
یک کارشناس مسائل بین الملل:

امیری: 

هجوم مردم برای سفر، 
آغازی برای موج پنجم کرونا

پخش  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
درباره  ایران  نفتی  فرآورده های 
تامین سوخت مورد نیاز مردم در 
فصل تابستان، گفت: هیچ مشکلی 
و  نفتی  فرآورده های  تامین  برای 

بنزین در کشور وجود ندارد. 
از  ایرنا  روز سه شنبه  به گزارش 
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
نفتی ایران، »کرامت ویس کرمی« 
و  برنامه ریزی  به  توجه  با  افزود: 
مجموعه اقدامات در حال انجام و 

بدون وقفه وشبانه روزی مجموعه 
انتقال،  تولید،  زنجیره  در  عوامل 
ذخیره سازی و توزیع فرآورده های 
پاالیشی،  شرکت های  در  نفتی 
نفت،  مخابرات  و  لوله  خطوط 
ستاد شرکت ملی پخش و مناطق 
عملیاتی ۳۷ گانه آن، خوشبختانه 
تامین فرآورده های  برای  مشکلی 

نفتی و بنزین کشور وجود ندارد.
همچنین  کرد:  تصریح  وی 
همراهی  و  تعامل  همکاری، 

در  عوامل  تمامی  مطلوب 
جاده ای  انتقال  بخش های 
همچون  سوخت  توزیع  و 
شرکت ها، پیمانکاران و رانندگان 
جاده ای  نقل  و  حمل  ناوگان 
عوامل  و  بهره برداران  و  سوخت 
در  سوخت  عرضه  جایگاه های 
میزان  به  نظر  و  کشور  سراسر 
مثبت  تراز  و  استراتژیک  ذخائر 
نسبت  نفتی  فرآورده های  تولید 
به مصارف آن و وجود ظرفیت ها 

زمینه  در  مناسب  پتانسیل  و 
به وسیه خطوط  انتقال سوخت 
تامین  برای  مشکلی  هیچ  لوله، 
وجود  کشور  سراسر  در  سوخت 
کشور،  در  کرونا  شیوع  ندارد.با 
مصرف بنزین در فروردین سال 
۹۹ به حدود ۴۰ میلین لیتر در 
روز رسید. هر چند که با گذشت 
پیدا  افزایش  مصرف  این  زمان، 
ارقامی  در  همچنان  اما  کرد 
پایین تر از شیوع کرونا قرار دارد. 

رئیس جمهور 
منتخب، اجازه 
تغییر وضعیت 

تعاملی به تقابلی 
را ندهد

سهم توسعه 
گازرسانی در 

عبور از شرایط 
تحریم نفتی

دفاع از 
مظلومان از 

رسالت های مهم 
قوه قضاییه است

از دولت جدید انتظار می رود نگاه 
کامل و جامعی به زنجیره فوالد در 
باشد  داشته  مختلف  بخش های 
برای  چشم انداز  تعریف  ضمن  و 
سیاست گذاری  سال،   ۵ حداقل 
دهد  انجام  به گونه ای  را  آن  برای 
که کاالی ایرانی ضمن برخورداری 
بازار جهانی،  رقابت در  از شرایط 
اقتصاد  و  کشور  برای  ارزآوری 
یزدخواستی،  رضا  باشد.  داشته 
معاون خرید شرکت فوالد مبارکه 
در گفت وگو با ایراسین درخصوص 

اینکه چه انتظاری از دولت آینده 
برای بخش صنعت می رود اظهار 
بازارها  به  ثبات  امیدواریم  کرد: 
بازگردد و سیاست هایی اتخاذ شود 
براساس  سال   ۴ برای  بتوان  که 
افزود:  کرد.وی  برنامه ریزی  آن ها 
آینده  دولت  در  می رود  امید 
سیاست هایی اتخاذ شود که منجر 
به ثبات در صنعت و بازار گردد. 
صرف  گفت  نمی توان  طرفی  از 
یکدست شدن همه ارگان ها منجر 
به ثبات شود، بلکه در اولویت قرار 

مسئوالن  سیاست های  گرفتن 
در  ثبات  ایجاد  و  تنظیم  برای 
بازار است که می تواند در اولویت 
ثانویه. اولویت  یا  باشد  نخست 

