگر  هستند. قطعا 
فعالیت خود را آغاز کند اولین نیاز آنها 

انرژی است.
قالیباف در ادامه تاکید کرد: از سوی 
دیگر نکته ای که وجود دارد ما شاهد 
بین  مدیریتی  حوزه  در  سردرگمی 
مثال  عنوان  به  هستیم.  وزارتخانه ها 
وزارت  بین  در  اساسی  اقالم  در 
معدن  صنعت،  وزارت  و  کشاورزی 
دارد  وجود  سردرگمی  تجارت  و 
وجود  به  مشکالت  این  اکنون  که 
نیز  رمزارزها  بحث  در  است.  آمده 
دارد.  وجود  جانبه  چند  سردرگمی 
بحث تولید رمزارز به وزارت صنعت، 
در  می گردد.وی  باز  تجارت  و  معدن 

ارز  اگر  آن  تبادل  بحث  گفت:  ادامه 
محسوب شود به بانک مرکزی و اگر 
به  شود  محسوب  دیجیتال  دارایی 
بحث  و  می گردد  باز  اقتصاد  وزارت 
تامین انرژی آن نیز به وزارت نیرو باز 
می گردد. سوال ما از دولت این است 
مگاوات   2۰۰۰ که  جایی  برای  چرا 
مصرف برق دارد و حجم باالی دارایی 
ارزی و یا دارایی دیجیتالی در آن رقم 
می خورد دولت الیحه ای به مجلس 
شورای اسالمی نمی دهد تا این بخش 
که چهار وزارتخانه را درگیر می کند 

سامان بگیرد.
اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
چنینی  این  مهم  موضوعات  در  کرد: 
باید الیحه دولت ارائه شود و متاسفانه 
دولت در ارائه ی الیحه کوتاهی می کند. 
این موضوع متوجه دولت است. دولت 
یازدهم نسبت به دولت قبل که صدور 
به  را  اعتباری  موسسات  مجوزهای 

وزارت تعاون سپرده بود انتقاد کرد که 
دوره  آن  در  که  نهایت سردرگمی  در 
وجود داشت منجر به ۳۶ هزار میلیارد 
تومان خسارت به بیت المال شد. امروز 
نیز در حوزه رمزارزها ما با سردرگمی 

مواجه هستیم.
قالیباف در ادامه با اشاره به ضرورت ارائه 
الیحه از سوی دولت برای نظام مندی 
در  ما  کرد:  تاکید  رمزارزها  استخراج 
مجلس شورای اسالمی طرح آماده ای 
داریم اما فکر می کنیم که دولت باید 
الیحه  مهمی  بسیار  موضوع  برای 
طرح  بررسی  در  حداقل  یا  دهد  ارائه 
دولت  می رود  انتظار  کند.  اظهارنظر 
ورود جدی به این حوزه داشته باشد. 
از سوی دیگر امروز نیز بخش خصوصی 
که تولید برق می کند به موقع پول خود 
را دریافت نمی کند. چگونه ما از کسانی 
که پول شان را نمی دهیم توقع داریم به 

تولید ادامه دهند.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسالمی 
برای حل این موضوع اعتبارات خوبی 
اختصاص داده است که باید به آن توجه 
شود، اما در پایان باید بگویم که توقع ما 
از شما که می دانستید ۳۰۰۰ مگاوات 
کمبود برق داریم این نبود که حداقل 
برای سه هفته نیز غافلگیر شویم و برق 
خانه ها، صنایع و بخش اداری را بدون 
اطالع  قبلی قطع کنید. این یک سوء 
می رود  انتظار  است.  واضح  مدیریت 
برای  الیحه ای  وقت  اسرع  در  دولت 

ساماندهی رمزارزها ارائه کند.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی گفت: دلیل خاموشی های اخیر 
برق در کشور نبود فرماندهی واحد در 
این صنعت است و رمز ارزها و هدر رفت 

انرژی نیز مزید بر علت شده است. 
ایرنا،  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
علنی   جلسه  در  عباسی«  »فریدون 
گزارش  بررسی  جریان  در  و  مجلس 
نیرو، گرم شدن زود هنگام هوا،  وزیر 
اندازی چاه های کشاورزی، کمبود  راه 
تابستان،  در  آب  ذخیره  لزوم  و  آب 
تولید رمز ارز که دستگاه های زیرربط 
راندمان  نیامدند،  نیرو  وزیر  کمک  به 
پایین نیروگاه ها، اتالف برق در شبکه ها، 
انرژی،  رفت  هدر  روشنایی،  افزایش 
بهای پایین برق نسبت به تولید برق از 

جمله عوامل خاموشی های اخیر است.
رییس کمیسیون انرژی افزود: قرار بود 
۱2۳ هزار مگاوات برق تولید شود که 

این مهم رخ نداد و تولید 8 هزار واحد 
نیروگاه سیکل ترکیبی هم محقق نشد.

طریق  از  استانداردسازی  افزود:  وی 
فرماندهی واحد، تنوع بخشی به تولید 
برق با ساخت نیروگاه هسته ای، کمک 
اجرای  انرژی،  بهینه  مصرف  با  مردم 
سیکل ترکیبی، جایگزینی نیروگاه های 
هر  سهمیه  کردن  مشخص  فرسوده، 
فرد در انرژی برق، اقدام درست برای 
مصرف برق در صنایع بزرگ از جمله 
راهکارهایی است که می تواند در حل 

مشکل خاموشی ها اثر داشته باشد.
»احمد محرم زاده« نماینده مردم اهر 
و هریس با اشاره به سخنان وزیر نیرو 
مشکالت  برنامگی  بی  این  با  گفت: 
تولیدکشور به خطر افتاده است.  هنوز 
اوج مصرف آغاز نشده ولی قطع برق  به 

کارخانه ها خسارت وارد کرده است.
افزود:  هریس  و  اهر  مردم  نماینده 

بخش های  در  خوبی  پتانسیل  کشور 
وزارت  توجه  عدم  ولی  دارد  مختلف 
ضررها  کارگران،  و  کارخانه ها  به  نیرو 
زیادی به بار آورده است و یک ساعت 
ناپذیری  جبران  خسارت  خاموشی 
شریعتی«  می زند.»مالک  تولید  به 
سخنگوی کمیسیون انرژی هم اظهار 
داشت: ظرفیت تولید برق کشور طبق 
برنامه ششم افزایش نیافته است و ۱۰ 
هزار مگاوات برقی که هم وجود دارد 
این  مربوط به گذشته است و درکنار 
مسئله،  نبود حکمرانی واحد در بخش 
انرژی سبب عقب افتادن تعمیرات شده 
و در زمستان هم مشکالت زیادی در 
باره خواهیم داشت.نماینده مردم  این 
تهران عنوان کرد: شدت مصرف انرژی 
در صنایع بزرگ زیاد است.  قرار بود که 
این مقدار مصرف نصف شود ولی این 

امر محقق نشد.

وی خاطرنشان کرد: مصرف برق در رمز 
ارزها نیز در این موضوع بسیار تاثیرگذار 
بوده و باید وزارت نیرو در این خصوص 
توسعه  صندوق  و  می داد  انجام  کاری 
ملی نیز هدفمندعمل می کرد که در 

این باره نیز سهل انگاری شده است.
»مهدی سعادتی بیشه سری« نماینده 
مردم بابل نیز درباره سخنان وزیر نیرو 
گفت: در سال تولید برای کارخانه ها و 
زندگی مردم مشکالت زیادی با قطع 
نارضایتی  و سبب  است  داده  رخ  برق 
اقتصاد و کشاورزی کشور  شده و  به 

ضربه زده است.
بود که  قرار  افزود:  بابل  نماینده مردم 
برسد  مگاوات  هزار  به25  برق  انرژی 
نشد. همچنین  برنامه محقق  این  که 
به  و خورشیدی  نو  انرژی های  از  باید 
بهترین شکلی استفاده می کردیم که 

ضعف هایی دراین باره وجود دارد.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: بیش از سه هزار موشکی که 
از سمت مقاومت به سرزمین های اشغالی 
شلیک شد، در فلسطین تولید شده است.

قاآنی  اسماعیل  پاسدار  سرتیپ  سردار 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در مراسم بزرگداشت چهلمین 
روز شهادت سرلشکر شهید حجازی طی 
سخنانی، اظهار داشت: سردار حجازی از 
جمله کسانی بود که در همراهی حاج 
قاسم برای پر کردن دست مقاومت، توان 
باالیی گذاشت و نماد آن خدمت هایی که 
شهید سلیمانی و حاج  قاسم کردند، در 
چنین وقتی ـ مقاومت جانانه  فلسطینی ها 
ـ دیده شد. در مقابله با رژیم صهیونیستی 

شهید  این  شهادت  چهلم  افزود:  وی 
صحنه ای  که  است  نگذشته  عالی قدر 
همه  و  اسالم  جهان  و  آمد  به وجود 
سربلندی  احساس  جهان،  حق طلبان 
سرزمین  در  که  مقاومتی  از  کردند 
اینها تنها بخشی  انجام شد،  فلسطین 
از خدماتی است که شهیدان عالی قدر 
ما شهید سلیمانی و شهید حجازی به 
نیروی  کرده اند.فرمانده  مقاومت  جبهه 
قدس سپاه پاسداران با اشاره به بیانات 
مقام معظم رهبری در خصوص شهید 
سلیمانی، گفت: مقام معظم رهبری ) 
مد ظله العالی( فرمودند »شهید سلیمانی 
و  کرد«  پُر  را  مقاومت  بچه های  دست 
دیدیم که غزه با وجود آنکه ۱5 سال است 
در تحریم قرار دارد، چگونه مردانه از همه 
می کند.سردار  دفاع  فلسطین  سرزمین 

قاآنی اضافه کرد: در سه روز اول نبرد 
فلسطینیان با رژیم صهیونیستی به اندازه 
به سمت  موشک  22روزه  جنگ  تمام 
سرزمین های اشغالی شلیک کردیم که 
این اقتدار جبهه مقاومت است و معنی 
فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند 
»دست این بچه ها را حاج قاسم پُر کرد« 
این جنگ ۱2روزه  در  پر  این دست  و 
خودش را نشان داد. وی ادامه داد: بیش 
از سه هزار موشکی که از سمت مقاومت 
شد،  شلیک  اشغالی  سرزمین های  به 
تولیدشده در همین جغرافیا است. از امروز 
به بعد پیام مقاومت به فرزندان فلسطینی 
این است که برنامه ریزی هایتان باید برای 
اداره کل فلسطین باشد و بدون شک و 
تردید رژیم صهیونیستی باید به زمانی فکر 
کند که این سرزمین دیگر در کنترل و 
اختیار آنها نیست. به همه صهیونیست ها 
توصیه می کنم قبل از آنکه خانه هایی که 
در اروپا و آمریکا و جاهای دیگر فروختید 
و به سرزمین فلسطین آمدید، گرانتر از 

امروز شود، برگردید و خانه های خودتان 
را مجدداً خریداری کنید. فرمانده نیروی 
برای  شاید  داشت:  اظهار  سپاه  قدس 
را  مطالب  این  زیرا  باشد  جالب  شما 
سنگین ترین  نمی گویند،  رسانه ها  در 
آخرین  فلسطین،  مقاومت  گلوله های 
سرزمین های  به  که  بود  گلوله هایی 
اشغالی زده شد که این نشان  از قدرت، 
است. مقاومت  درست  تعریف  و  قوت 

فلسطین  مقاومت  کرد:  تصریح  وی 
به گونه ای عمل کرد که از روز اول رژیم 
کشورهای  از  ملتمسانه  صهیونیستی 
بگیرند  تماس  که  می خواست  واسطه 
فلسطینی  بچه های  تا  بیاورند  و فشار 
جنگ را متوقف کنند و این بچه های 
و  کردند  بیان  را  شروطشان  مقتدر 
به  حاضر  شروط،  پذیرش  صورت  در 
آتش بس بودند و تا زمانی که این شروط 
خود را به طرف صهیونیستی تحمیل 

نکردند، دست از جنگ برنداشتند.
سراسر  در  امروز  افزود:  قاآنی  سردار   

حاج  همچون  شهدایی  به برکت  عالم 
قاسم سلیمانی و شهید حجازی، همه 
باور دارند که مقاومت در هر صحنه ای 
جواب می دهد. من به عنوان کسی که 
داشته  حضور  مقاومت  بچه های  کنار 
و می شناسم،  دیده ام  را  آنها  روحیه  و 
که  زمانی  گذشت  کنم  عرض  باید 
رژیم صهیونیستی می خواست با سالح، 
را  فلسطینی  بچه های  تفنگ،  و  تیر 
همه  بچه ها  این  امروز  دربیاورد.  پا  از 
جنگ  در  که  را  گسترده ای  امکانات 
۱2روزه استفاده کردند در سرزمین های 
فرمانده  کردند.  تولید  اشغال شده، 
نیروی قدس سپاه اظهار داشت: رژیم 
صهیونیستی باید فکری کند برای آن 
ترک  را  خاک  این  ذلیالنه  که  روزی 
از  فلسطین  در  ما  برادران  و  می کند 
امروز باید برای آن روز برنامه ریزی و با 
تدبیر اقدام کنند. فلسطینی ها در این 
تأسیسات  از  بسیاری  ۱2روزه  جنگ 
زیربنایی را که می توانستند هدف قرار 
دهند نداشتند زیرا زمان زیادی طول 
این  از  خودشان  که  کشید  نخواهد 
تأسیسات استفاده خواهند کرد.سردار 
قاآنی گفت: در جنگ ۱2روزه اثبات شد 
که فلسطینی های قهرمان باید در فکر 
اداره کل سرزمین خود باشند و رژیم 
صهیونیستی نیز باید از اآلن به فکر ترک 
این سرزمین باشد. این وعده الهی و قول 
رهبر معظم انقالب و تحقق پذیر است و 
شهید حجازی کسی بود که در تحقق 

این وعده الهی عمرش را گذاشت.

قالیباف:

 دولت سریعا الیحه  ساماندهی رمزارزها را به مجلس ارایه کند

رییس کمیسیون انرژی مجلس؛

عدم فرماندهی واحد صنعت برق یکی از دالیل خاموشی ها است

 سردار قاآنی: 

بیش از 3هزار موشک در جنگ ۱2روزه شلیک شد

سیاسی
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نماینده مجلس:
 ۳۰۰ میلیارد تومان به طرح های راهسازی 

کرمان تخصیص یافت
نماینده مردم بافت، رابر و ارزوییه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار با استفاده از ظرفیت قانونی 
ماده 5۶ با همکاری نماینده کرمان و راور و بانک توسعه و تعاون 
برای پروژه های راهسازی استان کرمان اختصاص یافت. صمداهلل 
محمدی روز شنبه در نشست بررسی و پیگیری پروژه های در 
در محل  ارزوییه  و  رابر  بافت،  احداث شهرستان های  دست 
اعتبارات  این  افزود:  استان کرمان  و شهرسازی  راه  اداره کل 
به ویژه در راه آهن و راه های اصلی استان هزینه می شود.وی 
اظهار داشت: مقرر شد که مبلغ ۱5۰ میلیارد تومان از مجموع 
۳۰۰ میلیارد تومانی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی برای پروژه راه آهن کرمان - یزد با مدیرعامل 
بانک توسعه و تعاون به تفاهم رسیدند به اصالح این خط  آهن 
اولویت بندی  با ترتیب و  و مابقی در احداث راه های اصلی 
نمایندگان استان اقدام شود.نماینده مردم بافت، رابر و ارزوییه 
در مجلس شورای اسالمی گفت: این اعتبار در حوزه راهسازی 
به اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان تخصیص می یابد که 
می طلبد برای استفاده از ظرفیت مابقی بانک ها نیز پیگیری 
الزم صورت گیرد.وی عنوان کرد: در این زمینه می طلبد که 
با تعریف پروژه های قابل دفاع سرمایه گذاری راه و شهرسازی 
و پیگیری مجمع نمایندگان استان بتوانیم از ظرفیت مابقی 
بانک ها در ماده 5۶ استفاده کنیم.محمدی با اشاره به نشست 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با محوریت پروژه 
این  مصوبه  اخذ  از  پس  افزود:  کرمان  استان  عمرانی  های 
کمیسیون، معاون راهسازی، مدیرعامل شرکت زیرساخت و 
اعضای کمیسیون عمران را برای بازدید از پروژه های راهسازی 
به ویژه در منطقه ابر)شهرستان های بافت، رابر و ارزوییه( دعوت 
کنیم که از ظرفیت قانونی آنان برای جذب اعتبارات استفاده 
ارزوییه در مجلس شورای  رابر و  بافت،  شود. نماینده مردم 
اسالمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: با مساعدت وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس 
ایران احداث جاده کرمان - رابر از سمت رابر به معدن درآلوییه، 
شیرینک و بهرامجرد در دستور کار قرار گرفته که موجب 
خوشحالی و مسرت مردم این خطه است.وی از مجموعه راه 
و شهرسازی درخواست کرد که نسبت به انتخاب پیمانکار، 
رابر مساعدت  از سمت  اجرایی  آغاز عملیات  قرارداد و  عقد 
شود.محمدی با اشاره به قول مساعدت شرکت ملی مس در 
راستای عمل به تعهدات و مسئولیت های اجتماعی خود در 
زمینه احداث محور ارتباطی رابر - کرمان ابراز داشت: این پروژه 
مصوبه مجمع عمومی شرکت مس را دریافت کرد.وی تاکید 
کرد: خرسندیم که این شرکت گامی بزرگ در راستای کمک 
به مردم زادگاه سردار رشید اسالم سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی برداشته است.

اجرای رقابت  قایقرانی در سدهای استان 
سمنان منافاتی با محیط  زیست ندارد

رئیس هیات قایقرانی استان سمنان گفت: برگزاری همایش ها 
و مسابقات قایقرانی در سدهای استان منافاتی با محیط زیست 
ندارد اما همچنان در انتظار دریافت مجوز و تفاهم نامه با ادارات 
مربوط و نیازمند توجه بیشتر مسووالن ارشد استان سمنان 
هستیم. علی اصغر کاظمی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا ابراز 
داشت: در چند استان مشابه استان سمنان، انعقاد تفاهم نامه ای 
بین ادارات کل ورزش و جوانان، محیط زیست، منابع طبیعی 
همایش ها  برگزاری  مجوز  صدور  به  منجر  منطقه ای  آب  و 
افزود: ده ها تقاضای  رویدادهایی در ورزش قایقرانی شد.وی 
تفاهم نامه در سمنان و صدور  این  انعقاد  کتبی درخصوص 
مجوز استفاده از سدها نوشته شد اما همچنان اتفاق مطلوب 
نیفتاده است.رئیس هیات قایقرانی استان سمنان گفت: در 
حال حاضر تمرین ها در سد برگزار می شود اما مجوز گسترش 
فعالیت های هیات هنوز به صورت کتبی و رسمی صادر نشده 
را  درخواست  این  انتظار می رود  استاندار سمنان  از  و  است 
پیگیری و رسیدگی کند.کاظمی بیان کرد: طی بررسی های به 
عمل آمده، بهترین سد برای فعالیت های هیات قایقرانی، سد 
شهیدشاهچراغی دامغان است.وی با اشاره به بروز مکرر حادثه 
در سد شهید شاهچراغی افزود: حضور تیم قایقرانی و هیات 
همراه مانند نجات غریق ها باعث امن تر شدن فضای سد به ویژه 
در روزهای تعطیل و شلوغ می شود و اگرحادثه ای رخ دهد این 
افراد می توانند نجات بخش جان حادثه دیدگان باشند.کاظمی 
با اشاره به مفرح و نشاط افزا بودن مسابقات قایقرانی برای مردم 
گفت: برگزاری همایش استانی در سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی و 
حامی مالی نیز جذب شد و بعد از صدور مجوز مورد نیاز انجام 
می شود.رئیس هیات قایقرانی استان سمنان گفت: در سال 
۹۹ به دلیل کمبود بودجه دولت و شیوع کرونا فعالیت های 
هیات قایقرانی استان محدود شد و امید است در سال ۱۴۰۰ 
با همراهی مقامات استان و رئیس فدراسیون در این ورزش 

گشایش ایجاد شود.

رییس صمت: ارزش صادرات فرش 
کرمان به بیش از ۲میلیون دالر رسید

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت(استان کرمان با 
اشاره به ورود بخش خصوصی به حوزه توسعه فرش دستباف 
گفت: صادرات فرش این استان در یک سال گذشته به بیش از 
2 میلیون دالر رسیده است. مهدی حسینی نژاد افزود: گرچه 
تولید فرش دستباف استان کرمان نسبت به سال های پیش 
رشد داشته اما با هدف گذاری هنوز فاصله داریم.وی با بیان 
اینکه ظرفیت حدود ۴۰۰هزار مترمربع تولید فرش دستباف 
اینکه  به  باتوجه  داشت:  اظهار  دارد  استان کرمان وجود  در 
فرش دستباف این استان، سال ها به عنوان برند فعالیت می 
کرد، طی سال های گذشته از جایگاه خوبی برخوردار نبوده و 
اکنون به این محصول توجهی جدی شده است.رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: در گذشته حتی 
بیش از ۳۰ میلیون دالر صادرات را در حوزه فرش داشتیم و در 
این خصوص طی این دولت تالش هایی برای رسیدن به جایگاه 
واقعی این محصول استان شده است.وی با بیان اینکه استان 
کرمان به لحاظ کارشناسی در حوزه طراحی، بافت و کیفیت 
مواد اولیه فرش توجه کرده است تصریح کرد: بیش از ۷۰ هزار 
بافنده فرش در استان کرمان داریم که ظرفیتی گسترده برای 

استان محسوب می شود.