یزدخواستی ادامه داد: انتظارات ما 
از دولت و وزارت صمت در آینده 
این است که نگاه جامع و کاملی به 
کل زنجیره فوالد، بازار فوالد، تولید 
بازار  فوالد،  زنجیره  محصوالت 
باشند  داشته  صادرات  و  داخلی 
برای  پنج ساله  چشم انداز  یک  و 
که  به گونه ای  کنند؛  تعریف  آن 

صادرات کاالی ایرانی کامال رقابتی 
و برای کشور ارزآور باشد. در واقع 
زنجیره  این  به  نگاه  است  الزم 
دور  جزیره ای  و  بخشی  حالت  از 
شود و مالک آن نگاه کارشناسی 
و اقتصادی باشد، )نه اینکه افزایش 
انتقال سود از یک بخش به بخش 
دیگر زنجیره و یا افزایش قیمت ها 
در زنجیره رخ دهد( تا در نهایت 
باشیم؛ در  تغییرات مثبت  شاهد 
تغییری  شرایط  صورت  این  غیر 

نخواهد کرد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

مشکلی برای تامین فرآورده های نفتی و بنزین در کشور وجود ندارد
دولت جدید و وزارت صمت نگاه جامع و کامل به کل زنجیره فوالد داشته باشد
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بر پایه گزارش اعالم شده
 از سوی وزارت راه و شهرسازی؛

طول راه های ترانزیتی 
طی ۸ سال گذشته به بیش 

از ۲۵هزار کیلومتر رسید
از  شهرسازی  و  راه  وزارت  اعالم  اساس  بر 
و  تدبیر  دولت  در  راه  انواع  وضعیت ساخت 
امید، طول راه های ترانزیتی در ۸ سال گذشته 
تا هزار کیلومتر افزایش یافته است و از رقم 

۲۴ هزار و ۳۳ کیلومتر در سال ...

انتقاد ایران از قرار 
نگرفتن نام رژیم 

اسرائیل در لیست سیاه 
ناقضان حقوق کودکان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اعالم کرد؛

لزوم شکل گیری ادبیات 
سواد آبی در کشور

موافقت مجلس با کلیات 
طرح اصالح قانون تاسیس 
و اداره مدارس غیر دولتی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات 
طرح اصالح موادی از قانون تأسیس و اداره 
مدارس غیر دولتی موافقت کردند.نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در جریان جلسه علنی 
اسالمی  شورای  مجلس  شنبه(  )سه  امروز 
در  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  گزارش 

خصوص طرح اصالح موادی از قانون....

معاون بهره برداری و توسعه 
آب آبفا مازندران:

کاهش سرانه آب 
تجدیدپذیر برای هر 

ایرانی، زنگ خطری برای 
کمبود آب است
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       در شــرایطی که هنوز کشــور به شرایط نســبتا متعادلی از موج چهارم کرونا نرسیده، وارد موج 
پنجم کرونا شــده اســت و به نظر می رسد که ســفرهای مردم و هجوم آن ها به جاده های کشور در 
بهار امســال در به وجود آمدن این شــرایط بی تاثیر نبوده اســت. بر اساس آخرین آمار ارائه شده 
از ســوی مرکز مدیریت راه های کشــور بیش از 5۶ میلیون تردد بین استانی وسایل نقلیه مختلف 
اعم از سبک و سنگین در خرداد ماه امسال در جاده های کشور به ثبت رسیده است که نسبت به 

اردیبهشت و فروردین ماه امسال افزایش....

اداره امور قراردادها دانشگاه شهید چمران اهوازروابط عمومي شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند

»آگهي ارزیابي کیفي تامین  کنندگان«
RNL- 994۸0۲۵ -MM  فراخوان ارزیابي کیفي جهت برگزاري مناقصه عمومي شماره

نوبت دوم
خرید  عمومي  مناقصه  برگزاري  جهت  كيفي  ارزیابي  فراخوان  دارد  نظر  در  شازند  )ره(  خمينی  امام  نفت  پاالیش  شركت 
”GECMA” INSTRUMENT DEVICES، به شماره MM-9948025-RNL و شماره فراخوان 2000092447000041 
را از طریق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نماید. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابي كيفي از دریافت و تحویل 
الكترونيكي  تداركات  از طریق درگاه سامانه  مناقصه،  مراحل  ارسال دعوتنامه جهت سایر  تا  كيفي  ارزیابي  استعالم  اسناد 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت  انجام خواهد شد. الزم است   WWW.SETADIRAN.IR به آدرس  دولت)ستاد( 
قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 
انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1400/04/09  مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآیند ارزیابي 

كيفي و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي كيفي: ساعت 13:00 روز شنبه تاریخ 1400/04/19
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي كيفي:  ساعت 14:00 روز شنبه تاریخ 1400/05/02

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 
آدرس: اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- اداره تداركات كاال- اتاق 118              تلفن: 33492833 و 086-33492840

ف
مقدار/شرح مختصر كاالشماره مناقصهردی

تعداد

 برآورد هزینه
انجام موضوع مناقصه 

)ریال(

مبلغ تضمين 
شركت در فرآیند 
ارجاع كار )ریال(

01MM-9948025-RNL GECMA”” خرید
INSTRUMENT DEVICES1.250.000.000-/125.000.000.000 قلم/-

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

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
شناسه آگهی: 1153606                            م.الف:-1

WWW.IKORC.IR :آدرس اینترنتي  

شماره مجوز ۱۴۰۰-۱۸۰۹

آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای  انجام حراست و حفاظت فیزیکی
 قسمت جنوبی پردیس  دانشگاه شهید  چمران اهواز در سال 1401 - 1400 

نوبت اول
دانشگاه شهيدچمران اهواز،درنظر دارد انجام حراست و حفاظت فيزیكی قسمت جنوبی پردیس  خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
و یک مرحله ای در سامانه تداركات الكترونيكی دولت)ستاد( به موسسه های دارای گواهی صالحيت معتبر از پليس پيشگيری ناجا»مركز 

انتظام«  هر كدام از استان های كشور در امور حفاظتی و مراقبتی واگذار نماید.
موضوع این مناقصه عبارتست از انجام حراست و حفاظت فيزیكی قسمت جنوبی پردیس   دانشگاه شهيد  چمران اهواز در سال 1400-1401  

مدت زمان انجام عمليات فوق، به ميزان 12 ماه می باشد.
متقاضيان می توانند جهت دریافت فرم های شركت در مناقصه و اطالع از شرح كار از روزچهارشنبه مورخ 1400/04/09   حداكثر تا ساعت 9 
صبح روز یكشنبه مورخ 1400/04/13   از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

حساب  شماره  به  مناقصه،  این  در  شركت  تضمين  بابت  را  ریال   2/040/499/918 مبلغ  بایست  می  مناقصه  در  كنندگان  شركت 
4001072706377538 به نام تمركز وجوه سپرده نزد خزانه داری كل كشور به نام بانک مركزی ایران از طریق سامانه ستاد واریز نمایند. یا 

نسبت به تهيه و تسليم ضمانتنامه بانكی یا چک تضمين شده بانكی به ميزان مبلغ فوق الذكر از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.
آخرین مهلت تحویل دادن پيشنهادها   تا قبل ازساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/04/23 به نشانی فوق الذكر می باشد.

مبلغ برآوردی این مناقصه به ميزان 29/809/998/364 ریال می باشد.
مناقصه گران محترم موظفند مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه تكثير اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد واریز نمایند و اصل رسيد واریزی 

مربوط به صاحب حساب را جهت دریافت اسناد در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
جلسه بازگشایی پاكات الف-ب-ج كليه مناقصه گران در روز چهارشنبه مورخ 1400/04/23   رأس ساعت 10 صبح  با حضور اعضاء كميسيون 

معامالت و مناقصات دانشگاه ،از طریق سامانه ستاد تشكيل خواهد شد.
الزم به ذكر است دانشگاه با رعایت كليه قوانين و مقررات مربوطه در رد یا قبول كليه پيشنهادهای مالی واصله مختار خواهد بود.