ثبت حدود ۲۴ هزار تخلف رانندگی 
توسط سامانه پالک خوان در البرز

امسال 2۳   : البرز گفت  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
هزارو۹28 وسیله نقلیه متخلف دراین استان توسط خودروی 

مجهز به سامانه ثبت تخلف پالک خوان اعمال قانون شدند. 
 سرهنگ غالمعلی شرق روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهار داشت: این خودروی مجهز به سیستم  ثبت تخلف  
از دوم بهمن ماه سال گذشته در کالنشهر کرج به کار گرفته 
شده است.وی خاطرنشان کرد: زیرساخت ها و تجهیزات این 
خودرو توسط شهردار کرج در اختیار پلیس راهور استان البرز 
قرار گرفته و مناطق پر تردد و هدف زیر پوشش این دوربین 
قرار گرفته است.شرق افزود : خودروی به کار گرفته شده به  
سهولت هر2 پالک نصب شده برروی خودرو متوقف شده در 
معابر عمومی چه به صورت افقی ،  عمودی و مورب را ثبت و 

اعمال قانون انجام می دهد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز  بیان داشت که با 
تدابیر انجام شده توسط شهرداری کرج در آینده نزدیک تعداد 

خودروی ثبت تخلف ساکن افزایش خواهد داشت .
وی گفت: فعالیت این دوربین با هدف تسهیل در عبور و مرور 

خودروهای عبور ی و کاهش ترافیک خواهد بود.
 از رانندگان خواست  بارعایت  قوانین ومقررات  شاهد بار روان 

ترافیکی در سطح معابر شهری باشیم.

۱۷۸ میلیارد ریال برای تکمیل کنارگذر 
سامان اختصاص یافت

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با توجه به برنامه 
عملیات  تکمیل  برای  زیرساخت ها گفت:  توسعه  برای  دولت 
اجرایی طرح کنارگذر سامان ۱۷8 میلیارد ریال اختصاص پیدا 
کرد. حسین علی مقصودی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا تاکید کرد: عملیات اجرایی تکمیل و بهره برداری از این طرح 
به طول یک هزار متر و عرض ۱2 متر در حال اجراست و تا ۱2 
ماه آینده تکمیل و بهره برداری خواهد شد.مقصودی تصریح کرد: 
در روند اجرایی طرح تکمیل کنارگذر سامان یک هزار مترمکعب 
خاک برداری، ۹۰ هزار مترمکعب خاک ریزی، چهار هزار و 2۰۰ 
مترمکعب ابنیه فنی، سه هزار مترمکعب اساس و ۶ هزار مترمربع 
قالب بندی احداث و ۳۰۳ هزار کیلوگرم آرماتور و ۱۹8 هزار متر 
مربع آسفالت اجرایی خواهد شد.فرماندار سامان نیز گفت:  تکمیل 
و بهره برداری از طرح کنارگذر مرکز این شهرستان از خواسته های 
اصلی مردم منطقه و مسافران و گردشگران ورودی به شهرستان 
سامان است.کمال اکبریان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: 
با تکمیل و بهره برداری از این طرح ضمن کاهش چشمگیر 
ترافیک، یک نقطه بسیار حادثه خیز در مسیر ارتباطی این 
مربندی به سه راهی پل زمانخان حذف و حوادث جاده ای کمتر 
می شود.وی یادآور شد: با توجه به اهمیت و اولویت اجرای طرح 
کنارگذر سامان، از مسووالن مربوطه و پیمانکار پروژه انتظار 
می رود تا هر چه سریع تر نسبت به تکمیل و بهره برداری از این 
طرح اقدام کنند.سامان در ۱۶ کیلومتری مرکز چهارمحال و 

بختیاری واقع شده است.

پنج هزار و ۹۲۳ نفر در شهرستان بروجن 
برابر ویروس کرونا واکسینه شدند

رییس شبکه بهداشت و درمان بروجن با اشاره به شیوع ویروس 
کرونا گفت: از ابتدای شروع واکسیناسیون کرونا تاکنون پنج 

هزار و ۹2۳ نفر در این شهرستان واکسینه شده اند. 
محمدحسن کرمی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
تاکید کرد: از این تعداد یک هزار و ۶۳۶ نفر در رده سنی باالی 
8۰ سال، یک هزار و ۳۱ نفر در گروه سنی ۷5 تا 8۰ سال و سه 

هزار و 25۶ نفر زیر ۷5 سال هستند.
وی با اشار به آغاز فعالیت پایگاه تجمیعی واکسیناسیون کووید 
۱۹ در مرکز جامع خدمات سالمت امام سجاد )ع( بروجن 
افزود: گروه های سنی اعالم شده براساس زمان بندی مشخص 
salamat.برای تزریق واکسن کرونا از طریق سامانه الکترونیکی

gov.ir ثبت نام کنند.کرمی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری 
تاکنون هشت هزار و ۹۴8 مورد نمونه گیری ویروس کرونا در 

شهرستان بروجن انجام شده است.
وی یادآور شد: از این تعداد نتیجه آزمایش سه هزار و ۴۰۹ نفر 
مثبت بود و همچنین از این تعداد تاکنون ۴۷ نفر در شهرستان 
بروجن به علت ابتال به کووید ۱۹ جان خود را از دست داده اند.

کرمی اظهار داشت: از مجموع مبتالیان به ویروس کرونا در 
شهرستان بروجن ۱۳ درصد سالمندان، 58 درصد میانساالن، 
کودکان  درصد  و 2  نوجوانان  درصد  جوانان، ۹  درصد   ۱8
هستند.از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۱۳۰ هزار و ۴۱ مورد 

نمونه گیری در چهارمحال و بختیاری انجام شده است.
بن  و  سامان  کوهرنگ،  خانمیرزا،  هم اینک چهار شهرستان 
در وضعیت زرد)خطر متوسط( شیوع کرونا قرار دارد و سایر 
شهرستان ها در وضعیت نارنجی یا پرخطر قرار دارند.بروجن 
در ۶۰ کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

کتابخانه های عمومی استان سمنان 
در مناطق نارنجی فعال است

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان گفت: مخازن 
کتاب و فرایند امانت در مناطق با رنگ بندی کرونایی نارنجی 
در استان فعال است. محمد طاهریان روز یکشنبه به رسانه ها 
ابراز داشت: کلیه کتابخانه های عمومی در مناطق با رنگ بندی 
به  امانت منابع را  نارنجی موظف هستند، خدمات  کرونایی 
اعضا ارائه کنند.وی با اشاره به نارنجی بودن ۶ شهرستان و 
در  سمنان  استان  شهرستان   2 کرونایی  وضعیت  زردبودن 
شرایط کنونی افزود: بخش امانت کتابخانه در شرایط فعلی ارائه 
خدمات می کند و همچنان سالن های مطالعه غیرفعال است و 
بالفاصله پس از اعالم وضعیت زرد یا آبی هر شهرستان سالن 
های مطالعه نیز دایر می شود.مدیرکل کتابخانه های عمومی 
استان سمنان افزود: کتاب های بازگشتی در قفسه قرنطینه 
نگهداری می شود و بعد از گذشت مدت قرنطینه، در مخزن 
کتابخانه یا چرخه جدید امانت قرار می گیرد.طاهریان تاکید 
کرد: همچنان رعایت دستورالعمل های بهداشتی مانند استفاده 
از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و خودداری از تجمع افراد 
در ورودی ها، راهروهای مخازن، مقابل میز امانت و محوطه 

کتابخانه الزامی است.

های  ورزش  گفت:  قزوین  استاندار 
پهلوانی و زورخانه ای ریشه در ارزشهای 
تاریخی، فرهنگی و سنتی اصیل کشور 
دارد و روحیه خیرخواهانه را در جامعه 

رواج می دهد. 
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ به 
مناسبت هفته ترویج فرهنگ پهلوانی و 
ورزشهای زورخانه ای ، همایش بزرگ 
ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان با 
حضور هدایت اهلل جمالی پور استاندار؛ 
عباس عالیی مقدم مدیرکل ورزش و 
جوانان استان، حجت االسالم معبودی 
و  استان  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
کسوت  پیش  ورزشکاران  از  جمعی 
ورزش زورخانه ای و پهلوانی عصر شنبه 
در استادیوم ۱5 هزار نفری سید علی 

اکبر ابوترابی قزوین برگزار شد.
هدایت اهلل جمالی پور در این مراسم با 
اشاره به اهمیت پرورش جسم و روح در 
جوامع بشری اظهارداشت: امروزه ورزش 
نقش بسیار تعیین کننده ای در شادابی 
و نشاط مردم دارد و باید در برنامه روزانه 

زندگی همه افراد قرار گیرد.
کنار  در  کرد:  بیان  قزوین  استاندار 
به  که  گروهی  و  انفرادی  ورزشهای 
پرورش جسم کمک می کند ورزشهای 
که  داریم  هم  پهلوانی  و  ای  زورخانه 
برخاسته از ارزشهای تاریخی، فرهنگی 
و سنتی کشور است و به تقویت روح 

کمک می کند.
ورزش  ما  کشور  در  کرد:  تصریح  وی 

منشا  ای  زورخانه  و  پهلوانی  های 
حرکت های بزرگ خیرخواهانه و انسان 
دارد  و جای خوشحالی  بوده  دوستانه 
زیادی  پهلوانان  ورزش،  عرصه  در  که 
درخشیده اند که منشا اثر بوده اند و 
در دوران کرونا هم در کمکهای مومنانه 

مشارکت داشتند.
ورزش  روح  اظهارداشت:  پور  جمالی 
و  ایثار  تردید  بدون  ای  زورخانه  های 
نماد  ما  ورزشکاران  و  است  فداکاری 
ایثار و گذشت و پهلوانی بوده اند و با 
مشارکت در کارهای خداپسندانه نقش 
ایفا  نیز  این عرصه  در  بخوبی  را  خود 

کرده اند.
وی یادآورشد: در فرهنگ ایران زمین 
یکی از رویکردهای ورزش پهلوانی در 
مسیر دستگیری از نیازمندان بوده است 
و کشور ما به لطف پهلوانی و روح ایثار 
جایگاه ویژه ای در عرصه بین المللی 

دارد.
استاندار با تشکر از مدیرکل ورزش و 
جوانان استان و نیز هیئت ورزش های 
پهلوانی و زورخانه ای گفت: امیدواریم با 
ترویج این فرهنگ اصیل ایرانی در میان 
جوانان و نوجوانان شاهد استقبال بیشتر 

از این رشته جذاب ورزشی باشیم.
انتخابات فرصتی برای تقویت انسجام 

ملی 
به  اشاره  با  ادامه  در  قزوین  استاندار 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
هم  روستایی  و  شهری  اسالمی 
اظهارداشت: ما ظرفیت های بی بدیلی 
در کشور داریم که اگربا انسجام ملی 
آنها را بشناسیم و از آنها بخوبی استفاده 

کنیم می توانیم کشور را بسازیم.
وی اضافه کرد: عرصه انتخابات فرصتی 
برای بهره گیری از ظرفیت های کشور 
است و برای رسیدن به موفقیت در این 

عرصه به انسجام و ایثار و وحدت نیاز 
داریم و اگر به این عناصر توجه کنیم به 

موفقیت می رسیم.
انتخابات  اظهارداشت:  پور  جمالی 
واقع  در  جمهوری  ریاست  و  شوراها 
نماد حاکمیت مردم بر همه امور خود 
و سرنوشت خود است لذا از مردم انتظار 
داریم با انتخاب اصلح به تضمین آینده 

کشور کمک کنند.
وی بیان کرد: در ریاست جمهوری با 
انتخاب مردم سکان امور اجرایی کشور 
برای ۴ سال به فردی سپرده می شود 
مسیر  کنیم  دقت  انتخاب  در  اگر  که 
خدمت گذاری و توسعه کشور هموار 

می شود.
استاندار قزوین انتخابات شوراها را در 
مدیریت شهری مهم دانست و افزود: در 
انتخابات شوراهای شهری و روستایی 
هم باید دقت کرده و با برگزیدن افرادی 
توانمند و شایسته به مدیریت شهری و 

روستایی کمک کنیم.
با  کرد  اظهارامیدواری  پور  جمالی 
مشارکت گسترده مردم در انتخابات این 
بار نیز حماسه ای بزرگ در کشور رقم 
بخورد.در ادامه از تعدادی از پهلوانان و 

قهرمانان ورزشی استان تجلیل شد.
اجرای برنامه های نمایشی زورخانه ای 
توسط ورزشکاران از دیگر برنامه های 

این مراسم بود.
این مراسم به صورت مستقیم از صدا 

و سیمای مرکز قزوین هم پخش شد.

گیالن  برق  توزیع  شبکه  مدیرعامل 
گفت: طی سال گذشته ۱8۰ میلیارد 
ریال برای نوسازی و مرمت شبکه های 

توزیع برق در این استان هزینه شد. 
محمداسماعیل هنرمند روز یکشنبه در 
مصاحبه با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
فشار  شبکه  کیلومتر  هزار  حدود 2۰ 
ضعیف و ۹ هزار و ۴۰۰ کیلومتر شبکه 
فشار متوسط در گیالن وجود دارد که 
سال گذشته یکهزار کیلومتر از شبکه 
کابل  به  مسی  سیم  و  ضعیف  فشار 
خودنگهدار تبدیل شد و سعی و تالش 
ما این است که این رقم در سال جاری 

به 2 هزار کیلومتر افزایش یابد.
مرحله   ۴۰۰ گذشته  سال  افزود:  وی 
با 2 هزار و 8۰ اکیپ و هزینه ای بالغ 
بر ۱8۰ میلیارد ریال عملیات بازسازی 
شبکه های توزیع برق در سراسر استان 
را انجام دادند و این امر با قدرت در سال 

جاری نیز در حال انجام است.
گیالن  برق  توزیع  شبکه  مدیرعامل 
تصریح کرد: پیش بینی ما این است 
که امسال برای تبدیل 2 هزار کیلومتر 
از شبکه فرسوده به کابل خود نگهدار 
، یکهزار مرحله عملیات بازسازی در 
گیالن انجام شود تا شبکه های برق 
خوبی  پایداری  از  ها  بحران  در  ما 

برخوردار باشند.
طلب 5۳۰ میلیارد ریالی شرکت توزیع 

برق گیالن از مشترکین 

مطالبات شرکت  به  ادامه  در  هنرمند 
توزیع برق گیالن اشاره و ادامه داد: یکی 
از مشکالت ما در بخش برق مطالبات 
معوق مشترکان است که با پرداخت به 
موقع بهای برق، می توانیم پروژه های 
مربوط به این صنعت را در اسرع وقت 

انجام دهیم.
برق گیالن  توزیع  مدیرعامل شرکت 
شرکت  حاضر  حال  در  کرد:  بیان 
و  یکهزار  حدود  گیالن  برق  توزیع 
5۳۰ میلیارد ریال از مشترکین خود 
مقدار، حدود  این  از  که  دارید  طلب 
55۰ میلیارد ریال مربوط به مصارف 
خانگی و تجاری است و تنها انتظار ما 
این است که مشترکین به موقع بهای 

برق خود را پرداخت کنند.
هنرمند به طرح برق امید اشاره و اضافه 

کرد: سال گذشته طرح برق امید در کل 
کشور آغاز شد که در این طرح مصرف 
 ، مصرف  کم  دسته  سه  به  کنندگان 
خوش مصرف و پرمصرف تقسیم می 
بر  عالوه  آن  اصلی  هدف  که  شوند 
حمایت از مشترکان کم مصرف استف 
بلکه مدیریت مصرف و تبدیل پرمصرف 

به خوش مصرف نیز می باشد.
وی میزان مشترکین کم مصرف گیالن 
را حدود ۱۶ درصد اعالم کرد و گفت: 
و  است  رایگان  دسته  این  برق  بهای 
هیچگونه هزینه ای بر اساس طرح برق 

امید پرداخت نخواهند کرد. 
به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق 
گیالن حدود ۴5 درصد مشترکین این 
نیز  شرکت خوش مصرف، 2۹ درصد 
پرمصرفند و ۱۰ درصد نیز شامل باغات 

و اماکن خالی هستند که مصرف برق 
آنان صفر است.

هفت  افزایش  به  اشاره  با  هنرمند 
 ، برق در سال جاری  درصدی قیمت 
تصریح کرد: در این طرح، کم مصرف 
ها به طور رایگان از انرژی برق بهره می 
برند اما پرمصرف ها عالوه بر افزایش 
هفت درصدی ، ۱۶ درصد دیگر نیز بر 
بهای برق آنان افزوده می شود تا این 

هشداری برای آنان باشد.
نیز  برق  بهای  محاسبه  نحوه  به  وی 
اظهار کرد: صورتحساب های  و  اشاره 
بهای برق در طول سال متفاوت است 
فصل  و  عادی  فصول  اساس  بر  که 
گرمسیری محاسبه می شود. در زمان 
عادی مشترکانی که مصرف باالی 2۰۰ 
کیلووات ساعت در ماه دارند پرمصرف و 
در طرح گرمسیری که از ۱5 خرداد تا 
۱5 شهریور ماه اعمال می شود، مصرف 
کنندگان باالی ۴۰۰ کیلووات ساعت در 
ماه، جزو مشترکان پرمصرف محسوب 

خواهند شد.
نفر  هزار  و 5۰۰  میلیون  با 2  گیالن 
از یک  بیش  در حال حاضر  جمعیت 
میلیون و ۴۹۰ هزار مشترک برق دارد.

گیالن  استان  برق  مصرف  میزان 
در شرایط عادی و در فصول خنک 
ساعت  بر  مگاوات  یکهزار  حدود 
تا  تابستان  در  میزان  این  که  است 

2 برابر افزایش می یابد. 

استعدادهای درخشان و  اداره  رییس 
دانش  البرزگفت:  جوان  دانش پژوهان 
در  شرکت  برای  استان  این  آموزان 
بیست و ششمین کنگره مجازی قرآن 
کریم ویژه مدارس سمپاد ثبت نام کنند. 
ابوالفضل شاه بیگ روز شنبه درگفت و 
گو با ایرنا اظهارداشت: این برنامه قرآنی 
به منظور ترویج انس با قرآن، توسعه 
فرهنگ و سواد قرآنی متناسب با شرایط 

سنی دانش آموزان فراخوان شده است.
آموزان  دانش  پاسداشت  و  تکریم  وی 
قاری وحافظ قرآن کریم، اهمیت دادن 
قرآنی،  ارزشمند  مفاهیم  تعمیق  به 

ارتقای کیفیت آموزش مفاهیم، معارف، 
تربیت دینی وقرآنی و همچنین اعتالی 
هویت اسالمی را از دیگر اهداف برگزای 

این کنگره قرآنی ذکر کرد.
انس  جهت  مناسب  بسترسازی  وی 
عالقه  افزایش  و  آموزان  دانش  بیشتر 
و  توسعه  نیز  و  کریم  قرآن  به  مندی 
ترویج قرائت، حفظ، تفسیر، تدبر و فهم 
و بهره گیری از دستورات قرآن کریم 
در زندگی و بهره مندی از معارف قرانی 
جهت اعتالی اخالق، ایمان و بصیرت 
دینی دانش آموزان و تقویت و توسعه 
فضای محافل معنوی و قرآنی در بین 

آنها را از دیگر اهداف این کنگره قرآنی 
ذکر کرد.