این مناقصه با پيشنهاد حداقل 3 مناقصه گر رسميت می یابد.
به استناد تبصره ماده 7 دستورالعمل نحوه انجام معامالت عمده موضوع ماده 48 آیين نامه مالی و معامالتی دانشگاه پرداخت كليه هزینه های 

انتشار دو نوبت آگهی در روزنامه كثيراالنتشار كشوری،به عهده برنده مناقصه می باشد.
الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مالی مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها به استثناء 

پاكت الف از طریق درگاه سامانه تداكات الكترونيكی دولت)ستاد( انجام می پذیرد.
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، می بایست نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضاء الكترونيكی 

جهت شركت در مناقصه اقدام نمایند.
پرداخت هزینه كارمزد سامانه ستاد، به عهده برنده مناقصه می باشد.

به این پروژه پيش پرداخت تعلق نمی گيرد.
شناسه آگهی : 1157595
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با هدف صیانت از راضی ملی و جلوگیری از 
پدیده زمین خواری؛

وزارت دفاع و سازمان جنگل ها تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری برای حافظت و حراست از ارضی ملی، - با 
حضور علی اکبر سلیمانی معاون مهندسی و پدافند غیرعامل 
وزارت دفاع و مسعود منصور رییس سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، علی اکبر سلیمانی در این مراسم اظهار داشت: 
وزارت دفاع متولی و مسئول امالک و اراضی نیروهای مسلح 
است، بنابراین تثبیت ساماندهی و کارهای ستادی، اراضی و 

امالک نیروهای مسلح انجام می دهد.
اخیر  های  سال  در  زمین  قیمت  افزایش  به  اشاره  با  وی 
گفت: متاسفانه در کشور ما قیمت امالک و اراضی افزایش 
پیدا کرده و هر چقدر ارزش امالک باالتر می رود گروه های 
تبهکار و زمین خوار نیز سازمان یافته تر سراغ زمین ها و اراضی 
ملی می روند.سلیمانی نبود هماهنگی میان برخی وزارتخانه ها 
عدم  افزود:  و  دانست  زمین خواران   استفاده  سو  موجب  را 
هماهنگی بین سازمان ها و دستگاه های مختلف دولتی، موجب 
شده تا زمین خوارها با قدرت و امکانات بیشتر طمع به امالک 
ملی بورزند و از این طریق میلیاردها تومان از حقوق دولت 
تضییع می شود.وی ادامه داد: خوشبختانه با تالش برادرانمان 
اسناد  و  امالک  سازمان  و  دفاع  وزارت  حقوقی  معاونت  در 
نیروهای مسلح و همچنین همکاری معاونت حقوقی سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، تفاهم نامه همکاری میان وزارت 
دفاع و سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری امضا شد، تا بتوانیم 
با همکاری و هماهنگی بیشتر در مقابل زمین خواران اقدامات 
موثری داشته باشیم و در محاکم قضایی دفاع موثری شکل 
بگیرد تا بتوانیم از زمین خواری جلوگیری کنیم.سلیمانی با 
تشکر از کسانی که شرایط این همکاری را فراهم آورده اند گفت: 
با امضا و عملیاتی شدن این تفاهم نامه همکاری، از تضییع 
حقوق دولت جلوگیری کنیممسعود منصور نیز در این مراسم 
گفت: اراضی ملی که در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد از 
منظر حقوقی و هم از منظر کیفری ممکن است دعوایی بر علیه 
آنها مطرح شود در خصوص این امالک بحث منابع ملی مطرح 
می شود و در این خصوص همواره سازمان جنگل ها و مراتع و 
آبخیزداری در بعد ملی بودن این اموال، امالک و اراضی باید در 
مقام دفاع حقوقی برآید.وی ادامه داد: بر همین اساس مجموعه 
بر  باید  آبخیزداری  و  وزارت دفاع و سازمان جنگل ها مراتع 
اساس اسناد و مدارک به کمک همدیگر بیایند البته به صورت 
غیررسمی این کمک ها صورت می گرفت اما گاهی هدفمند و 
دقیق و درست نبود به عنوان مثال احضاریه یا اخطاریه برای 
بهره بردار که وزارت دفاع است می آمد و دو سال بعد از آن 
تازه سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری می فهمید که علیه 
مالکیت این عرصه اقامه دعوا شده و رای صادر شده است و 
یا بالعکس بنابراین به استناد این توافقنامه قرار شد که اطالع 
رسانی و ارائه مستندات و تامین لجستیک برای دفاع از حقوق 
ملی بر اساس همکاری مطلق باید انجام شود.رییس سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: دایره شمول این توافق نامه 
اراضی ملی است که در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته است. 
امیدواریم که این توافقنامه موجب شود تا دفاع بهتری از اراضی 
ملی انجام شود و سوء استفاده گران و زمین خواران نتوانند از 