این  برگزاری  کرد:  تصریح  بیگ  شاه 
برنامه مهم در ارتقای مهارت و توانایی 
کریم،  قرآن  روان  و  صحیح  خواندن 
منتخب،  سوره های  حفظ  و  ترجمه 
با  با پیام های قرآنی متناسب  آشنایی 
نهایت  در  و  دوران جوانی  ویژگی های 
تقدیر  و  حمایت  و  هدایت  شناسایی 
مدارس  برگزیده  آموزان  دانش  از 
رشته های  در  درخشان  استعدادهای 
حفظ، حفظ ویژه، قرائت و مفاهیم نقش 

موثری دارد.
ششمین  و  بیست  اینکه  بیان  با  وی 
در  کریم  قرآن  سراسری  کنگره 
محورهای حفظ، قرائت و مفاهیم برگزار 
در  آموزان  دانش  شد:  می شود،یادآور 
محور مفاهیم می توانند آثار خود را در 
قالب پادکست، تصویرسازی، اینفوگرافی 

و کلیپ تهیه کنند.
وی ادامه داد: مسابقات رشته مفاهیم 
کشوری  و  استانی  مرحله  دو  در 
خود  موضوع  با  متمرکز  صورت  به 
باوری و تمدن سازی با هدف تعمیق 

اعتقاد به فراتاریخی بودن قرآن، رشد 
و سیستمی  انتقادی  تفکر  مهارتهای 
دانش آموزان و باال بردن مهارت های 
توسط  هنری  زبان  با  آثار  ارائه 

دبیرخانه ستادی برگزار می شود.
و  درخشان  استعدادهای  اداره  رییس 
کرد:  عنوان  البرز  جوان  دانش پژوهان 
آموزشی  شبکه  طریق  از  آثار  تمامی 
داوری  و  بررسی  مورد  و  دریافت  شاد 

قرارخواهند گرفت.
وی گفت: محورهای حفظ و قرائت در 
سه مرحله مدرسه ای، استانی و کشوری 

برگزار می شود.
شاه بیگ با اشاره به اینکه دانش آموزان 
تا 2۰ تیرماه ۱۴۰۰ فرصت دارند تا آثار 
خود را در محور مفاهیم در سامانه شاد 
برگزاری  کرد:  تاکید  کنند،  بارگذاری 
مسابقات کشوری و معرفی نفرات برتر 
در رشته حفظ، حفظ ویژه و قرائت نیمه 
دوم شهریورماه و رشته مفاهیم در پاییز 

سال جاری انجام می شود.
اول  دوره  دبیرستان  البرز ۱۷  استان 
با 5 هزار و 8۶ دانش  و دوم سمپاد 

آموز دارد.

استاندار قزوین: 

ورزش پهلوانی ریشه در ارزشهای تاریخی، فرهنگی و سنتی اصیل کشور دارد

۱8۰ میلیارد ریال برای نوسازی شبکه توزیع برق در گیالن هزینه شد

دانش آموزان البرز برای کنگره مجازی قرآن کریم ثبت نام کنند

استان ها 



اخبار کوتاه اخبار کوتاه

راهکارهای پیشگیری از اعتیاد
 در زمینه عوامل اجتماعی

ایالم – بهار قربانی
* ایجاد روحیه امر به معروف و نهی از منکر و همدلی بین 
مردم، به نحوی که در مواقع دیدن توزیع مواد مخدردر جامعه، 

مسئوالن را در جریان امر قرار دهند.
* ارتقای فرهنگی افراد جامعه از طریق ارتقای سطح آموزش

* کنترل شدید مرزهای کشور.
* توجه به امکانات مورد نیاز مردم ساکن محیط های دورافتاده 
و پایین شهر، و ایجاد امکانات رفاهی، تفریحی )سینما، استخر، 
شهربازی و...( که متناسب با نیاز و وضعیت مردم آن مناطق 

باشد.
در  روستاییان  نیاز  مورد  و مشاغل  رفاهی  امکانات  ایجاد   *

روستاها برای جلوگیری از مهاجرت آن ها به شهرها.
* مبارزه شدید با قاچاقچیان موادمخدر و برخورد اصالحی 

با معتاد.
* قاطعیت در اجرای قوانین و مبارزه با موادمخدر.
* جداسازی معتادان در زندان ها از بقیه مجرمان

* آگاه سازی خانواده ها در زمینه های عالیم فرد معتاد و 
عوامل گرایش فرد به اعتیاد، نحوه تهیه و محل مصرف مواد، 
موارد شایع در منطقه زندگی، و عوامل و موقعیت هایی که 
سبب مصرف مواد می شود، تا از این طریق خانواده ها بتوانند 

از اعتیاد اعضایشان خودداری نمایند.
* نمایش دادن دوستی های ناباب و عواقب حاصل از آن، از 

طریق فیلم و رسانه های دیگر.
* حمایت از دانش آموزان معتاد و تربیت و اصالح آنان، به 

منظور بازگشت به جامعه.
* شناسایی کانال های ارتباطی و روش های جذب افراد به 

اعتیاد و طرز نفوذ میان نوجوانان.
* تالش صدا و سیما برای بیان عواقب اعتیاد به موادمخّدر از 

طریق ساختن فیلم، میزگرد، جلسات مشاوره ای و....
* نمایش دادن فیلم ها و سریال های سازنده که رابطه دینداری 

و دوری از اعتیاد را مشخص می سازد.
گردآورنده: اداره آموزش همگانی و مشارکت عمومی معاونت 

اجتماعی فا استان ایالم

باورهای اشتباه درباره سیگارهای 
»کم قیر« و »دست ساز«

استعمال دخانیات دارای اثرات مرتبط با سالمتی و غیرسالمتی 
برای شما و اطرافیان شما است. باید بدانید مواد دخانی نیمی از 
مصرف کنندگان خود را می کشد زیرا محصوالت دخانی از مواد 

کامال سمی تولید می شوند. 
به گزارش ایسنا، در واقع دود دخانیات حاوی بیش از ۷۰۰۰ 
ماده شیمیایی است که حداقل 25۰ مورد از آن مضر و حداقل 
۶۹ مورد از آن به عنوان عامل سرطان شناخته شده است. 
برخی از مواد شیمیایی موجود در دود دخانیات عبارتند از اسید 
استئاریک )برای ساختن موم شمع استفاده می شود(، بوتان 
)گاز داخل فندک(، متانول )گازی که به طور معمول برای 
سوخت جت استفاده می شود(، اسید استیک )جزء مهمی از 
سرکه(، هگزامین )یک جز مشترک در روشن کننده های کباب 
پزی(، متان، نیکوتین )ماده ای اعتیادآور که به طور معمول 
اصلی  )ماده  کادمیوم  می شود(،  استفاده  در حشره کش ها 
باتری ها(، آرسنیک )سم(، تولوئن )حالل صنعتی(، آمونیاک 
)جزء سمی مواد شوینده(، مونواکسید کربن )گاز خروجی از 

اگزوز( که تاثیر مستقیم بر کاهش سالمتی افراد دارند. 
سیگار کشیدن علت طیف وسیعی از بیماری ها از قبیل تنگی 
)حنجره،  سرطان  تنفسی،  عفونت های  آسم،  تشدید  نفس، 
دهان، حلق، مری، نای، نایژه ریه، سرطان خون حاد میلوئیدی، 
معده، لوزالمعده، کلیه، حالب، روده بزرگ، دهانه رحم و مثانه(، 
بیماری عروق کرونر قلب، حمالت قلبی، سکته، بیماری انسداد 
مزمن ریوی، پوکی استخوان، کوری، آب مروارید، التهاب لثه،  
بیماری عروق محیطی آترواسکلروتیک، شکستگی های لگن، 
ناباروری )برای کسانی که باردار هستند یا سعی در بارداری 
دارند، مصرف دخانیات فرد را در معرض خطر زیاد تولد نوزاد با 

وزن کم قرار می دهد( و ناتوانی جنسی است.
باورهای اشتباه در مورد خطرات سالمتی سیگار کشیدن

بنابر اعالم وزارت بهداشت، بسیاری از افراد سیگاری، به ویژه 
در کشورهای در حال توسعه، به دلیل اینکه داده های گمراه 
کننده شرکت های دخانیات حقایق واقعی مربوط به سیگار را 
تحریف می کنند، خطرات سیگار کشیدن را به طور کامل درک 
نمی کنند برخی از باورهای اشتباه در مورد استعمال دخانیات 

عبارتند از:
- »سیگارهای کم قیر مضر نیستند.« اما چیزی به نام سیگار 
بی خطر وجود ندارد. سیگارهای کم قیر به اندازه سایر سیگارها 
مضر هستند. اگرچه سیگارهای کم قیر در یک مدت زمانی 
طوالنی کمتر به ریه های شما آسیب می رسانند، مشخص شده 
است افرادی که از این نوع سیگارها استفاده می کنند پک های 
عمیق تر و با تعداد دفعات بیشتری می کشند. در مقایسه با 
فواید زیاد ترک سیگار، استفاده از سیگارهای کم قیر فایده ی 
دارد. »سیگارهای دست ساز بی خطر  برای سالمتی  کمی 
هستند«. اما مواد دخانی که مصرف کننده خود آن را آماده 
می کند یا مواد دخانی رولی حاوی بسیاری از مواد شیمایی 
مشابه سیگارهای تولید شده در کارخانه است. تحقیقات نشان 
می دهد که مواد دخانی دست ساز حداقل به اندازه سیگارهای 
تولید شده در کارخانه یا احتماال بیشتر از آن مضر هستند. 
مطالعات نشان می دهد که مصرف کنندگان سیگارهای دست 
ساز تمایل دارند سیگارهایی بسازند که می تواند مقادیر زیادی 
قیر و نیکوتین تولید کند. حتی ممکن است که آنها از فیلتر نیز 
استفاده نکنند. مصرف کنندگان سیگارهای دست ساز و آنهایی 
که هر دو نوع سیگار دست ساز و سیگارهای ساخت کارخانه 
را مصرف می کنند استنشاق های عمیق تری را در مقایسه با 
مصرف کنندگان سیگارهای ساخت کارخانه گزارش می کنند. 
توسط  شده  استنشاق  شیمیایی  مواد  سطح  تعیین  برای 
سیگاری های دست ساز تحقیقات بیشتری الزم است. »کاهش 
تعداد سیگار می تواند خطرات سالمتی را کاهش دهد«. اما هیچ 
سطح امنی برای مصرف سیگار وجود ندارد. برخی از افراد سعی 
می کنند که با کاهش تعداد سیگارهای مصرفی عادت سیگار 
کشیدن خود را کم خطرتر کنند، اما این کار برای بیشتر افراد 
سخت است و سریعا به عادت قبلی خود برمی گردند. اگرچه 
کاهش مصرف سیگار کمی خطر را کاهش می دهد، اما ترک 

سیگار تنها راه برای مزایای سالمتی طوالنی مدت است. 

از زباله سوزها و نیروگاه های تبدیل پسماند 
به برق در کشور چه خبر؟

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست 
با اشاره به این که در حال حاضر تنها دو زباله سوز در کشور 
در زمینه تولید برق فعال هستند، گفت: قانونی تحت عنوان 
»قانون کمک به ساماندهی مدیریت پسماندهای عادی« برای 
حمایت از تبدیل پسماند به انرژی در ایران به  تصویب رسیده 
است. حسن پسندیده در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت 
زباله سوزها و نیروگاه های تبدیل پسماند به انرژی در کشور 
اظهار کرد: درحال  حاضر زباله سوزهایی در تهران و نوشهر با 
ظرفیتی حدود 2۰۰ تن زباله در روز و تولید ۳ مگاوات برق 
درحال فعالیت هستند. زباله سوز ساری نیز ظرفیتی حدود 

۴5۰ تن زباله در روز و تولید ۷ مگاوات برق را دارد.
وی با اشاره به اینکه زباله سوز رشت نیز با ظرفیت ۶۰۰ تن 
زباله در روز و تولید ۹ مگاوات برق راه اندازی شده است، 
تصریح کرد: درحال  حاضر فقط دو زباله  سوز تهران و نوشهر 
در مدار تولید برق هستند و سایر زباله سوزها هنوز به فاز 

تولید نرسیده اند.
پسندیده در ادامه با بیان اینکه درحال  حاضر ظرفیت تولید 
برق از نیروگاه های زباله سوز در کشور پایین است، گفت: از 
این رو این زباله سوزها نمی توانند سهم مهمی در جبران کمبود 
برق در ایران داشته باشند اما به طور کلی چنانچه سیستم های 
زباله سوز در کشور گسترش پیدا کنند و راندمان باالیی داشته 
باشند، می توانند با رعایت استانداردهای زیست محیطی بخشی 

از برق مورد نیاز کشور را تامین کنند.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست 
اینکه در  به  اشاره  با  از صحبت های خود  در بخش دیگری 
ایران به طور متوسط ۷۰ درصد زباله های شهری از نوع آلی 
و زباله های تر و ۳۰ درصد آن زباله های خشک هستند، گفت: 
این درحالیست که این میزان در مقایسه با کشورهای توسعه 
یافته بسیار متفاوت است چراکه در این کشورها ۳۰ درصد 
زباله های خانگی و شهری ترکیبات آلی و زباله های تر هستند و 

در مقابل ۷۰ درصد آن زباله های خشک است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر زباله های تر به دلیل باال بودن 
رطوبت در آن ها قابلیت تبدیل به انرژی را ندارند. در بخش 
زباله های خشک نیز آن بخش از زباله ها که قابلیت بازیافت 
را ندارند، تبدیل به  انرژی می شوند. درحال  حاضر می توان 
از  بسیاری  در  انرژی  به  پسماند  تبدیل  فناوری  که  گفت 
کشورها توسعه پیدا کرده و به یکی از روش های مدیریتی 
برای جلوگیری از آلودگی دفع پسماندها و زباله های شهری 

تبدیل شده است.
به گفته پسندیده از این رو می توان گفت که سهم زباله های 
خشک دارای انرژی به دلیل تفکیک پسماند و بازگرداندن آن ها 
بازیافت  قابل  زباله های  پایین است چراکه عموما  به چرخه 
ما  در کشور  توجه کرد که  باید  اما  دارند  باالیی  انرژی زایی 
زباله های تر بخش بیشتری از تولید پسماند را به خود اختصاص 

داده اند.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست 
با بیان اینکه به  هرحال ما در کشور در مراحل ابتدایی تولید برق 
از زباله هستیم، اظهار کرد: برای حمایت از تاسیس نیروگاه های 
زباله سوز و خرید  تضمینی برق از آن ها، قانونی تحت عنوان 
»قانون کمک به ساماندهی مدیریت پسماندهای عادی« با 
مشارکت بخش غیر دولتی به تصویب رسیده است که این 

قانون نیز در مراحل ابتدایی اجرایی شدن قرار دارد.

مهلت موسسان برای ثبت اطالعات الگوی 
»شهریه« مدارس

و  آموزش  وزارت  غیردولتی  مراکز  و  رئیس سازمان مدارس 
پرورش پایان خرداد ماه را آخرین مهلت موسسان برای ورود 
اطالعات در الگوی شهریه مدارس غیردولتی دانست و گفت: 
سازمان مدارس غیردولتی به رغم اینکه الگوی شهریه دارد اما 
درنهایت بر اساس یکسری مالحظات مانند تاب آوری جامعه 
نسبت به افزایش قیمتها، نرخ نهایی شهریه ها را مشخص و 
برای هر مدرسه اعالم می کند تا مردم بدانند باید چه مبلغی را 

تحت عنوان »شهریه« به مدرسه بپردازند. 
ایسنا، درباره آخرین روند  با  شهریار فوالدوند در گفت وگو 
الگوی شهریه  اظهار کرد:  تعیین شهریه مدارس غیردولتی 
مدارس غیر دولتی را به استان ها اعالم کرده ایم و موسسان تا 
پایان خردادماه فرصت دارند شاخص های تعیین الگوی شهریه 
را تکمیل و به مناطق و استان ها ارسال کنند تا ارزیابی شده 
و برای تعیین تکلیف نهایی در اختیار سازمان مدارس و مراکز 

غیردولتی قرار بگیرد.
وی افزود: سازمان مدارس غیردولتی به رغم اینکه الگوی 
مالحظات  یکسری  اساس  بر  درنهایت  اما  دارد  شهریه 
نرخ  قیمتها،  افزایش  به  نسبت  جامعه  آوری  تاب  مانند 
نهایی شهریه ها را مشخص و برای هر مدرسه اعالم می 
کند تا مردم بدانند باید چه مبلغی را تحت عنوان شهریه 

به مدرسه بپردازند.
آموزش  وزارت  غیردولتی  مراکز  و  مدارس  سازمان  رئیس 
آموزش  و  کرونایی  شرایط  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  پرورش  و 
غیرحضوری جزو مالکهای تعیین شهریه در سال تحصیلی 
آموزش  است  ممکن  کرد:  عنوان  بود؟  خواهد  رو  پیش 
غیرحضوری در شرایط کرونایی برخی مولفه های هزینه بر  
نظیر بهای آب و برق و گاز مصرفی مدارس را کاهش دهد ولی 
در برخی بخش ها مانند تهیه پلتفرم های آموزشی خاص و یا 
هزینه های اینترنت که خود مدرسه متقبل می شود، ممکن 

است افزایش هزینه ایجاد کند.
پایه  در  تدریس  برای  اینکه  ضمن  داد:  ادامه  فوالدوند 
تفاوتی  غیرکرونا  و  کرونا  شرایط  بین  مختلف  های 
مربوطه  معلمان  و  تنظیم  درسی  برنامه  و  ندارد  وجود 
در  کار  سختی  اینکه  عالوه  به  شوند.  می  گرفته  کار  به 
قبال  اگر  که  است  ای  گونه  به  الکترونیک  آموزش  حوزه 
بستر  در  معلم  شده  می  ارائه  ساعت  یک  در  محتوایی 
ها  هزینه  لذا  بگذارد،  وقت  باید چندبرابر  فضای مجازی 
به صورت محسوس کاهش نمی یابد که این تصور ایجاد 

شود باید شهریه ها کاهش یابند.
از  فراتر  فعالیت های  به  البته شهریه هایی که  افزود:  وی 
های  برنامه  از  آن دسته  مانند  گردد،  برمی  درسی  برنامه 
با  اجرایشان در شرایط کرونا  امکان  تابستانه که  و  مکمل 
از  قطعا  نیست  فراهم  آموزان  دانش  عدم حضور  به  توجه 

شهریه حذف می شوند.

ایالم – بهار قربانی
آسیب  زمینه هاي  یافتن  و  درک 
فرد  که  موقعیتهایي  شناخت  پذیري: 
را خشمگین مي کند یا واکنش تندي 
برابر  را در  ایجاد مي کند، مي تواندفرد 

فشارهاي رواني محافظت کند.
سنگین  زیاد  بار  از  زمان:  مدیریت 
دوري کنید. با گنجانیدن زمان کافي 
خوابیدن،  آرامش،  استراحت،  براي 
اجتماعي  و  کردن  تمرین  خوردن، 
براي  تنظیم کنید.  را  شدن ساعاتتان 
دوري از دلتنگي و فقدان تمرکز و به 
را  تربیت پذیري زمان، مطالعه  خاطر 
قطع کنید )چاندرا ، 2۰۰۶(. نویسنده 
معتقد است مدیریت زمان از استرس 
و اضطراب شدید جلوگیري مي کند و 
بهداشت  تضمین  باعث  وسیله  بدین 

رواني افراد مي گردد.
 انجام به موقع کارها: هر کاري را به 
موقع انجام دهید، چرا که انجام به موقع 
فعالیتها از احساس درماندگي جلوگیري 
را یک کمي  انجام هر کاري  مي کند. 
زودتر شروع کنید، زیرا این کار نه تنها 
باعث باال رفتن اعتماد به نفس مي شود 
رواني  بهداشت  به  کمک  باعث  بلکه 

مي گردد.
احترام به خود: قدر و منزلت خود را 
است  داده  نشان  تجربه  زیرا  بدانید، 
اند،  قائل  ارزش  خود  به  که  افرادي 

تشخیص  خوب  را  خود  تواناییهاي 
نه  و  بین اند  بزرگ  خود  نه  مي دهند، 
خود کم بین و این امر به بهداشت رواني 

آنها کمک مي کند.
پذیرش نقاط قوت و ضعف: انسان سالم، 
انساني است که بداند در چه زمینه هایي 
ضعف عمده دارد، آنگاه سعي کند که 
نقاط ضعف  توانایي هایش  با  متناسب 
خود را جبران کند. نیز چنین فردي 
الزم است نقاط قوت خود را تشخیص 
دهد و در پي تقویت این نقاط برآید، 
زیرا این امر به بهداشت رواني وي کمک 

مؤثري مي نماید.
داشتن استدالل مافوق قراردادي: به نظر 
کلبرگ افرادي این استدالل را دارند که 
به رشد شناختي کافي دست یابند و 
معیارها و قوانین اخالقي را دروني کنند، 

رواني  بهداشت  به  استدالل  این  زیرا 
کمک زیادي مي کند.

دیگران:  با  صمیمانه  روابط  برقراري 
صمیمت نوعي تعهد دروني نسبت به 
زیرا  است،  آن  ادامه  و  روابط  برقراري 
همه ما به اطمینان خاطري که از جانب 
دیگران تأمین مي شود، نیاز داریم، لذا از 
راه در میان گذاشتن نگرانیهاي خود با 
افراد مجرب و بزرگترها، مي توانید بیشتر 
روشن تر  و  ساده تر  را  خود  مشکالت 

نمایید.
کمک به موقع از دیگران: تقاضاي کمک 
از دیگران، خود نشانگر پختگي عاطفي 
و  آگاهي  ضعف  نشانه  اینکه  نه  است 
ناتواني است. انسان در هر سني باشد 
به راهنمایي و مشورت دیگران نیازمند 

است.

را  شرایطي  باید  فرد  خطاها:  حذف 
که رفتار نامطلوب در آن رخ مي دهد 
شناسایي کند و عوامل خارجي ایجاد 
کننده رفتار را مورد بررسي قرار دهد. 
قبل از اصالح رفتار باید مشخص کرد 
چه رفتارهاي نامطلوبي را مي خواهیم، 
رفتارهاي مطلوبي  و چه  حذف کنیم 

باید جایگزین آن گردد.
عاطفي  حاالت  مثبت:  دید  داشتن   
و  لذت  خوشحالي،  مانند  خوشایند 
شادي را داشته باشید، به امور مختلف 
نشان  را  مثبت  گرایش  یک  زندگي 

دهید.
از  که  تعریفي  هر  در  اساسي  عنصر 
مفهوم  مي شود،  ارائه  رواني  بهداشت 
پیش گیري است. پیشگیري را مي توان 
دیدگاه  کرد:  بررسي  دیدگاه  دو  از 
در  مدار.  فرد  دیدگاه  و  مدار  موقعیت 
دیدگاه پیش گیري موقعیت مدار، تالش 
رواني  و سالمت  بهداشت  متخصصان 
متوجه کاهش علل محیطي و موقعیتي 
دیدگاه  در  و  است؛  غیرعادي  رفتار 
توانایي هاي  بر  فردمدار،  پیش گیري 
فرد در مقابله با شرایطي که امکان دارد 
تأکید  گردد  منجر  ناسازگار  رفتار  به 

مي شود.
مشارکت  و  آموزش  اداره  گردآورنده: 
فرماندهی  اجتماعی  معاونت  عمومی 

انتظامی استان ایالم

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: واکسن 
کرونای مشترک ایران- کوبا در فاز نهایی 
یا فاز سه مطالعه بالینی قرار دارد، این 
مطالعات با تزریق واکسن به 2۴ هزار نفر 
از مردم ایران در هفت استان و هشت 
شهر انجام شده و خرداد تمام می شود.  
علیرضا بیگلری روز یکشنبه افزود: تزریق 
اولیه واکسن مشترک انستیتو پاستور ایران 
و انستیتو فینالی کوبا که در فاز نهایی یا 
فاز سه قرار دارد برای 2۴ هزار نفر از مردم 
ایران در هفت استان و هشت شهر شامل 
اصفهان، یزد، کرمان، بندرعباس، ساری، 
بابل، همدان و زنجان انجام شده و از هفته 
گذشته تزریق دوز دوم برای این 2۴ هزار 

نفر آغاز شده است.
پایان  با  امیدواریم  داشت:  اظهار  وی 
تزریق به افراد داوطلب در فاز سه این 
واکسن، بتوانیم نتایج اولیه را در اواخر 
خرداد تحلیل کنیم تا در صورت مثبت 
بودن نظرات کارشناسان سازمان غذا و 

دارو، مجوز مصرف را دریافت کنیم.
بیگلری ادامه داد: عالوه بر دو دوز واکسن 

مشترک انستیتو پاستور ایران و انستیتو 
در  روز  فاصله 28  به  که  کوبا  فینالی 
هشت شهر کشور تزریق می شود، در 
دو شهر زنجان و یزد دوز یادآور بعد از 
یک ماه نیز به داوطلبان تزریق می شود. 
سازمان جهانی بهداشت عنوان می کند 
نیاز  یادآور  دوز  به  ها  واکسن  همه  که 
خواهند داشت اما شاید این واکسن، اولین 
واکسنی باشد که دوز یادآور دارد و این 
کمک بسیار خوبی است که بتوانیم در 
مرحله کارآزمایی بالینی، نتایج را بررسی 
کنیم.رئیس انستیتو پاستور ایران تصریح 
کرد: بر اساس شواهد، وجود دوز یادآور 
واکسن کرونا سبب می شود که سطح 
ایمنی افزایش بسیار زیادی داشته باشد و 
امیدواریم، بتوانیم شاهد ایمنی بسیار خوبی 
از این واکسن در سطح عمومی در کشور 
داشته باشیم.بیگلری خاطرنشان کرد: همه 
واکسن ها وقتی مورد مطالعه قرار می 
گیرند، از ابتدا کمیته های مستقلی وجود 
دارند که عوارض آنها را ثبت و پیگیری می 
کنند اما در جمع بندی که برای 2۴ هزار 

تزریق اولیه این واکسن داشته ایم، نگرانی 
خاصی بابت عوارض واکسن وجود نداشت 
که بتوانیم آنها را به واکسن، مرتبط بدانیم.

وی افزود: برای همه واکسن هایی که وارد 
مرحله کارآزمایی بالینی می شوند، با دقت 
و وسواس بسیار زیاد توسط چندین کمیته 
واکسن  عوارض  های  بررسی  مستقل، 
انجام می شود و این کمیته ها، خارج 
از مجموعه های تولید کننده هستند تا 
عوارض احتمالی را شناسایی و در صورت 
تایید، برای واکسیناسیون عمومی از آن 
استفاده کنند. امیدواریم با پایان تزریق 
واکسن به داوطلبان در فاز سه بالینی و 
تحلیل نتایج، بتوانیم مجوز استفاده عمومی 
را در آینده نزدیک دریافت کنیم.بیگلری 
یادآور شد: انستیتو پاستور ایران مجموعه 
ای با قدمت و سابقه درخشان بیش از یک 
قرن در تولید واکسن است. این موسسه 
اعتبار باالیی در ساخت و همچنین کنترل 
کیفی واکسن ها دارد که نشانه آن، وجود 
اثرات واکسن های انستیتو پاستور ایران در 
بدن همه ایرانی ها در نسل های مختلف 

است. نوزادانی که به دنیا می آیند، یکی از 
اولین واکسن هایی که دریافت می کنند، 
واکسن های تولیدی انستیتو پاستور ایران 
است.رئیس انستیتو پاستور ایران اظهار 
داشت: با توجه به اعتماد عمومی نسبت 
و  ایران  پاستور  انستیتو  محصوالت  به 
دقت بسیار باالیی که در طراحی واکسن 
مشترک دو موسسه صاحب نام در تولید 
و  ایران  پاستور  انستیتو  یعنی  واکسن 
انستیتو فینالی کوبا شده، همان گونه که 
پیش بینی می شد، استقبال بسیار خوبی 
از حضور در فاز سه کارآزمایی بالینی این 
واکسن شد و تعداد داوطلبان در تمام 
شهرها به اندازه کافی بود و خوشبختانه با 
توجه به ارتباط مردم و بدون عوارض بودن 
آن، دیگران را تشویش به حضور در این 
کارآزمایی می کردند و مسلما وقتی این 
واکسن به تولید انبوه برسد و وارد استفاده 
عمومی شود با توجه به کیفیت باالیی که 
را  از سوی مردم  اعتماد بیشتری  دارد، 
خواهد داشت و مورد استقبال گسترده 

قرار می گیرد.

درمان  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رییس 
اشاره  با  بهداشت  وزارت  بیماری های 
وزارت  سوی  از  انجام شده  اقدامات  به 
بهداشت در حوزه بیماری ام اس، گفت: 
طی دهه های اخیر شیوع بیماری ام اس 
در کشور به خصوص در مناطق شهری 

افزایش یافته است. 
با  دکتر مهدی شادنوش در گفت وگو 
ایسنا، با اشاره به وضعیت بیماران ام اس 
در کشور، گفت: بر اساس آمار ثبت شده 
در سامانه بیماران خاص معاونت درمان 
وزارت بهداشت تا امروز تعداد ۷۰۰۰۰ 
بیمار مبتال به ام اس در کشور برآورد 

شده است.
شیوع ام اس در زنان بیش از مردان

بیشترین سن ابتال به ام اس
وی با بیان اینکه شیوع بیماری ام اس 
همچنان با نسبتی 2.5 برابری در زنان 
بیش از مردان بوده و بیشتر در سنین 
متوسط  است، گفت:  تا ۴5 سال   2۰
آمارهای  اساس  بر  بیماری  این  شیوع 
جهانی به میزان ۱۱2 نفر به ازای هر 
بوده و میزان  نفر جمعیت  ۱۰۰ هزار 
بروز آن نیز 5.2  به ازای هر ۱۰۰ هزار 
نفر جمعیت است. البته این نسبت در 

کشورهای مختلف متفاوت است.
میزان شیوع ام اس در ایران

افزایش شیوع ام اس در مناطق شهری 
ایران

شادنوش ادامه داد: در ایران نیز شیوع 
ام اس معادل 8۷ بیمار به ازای هر ۱۰۰ 
هزار نفر جمعیت بوده و کشورمان از 
در شمار کشورهای  ام اس  نظر شیوع 
با شیوع باال محسوب می شود. در عین 
حال باید توجه کرد که طی دهه های 

کشور  در  ام اس  بیماری  شیوع  اخیر 
به خصوص در مناطق شهری افزایش 
یافته است. این مسئله اهمیت تشخیص 
و کنترل بیماری در جوانان و میانساالن 
را با توجه به شیوع متوسط تا باالی این 

بیماری در کشور نشان می دهد.
اضافه شدن ساالنه 5۰۰۰ بیمار به شمار 

مبتالیان ام اس
شادنوش با بیان اینکه به طور متوسط 
ساالنه حدود  5 هزار بیمار به جمعیت 
می شود،  افزوده  کشور  در  مبتالیان 
اظهار کرد: این بیماری از سال ۱۳8۴ 
در کشور در زمره بیماری های خاص و 
مورد حمایت وزارت بهداشت قرار گرفته 
و اقدامات متعددی برای حمایت از این 
بیماران انجام شده است. به طوری که 
سامانه رجستری و سرشماری بیماران 
ام اس در کشور راه اندازی شد. همچنین 
برای  مشورتی  علمی  کمیته  تشکیل 
امر  در  کلی  سیاست های  ترسیم 
تشخیص و درمان و توانبخشی بیماران 
و همچنین کمیته های ام اس دانشگاهی 
به  رسیدگی  و  بیماری  تأیید  جهت 
موضوعات در سطح هر دانشگاه علوم 

پزشکی یکی دیگر از اقدامات مربوط به 
حوزه بیماران ام اس بوده است.

پرداخت فرانشیز سهم بیمار در داروهای 
داخلی ام اس

وی گفت: تدوین بسته خدمتی متناسب 
با نیازهای درمانی و دارویی، حمایت از 
خدمات بسته خدمتی در جهت کاهش 
بار مالی بیماران، به روزرسانی ساالنه 
بیماران  خدمتی  بسته  و  سامانه ها 
تشخیصی  استاندارد  تدوین  اس،  ام 
و درمانی ام اس و ابالغ آن در سطح 
کشور، حمایت از داروهای تولید داخل و 
پرداخت فرانشیز سهم بیمار در داروهای 
جدیدترین  تأمین  و  داخلی  تولید 
مانند  بیماران  مصرف  مورد  داروهای 
مونوکلونال آنتی بادی با اثربخشی باال از 
دیگر اقدامات وزارت بهداشت در حوزه 

ام اس بوده است.
جامع  مراکز  حال  عین  در  افزود:  وی 
ارائه خدمات بیماران خاص در ۱۳ مرکز 
دانشگاهی از قبیل چهار مرکز در تهران 
و مراکزی در اصفهان، شیراز، مشهد، 
تبریز، اهواز، کرمان، مازندران، کردستان 
و کرمانشاه برای ارائه خدمات به بیماران 

خاص و از جمله بیماران مبتال به ام اس 
راه اندازی شده است. همچنین مراکزی 
ارائه خدمات جامع  مراکز  عنوان  با  را 
توانبخشی به بیماران ام اس تجهیز و 

تکمیل کرده ایم.
خدمات  پروتکل  تدوین  از  شادنوش 
توانبخشی مورد نیاز بیماران ام اس و 
ابالغ سراسری آن خبر داد و گفت: در 
سال ۱۳۹۹ بابت فرانشیز سهم بیمار 
بر 58  بالغ  اس،  ام  بسته خدمتی  در 
علوم  دانشگاه های  به  تومان  میلیارد 
پزشکی سراسر کشور پرداخت شد. در 
عین حال باید توجه کرد که مهم ترین 
چالش فعلی در حوزه ام اس، بار مالی 
بیمار  سهم  فرانشیز  خصوص  در  باال 
همچنین  و  تخصصی  داروهای  برای 
هزینه های باالی توانبخشی در بیماران 
ام اس که فاقد پوشش بیمه ای هستند. 
واکسیناسیون بیماران ام اس علیه کرونا

شادنوش درباره وضعیت واکسیناسیون 
گفت:  نیز  کرونا  علیه  ام اس  بیماران 
به  کرونا  واکسن  سهمیه  تخصیص 
بیماران ام اس در تهران و کلیه شهرها 
و  ابالغی  دستورالعمل های  اساس  بر 
این  حمایتی  انجمن های  همکاری 
بیماران با معاونت های درمان و بهداشت 
انجام شده  دانشگاه های علوم پزشکی 
و در خصوص اولویت بندی و فراخوان 
بیماران و هدایت شان به سمت مراکز 
اقدامات  نیز  واکسن  تزریق  منتخب 
الزم انجام شده است. باید توجه کرد 
از  اس  ام  بیماران  واکسیناسیون  که 
آغاز شده  جاری  سال  ماه  اردیبهشت 
این  و  آمار پوشش واکسیناسیون در 

بیماران را نیز بعدا اعالم می کنیم.

چگونه به بهداشت رواني خود کمک کنیم

رئیس انستیتو پاستور ایران:

مطالعات واکسن کرونای ایران-کوبا با 2۴ هزار داوطلب خرداد تمام می شود

وجود 7۰ هزار مبتال به ام اس در ایران
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سریال مهدویان آخر این هفته 
پخش می شود

اولین قسمت از سریال »زخم کاری« که در فضای نوآر ملتهب 
ساخته شده است، از جمعه )۱۴ خرداد ماه( در شبکه نمایش 

خانگی منتشر خواهد شد. 
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سریال، »زخم کاری« 
نخستین تجربه سریال سازی محمدحسین مهدویان در نمایش 
خانگی است که فیلمنامه آن را بر اساس رمانی به قلم محمود 

حسینی زاد به نگارش درآورده است.  
اولین قسمت از این سریال که در فضای نوآر ملتهب ساخته 
شده است، روز جمعه )۱۴ خرداد ماه( ساعت هشت صبح از 
طریق فیلیمو منتشر می شود و پخش آن به صورت هفتگی 

ادامه دارد.  
جواد عزتی، رعنا آزادی ور، هانیه توسلی، سعید چنگیزیان، الهه 
حصاری، عباس جمشیدی فر، مهدی زمین پرداز، امیرحسین 
هاشمی، سیاوش طهمورث، کاظم هژیرآزاد، منوچهر علیپور، 
مه لقا باقری، مائده طهماسبی، مرتضا امینی تبار،  سارا حاتمی،  
نیوشا علی پور و مه یاس پازوکی، بازیگران »زخم کاری« هستند.

عاشق  »من  است:  آمده  سریال  این  داستان  خالصه  در 
زمستونای اینجام. قشنگ نیست؟  

- قشنگه ولی سختی داره. پنج هزار کیلومتر پرواز می کنن 
فقط برای این که زنده بمونن. اولش خیلی ترسناکه ولی تهش 

خونه شونو پیدا می کنن.  
- اگه به تهش برسن.  
- بلد باشن می رسن.«

کارگردان:  و  نویسنده  از:  عبارتند  سریال  این  عوامل 
محمدحسین مهدویان، تهیه کننده: محمدرضا تخت کشیان، 
مجری طرح: کامران حجازی، مدیر فیلمبرداری: هادی بهروز، 
تدوین: سجاد پهلوان زاده، آهنگساز: حبیب خزایی فر، طراح 
گریم: شهرام خلج، طراح صحنه: بهزاد جعفری طادی، طراح 
لباس: آرتا ماهان، طراحی و ترکیب صدا: مهرشاد ملکوتی، مدیر 
صدابرداری: هادی ساعدمحکم، مدیر تولید: پیمان حجازی، 
فیلمبردار: محمد فکوری نیا، انتخاب بازیگر: کیومرث مرادی، 
بازیگردان: میالد اکبرنژاد، برنامه ریز: بهمن حسینی، دستیار 
اول کارگردان: حسین دیردار، مدیر تدارکات: فرامرز رضایی، 
جلوه های بصری: امین پهلوان زاده، جلوه های ویژه میدانی: آرش 
آقابیک، منشی صحنه: پوریا کاظمی فرد، عکاس:امیر جدیدی.

فیلم کمال تبریزی در جشنواره شانگهای  
کمال  کارگردانی  به  انداز«  دست  »داستان  فیلم سینمایی 
تبریزی و تهیه کنندگی محمد آفریده در نخستین نمایش 
جهانی، در جشنواره بین المللی شانگهای به روی پرده می رود. 
مجموعه  در  انداز«  دست  »داستان  فیلم  ایسنا،  گزارش  به 
دوره  چهارمین  و  بیست  در  پانوراما  بخش  در  آلترناتیوها 

جشنواره بین المللی فیلم شانگهای به نمایش در می آید. 
همزمان با نمایش این فیلم در جشنواره فیلم شانگهای  پوستر 

فیلم که توسط مهرداد موسوی طراحی شده منتشر شد 
در این فیلم که گفته می شود ،  متفاوت ترین آثار کمال 
تبریزی محسوب می شود، بازیگرانی  همچون رضا  کیانیان، 
همایون  نونهالی،  رویا  زین العابدین،  هدی  رضایی،  حبیب 

ارشادی، امید نعمتی حضور دارند.
پخش بین المللی دست انداز بر عهده شرکت ایریماژ است

جشنواره فیلم  شانگهای از تاریخ 2۱ تا ۳۰ خرداد ماه سال 
جاری در کشور چین برگزار می شود.

نسخه مرمت برای فرهنگی ترین فضای 
شهری اصفهان

 میدانگاه عباسی بخش مهمی از حافظه جمعی شهروندان 
میهمانسرای  ایران،  هتل  نام آشناترین  با  پیوند  در  اصفهانی 
عباسی در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت تا در انتظار مرمت 

و بازآفرینی باشد. 
به گزارش ایرنا، میدانگاه عباسی در تمام 5۰ سال گذشته نه 
تنها به واسطه پیوند با کهن  ترین هتل ایران که به دلیل محل 
تعامالت فرهنگی و اجتماعی شهروندان اصفهانی، دوستداران 
کتاب، اهل هنر، تئاتری ها، دانشجویان و گردشگران از جایگاه 
و اهمیت ویژه ای برخوردار است؛اما شوربختانه این مجموعه 
و تصرف،  نوع مدیریت، دخل  به دلیل  فرهنگی  میدانگاه  و 
بی توجهی و نبود مرمت اصولی دچار فرسودگی و فرسایش 
شده است و حاال با ثبت آن در فهرست آثار ملی ایران باید دید 
این نسخه می تواند رنج فرسودگی را از چهره میدانگاه معاصر 

اصفهان بزداید یا باید همچنان در غبار فراموشی بماند؟!
وقتی هتل عباسی اصفهان با طرحی از »ماکسیم سیرو« معمار 
فرانسوی از دل کاروانسرای صفوی بازآفرینی شد، نمای بیرونی 
این اثر باتالش  »الیاس یاسی گبای « معمار ایرانی و دانش 
آموخته دانشگاه تهران و بوزار پاریس طراحی و ساخته شد، 
بعدها به دلیل توجه و استقبال گردشگران و همچنین میزبانی 
دولت از دولتمردان و مهمانان خارجی به شهرداری اصفهان 
پیشنهاد داده شد تا برای همخوانی بیشتر، خانه های مقابل 
هتل خریداری و یک میدانگاه طراحی و اجرا شود، میدانگاهی 
که قرعه طراحی آن باز به نام گبای درآمد و با این وصف در 
سال 5۰ شمسی یکی از آثار ویژه فضای شهری معاصر اصفهان 
بنا شد.بنابر این بود تا مجموعه و میدانگاه عباسی با معماری 
ایرانی اسالمی و همخوان با بنای هتل عباسی ، به نوعی چشم 
انداز این هتل و پیشخوانی برای خدمات فرهنگی، پذیرایی و 
فروش صنایع دستی باشد اما کم کم این فروشگاه های کتاب 
بودند که راهشان به میدانگاه عباسی باز شد و این مکان به یکی 

از پاتوق های فرهنگی اصفهان تبدیل شد.
فروشگاه های  دربرگیری  دلیل  به  عباسی  میدانگاه  بنابراین 
صنایع دستی، کتابفروشی ها و فروشگاه های عرضه کاالهای 
فرهنگی چون موسیقی، نقاشی و خوشنویسی،  همچنین به 
دلیل محل آمد و شد هنرمندان، دوستداران کتاب، فرهیختگان 
و فرهنگیان در خاطره جمعی شهروندان اصفهان جایگاه ویژه 

و پررنگی گرفت.
عباسی،  میدانگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  ابعاد  از  گذشته 
همخوانی  و  عباسی  هتل  بنای  با  آن  معماری  همسویی 
اطراف،  تاریخی  بناهای  به  آن  احترام  و  تواضع  کمال  و 
آبی،  هرمی  گنبدهای  رواق ها،  با  اسالمی  ایرانی  معماری 
ردپای ظریف کاشیکاری و طرح گودال باغچه آن که بیشتر 
از هرچیز نماینده معماری اصیل ایرانی است موجب آن شد 

تا این بنا به درستی در فهرست آثار ملی ایران قرار گیرد.