عدم هماهنگی میان دستگاه های دولتی سوء استفاده کنند.

دبیر انجمن صنایع لنت ترمز اعالم کرد
لنت های قاچاق و زیر زمینی عامل سوانح 

اتوبوس هاست
دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کالچ کشور با تاکید بر ضرورت 
نظارت بیشتر و دقیق تر روی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور 
گفت: یکی از مشکالت اتوبوس هایی که با مشکل ترمز مواجه 
می شوند لنت های ترمز قاچاق و زیرزمینی است که در بازار 
عرضه می شود که باید در دو حادثه اخیر واژگونی اتوبوس هم 
ببینیم دقیقا علت بروز نقص فنی در سیستم ترمز چه بوده 
است و بعدا درباره آن قضاوت کنیم. چهارشنبه و  پنج شنبه 
هفته گذشته )دوم و سوم تیرماه( دو اتوبوس خبرنگاران و سرباز 
معلمان در حوالی نقده ارومیه و محور یزد – شیراز واژگون 
شدند و در این حوادث دو خبرنگار ایسنا و ایرنا و پنج سرباز 
معلم جان خود را از دست دادند اما آنچه که اهمیت دارد این 
که عامل واژگونی هر دو اتوبوس بنابر گزارش پلیس راه بروز 
نقص فنی حادث در سیستم ترمز این دو اتوبوس بوده است 
که بعد از این رخداد اظهارنظرهای متفاوتی درباره علت وقوع 
این سانحه تلخ مطرح شد.محمود عسگری -دبیر انجمن صنایع 
لنت ترمز و کالچ کشور- در این باره به ایسنا گفت: اگر پلیس 
راه علت واژگونی این دو اتوبوس را بروز نقص فنی در سیستم 
ترمز اعالم کرده باید دقیقا بگوید که این نقص فنی در کدام 
بخش از این سیستم رخ داده است چرا که سیستم ترمز شامل 
روغن ترمز، بوستر، کالیپر، دیسک و لنت ترمز و ریتاردر خودرو 
است که هر کدام از این ها با مشکل مواجه شود ممکن است در 
سیستم ترمز نقص ایجاد کند.  وی افزود: از سویی دیگر باید 
دید اگر مشکل در لنت ترمز بوده که هنوز اعالم نشده است، 
راننده اتوبوس این لنت ها را از کجا و از چه نوع و برندی تهیه و 
بر روی اتوبوس سوار کرده است تا ببینیم لنت ترمز معیوب از 
کجا تولید یا تامین شده است و بتوانیم کیفیت و استاندارد آن 
را مورد ارزیابی قرار دهیم.  عسگری ادامه داد: در حال حاضر 
۹۰ تولید کننده لنت ترمز در کشور فعالیت می کنند که در این 
میان ۵۰ تولید کننده عضو انجمن هستند، اما لنت ترمز قاچاق 
و زیرزمینی هم به وفور در بازار عرضه می شود.  وی با بیان این 
که واردات لنت ترمز ممنوع نبوده است، اظهار کرد: براساس 
آمار گمرک سال گذشته ۲.۵ میلیون دالر لنت  ترمز در انواع 
مختلف به کشور وارد شده است و اخیرا وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اعالم کرده که تنها مجوز برای واردات کاالهایی که در 
داخل تولید نمی شوند،  صادر می کند اما تا قبل از این واردات 
رسمی و غیر رسمی لنت ترمز برقرار بود.  دبیر انجمن صنایع 
لنت ترمز و کالچ کشور با تاکید بر این که استاندارد تولید لنت 
ترمز اجباری و تحت نظارت سازمان ملی استاندارد است، گفت: 
نباید بدون بررسی دقیق قضاوت کرد که لنت های ترمز داخلی 
بی کیفیت هستند یا از کاغذ و مقوا تولید می شوند بلکه باید به 
دقت مشخص کرد که این لنت ها که روی دو اتوبوس واژگون 

شده سوار شده بودند از کدام برند و چگونه تامین شدند.  