اعالم وضعیت مراکز گردشگری
 در دوران ممنوعیت سفر

اما  ممنوعیت سفر،  اعالم  وجود  با  گفت  گردشگری  معاون 
کرونا  ملی  ستاد  مصوبه  مطابق  گردشگری  مراکز  فعالیت 
ممنوع نشده است. هیچ نقطه ای از کشور در وضعیت سفید 
کرونا قرار ندارد؛ طبق اعالم وزارت بهداشت، درحال حاضر ۱۳ 
شهر در وضعیت قرمز، 2۱۴ شهر در وضعیت نارنجی و 22۱ 
شهر در وضعیت زرد قرار دارند. سخنگوی ستاد ملی کرونا با 
هدف کنترل بیشتر ویروس کرونا، از بررسی پیشنهادی برای 
ممنوعیت سفر در تعطیالت نیمه خردادماه خبر داده است. 
رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا هم 
یادآور شده که ورود خودروهای غیربومی به شهرهای دارای 
دارای  از شهرهای  بومی  پالک های  یا خروج  قرمز  وضعیت 
مورد  در  و  دارد  جریمه  تومان  میلیون  یک  قرمز  وضعیت 
شهرهای نارنجی نیز ورود پالک های غیربومی به این شهرها 
نیم  جریمه  مشمول  آن ها  از  بومی  پالک های  خروج  نیز  و 
میلیون تومانی خواهد شد.با این وجود، ولی تیموریـ  معاون 
گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ـ گفت: با توجه به این که از دی ماه ۹۹ مراکز گردشگری با 
اصرار و پیگیری های این وزارتخانه در گروه یک مشاغل قرار 
گرفته اند، بدون تردید این مراکز می توانند میزبان مسافرانی 
باشند که با وسایل حمل و نقل عمومی به شهرهای مختلف 
ایران، فارغ از هرگونه رنگ بندی سفر می کنند.او یادآوری کرده 
در  گردشگری  فعالیت های  درباره  تصمیم گیری  مبنای  که 
شهرها و استان های مختلف، رنگ بندی ای است که از سوی 
ستاد ملی کرونا اعالم می شود. در تردد به / از شهرهای قرمز و 

نارنجی از طریق وسایل نقلیه شخصی ممنوعیت داریم.
با این حال، از برخی استان ها از جمله گیالن گزارش شده که 
مسؤوالن محلی از اجرای تور خودداری می کنند، به طوری که 
در هفته های گذشته، بیشتر تورها را به مبدأ بازگردانده اند و با 
برخی از این تورها هم برخورد شده است. معاون گردشگری 
هنوز درباره ممانعت هایی که از اجرای تور در برخی مناطق 

می شود، پاسخی نداده است.

چرا برای وام کرونا مهلت داده نشد؟
معاون گردشگری که حدود دو ماه پیش از امهال وام کرونا تا 
شهریورماه ۱۴۰۰ خبر داده بود، اکنون در اظهارات تازه ای علت 

امهال نشدن این وام را توضیح داد. 
به گزارش ایسنا، ولی تیموری فروردین ماه امسال اعالم کرد 
مهلت بازپرداخت اقساط کرونا طبق تصمیم ستاد ملی کرونا تا 
شهریورماه ۱۴۰۰ امهال شده است. این درحالی بود که بانک ها 
در یک ماه گذشته زیر بار چنین تعهدی نرفتند و پرداخت 
نشدن اقساط، برابر با جریمه دیرکرد و کسر از حساب ضامن 
بود. اینک او در توضیحاتی که به تازگی در صفحه شخصی 
خود منتشر کرده، علت اجرا نشدن این مصوبه را ابالغ نشدن 

دستورالعمل آن به بانک ها اعالم کرده است.
معاون گردشگری می گوید: بانک ها در طول یک ماه گذشته 
دستورالعمل مصوبی برای اعمال این امهال نداشتند و به همین 
باز  سر  گردشگری  فعاالن  بانکی  تسهیالت  امهال  از  خاطر 
می زنند. ان شاءاهلل با ابالغ این دستورالعمل در هفته آتی مشکل 

برطرف خواهد شد.
با وجود آن که بانک ها تاکنون تاخیر در بازپرداخت این تسهیالت 
را مشمول جریمه و کسر از حساب ضامن کرده اند، اما تیموری 
امهال تسهیالت  برای  کارمزدی  و  دارد: هیچ جریمه  تاکید 
بانکی فعاالن گردشگری تعلق نخواهد گرفت.او یادآور می شود: 
با توجه به استمرار محدودیت های مربوط به کرونا در صنعت 
گردشگری، بسته سوم حمایت های بانکی، بیمه ای و مالیاتی 
به فعاالن گردشگری برای بازه های زمانی سه تا شش ماهه در 
کارگروه بررسی آثار اقتصادی کرونا تصویب شده که ان شاءاهلل 
با تصویب نهایی در اولین نشست ستاد ملی کرونا در هفته 
آینده، ابالغ و اجرایی خواهد شد.ستاد ملی کرونا در مهرماه ۹۹ 
پرداخت تسهیالت از ۱۶ تا ۹۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱2 
درصد را به تمام کسب وکارهای گردشگری مصوب کرد. مقرر 
شده بود بازپرداخت این تسهیالت تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال 
شود، اما با ادامه تعطیلی سفرها و کسب وکارهای گردشگری، 
معاون گردشگری قول داد تمدید امهال تا شهریورماه ۱۴۰۰ 
را پیگیری کند؛ وعده ای که هنوز عملی نشده است. اگرچه 
با  و  سختی  به  هم  تسهیالت  امهال  قبل  دور  در  بانک ها 
پیگیری های فراوان، زیر بار مصوبه الزم االجرای ستاد ملی کرونا 

رفتند و البته برخی هم پایبند نماندند.

تمدید مهلت ارسال اثر 
به نمایشگاه ملی مد و لباس 

مهلت ارسال آثار به سومین نمایشگاه ملی مد، لباس و صنایع 
دستی ویژه توانمندی های دانشجویان دختر تا پایان خرداد ماه 
تمدید شد.  به نقل از روابط عمومی این رویداد، فراخوان سومین 
نمایشگاه ملی مد، لباس و صنایع دستی با هدف الگوسازی در 
زمینه مد و لباس در حوزه های زندگی اجتماعی دانشجویان 
با هدف افزایش غرور ملی، ایجاد زمینه های ورود دانشجویان 
دختر به فضای کسب و کار در حوزه مد و لباس و صنایع دستی 
و حمایت از طراحان نوپا و دانشجو در راستای کارآفرینی و 
ایجاد اشتغال و تقویت امید به آینده تا پایان خردادماه جاری 
تمدید شد. بخش های رقابتی این دوره از نمایشگاه شامل سه 
بخش طراحی، الگوسازی و دوخت لباس بانوان با استفاده از 
به روزرسانی یا استفاده مدرن از دست بافته ها و رودوزی های 
سنتی کشور، طراحی، الگوسازی و دوخت لباس های بانوان 
با تمرکز بر لباس های قومی )بروز رسانی یا استفاده مدرن از 
لباس های اقوام با توجه به کاربرد الگوی آنها با ذکر شناسنامه 
کار(؛ و هنرهای پوشیدنی شامل تولیدات صنایع دستی مرتبط 

با مد و لباس )زیورآالت، کیف، کفش، کمربند و......( است.
همچنین رویکردهای این نمایشگاه ملی، الگوها و سبک های 
اصیل و نوین ایرانی ـ اسالمی در پوشش مبتنی بر نمادهای 
فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی، معرفی وجهه مدرن هنر ایرانی 
در هنرهای پوشیدنی، مدرن سازی پوشش های سنتی و قومی، 
ترویج فرهنگ محیط زیستی در استفاده از متریال سازگار 
بازیافت اعالم شده است.ثبت نام  یا قابل  با محیط زیست و 
www.fhne. دانشجویان در این رویداد از طریق سامانه به آدرس

ir امکان پذیر است و مهلت ثبت نام عالقه مندان برای شرکت 
در این رویداد تا ۳۱ خردادماه تمدید شده است. پیش از این 
مهلت ارسال آثار این نمایشگاه تا ۱5 خردادماه اعالم شده بود.

»شما از یک کتاب، حداکثر سه چهار 
چیز باید یاد بگیرید و اگر دیدید که از 
یک کتاب بیش از این آموخته اید، بدانید 

که آن کتاب را درست نخوانده اید.« 
می خوانیم  آن چه  ایسنا،  گزارش  به 
پاکتچی،  احمد  سخنان  از  چکیده ای 
مرکز  علمی  عالی  شورای  عضو 
عضو  و  اسالمی  بزرگ  دائرة المعارف 
و  صادق  امام  دانشگاه  علمی  هیئت 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
فرهنگی درباره چگونگی کتاب خواندن 
است؛ او پیش از هر چیز سعی دارد به 
تفکیک موضوع خود از مسئله تندخوانی 
مهارت  یک  عنوان  به  سال هاست  که 
شناخته و ترویج می شود بپردازد: »باید 
توجه داشته باشیم که مقصود ما از این 
بحث، تندخوانی که امروزه به صورت 
یک اپیدمی درآمده، نیست؛ بلکه بحث 
ما در این جا در مورد چگونگی خواندن 
یک کتاب است. بدون این که سرعت آن 
را در نظر بگیریم. من فکر می کنم که 
اگر ما در بتوانیم صورت سوال و منظور 
خود را از آن مشخص کنیم، خود به 
خود به جواب سوال نیز خواهیم رسید. 
مورد  در  فقط  داریم،  ما  که  مشکلی 
کتاب نیست؛ مشکل ما در مورد هر نوع 
آموزش و پرورش و اطالع رسانی است 
که اطالع رسانی و آموزش از طریق یک 
کتاب، یکی از مصادیق آن است. گاهی 
اوقات در این زمینه دچار مجموعه ای از 
سوء تفاهم ها هستیم که از افکار سنتی 
می گیرد.  ما سرچشمه  انعطاف پذیر  و 
از نظر ما یک کتاب خوان خوب کسی 
است که همه کتاب را به دقت بخواند 
و چیزی را از قلم نیندازد و اگر جایی را 

نفهمید، دوباره بخواند. 
و  خواندن  بین  که  داشت  توجه  باید 
تعبیر  از  معموال  و  است  فرق  دانستن، 
»فهم« برای این مسئله استفاده می کنند. 
است  این  است،  مهم  ما  برای  آن چه 
که مالک این فهم چیست و چه وقت 
می توان گفت من این کتاب را فهمیدم 
یا نفهمیدم. کسانی که با دید انتقادی در 
این زمینه اظهار نظر کرده اند و کتاب و 
مقاله نوشته اند، می گویند: کسی که کتابی 
نوشته است، با یک انسجام فکری و فهم 
عمیق از مطلب، شروع به نوشتن کرده 
است. وقتی ما این کتاب را می خوانیم، در 
حقیقت با یک اطالع رسانی و یک ارتباط 
مواجه هستیم؛ یعنی این کتاب مثل یک 
سیستم مخابراتی عمل می کند و قرار 
است افکاری را که در ذهن نویسنده بوده، 

به خواننده منتقل کند.«
پاکتچی در ادامه به شرح یک ارتباط 
و  می پردازد  مخاطب  و  کتاب  میان 
انتقال  این  بر سر  ما  می گوید: »بحث 

است؛ یعنی آیا این سیمی که قرار است 
پیام را به ذهن ما برساند، درست عمل 
می کند یا خیر؟ بنابراین، کتاب ابزاری 
نویسنده  از ذهن  را  فکر  است که آن 
با  می کند؛  منتقل  خواننده  ذهن  به 
بیشتری  توانایی های  که  تفاوت  این 
این  دارد.  تلفن  سیم  یک  به  نسبت 
نکته یکی از حساس ترین قسمت های 
این مسئله است که وقتی یک کتاب را 
می خوانیم، در حال برقراری یک ارتباط 
انسانی هستیم؛ منتها ابزار ارتباطی ما 
ویژگی های خاصی دارد که باید آن را 
درک کنیم؛ مثال وقتی او حرف می زند، 
در  و  بدهیم  را  جوابش  نمی توانیم  ما 
واقع، این یک مکالمه یک طرفه است که 
کار را دشوارتر می کند. این محدودیت 
هر  به  اما  دارد.  وجود  کتاب  مورد  در 
حال باید توجه داشت که کتاب نیز یک 
قرار  نقطه  دو  و  است  ارتباطی  وسیله 

است که به یکدیگر وصل شوند. 
در این جا ما با ذهن و فکر دو انسان مواجه 
هستیم، پس امواج باید طوری طراحی 
شوند که بتوانند این دو ذهن را به هم 
مرتبط سازند و آسیب شناسی قضیه نیز 
درست از همین جا آغاز می شود؛ یعنی 
به محض این که دیدیم ارتباط بین دو 
ذهن برقرار نشد، باید به دنبال اشکال 
در  نمی فهمیم  که چرا  بگردیم  قضیه 
این کتاب چه چیز نوشته شده است. 
در واقع، کتاب خوانی ارتباط ذهنی میان 
دو انسان است که مهم نیست هر دو 
در یک زمان باشند یا نباشند. پس باید 
فکر کنیم همان اتفاقاتی که در ذهن 
نویسنده رخ داده تا به این فکر منجر 
در  باید  فرایند،  آن  از  بسیاری  شده، 
ذهن خواننده نیز اتفاق افتد. در خواندن 
یک کتاب، ما از یک فاصله پشت پرده، 
در حالی با این افکار مواجه می شویم 
نویسنده  سابقه  از  روشنی  تصویر  که 
نداریم؛ حال آن که به ما می گویند اگر 
بخواهید یک کتاب را خوب بفهمید، 
باید سعی کنید همان طور که نویسنده 
فکر می کرده، فکر کنید و این چگونه 
ممکن است در حالی که ارتباط ما با 
نوشته  یک  پس  از  فقط  شخص  آن 

است و هرگز او را ندیده ایم؟ حتی در 
بیوگرافیک  اطالعات  مواقع،  از  خیلی 
نویسنده  مورد  در  هم  را  ساده  خیلی 
مسائل،  این  وجود  با  بنابراین  نداریم. 
چگونه این توقع می تواند به جا باشد؟ 
پاسخ این است که ما همیشه اول باید 
شکلی را که یک چیز باید داشته باشد، 
ترسیم کنیم و بعد امکانات خودمان را 
در نظر بگیریم. وقتی ما هدف را درست 
تعیین کنیم و صورت مسئله را درست 
متوجه شویم، آن وقت سعی می کنیم 
که امکانات را نیز به دست آوریم. ممکن 
است کسی بگوید: این کار دور از ذهن 
به نظر می رسد، زیرا اگر ما چنین علمی 
زمینه  آن  در  نمی آمدیم  داشتیم،  را 
کتاب بخوانیم؛ این کاری که راجع به آن 
صحبت می کنید، کاری است مشکل تر 
انجام  از آن چه نویسنده اول  و مهم تر 
داده است.«او در ادامه به بیان جزئیات 
بیشتری از چگونگی مواجهه با کتاب 
در حین مطالعه می پردازد: »در پاسخ 
به مسئله، باید عرض کنم که خیر، در 
این مورد، توصیه های عملی هم وجود 
دارد. در برخورد با هر کتاب یا مطلبی، 
فورا باید جایگاه و استراتژی خودمان را 
تعریف کنیم. چنان چه وقتی در طول روز 
با افراد مختلف مواجه می شویم، جایگاه 
خودمان را با آن فرد در نظر می گیریم و 
براساس آن، واکنش های متفاوت نشان 
می دهیم. ما در رعایت این مسائل، در 
ارتباط های حضوری موفقیت بیشتری 
برخورد  کتاب  با  وقتی  ولی  داریم، 
می کنیم، ناگهان این درجه موفقیت را 
از دست می دهیم. علت هم این است 
برآوردی  خود  مخاطب  به  نسبت  که 
دو  حضوری،  ارتباط های  در  نداریم. 
طرف وجود دارد: من و مخاطب من؛ 
وقتی من به نسبت موفقم، معنی اش 
این است که هم در برآورد خود نسبت 
به جایگاه خودم و هم در برآورد خود 
توفیق  به یک  مقابل  به طرف  نسبت 
نسبی دست یافته ام. در کتاب خوانی هم 
دو طرف وجود دارد: من و مخاطب من. 
وقتی من موفق نیستم، یعنی نمی توانم 
درست تشخیص دهم که کتاب مورد 

مطالعه از چه جایگاهی برخوردار است؛ 
به عبارت دیگر، روابط خودم را با آن 
تنظیم نکرده ام. این یکی از پارامترهای 
مهم و تعیین کننده در جهت درست 
خواندن است. اگر ما توانستیم تشخیص 
خوبی از مخاطب پیدا کنیم و بدانیم 
چه کتابی داریم می خوانیم، قطعا گام 
مهمی را در جهت بهتر خواندن کتاب 
نیست  کار  تمام  این  اما  برداشته ایم؛ 
بخش دیگری از کار به ساختار متنی 
خود کتاب برمی گردد؛ چیزی که آدلر 
- فیلسوف آمریکایی - بیش از همه به 
آن توجه کرده است. در هنگام خواندن 
یک کتاب باید بدانیم چه سواالتی در 
ذهن نویسنده مطرح بوده است؛ به چه 
فرضیه هایی می خواسته برسد و براساس 
طبقه بندی  را  کتابش  سیستمی  چه 
کرده است. وقتی که این مطالب خیلی 
شفاف و روشن در کتاب مطرح شده 
سرفصل ها  مورد  در  به خصوص  است؛ 
و فهرست ها این روش خیلی جا افتاده 
باشیم که  باید توجه داشته  اما  است؛ 
فهرست مطالب، تنها جنبه راهنمایی 
برای جست وجو دارد و فهرست مطالبی 
که ما به دنبال آن هستیم، این نیست. 
هدف ما این است که بفهمیم در مغز 
گاهی  است.  گذشته  چه  نویسنده 
فهرست مطالب طوری انتخاب می شود 
که   - اصلی  سرفصل های  بیان گر  که 
در ذهن نویسنده بوده - نیست؛ مثال 
نویسنده می خواهد یک مطلب  وقتی 
را در لفافه بگوید، در فهرست مطالب، 
جایگاهی را برای آن در نظر نمی گیرد. 

یک  سرفصل  تنظیم  در  این که  دیگر 
عمومی،  اذهان  مانند  مسائلی  کتاب، 
مسئله مالحظات گوناگون اجتماعی و 
... موثر است؛ بنابراین نباید تصور کرد 
که سرفصل هایی که به عنوان فهرست 
مطالب چاپ می شود، عینا منطبق بر 
بازسازی  برای  ما  است که  آن چیزی 
به  بوده،  نویسنده  مغز  در  که  طرحی 
شما  به  قطعا  ولی  هستیم؛  دنبالش 
کمک می کند؛ یعنی شما می توانید از 
فهرست مطالب موجود استفاده کنید، 
آن را در مورد بررسی و ویرایش قرار 
مالک  را  خود  ویراسته  متن  و  دهید 
مطالب  فهرست  نه  دهید،  قرار  عمل 
به  این که  برای  ضمنا  را؛  چاپ شده 
سواالت و فرضیات برسد، می توانید از 
امکانات موجود استفاده کنید؛ یعنی از 
نظر علمی، قاعده بر این اساس است که 
فرد در یک فصل سوالی را مطرح کند، 
به نتیجه ای برسد و سپس وارد فصل 
بعدی شود. حالت دیگر این است که 
در یک فصل، عناصر مختلفی را با هم 

بیامیزد تا از آن نتیجه گیری کند. 