بر پایه گزارش اعالم شده از سوی وزارت راه و شهرسازی؛
طول راه های ترانزیتی طی ۸ سال گذشته 

به بیش از ۲۵هزار کیلومتر رسید
بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی از وضعیت ساخت انواع 
راه در دولت تدبیر و امید، طول راه های ترانزیتی در ۸ سال 
گذشته تا هزار کیلومتر افزایش یافته است و از رقم ۲۴ هزار و 
۳۳ کیلومتر در سال ۹۲ به ۲۵ هزار و ۳۲۹ کیلومتر در سال 
گذشته رسیده است.   از وزارت راه و شهرسازی، آمار و ارقام 
بررسی شده درباره میانگین ساخت آزادراه ها در کشور حاکی 
از آن است که در سال ۱۳۹۲ حدود ۲هزار و ۲۰۳ کیلومتر 
آزادراه در کشور وجود داشت که در سال ۹۹ به حدود ۲ هزار 

و ۷۲۶ کیلومتر رسیده است.
در بخش راه های اصلی کشور نیز از میانگین ۲۱ هزارو ۶۲۸ 
کیلومتر در سال ۹۲ به حدود ۲۵ هزار و ۱۹۳ کیلومتر رسیده 

که رشد قابل توجهی یافته است.
بر پایه این گزارش، در بخش راه های ترانزیتی در سال ۱۳۹۲ 
طول مسیر، ۲۴ هزار و ۳۳ کیلومتر بوده است که این رقم در 

سال ۹۹ به ۲۵ هزار و ۳۲۹ کیلومتر رسیده است.  
در سال۱۳۹۲ حدود ۱۲۹ هزار و ۵۳۴ کیلومتر راه آسفالت 
روستایی وجود داشت اما این رقم در سال ۹۹ به ۱۳۵ هزار و 

۵۴۰ کیلومتر رسیده است.
طول کل راه های برون شهری دارای روشنایی در سطح کشور 
سه هزار و ۸۵۴ کیلومتر بود که در پایان سال گذشته به ۵ هزار 

و ۳۶۰ کیلومتر رسیده است.
همچنین طول آزادراه های دارای روشنایی ۵۲۳ کیلومتر در 
سال ۹۲ بوده است که این رقم در سال ۹۹ به ۶۷۰ کیلومتر 
افزایش یافته است. طول بزرگراه های دارای روشنایی نیز ۲ هزار 
و ۱۰۰ کیلومتر بوده است که در سال ۹۹ به ۳ هزار و ۲۶۰ 

کیلومتر رسیده است.
کاهش نقاط حادثه خیز و افزایش آسفالت جاده ها

تعداد راهدارخانه های فعال موجود در سطح کشور نیز ۶۶۵ 
مورد بوده است که در سال ۹۹ به یک هزار و ۵۹ مورد افزایش 
پر حادثه رفع شده در  نقاط  تعداد  اساس  یافته است.براین 
جاده های کشور )نقطه، مقطع، تقاطع( ۶۴۸ مورد بوده که 
در سال ۹۹ به ۵۲۸ مورد رسیده است.این گزارش می افزاید 
روکش آسفالت  راه های اصلی و شریانی کشور در سال ۹۲ 
حدود ۵ هزار و ۱۸۸ کیلومتر بوده است که در سال ۹۹ به 
۲ هزار و ۸۳۹ کیلومتر رسیده است.  درباره عملکرد بخش 
آسفالت در جاده های کشور نیز آمار و ارقام نشان می دهد در 
سال ۹۲ حدود ۱۰ هزار و ۱۴۴ هزارتن انجام شده بود که در 
سال ۹۹ این رقم شش هزار و ۷۷۸ هزار تن گزارش شده است.