فهرست  در  شاهوار  قله  قرارگیری   
میراث طبیعی ملی کشور، مهر تاییدی 
بر رویکرد مثبت دولت نسبت به حفظ 
این اثر ارزشمند و شنیدن ندای دوست 

داران طبیعت و محیط زیست بود. 
به گزارش ایرنا، در هفته گذشته ثبت 
در  شاهرود  شهرستان  شاهوار  قله 
فهرست میراث طبیعی ملی کشور از 
سوی وزیر میراث فرهنگی، گرشگری و 
صنایع دستی به استاندار سمنان ابالغ 
شد. اقدامی که خرسندی همه ساکنان 
شاهرود و بسطام به ویژه دوست داران 
محیط زیست و منابع طبیعی را در پی 
با سه هزار و ۹۴5  داشت.کوه شاهوار 
های  استان  بین  مرز  در  ارتفاع،  متر 
گلستان و سمنان بلندترین قله در شرق 
رشته کوه البرز است. شاهوار برای اهالی 
شاهرود نه فقط یک کوه بلکه مهمترین 
عامل برای شکل گیری حیات در این 
خطه است. شاهوار آب مورد نیاز برای 
آشامیدن و کشاورزی را در این منطقه 
تأمین می کند و سبب شکل گیری 
به  و شاهرود  بسطام  در دشت  تمدن 
هواترین  و  آب  خوش  از  یکی  عنوان 

بخش های استان سمنان شده است.
به  عالقه مندان  و  دوست داران  تالش 
محیط زیست در این شهرستان در دهه 
۹۰ به منظور حفظ این اثر طبیعی از 
های  برداشت  از  جلوگیری  و  تخریب 
معدن  خصوص  به  معادن  رویه  بی 
بوکسیت تاش در دامنه شاهوار سبب 
شد تا از سال گذشته قرارگیری این قله 
در فهرست میراث طبیعی ملی کشور 
به یکی از خواسته های مردم شاهرود 
تبدیل شود. اکنون نیز با گذشت کمتر 
از یک سال این مورد تحقق یافته است.

یک فعال حوزه گردشگری در گفت و 
گو با ایرنا تاکید دارد که ثبت این اثر 
طبیعی در فهرست میراث ملی کشور 
نشان دهنده اهمیت و منحصر به فرد 
وزارت  دیدکارشناسان  از  آن  بودن 
و صنایع  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
می  شریعتی  محسن  است.  دستی 
افزاید: قله شاهوار و دامنه های پیرامونی 
شامل مناطق بسیار خوش آب و هوا و 
خوش گردشی است و مسیرهای صعود 
آن برای کوهنوردان و عالقه مندان به 

گردشگری ورزشی جذاب است.
ظرفیت های منحصر به فرد شاهوار سبب 

ثبت آن در فهرست میراث ملی شد
شریعتی اظهار داشت: شاهوار به عنوان 
بلندترین قله البرز شرقی با دارا بودن 
متنوع،  پیمایش  و  صعود  مسیرهای 
پذیرای کوهنوردان سراسر کشور است.

در  شاهوار  کوه  نقش  به  اشاره  با  وی 
شهرستان  شمال  منطقه  آب  تأمین 
شاهرود یادآور شد: شاهوار از شمال با 
کمی فاصله به جنگل های هیرکانی می 
رسد و کانون آب ساز این جنگل ها در 
محدوده خود در قسمت شمالی است 
و در قسمت های جنوبی و شرقی و تا 
حدودی هم بخش غربی به عنوان یک 
کانون 2۰۰ میلیون ساله مرکز تولید 
آب و ایجاد یک تمدن بزرگ در دشت 

شاهرود و بسطام است.
از  همچنین  گردشگری  فعال  این 
عنوان  با  شاهوار  جنوبی  های  دامنه 
مناطق پرظرفیت گردشگری یاد کرد 
و گفت: روستای نگارمن، قطار زرشک، 
دره اقبالیه و آبشارهای آن، آبشارهای 
دره اوستا که در فصل زمستان یخی 
هستند، آبشار ابرسج و کمی آن طرف تر 

منطقه فرحزاد و مجن با شاهوار مرتبط 
هستند.شریعتی با تأکید بر اینکه این 
مناطق جدا از خوش آب و هوا و خوش 
نیز  تنوع گیاهی  از نظر  بودن  گردش 
چند  شاهوار  در  افزود:  هستند،  غنی 
گونه گیاهی بومی وجود دارد که مشابه 
آن در هیچ کجای دنیا پیدا نمی شود 
و بر روی آن ها نیز مطالعاتی درحال 
انجام است.وی اضافه کرد: از سوی دیگر 
در چشمه هفت رنگ نیز آب به دلیل 
خروج از مسیر کانی های متنوع، عالوه 
بر چند رنگ بودن و زیبایی منحصر به 
فرد، کاربرد درمانی نیز دارد.این فعال 
بخش گردشگری در ادامه به تنوع گونه 
های جانوری در کوه شاهوار نیز اشاره و 
ابراز کرد: در محدوده روستای تاش و 
قسمت های شمالی آن، به جز منظره 
های چشم نواز و زیبا، امکان برگزاری 
تورهای حیات وحش  وجود دارد چرا 

که تنوع جانوری و حیاتی پویا دارد.
شرایط  از  را  شاهوار  بوکسیت  معدن 

آرمانی دور کرد
شریعتی با بیان اینکه تنوع جانوری این 
منطقه به دلیل قرار گیری و فعالیت معدن 
بوکسیت از حالت آرمانی خود فاصله گرفته 
است، افزود: با این حال وجود کل و بز، 
قوچ ومیش، خرس قهوه ای، دسته های 
گراز و پرندگان شکاری ظرفیت بی نظیر 
و بکری در حوزه گردشگری در دامنه های 
شاهوار ایجاد کرده است.حمیدرضا حسنی 
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی شهرستان شاهرود نیز در 
گفت وگو با ایرنا، ضمن تبریک ثبت قله 
شاهوار در فهرست میراث طبیعی ملی 
کشور به دلسوزان و عالقه مندان شاهرود، 
اظهار داشت: دارا بودن بیشترین ارتفاع 

در بخش شرقی رشته کوه البرز، حیات 
وحش متنوع، گونه های گیاهی خاص و 
تأمین آب دشت بسطام و شاهرود و تغذیه 
سفره های زیرزمینی برای انجام کشاورزی 
در منطقه موهبت هایی خدایی است که 

در این کوه شکل گرفته ست.
شاهوار میزبان جشنواره های گردشگری 

می شود
برگزاری  برای  ریزی  برنامه  از  حسنی 
جشنواره گردشگری در شاهوار پس از 
پایان کرونا خبر داد و گفت: نخستین 
دامنه  به  سفر  گردشگری  جشنواره 
های شاهوار پس از عادی شدن شرایط 
کرونایی در شاهرود برگزار می شود تا 
پیش  از  بیش  شناساندن  برای  بتوان 
ظرفیت های گردشگری این منطقه به 

هموطنان گام برداشت.
ضوابط خاص بر قله و حریم اثر ثبتی 

حاکم می شود
وی با تاکید بر اینکه باید ظرفیت های 
طبیعی و مناظر زیبای این کوهستان 
را برای آیندگان حفظ کرد، افزود: ثبت 
ملی سبب می شود ضوابطی بر قله و نیز 
مناطق پایین دست حریم اثر ثبتی حاکم 
شود و اجازه بهره برداری بیش از حد به 
بهره برداران بخش معدنی هم داده نشود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی شهرستان شاهرود با تأکید 
برداری  بهره  محدودکردن  ضرورت  بر 
معادن در کوه شاهوار ابراز کرد: زمانی که 
فعالیت های مخرب در شاهوار رخ ندهد 
و محیط زیست و حیات وحش منطقه 
در معرض آسیب قرار نگیرد می توان 
میزبان دوستداران طبیعت، کوهنوردان 
وگردشگران بسیاری برای بازدید از این اثر 

طبیعی ملی بود.

اگر زیاد آموختید، بدانید کتاب را درست نخوانده اید!

شنیدن ندای دوست داران طبیعت با قرارگیری شاهوار در میراث طبیعی کشور

فرهنگی
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سیامک نعمتی به تیم ملی دعوت شد
بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس، یکشنبه)۹ خرداد( به اردوی 

تیم ملی فوتبال ملحق می شود. 
به گزارش ایسنا، با تصمیم کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران، 
سیامک نعمتی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به تیم ملی 
دعوت شد و قرار است، یکشنبه، ۹ خرداد به اردوی تیم ملی 

در کیش ملحق شود.
ایران برای حضور در مقدماتی جام جهانی  تیم ملی فوتبال 
2۰22 در اردوی کیش به سر می برد و دوشنبه، ۱۰ خرداد 

عازم منامه بحرین می شود.

شمسایی:
 بگذاریم تیم ملی با آرامش

به جام جهانی برود!
کاپیتان اسبق تیم ملی فوتسال خواستار مهیا کردن شرایط 

مناسب برای حضور تیم ملی فوتسال در جام جهانی شد. 
گفت وگو  در  فوتسال،  کارشناس  و  مربی  شمسایی  وحید 
از  ایسنا، در مورد وضعیت تیم ملی فوتسال گفت: من  با 
دور وضعیت را مشاهده می کنم اما طبق گفته های سرمربی 
آماده  برای  ویژه ای  ستاد  و  است  خوب  شرایط  ملی  تیم 
پرداخت  اینکه  است. ضمن  ملی تشکیل شده  تیم  سازی 
باقی مانده پاداش ملی پوشان نیز قطعا روحیه آن ها را باال 

خواهد برد و باید آن را به فال نیک گرفت.
نیز ممکن است در  اتفاقات  برخی  این حال  با  افزود:  وی 
مسیر موفقیت تیم ملی سنگ اندازی کند مثال آقایی که 
همه بدبختی های فوتسال در دوره مدیریت او بوده و خودم 
در سفرهایی که با ایشان بودم می دیدم که دوست دارد تیم 
ملی نتیجه نگیرد تا پاداشی پرداخت نشود حاال به تمرینات 
تیم ملی فوتسال می رود و از همین ابتدای اردو می خواهد 
خودش را نشان دهد. شاید این آقا می خواهد موفقیت های 
آینده را به نام خودش مصادره کند در حالی که هیچ لزومی 

به حضور او در تمرینات نبوده است.
 شمسایی ادامه داد: وقتی این آقا محروم است و حق کار 
کردن ندارد، چرا دائم خودش را نشان می دهد و دور و بر 
تیم ملی و تیم های باشگاهی می چرخد تا پست و مقامی 
بگیرد. این آقایان بهتر است دست از سر فوتسال بردارند 
آنها  دیدن  از  مطمئنا کسی  بکشد.  نفس  نیز  ملی  تیم  تا 
ایجاد  جز  ایشان  و حضور  گیرد  نمی  روحیه  تمرینات  در 
حاشیه چیز دیگری ندارد و بهتر است که بگذاریم تیم ملی 

با آرامش به جام جهانی برود.

رکورد کسب امتیاز از سرویس 
در لیگ ملت های والیبال شکسته شد

بازیکن تیم ملی والیبال لهستان موفق شد یک رکورد جدیدی 
را به نام خود ثبت کند. 

به گزارش ایسنا، ویلفردو لئون، بازیکن سابق تیم ملی والیبال 
کوبا و ملی پوش فعلی لهستان توانست یک رکورد جدید در 

والیبال را به نام خود ثبت کند.
ویلفردو لئون در روز دوم رقابت های لیگ ملت های والیبال 
توانست رکورد کسب امتیازات از سرویس در این رقابت ها 
امتیاز  بازی ۱۳  بازیکن در طول  این  بزند.  نام خود  به  را 
از سرویس به دست آورد و رکورد جدیدی را به نام خود 

ثبت کرد.
در این بازی لهستان با درخشش بازیکنانش موفق شد با نتیجه 

۳ بر ۱ مقابل صربستان پیروز شود.
پیش از این یوجی نیشیدا ستاره ژاپن و ساموئل واکر، در سال 

2۰۱۹ با ثبت ۷ امتیاز سرویس رکورددار بودند.

موافقت آسیا با برگزاری مسابقات بوکس 
در ایران

طبق اعالم حسین  ثوری، کنفدراسیون بوکس آسیا با برگزاری 
یک دوره مسابقات بین المللی در ایران موافقت کرد. 

ایسنا، حسین ثوری رئیس فدراسیون بوکس  به گزارش 
رئیس  ال اتیبا«  »انس  با  خود  دیدار  از  پس  ایران، 
در  پستی  انتشار  با   ،)asbc( آسیا  بوکس  فدراسیون 
صفحه رسمی خود اعالم کرده است که فدراسیون آسیا 
ایران  در  بوکس  بین المللی  مسابقات  یک  برگزاری  با 

موافقت کرده است.
طبق خبرهای ابتدایی که در مورد این مسابقات منتشر 
شد، قرار است این تورنمنت بین المللی با میزبانی ایران 
بگیرد.  قرار  آسیا  فدراسیون  تقویم  در  رسمی  به صورت 
طی  مسابقات  این  دقیق تر  اطالعات  ثوری  گفته  طبق 
آینده اطالع رسانی می شود.در حال حاضر تیم  روزهای 
برای برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا  ایران  ملی بوکس 
در امارات اردو زده و حسین ثوری نیز به همراه تیم در 

دبی حضور دارد.

پنج مدال طالی فرنگی کاران جوان ایران 
در جام قهرمانان ترکیه

تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان در مسابقات پنج وزن 
نخست رقابت های بین المللی جام قهرمانان در ترکیه به 5 

مدال طال و مدال برنز دست یافت. 
مسابقات  فینال  و  رده بندی  رقابت های  ایرنا،  گزارش  به 
پنج وزن نخست جام قهرمانان ترکیه، شنبه شب برگزار 
ایمان  کیلوگرم،   55 وزن  در  ده بزرگی  امیررضا  که  شد 
 ۷2 در وزن  امیر عبدی  کیلوگرم،   ۶۳ در وزن  محمدی 
کیلوگرم، محمد ناقوسی در وزن 82 کیلوگرم و مرتضی 
الغوسی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال طال دست یافتند 
و محمد مهدی جواهری در وزن 55 کیلوگرم نیز صاحب 

مدال برنز شد.
رقابت ها  این  دوم  وزن  پنج  مقدماتی  مسابقات  همچنین 
در حالی شنبه برگزار شد که دانیال سهرابی در وزن ۶۷ و 
علیرضا مهمدی در وزن ۷۷ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند 
دیدار  راهی  کیلوگرم  وزن ۱۳۰  در  نیز  بیات  امیرمحمد  و 
رده بندی شد. علی عابدی درزی در وزن 8۷ کیلوگرم نیز با 

شکست مقابل حریفان از دور رقابت ها کنار رفت.

دبیر فدراسیون بیماران خاص: حضور ۱۲۸ 
ایرانی در پیکارهای جهانی ۵ کیلومتر

دبیر فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا با اشاره به 
برگزاری مسابقات 5 کیلومتر جهانی گفت: این مسابقات از 
روز جمعه با حضور ۱28 ورزشکار ایرانی آغاز شد که تا ۱۴ 
خرداد ادامه دارد. هر شرکت کننده باید مستندات و رکوردهای 
خود را اعالم کند. »سیدمحسن موسوی« روز یکشنبه در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا، تصریح کرد: رقابت های 5 کیلومتر به 
هر شکل از سوی فدراسیون جهانی با هدف تعمیم و توسعه 
ورزش برنامه ریزی شد که در بازه زمانی یک هفته ای در سراسر 
جهان برگزار می شود و پس از آن نتایج از سوی این فدراسیون 
بود  قرار  جهانی  رقابت های  داد:  ادامه  شد.وی  خواهد  اعالم 
تابستان سال جاری در ایالت تگزاس آمریکا برگزار شود که با 
توجه به شیوع ویروس کرونا، لغو شد، اما فدراسیون جهانی با 
هدف توسعه ورزش و تاکید و توجه به این امر، رقابت های  5 
کیلومتر را برنامه ریزی کرد تا نشان دهد ورزش در همه حال 

باید پیگیری شود.
موسوی تاکید کرد: این مسابقات باید به شکلی برگزار شود 
که قابلیت اندازه گیری داشته باشد، بر همین اساس پس از 
اعالم فدراسیون جهانی هر استان 5 ورزشکار را برای حضور در 
این رویداد مجازی معرفی کرد که هم اکنون با توجه به نصب 
برنامه های مورد تایید و ساعت های هوشمندی که در اختیار 
ورزشکاران است آنها در رشته های شنا، دوومیدانی، پیاده روی، 
کوهنوری، دوچرخه سواری و تردمیل رکوردگیری خود را آغاز 
کردند که پس از دریافت اطالعاتی که به دست ما می رسد، 

برای فدراسیون جهانی ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: این مسابقات جنبه قهرمانی ندارد و هدف تعمیم 
و توجه به ورزش است، بر همین اساس کالس بندی لحاظ 
نشده و ورزشکاران در رشته هایی که شرکت می کنند سنجیده 

می شوند.
دبیر فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا تاکید کرد: با 
توجه به حجم بسیار اطالعات و نیاز به ارسال به موقع رکوردها 
به فدراسیون جهانی، باید هر ورزشکار در پایان فعالیت خود 
نتایج را در کوتاه ترین زمان برای ما ارسال کند تا بتوانیم در 
اسرع وقت در اختیار مسووالن جهانی قرار دهیم و اگر تعللی 
از سوی ورزشکاران صورت بگیرد، عواقب ناشی از آن بر عهده 
خود ورزشکار است.  همانطور که گفتم هر استان 5 ورزشکار 
را می توانست معرفی کند اما برخی از استان ها چون از تمام 
ظرفیت خود استفاده نکردند این سهم در اختیار سایر استان ها 

قرار گرفت تا سهمیه ورزشکاران کشورمان از بین نرود.
ورزشکاران  تعداد  بیشترین  کرد:  تصریح  پایان  در  موسوی 
متعلق به استان اصفهان با 2۰ و کمترین هم به استان ایالم با 

2 سهمیه است.

توخل:
 برای قهرمانی در لیگ قهرمانان به 
عملکردی با سطح باال نیاز داشتیم

سرمربی تیم فوتبال چلسی پس از قهرمانی تیمش در لیگ 
به  منچسترسیتی  برابر  پیروزی  برای  گفت:  اروپا  قهرمانان 
عملکردی با سطح بسیار باال نیاز داشتیم و این همان کاری بود 

که در زمین انجام دادیم. 
در  اروپا شنبه شب  قهرمانان  لیگ  فینال  ایرنا،   به گزارش 
ورزشگاه »دراگائو« شهر پورتو پرتغال برگزار شد و در نهایت 
توانست  شده  حساب  و  منطقی  نمایشی  ارائه  با  چلسی 
منچسترسیتی را با یک گل شکست داده و جام قهرمانی را 

از آن خود کند.
بازی  این  از  پس  لندن  آبی های  سرمربی  توخل«  »توماس 
اظهار داشت: واقعا نمی دانم حس خودم را بیان کنم. باالخره 
موفق شدیم قهرمان شویم. از اینکه برای دومین بار فینال لیگ 
قهرمانان را تجربه کردم، خوشحالم. بدست آوردن این جام 
حس متفاوتی برای من داشت. بازیکنان ما مصمم به گرفتن 

جام بودند.
وی ادامه داد: از ابتدا قصد داشتیم کار را برای منچسترسیتی 
سخت کنیم. من همه را به شجاع بودن تشویق می کردم تا 
بتوانیم به سیتی ضد حمله بزنیم. بازی بسیار سخت و درگیرانه 

بود اما بازیکنان به یکدیگر کمک می کردند.  
سرمربی چلسی اضافه کرد: این یک پیروزی فوق العاده بود و 
آن را به همه تبریک می گویم. برای پیروزی در این بازی به 
عملکردی با سطح بسیار باال نیاز داشتیم و این همان کاری 
بود که ما در زمین انجام دادیم.  نمی توانم از بازیکنی به صورت 
انفرادی تعریف کنم چرا که همه آن ها نگرش خوبی در دفاع 
داشتند و این به تیم کمک می کرد.  او تصریح کرد: انتظار 
داشتم فرناندینیو در ترکیب ثابت قرار بگیرد، اما پپ گواردیوال 
ترکیب هجومی را برای این بازی در نظر گرفت. زمانی که در 
دورتموند قهرمان شدم، در اولین تمرین بعدی جاه طلبی من 
کمتر نشد. البته االن باید تا چند روز برای این قهرمانی جشن 

بگیریم و بعد از حداقل دو هفته در مورد آینده فکر کنیم.  

مدیرعامل باشگاه مس:
شایعه تغییر در کادر فنی تیم فوتبال مس 

رفسنجان صحت ندارد
مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان گفت: شایعه تغییر در کادر 
فنی این تیم صحت ندارد و اعضای تیم با قوت به کار خود 
ادامه می دهند.  مجید زیندینی روز یکشنبه پیرامون شایعات 
رخ داده شده در فضای مجازی برای این تیم به رسانه ها اعالم 
کرد: متاسفانه نتایج اخیر تیم ما باعث سوء استفاده عده ای از 
سودجویان شده و بارها اخبار نادرستی درباره تیم فوتبال مس 

رفسنجان، کادر فنی و حتی شخص بنده منتشر شده است.
نظر  در  را  فصل  کل  ما  که  است  حالی  در  این  افزود:  وی 
می گیریم؛ نه فقط چند هفته اخیر را، لذا با در نظر گرفتن نتایج 
کل فصل، تیم فوتبال مس رفسنجان در مجموع نتایج قابل 
قبولی گرفته و ما از عملکرد مجموعه تیم رضایت کامل داریم.

زیندینی  با اشاره به عملکرد نادرست برخی مربیان و رسانه های 
منتسب به آنها برای مطرح کردن نامشان به عنوان گزینه 
هدایت سایر تیم ها ادامه داد: بهتر است این دست از مربیان 
دارند،  مس  به  شدن  نزدیک  به  زیادی  عالقه  ظاهرا  که 
تمرکزشان را روی تیم  خودشان بگذارند تا عالوه بر حفظ 
فضای سالم لیگ برتر، از ورود حواشی به تیم خودشان و 

سایر تیم ها نیز جلوگیری شود.

می گوید  ایران  فوتبال  پیشکسوت 
تیم های ملی فوتبال عراق و بحرین در 

حد و اندازه فوتبال ایران نیستند. 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  استیلی  حمید 
ملی  تیم  روزهای  این  شرایط  درباره 
فوتبال ایران اظهار کرد: تیم ملی فوق 
العاده خوبی داریم که یک نسل بسیار 
خوب را در خدمت خود دارد. تا به حال 
ما در تیم ملی این تعداد بازیکن لژیونر 
وجود نداشت که این بسیار برای تیم 
تیم  بازیکنان  همه  است.  خوب  ملی 
ملی بسیار خوب هستند و االن هم که 
لیست تیم ملی اعالم شده و تیم در 
اردو است باید به نظر کادر فنی احترام 
بگذاریم و امیدوار باشیم تا تیم بهترین 

نتیجه را بگیرد.
تدارکاتی  بازی های  چون  افزود:  وی 
زیادی برگزار نکردیم این موضوع کار 
ما را سخت می کند اما تیمی در اختیار 
داریم که سال هاست در کنار هم بازی 
می کنند و در جام جهانی هم بوده اند. 
بنابراین در این تیم نباید تغییرات زیادی 
ایجاد کنیم چون زمان کافی تا شروع 
کافی  زمان  اگر  است.  نمانده  بازی ها 

وجود داشت قطعا می شد از سرمربی 
تیم ملی انتظار داشت که روند تغییرات 
را آغاز کند اما االن خیلی نباید در تیم 
تغییر ایجاد کنیم چون استراتژی ما این 
است که چهار بازی پیش رو را ببریم 
و نتایج خوبی بگیریم. برای رسیدن به 
این هدف هم باید سعی کنیم کار دفاع 

تیمی را به خوبی انجام بدهیم.
و  ایران  حمله  خط  قدرت  درباره  او 
مهدی  همچون  بازیکنانی  عملکرد 
کرد:  اظهار  آزمون  سردار  و  طارمی 
فوتبال یک بازی تیمی است بنابراین 

عملکرد  حمله  خط  در  باید  هم  ما 
خط  در  هم  و  باشیم  داشته  خوبی 
دفاع خوب کار کنیم. اگر همه تیم در 
وقتی  کنند  می  شرکت  هجومی  فاز 
توپی از دست می رود همه بازیکنان 
برای دفاع از دروازه باید عمل کنند. 
که  عاملی  مهمترین  من  اعتقاد  به 
باعث می شود تیم ملی نتیجه بگیرد 
همبستگی تیمی است. اگر بازیکنان 
هم در خط حمله و هم در خط دفاع 
قطعا  بدهند،  انجام  را  شان  وظایف 
بگیریم.  را  خوبی  نتایج  می توانیم  ما 

رو  پیش  بازی های  که  است  درست 
برای ما بسیار حساس است اما عراق 
نیستند.  ما  فوتبال  اندازه  بحرین  و 
گاهی اتفاقاتی رقم می خورد که فقط 

باعث حساسیت بازی می شود.
از  دیگری  بخش  در  استیلی 
کریم  شدن  اضافه  به  صحبت هایش 
باقری به اردوی تیم ملی اشاره کرد و 
گفت: آمدن کریم باقری به اردوی تیم 
ملی یک اتفاق بسیار خوب بود چون او 
قطعا می تواند به تیم ملی کمک کند. 
ای کاش زودتر با کریم باقری صحبت 
به  پیوستنش  جریان  در  تا  می کردند 
تیم ملی باشد نه اینکه حاال بخواهند 
می شد  اما  کنند  رسانه ای  را  موضوع 
کریم  به  را  موضوع  این ها  از  زودتر 
باقری گفت تا او تمرکزش بیشتر روی 
تیم ملی باشد. با این حال کریم باقری 
خصوصیاتی دارد که در رابطه با نظم 
از تیم  انضباط و دور کردن حاشیه  و 
می تواند کمک کند. ما در این بازی ها 
تیم  باید  نداریم.  اشتباه  فرصت  دیگر 
تا  باشد  داشته  را  عملکردش  بهترین 

برابر رقبا نتیجه بگیریم.

در آستانه حضور تیم ملی فوتبال ایران 
برگزاری  منظور  به  بحرین  منامه  در 
رقابت های مقدماتی انتخابی جام جهانی، 
تشکیل دیرهنگام اردوی تیم ملی صدای 
اعتراض برخی بازیکنان را درآورده است؛ 
آن ها معتقدند که لیگ برتر فوتبال ایران 
می توانست چند روز زودتر تعطیل شده 
بیشتری  زمان  مدت  بازیکنان  اینکه  و 
در اختیار کادر فنی تیم  ملی قرار داشته 
باشند!  اردوی تیم ملی فوتبال ایران از 
از  و پس  چهارم خردادماه سال جاری 
برگزاری دیدارهای معوقه تشکیل شد 
و ملی پوشان شاغل در لیگ برتر بعد از 
برگزاری بازی های خود در سوم خرداد، 
فورا به محل اردوی تیم ملی رسیدند و 
چهارم خرداد نخستین جلسه تمرین را 
برگزار کردند.در نهایت تیم ملی فوتبال 
ایران چهارم و پنجم خرداد سال جاری 
تمرینات خود را در تهران و در آکادمی 
روز  صبح  و  کرد  برگزار  فوتبال  ملی 

برنامه  طبق  شد.  کیش  راهی  ششم 
 ۱۰ روز  صبح  تا  ملی  تیم  تمرینات 
و  شد  خواهد  دنبال  کیش  در  خرداد 
سپس ملی  پوشان با پرواز اختصاصی از 
این جزیره راهی منامه بحرین می شوند 
و باید در فاصله ۱2 روز، چهار مسابقه 
باقیمانده خود در مرحله مقدماتی جام 
جهانی را برگزار کنند تا تکلیف صعود 
مشخص  گروهی  مرحله  از  ملی  تیم 
شود.پنجشنبه ۱۳ خرداد اولین مصاف 
تیم ملی فوتبال ایران در بحرین مقابل 
سپس  می شود،  برگزار  کنگ  هنگ  
ملی پوشان دوشنبه ۱۷ خرداد به مصاف 
بحرین می  روند، پس از آن 2۱ خرداد 
به مصاف با کامبوج و در دیدار پایانی، 
ملی  تیم  مقابل  خرداد   25 دوشنبه 
فوتبال عراق صف آرایی خواهند کرد.

این درحالی بود که پنج مسابقه معوقه 
اعالم شده هفته های بیستم و بیست 
برتر فصل ۱۳۹۹-۱۴۰۰  و یکم لیگ 

لغو شد و برنامه های معوقه  اعالم شده 
که تعویق شده اینگونه بود که قرار بود 
پیش از تغییرات، صنعت نفت آبادان- 
استقالل به عنوان دیدار معوقه از هفته 
بیستم، جمعه ۳۱ اردیبهشت و دیدار 
سه  تبریز،  خوزستان-تراکتور  فوالد 
شود.همچنین  برگزار  خرداد  شنبه ۴ 
از دیدارهای معوقه هفته بیست و یکم 
قرار بود جمعه ۳۱ اردیبهشت سایپا - 
فوالد خوزستان به مصاف هم بروند و 
در عین حال سه شنبه چهارم خرداد 
ذوب  نیز  و  شهرخودرو   - استقالل 
آهن - پرسپولیس مقابل یکدیگر صف 
آرایی کنند که تمامی این مسابقات از 
سوی سازمان لیگ لغو شد و قرار شد 
شوند.سهیل  برگزار  دیگری  زمان  در 
مهدی، رییس کمیته برگزاری مسابقات 
سازمان لیگ فوتبال ایران پیش از این 
ایسنا اعالم کرد، در حال برگزاری  به 
دیدارهای معوقه هستیم و پس از آن 

ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  که 
دیدارهای چهارم خرداد را حذف کرد، 
قاعدتا بخشی از مسابقات ۳۱ اردیبهشت 
نیز جا به جا و برنامه دیدارها دچار تغییر و 
هفته بازی ها نیز دستخوش جابجایی شد، 
بنابراین در نهایت دیدارهای چهارم خرداد 
و ۳۱ اردیبهشت دچار تغییر شد و سازمان 
لیگ به باشگاه هایی که قرار بود مسابقه 
داشته باشند اعالم کرد به واسطه تغییرات 
تیم ملی، زمان برگزاری مسابقات جا به جا 
شده و متعاقبا اعالم می شود.در نهایت اما، 
دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان 
و پرسپولیس تهران، سوم خردادماه سال 
جاری برگزار شد و در عین حال فوالد 
مقابل تراکتور و صنعت نفت آبادان مقابل 
استقالل تهران، در همین روز صف آرایی 
کردند آن هم در شرایطی که از تیم های 
فوتبال پرسپولیس، تراکتور و استقالل 
بازیکنانی به اردوی تیم ملی فوتبال ایران 

دعوت شده بودند.

گفت:  ایران  فوتبال  پیشکسوت 
فدراسیونی کامال ورشکسته را در اختیار 
داریم و آدم هایی که دارند در سمت های 
و  حد  در  می شوند،  گمارده  مختلف 

اندازه های فوتبال و تیم ملی نیستند. 
این  شرایط  درباره  سعداوی  نعیم 
اظهار  ایران  فوتبال  ملی  تیم  روزهای 
کرد: وقتی به دنبال هدف بزرگ هستید 
قطعا نیاز به برنامه ریزی خیلی مناسب 
دارید و در کنارش از افراد صاحب تجربه 
و بزرگ در این زمینه استفاده می کنید 
به  رسیدن  برای  را  شرایط  بتوانند  تا 
این هدف بزرگ مهیا کنند اما اکنون 
فدراسیون  در  که  کسانی  می بینیم 
با وجود مدعی  داشتند  فعالیت  قبلی 
بودن شان متاسفانه بیشترین ضربه ها را 
بر پیکره فوتبال وارد کردند و آخرینش 

هم انتخاب سرمربی جدید بود.
را  بزرگ  داد: شما یک هدف  ادامه  او 

در نظر می گیرید اما برای رسیدن به 
آن از آدم بزرگ هم استفاده می کنید؟ 
همه پاسخ این مساله را می دانند. از این 
جهت مشخص است که به سال های 
قبل برگشتیم و باز هم به دنبال اما و 
اگر هستیم تا شاید اتفاقاتی رقم بخورد. 
البته آرزوی قلبی من و همه ایرانی ها 
است که بتوانیم به موفقیت دست پیدا 
کنیم و به جام جهانی راه پیدا کنیم. 
باکیفیتی  بازیکنان  از  انتظارات مان  ما 
است که در این زمان در اختیار داریم 
و چشم مان به ساق پای این بازیکنان 
است که با غیرت شان بتوانند کار بزرگی 

را رقم بزنند.
بازیکن سابق تیم ملی اضافه کرد: وقتی 
شرایط را در نظر می گیرید، می بینید که 
فدراسیونی کامال ورشکسته را در اختیار 
داریم و آدم هایی که دارند در سمت های 
و  حد  در  می شوند،  گمارده  مختلف 

اندازه های فوتبال و تیم ملی نیستند و 
از آن ها انتظار داریم کار بسیار بزرگی 
کاری  تقریبا  بزنند.  رقم  بخواهند  را 
غیرممکن است اما امیدواریم بچه ها با 
همت و غیرت خودشان کار بزرگی را 

رقم بزنند و بتوانیم نتیجه بگیریم.
عربی  تیم های  مقابل  بازی  درباره  او 
مقابل  بازی ها  این  قدیم  از  گفت: 
تیم های منطقه وجود داشته اما شرایط 
حال حاضر فوتبال متفاوت شده و وقتی 
ندارد،  وجود  ورزشگاه ها  در  تماشاچی 
روح فوتبال تحت  و الشعاع قرار گرفته 
است و انگیزه هایی که با حضور هواداران 
متاسفانه  تر می کند  را جذاب  فوتبال 
اکنون نداریم و نمی توانید پیش بینی 
کنید چه اتفاقی قرار است رقم بخورد. 
را  ما  بازیکنان  فردی  صورت  به  اگر 
ما  ملی  تیم  کنیم،  مقایسه  بخواهیم 

سطح کیفی خیلی باالتری دارند.

باید  با بیان این که تیم ملی  سعداوی 
هر چهار بازی را ببرد و این کار بسیار 
سختی است، عنوان کرد: باید ببینیم 
مربیان تیم ملی شرایط را به چه شکل 
برای  را  و چه هدفی  زد  رقم خواهند 
مقابل با حریفان ترسیم خواهند کرد. 
کار سختی است اما غیر ممکن نیست و 
امیدوارم در نهایت اتفاق خوبی برای تیم 

ملی ما رخ دهد.
زبان  از  که  شایعاتی  به  پاسخ  در  او 
تبانی  درباره  مجازی  صفحات  در  او 
سپاهان منتشر شده است، بیان کرد: با 
وجود این که از نتایج بسیار خوبی که 
خوشحال  می گیرد  دارد  پرسپولیس 
هستم اما در رابطه با سپاهان یا دیگر 
نظری  اظهار  هیچ گونه  لیگ  تیم های 
نداشته ام و مطالبی که از طرف من در 
صفحات مجازی منتشر شده غیر واقعی 

و کذب محض است.

استیلی:

 بحرین و عراق در اندازه ی فوتبال ایران نیستند

چرا لیگ برتر برای تیم ملی فوتبال زودتر تعطیل نشد؟

سعداوی: 

یک فدراسیون ورشکسته را در اختیار داریم

ورزش

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

نوبت اول
نظر به این که در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رأی شماره ۱۱۹-۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰2/۱۳ تصرفات 
خانم/ آقای حسن عاشوری اهوازی فرزند مهدی صادره از اهواز دارای کد ملی شماره 
۱۷525۷۰588  نسبت به یکباب ساختمان به مساحت  ۳۹8/۹8   مترمربع در 
قسمتی از ششدانگ پالک ثبتی  2۶2۹  واقع دربخش 2 اهواز  اخبار خروجی بنام 
عبدالحسین خورشیدی زاده  بصدور رأی گردیده لذا برابر ماده ۳ قانون مزبور مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نسبت 
به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی  بمدت دو ماه اعتراض خود را مستقیماً به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز 
تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و 
به اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود. 5/۳۳8/م/الف 

تاریخ انتشار نوبت اول آگهی:  ۱۴۰۰/۰2/25
تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نوبت اول
نظر به این که در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رأی شماره 22۹-۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰2/۱2 تصرفات 
خانم/ آقای عبداهلل زبیدی فرزند عبود  صادره از شادگان  دارای کد ملی شماره 
۱8۹۹۱8۳۶۱2   نسبت به یکباب ساختمان به مساحت  ۱۰۰مترمربع در قسمتی از 
ششدانگ پالک ثبتی  2۶۹۰/۳۳  باقیمانده دربخش 2 اهواز  اخبار خروجی بنام سید 
حبیب ابو خمیس موسوی بصدور رأی گردیده لذا برابر ماده ۳ قانون مزبور مراتب در 
دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نسبت به 
تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی  بمدت دو ماه اعتراض خود را مستقیماً به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم 
و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به 
اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود. 5/۳۴۱/م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول آگهی:  ۱۴۰۰/۰2/25
تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

نصرت اله - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین: 
۳۷۵ هزار مترمکعب آب صرفه جویی 

شده به طرح های توسعه اختصاص یافت 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین گفت: با اسنداد 
۷2 حلقه جاه غیر مجاز و صرفه جویی ۳۷5 هزار مترمکعب 
آب توانستیم از این محل به درخواست های جدید واحدهای 
صنعتی، کشاورزی و خدماتی پاسخگو باشیم.  جلسه تخصیص 
آب برای متقاضیان مصارف صنعتی، خدماتی، صنایع وابسته 
پور  ریاست هدایت اهلل جمالی  به  به کشاورزی عصر شنبه 
استاندار قزوین در محل استانداری برگزار شد.در این جلسه که 
علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، یداهلل ملکی مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای و فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان هم حضور داشتند درخواست 8 واحد صنعتی، 
خدماتی، گردشگری و کشاورزی برای تامین آب مورد بررسی 
قرار گرفت.یداهلل ملکی در این جلسه گفت: واحدهای اب بر 
باید به سمت استقرار در شهرک های صنعتی هدایت شوند و 
در غیر این صورت با خرید چاه  کشاورزی نیاز خود را تامین 
کنند.وی افزود: سقف اختصاص سهم اب به صنایع حداکثر 25 
مترمکعب است و از محل صرفه جویی ازانسداد چاههای فرم 

یک می توانیم بخشی از نیازهای جدید را تامین کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین بیان کرد: بر 
اساس  مصوبات جلسات قبلی از محل انسداد ۷2 حلقه چاه 
فرم شماره یک که فاقد پروانه بودند و با حکم قضایی پر شده 
بود ۶5۷ هزار مترمکعب صرفه جویی شده است که می توانیم 
به درخواستهای جدید اختصاص دهیم.ملکی تصریح کرد: در 
جلسات قبلی با بررسی درخواست ها تعداد ۴ شهرک صنعتی 
به میزان ۳۷5 هزار مترمکعب، 2۱ واحد صنعتی مقدار ۱۱۱ 
هزار و ۴۷۹ مترمکعب، ۷ واحد خدماتی و رفاهی مقدار ۴5 
هزار و ۱5۱ مترمکعب و ۱۳ مورد گلخانه و صنایع وابسته 
کشاورزی به میزان ۷۰ هزار و 2۰ مترمکعب آب تخصیص داده 
شد.وی اظهارداشت: همچنین در این جلسه با موافقت استاندار 
با تخصیص آب به دو واحد صنعتی به میزان ۳ هزار و ۳۰۰ 
مترمکعب، ۳ واحد خدماتی و رفاهی به میزان ۱2 هزار و ۴۱۰ 
مترمکعب، دو واحد وابسته به کشاورزی در زمینه بسته بندی 
حبوبات و غالت به میزان ۱2 هزار مترمکعب و یک کشتارگاه 

صنعتی به میزان ۷5۰۰ مترمکعب موافقت شد.

دادستان تاکستان: 
طرح پیشگامان پیشگیری از تخلفات 
انتخاباتی در تاکستان اجرایی می شود 

تاکستان گفت: طرح پیشگامان  انقالب  و  دادستان عمومی 
پیشگیری از تخلفات انتخاباتی با هدف جلوگیری از هرگونه 
این  در  قضایی  نماینده  حضور ۳۰  با  و  غیرقانونی  اقدامات 
شهرستان اجرایی می شود. حسن رجبی در این باره اظهار کرد: 
طرح پیشگامان پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در تاکستان با 
همکاری پلیس پاوا در تمامی نقاط شهرستان تاکستان و در 

قالب هفت تیم کار خودش را آغاز می کند.
نفی هرگونه مچ گیری  با  قضایی  اینکه دستگاه  بیان  با  وی 
به دنبال پیشگیری از تخلفات انتخاباتی است، تصریح کرد: 
به  تذکر  مورد  تاکنون 2  شده  باعث  رویه  این  خوشبختانه 

نامزدهای انتخاباتی بدهیم.
رجبی، به تدوین طرح پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی 
در تاکستان با پیش بینی فرآیند ۳۰ مرحله ای اشاره و یادآور 
شد: در این طرح همانند ادوار گذشته تمامی نکات و موارد الزم 
به دستگاه های اجرایی ابالغ شده تا نظارت ها برروی فعالیت 
دستگاه های دولتی تقویت شود.دادستان تاکستان به فعالیت 
مستمر پلیس فتا برای شناسایی تخلفات انتخاباتی در فضای 
مجازی اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ نامزد برای شرکت در 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر ثبت نام کرده اند که تمامی 
فعالیت های آن ها از سوی پلیس فتا در فضای مجازی رصد 
باید  انتخاباتی  کاندیداهای  کرد:  خاطرنشان  می شود.رجبی 
دقت کنند که نصب هرگونه بنر یا پوستر برروی دیوار مدارس، 
بیمارستان ها و درختان تخلف محسوب شده و تبلیغات آنان 
تنها باید در مکان های از پیش تعیین شده توسط شهرداری 
صورت گیرد و در غیر این صورت بنرها و داربست های  غیرمجاز 
آنان جمع آوری خواهد شد.این مسئول قضایی خاطرنشان کرد: 
هرگونه دیوارنویسی و الصاق عکس برروی امالک خصوصی نیز 
تنها مشروط به اخذ رضایت کتبی مالکان بوده و در غیر این 
صورت مورد پیگیرد قانونی قرار می گیرند.سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری به همراه ششمین دوره انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا 28 خرداد ماه جاری در سراسر 

کشور برگزار می شود.