در سال ۹۲  حدود ۲۱۰ هزار عالیم اخطاری، مسیر نما و غیره 
در محورهای شریانی کشور نصب شده بوده و در سال ۹۹ این 
رقم به حدود ۲۷۹ مورد رسید. همچنین در ۵۵۴ کیلومتر از 
محورهای شریانی کشور نصب حفاظ صورت گرفته بود که 

درسال ۹۹ به حدود ۷۱۵کیلومتر رسیده است.  
اجرای خط کشی راه ها در محورهای شریانی کشور در سال ۹۲ 
حدود ۸۵ هزار و ۲۱ کیلومتر بوده است که در سال گذشته این 

رقم به ۶۰ هزار و ۸۳۱ کیلومتر رسید.
در  برخط  ترددشمار  دستگاه های  تعداد  گزارش،  این  برپایه 
سطح کشور در سال ۹۲ حدود یک هزار و ۱۹۷ عدد بود که 
در سال ۹۹ به ۲ هزار و ۴۶۹ مورد افزایش یافت. همچنین 
تعداد تابلوهای پیام نمای متغیر )VMS(  در سطح کشور۱۹۳ 

مورد بود که در سال ۹۹ به ۲۱۲ عدد رسید.
بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی تعداد دوربین های نظارت 
تصویری در سطح کشور ۵۸۴ مورد در سال ۹۲ بوده است که 
در سال ۹۹ به ۸۵۸ مورد افزایش یافت و تعداد دوربین های 
کنترل سرعت ثابت در سطح کشور ۳۸۲ مورد بود که در سال 
۹۹ به یک هزار و ۶۹۴ عدد رسید. در سال ۹۲ حدود ۱۸ عدد 
سیستم توزین حین حرکت )WIM( در سطح کشور گزارش 
شده بود که در سال گذشته این رقم به ۶۰ عدد افزایش یافت. 
 در سال ۹۲ حدود ۶۳ پایانه باری فعال در سطح کشور ثبت 
شده که در سال ۹۹ به ۸۰ عدد رسیده است و تعداد پایانه های 
مسافری عمومی فعال در سطح کشور ۲۹۲ عدد در سال ۹۲ 

بوده که به ۳۰۹ عدد در سال ۹۹ رسیده است.

خروج مشتریان از بازار کساد
 خودروهای خارجی

بررسی ها از بازار خودروهای خارجی در پایتخت حاکی است 
همچون هفته های گذشته خرید و فروش ها بسیار کاهش یافته 
و رکود بر بازار حکمفرماست. با وجود رکود حاکم اما بررسی ها 
نشان می دهد قیمت  خودروهای خارجی در هفته های گذشته 
اتومبیل ها ضمن  صاحبان  و  کرده  تجربه  را  اندکی  افزایش 
اینکه رغبت زیادی به فروش نشان نمی دهند، مبالغ بیشتری 
نیز از مشتریان مطالبه می کنند.به اعتقاد کارشناسان، حتی 
مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیز نتوانسته 
تاثیر چندانی بر بازار داشته باشد و همگان چشم به مذاکرات 
برجامی دوخته اند و نتایج آن را بر این بازار تاثیرگذار می دانند.

خودروهای  بازار  بر  تاثیرگذار  عامل  مهمترین  حال،  این  با 
خارجی نرخ دالر است که این روزها اندکی رشد کرده است.

به گزارش ایرنا، نرخ دالر در صرافی های بانکی با ۳۹۰ تومان 
افزایش به رقم ۲۴ هزار و ۴۲۸ تومان رسید.»کوروش طواحن« 
نمایشگاه دار خودرو در منطقه یوسف آباد تهران می گوید: به نظر 
می رسد در نهایت همه چیز در بازار خودروهای خارجی به 
سیاست  خارجی کشور بازگردد.وی معتقد است: اگر مذاکرات 
برجامی به نتیجه نرسد، شاید وضعیتی بدتر از رکود دو ساله 
حاکم بر این بازار را شاهد باشیم.یک فعال دیگر بازار خودرو به 
ایرنا گفت: در مجموع پیش بینی خوبی از وضعیت بازار خودرو 
و ایجاد گشایش در آن نداریم.وی یادآور شد: از عید امسال که 
مذاکرات وین به شکل جدی دنبال شده، انتظار می رفت که با 
شکسته شدن قیمت ها مواجه شویم اما چنین اتفاقی نیفتاد.به 
گزارش ایرنا، در دسته خارجی ها قیمت ها نسبت به هفته های 
گذشته اندکی رشد را نشان می دهد، به طوری که فروشندگان 
برای هر دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ صفر کیلومتر حدود یک 
میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، رنو کولیوس ۲ میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون تومان، فولکس واگن تیگوان سفید رنگ صفر کیلومتر 
بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، لکسوس NX صفر 
کیلومتر بیش از سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، همچنین 
بی. ام. و ۵۳۰ اتاق ۵ صفر کیلومتر حدود پنج میلیارد تومان 
و بی. ام. و ۷۳۰ فول آپشن صفر کیلومتر هفت میلیارد و ۱۰۰ 