ایجاد حدود ۱۰ هزار شغل 
در بخش صنعت گلستان

و  معدن  صنعت،  سازمان  میرزاعلی/رئیس  حمید  گرگان- 
تجارت گلستان گفت: سال گذشته تعهد اشتغال بخش صنعت، 
معدن و تجارت در استان ۹ هزار و ۳۰۰ نفر بود که در پایان 
این سال توانستیم ۹ هزار و ۹82 شغل ایجاد کنیم.به گزارش 
روابط عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گلستان: 
حسین طلوعیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۹۹ پروانه 
بهره برداری صنعتی در سال گذشته صادر شده که افزایش 
۴۳ درصدی داشته است.وی خاطرنشان کرد: یک هزار و 2۰۰ 
واحد صنعتی و صنایع تبدیلی کشاورزی در گلستان داریم که 
بیش از ۹۰ درصد آنها را صنایع متوسط و کوچک تشکیل 
داده است.طلوعیان بیان کرد: در سال گذشته ۱۱ هزار و ۷8۰ 
میلیارد ریال تسهیالت به 2۱۴ طرح تولیدی پرداخت شده که 

نسبت به سال قبل از آن ۱52 درصد رشد داشته است.

شکسته شدن رکورد بارگیری ریلی 
دراستان گلستان

گرگان- رحمت ا... میرزاعلی/مدیرکل راه آهن شمال شرق 2 
گفت: در دو ماهه ابتدای سال جاری ۱۱۳ هزار و ۷۹۶ تن 
کاال توسط خطوط ریلی استان جابجا و رکورد بارگیری از بدو 

تاسیس تاکنون شکسته شد.
محسن اعتماد بیان داشت: عالوه بر شکست رکورد بارگیری، 
عملکرد دو ماهه ابتدای سال هم از مجموع عملکرد بارگیری 

ماه های ابتدایی ۶ سال گذشته بیشتر است.
اعتماد ادامه داد: این عملکرد اتفاق خوبی در حمل و نقل ریلی 
استان بوده و نشان می دهد کار جابجایی کاال مسیر توسعه 

خود را طی کرده است.
وی با اشاره به تصویب منطقه آزاد اینچه برون، گفت: مرکز 
لجستیک اینچه برون )5۳8 هکتار( قابل سرمایه گذاری برای 
ایجاد پایانه های تخلیه و بارگیری، سیلو، سوله و مراکز صنعتی، 
پایانه های نفتی، پایانه های کانتینری و غیره است تا از این 

طریق بتوانیم به برنامه های پیش بینی شده، برسیم.
طبق گفته اعتماد از ورود سرمایه گذار برای راه اندازی و ایجاد 
افرادی برای این منظور  این مراکز استقبال شده و تاکنون 

مراجعه کرده اند.
مدیرکل راه آهن شمال شرق 2 افزود: توسعه در این بخش 

سبب شکوفایی اقتصاد استان و ایجاد اشتغال خواهد شد.
اعتماد اضافه با اشاره به اتصال خط عریض هم گفت: مونتاژ 
لوکوموتیوهای خط عریض هم ایجاد و محوطه تخلیه بارگیری 
طی هفته گذشته برای این منظور راه اندازی شده است و اولین 

قطار از قزاقستان از این خط بزودی وارد استان می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان:
سرمایه گذاری در مسکونی و تجاری در 
موقوفات فالورجان در دستور کار است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان گفت: سرمایه گذاری 
موقوفات  در  کشاورزی  و  تجاری  مسکونی،  بخش های  در 

فالورجان را در دستور کار داریم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان، حجت االسالم عباس نصیراالسالمی در خصوص مهم 
ترین برنامه های اوقاف این شهرستان در سال جاری اظهار 
داشت: افزایش کمی و کیفی موقوفات شهرستان در این راستا 

مورد تاکید است.
وی با اشاره به اینکه برای افزایش کمی موقوفات شهرستان 
برگزاری جلساتی با دانشگاه ها، حوزه های علمیه، مراکز فرهنگی 
و ... را در دستور کار داریم، ابراز داشت: توجه به ثبت موقوفات با 

نیاز روز جامعه نیز در این ارتباط مورد توجه است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان با اشاره به اینکه 
در حال حاضر در شهرستان فالورجان کمک به فقرا، ازدواج 
جوانان و توجه به امور قرآنی سه اولویت برای ثبت موقوفات 
جدید است، ادامه داد: برای این امر از ظرفیت مبلغان دینی و 
نخبگان فرهنگی برای تروج فرهنگ وقف استفاده خواهیم کرد.

وی همچنین به برنامه ریزی برای مشارکت بخش خصوصی 
شهرستان  موقوفات  از  برداری  بهره  کیفیت  افزایش  برای 
فالورجان اشاره کرد و گفت: در این زمینه در نظر داریم در 
سه عرصه مسکونی، تجاری و کشاورزی با توجه به ظرفیت 

شهرستان از بخش خصوصی بهره ببریم.
حجت االسالم نصیراالسالمی گفت: تا هر کجا که توسعه شهر 
اجازه دهد برای افزایش بهره وری از موقوفات تغییر کاربری 

اراضی کشاورزی را در دستور کار داریم.
وی گفت: موقوفات »نیک پی« با نیت کمک به فقرا و یتیمان از 
جمله این موقوفات است که ظرفیت باالیی برای سرمایه گذاری 

بخش خصوصی دارد.

انعقاد تفاهم نامه تدوین کتاب خاطرات 
ایثارگران آبفای اصفهان

استان  آبفای  ایثارگران  خاطرات  کتاب  تدوین  نامه  تفاهم 
اصفهان میان حوزه هنری و آبفای استان اصفهان منعقد شد. 

بر اساس این تفاهم نامه حوزه هنری استان اصفهان در یک 
دوره زمانی چهار ماهه اقدام به جمع آوری، مصاحبه، پیاده 
سازی، تدوین و انتشار خاطرات حداقل 25۰ نفر از رزمندگان، 
اصفهان  استان  فاضالب  و  ایثارگران شرکت آب  و  جانبازان 
خواهد کرد. در بخش دیگری از این تفاهم نامه همچنین کار 
جمع آوری اسناد و عکس ها و نگارش کتابی با عنوان نقش 
آبفای استان اصفهان در دوران دفاع مقدس پیش بینی شده 
است. در آیین برگزاری این مراسم مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: وظیفه ی سازمانی، اعتقادی 
و انقالبی فعاالن صنعت آبفا در اصفهان ایجاب می کند که 
خاطرات ایثارگران ثبت و به کتاب تبدیل شود.هاشم امینی 
با بیان اینکه کتاب خاطرات ایثارگران در سه بخش تدوین 
می شود اظهار داشت: یک بخش از این کتاب در خصوص 
رشادت ها و ایثارگری های فعاالن صنعت آبفای اصفهان در 
دوران دفاع مقدس، بخش دیگر ویژه ی اشاعه فرهنگ و تبیین 
ویژه  مکتب سردار سیلمانی در جهان اسالم و بخش سوم 
ی ایثارگری های سقایان در تامین و توزیع خدمات عادالنه 
آبفای اصفهان در بزنگاه های مختلف  به مردم است.وی ترویج 
فرهنگ ایثارگری در جامعه را بسیار حائز اهمیت برشمرد و 
اظهار داشت: با مستند سازی ایثارگری ها و جان فشانی های 
رزمندگان اسالم در دوران  هشت سال دفاع مقدس، می توان 
نقشه راهی برای آیندگان ترسیم کرد.در ادامه این مراسم رئیس 
حوزه هنری استان اصفهان گفت: مستند سازی رشادت های 
ایثارگران در دوران هشت سال دفاع مقدس، مایه ی مباهات 

است که به بهترین شکل ممکن تدوین و تهیه می شود.

در  مبارکه  شهرستان  مردم  نماینده 
گروه  مدیران  از  تقدیر  و  هم اندیشی 
روابط  مبارکه:  فوالد  عمومی  روابط 
عمومی پیشانی هر مجموعه است و اگر 
مسئولیت خود را به درستی انجام دهد، 
بسیاری از مشکالت درون سازمانی و 

برون سازی رفع خواهد شد.
به گزارش ایراسین، جلسه هم اندیشی 
و تقدیر از مدیران گروه روابط عمومی 
فوالد مبارکه به مناسبت گرامیداشت 
هفته روابط عمومی و ارتباطات با شعار 
تولید«  و  پشتیبانی  عمومی،  »روابط 
نماینده مردم  با حضور دکتر صالحی 
شورای  مجلس  در  مبارکه  شهرستان 
از معاونین شرکت  اسالمی و تعدادی 
فوالد مبارکه اعم از معاون بهره برداری، 
معاون اجرای پروژه های توسعه فوالد 
مبارکه در شرکت فوالد مبارکه برگزار 
مردم  نماینده  صالحی  شد.پروین 
شورای  مجلس  در  مبارکه  شهرستان 
اسالمی در این نشست صمیمی ضمن 
آرزوی توفیق و تبریک به همه مدیران 
روابط عمومی فوالد مبارکه گفت:  شما 
در جایگاه بسیار حساسی در مجموعه 
که  چرا  اید  گرفته  قرار  مبارکه  فوالد 
مجموعه  هر  پیشانی  عمومی  روابط 
مسئولیت  عمومی  روابط  اگر  و  است 
خود را به درستی انجام دهد، بسیاری از 
مشکالت درون سازمانی و برون سازی 

رفع خواهد شد.
وی افزود: بنده به شما بزرگواران افتخار 

تولید مشغول  عرصه  در  که  می کنم 
همگی  زیرا  هستید،  مسئولیت  ادای 
رفت  برون  باعث  آنچه  باوریم،  این  بر 
کشور از معضالت و مشکالت اقتصادی 
تولید  تولید و جهش  می شود، مساله 
باعث می شود مشکل اصلی  است که 
ایران که اشتغال است در سایه جهش 
تولید و شرکتهای تولیدی ما حل شود.

روابط  فعالیت های  از  داد:  ادامه  وی 
چه  فوالدمبارکه  مجتمع  عمومی 
ترابی حضور  آقای  که  قبلی  مدیریت 
داشتند و چه مدیر جدید روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه آقای نباتی نژاد، 
کمال تشکر را دارم. زیرا وظیفه اطالع 
رسانی و بعد رسانه ای که در مجتمع 

ها و شرکتهای تولیدی ما میگذرد، در 
شدن  مشخص  برای  و  جامعه  سطح 

هویت مجموعه ها بسیار مفید است.
در  مبارکه  شهرستان  مردم  نماینده 
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس 
تمامی  در  اگر  که  درحالسیت  این 
اعتدال  خط  در  کار  روند  بخش ها، 
نگه داشته شود؛ از همه چیز مصون 
اعتدال  رعایت  چراکه  بود  خواهیم 
باعث  نیز  ما  فردی  زندگی  در  حتی 
می شود. موفقیت  و  برکت  جذب 

مبارکه  شهرستان  مردم  نماینده 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
روابط عمومی در  فعاالن  برای  اینکه 
مجموعه فوالدمبارکه آرزوی موفقیت 

دارد، در ادامه افزود: آنچه که برکت 
را به سمت ارگان های مختلف کشور 
شرکتهای  و  آفرینان  کار  ویژه  به  ما 
و  تجهیزات  می کند،  جذب  تولیدی 
هر  سرمایه  واقع  در  نیست؛  امکانات 
شرکت  آن  انسانی  نیروی  شرکتی 
اقدامات  کنیم  سعی  باید  ما  و  است 
و فعالیتها را در جهتی به پیش ببریم 
هم  و  همدلی ها  این  روز  به  روز  که 
نیروی  عظیم  سرمایه  بین  بستگیها 
انسانی محقق شود زیرا در این صورت 
از برکات خداوند هم بهره خواهیم برد 
و در سراسر کشور، تولیدکنندگان با 
حواشی کمتری کار خود را در مسیر 

درست ادامه خواهند داد. 

در  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
نشست هم اندیشی و تقدیر از مدیران گروه 
روابط عمومی فوالد مبارکه ضمن تبریک 
روز روابط عمومی اظهار کرد: کار رسانه 
ای و روابط عمومی به دلیل روبرو بودن 
با نظرات، افکار و دیدگاه های مختلف از 
حساسیت و اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
است به گونه ای که می تواند یک جامعه 
را نسبت به آن سازمان عالقه مند کند و 
یا آن را مورد انتقاد قرار دهد.حمیدرضا 
عظیمیان در این نشست صمیمی ضمن 
تبریک هفته روابط عمومی اظهار کرد: 
بخش های  در  تحوالت  میزان  امروزه 
است  گرفته  به حدی سرعت  مختلف 
که اگر همگام با تغییرات حرکت نکنیم، 
از پیشرفت در بسیاری از بخشها عقب 
خواهیم ماند و نمی توانیم خودمان را با 

تغییرات تطبیق دهیم.

حساسیت بسیار باالی کار روابط 
عمومی

 وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: 
کار رسانه ای و روابط عمومی به دلیل 
دیدگاه  و  افکار  نظرات،  با  بودن  روبرو 
اهمیت  و  حساسیت  از  مختلف  های 
بسیار باالیی برخوردار است لذا فعاالن 
تا  در عرصه روابط عمومی الزم است 
دقت نظر کافی و تخصص باال در این 
در  باشند.عظیمیان  داشته  را  زمینه 
مباحث  در  مخاطب  اهمیت  به  ادامه 
نکته  افزود:  و  کرد  اشاره  ای  رسانه 
بعدی موضوع مخاطب شناسی و طبقه 
بندی مخاطبین است که در کار روابط 
عمومی بسیار بسیار با اهمیت است. به 
این شکل که باید در حیطه کار روابط 

عمومی، شناسایی صحیح مخاطبان و 
اطالع رسانی دقیق و تخصصی ویژه هر 

مخاطب صورت بگیرد.

قوی ترین؛ سریع ترین است!
افزود:  مطالب  این  بیان  با  عظیمیان 
شیوع  جهان  در  کرونا  که  زمانی  از 
پیدا کرد، شرایط برای نوع فعالیت در 
بخشهای مختلف تغییر یافت؛ در واقع 
میتوان گفت که در شرایط فعلی قوی 
برنده  یعنی  است!  ترین  سریع  ترین؛ 
سرعت  بتواند  که  است  کسی  اصلی 
عمل بیشتری در کار خود داشته باشد 
انجام  برای  نوین  تکنولوژی های  از  و 
فعالیت های خود استفاده کند.وی افزود: 
از به وجود آمدن  تا پیش  برای مثال 
محدودی  تعداد  تنها  فعلی،  شرایط 
در  حضور  امکان  ثروتمند  افراد  از 
دانشگاه های بزرگ دنیا را داشتند، اما با تغییر 
در روش تدریس در دانشگاه ها و برگزاری 
آنالین،  صورت  به  درس  کالس های 
شرایط به طور کلی تغییر پیدا کرده است.

روابط عمومی می تواند کل جامعه را 
به یک سازمان عالقه مند کند

افراد  عملکرد  است،  معتقد  عظیمیان 
نوع  و  عمومی  روابط  حوزه  در  فعال 
تبلیغاتی که برای مجموعه خود انجام 
تاثیرگذار بوده  میدهند، بسیار مهم و 
و می تواند یک جامعه را نسبت به آن 
سازمان عالقه مند کند و یا آن را مورد 
تنها  کرد:  تصریح  قرار دهد.وی  انتقاد 
زمانی می توان گفت که مجموعه روابط 
عمومی کار خود را به درستی انجام داده 
است که مخاطبان خود در سازمان را 

به خوبی شناسایی کرده و برنامه ریزی 
الزم را جهت هم افزایی در میان اعضای 
که  اینجاست  در  دهد.  انجام  سازمان 
می توان از اهمیت مخاطب شناسی و 
طبقه بندی آن آگاه شد.به گفته وی، 
اگر فعالیت بخش روابط عمومی را تنها 
در برگزاری جشن و اعیاد خالصه کنیم، 
یک برداشت سطحی از وظایف روابط 
عمومی داشته ایم.عظیمیان افزود: در 
شرایط فعلی که سرعت باالیی در تغییر 
پلتفرم های تعریف شده برای بخشهای 
مختلف وجود دارد و هر روز تکنولوژی 
و برنامه جدیدی منتشر می شود، اگر 
قرار است در سطح جهانی حرکت کنیم 
باید برنامه ریزی به گونه ای انجام شود 
که سالیق و نظرات همه مخاطبان را به 

خود جلب کند.

فوالد مبارکه لوکوموتیو صنعت و اقتصاد 
کشور است

ایران  در  مبارکه  فوالد  نقش  به  وی 
اشاره کرد و گفت: با توجه به جایگاه 
که  توانمندی  و  مبارکه  فوالد  شرکت 
دارد، می تواند  این مجموعه وجود  در 
اقتصاد  و  لوکوموتیو صنعت  عنوان  به 
مبارکه  فوالد  وقتی  زیرا  باشد  کشور 
اقدامی می کند سایر صنایع دنباله رو 
آن هستند لذا فوالد مبارکه می تواند 
در جامعه جریان ساز باشد و صنعت 
عظیمیان  دربیاورد.   حرکت  به  را 
فعالیت خود  بنده طی 2 سال  افزود: 
اعالم  بارها  فوالدمبارکه،  مجموعه  در 
کرده ام که باید امید را به جامعه پمپاژ 
داخلی  فرهنگی  تهاجم  چراکه  کنیم، 
و خارجی بر جوانان ما بسیار باال بوده 

و میتواند عواقب بدی به همراه داشته 
باشد.عظیمیان در ادامه با تاکید بر اینکه 
برای رونق و توسعه در اقتصاد کشور نیاز 
است تا نگاهی امیدوارانه داشته باشیم، 
اظهار کرد: من همیشه روی پمپاژ امید 
در حوزه اقتصاد هم تاکید ویژه داشته 
ام لذا یکی از درخواستهای ما این بوده 
است که ورزشگاه نقش جهان را به طور 
کامل به فوالد مبارکه واگذار کنند تا در 
حد استانداردهای بین المللی المپیک 
آن را ساخته و تجهیز کنیم. این اقدام را 
می توان بدون منابع مالی شرکت فوالد 
مبارکه و تنها با اعتبار این شرکت انجام 
گذاران  سرمایه  همه  وقتی  زیرا  داد. 
را  آنها  سرمایه  مبارکه  فوالد  بدانند 
تضمین می کند یک مجموعه سودآور 
آنجا درست می شود بدون اینکه فوالد 
مبارکه الزم باشد هزینه ای انجام دهد.

توسط شرکت  دنیا  بزرگ  اقتصادهای 
های بزرگ اداره می شود

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: 
توسط شرکت  دنیا  بزرگ  اقتصادهای 
میکنند؛  رشد  کشور  آن  بزرگ  های 
برای مثال در کشوری همچون آمریکا 
تنها 8 شرکت بزرگ اقتصاد این کشور 
را به جریان می اندازند و  ما در جایگاهی 
هستیم که می توانیم اقتصاد ایران را 

سرعت بخشیم.
درآموزش ها باید از بهترین متخصصان 

علم ارتباطات و رسانه استفاده کرد
است  الزم  افزود:  ادامه  در  عظیمیان 
و  عمومی  روابط  بخش  در  مدیران  تا 
دانش  ارتقای  سمت  به  آنها  نیروهای 
فعالیتهای  بهتر  هرچه  انجام  برای 
مرتبط با روابط عمومی پیش بروند. در 
این زمینه مدیر روابط عمومی شرکت 
متخصصین  بهترین  از  مبارکه  فوالد 
کنند  استفاده  رسانه  و  ارتباطات  علم 
تا فعاالن در این حوزه  با دانش روز، 
وسایل ارتباط جمعی جدید و تجهیزات 
روز آشنا و آموزش های الزم را ببینند.

وی ادامه داد: همانگونه که شرکت فوالد 
مبارکه در دیگر فعالیتهای خود از جمله 
طرح تحول دیجیتال با قدرت تمام وارد 
عمل شد و از مشاوران برتر بین المللی 
استفاده کرد، انتظار دارم که در حوزه 
روابط عمومی نیز این اقدام صورت گیرد 
و از یک مشاور معتبر بین المللی در این 
رشته ارتباطات و روابط عمومی استفاده 
کنیم تا روند فعالیت در این بخش نیز 

سرعت بیشتری به خود گیرد.

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مراسم تقدیر از روابط عمومی گروه فوالد مبارکه: 

 باید روز به روز همدلی  و هم بستگی بین سرمایه عظیم نیروی انسانی بیشتر شود

حمیدرضا عظیمیان در نشست هم اندیشی و تقدیر از مدیران گروه روابط عمومی فوالد مبارکه مطرح کرد؛ 

روابط عمومی می تواند یک جامعه را نسبت به آن سازمان عالقه مند یا بی عالقه کند