میلیون تومان مطالبه می کردند.

با  تحریم  شرایط  در  اگرچه  ایران 
کاهش و عدم دسترسی به درآمدهای 
نفتی خود رو به رو بوده، اما با افزایش 
ارزآوری  و  نفتی  فرآورده های  صادرات 
کشور  در  گازرسانی  توسعه  با  که 
شرایط  از  توانست  شده،  امکان پذیر 
تحریم عبور کند. خروج آمریکا از برجام 
در اردیبهشت سال ۹۷، با شعار به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران همراه بود، 
نداد،  رخ  هیچگاه  موضوع  این  اگرچه 
با این حال درآمدهای نفتی به شدت 
محدود شد.آمریکا مساله مهمی را در 
اگرچه  بود،  کرده  فراموش  اقدام  این 
صادرات نفت با محدودیت همراه شد 
اما درست در همان سال ایران توانست 
از واردات بنزین بی نیاز شده و حتی به 

جمع واردکنندگان آن وارد شود.
با این حال افزایش مصرف سوخت مایع 
از بنزین گرفته تا گازوئیل و نفت سفید، 
این  زنگ خطری برای تداوم صادرات 
که  بود  حالی  در  این  بود.  محصوالت 
در  مایع  این سوخت  از  زیادی  بخش 

روستاها به مصرف می رسید.
در سال ۹۲ سالیانه چیزی حدود ۱۱ 
میلیارد دالر سوخت مایع در کشور به 
مصرف می رسید که امکان جایگزینی با 

گاز طبیعی را داشت.
با آغاز گازرسانی با استفاده از بند ق، 
مایع که در سال ۹۳    مصرف سوخت 
حدود ۳۴.۱ میلیارد لیتر بود، در سال 
۹۴ به ۳۱.۷ میلیارد لیتر رسید و ۲.۴ 

میلیارد لیتر آن با گاز جایگزین شد.
کاهش  هم  باز  میزان  این   ۹۵ سال 
مایع ۲۸.۵  کرد. مصرف سوخت  پیدا 
میلیارد می شد، در مقابل مصرف گاز 

۵.۳ میلیارد متر مکعب بود.این روند 
گذشته  سال  که  آنجا  تا  داشت  ادامه 
۱۹.۵ میلیارد لیتر فرآورده نفتی مصرف 
شد. حدود ۱۳.۸ میلیارد لیتر سوخت 
مایع نیز با گاز جایگزین شده است که 
نشان دهنده کاهش ۴۳ درصدی مصرف 
فرآورده های نفتی قابل جایگزینی گاز 
این  دارد.  تا سال گذشته  از سال ۹۳ 
البته تا سال ۱۴۰۲  میزان جایگزینی 
کامل می شود و مصرف سوخت مایع 
قابل جایگزینی با گاز به صفر می رسد.

سال ها  این  در  که  حالی  در  واقع  در 
این محل،  ارزش گاز مصرف شده در 
۱۰.۸ میلیارد دالر بوده،  درآمد تجمعی 
از جایگزینی گاز با سوخت مایع ۱۴.۵ 

میلیارد دالر برآورد می شود.
دسترسی  آنکه  بر  عالوه  اقدام  این 
ویژه  به  و  مردم  برای  را  سوخت  به 
روستاییان آسان کرد و به حفظ محیط 
زیست نیز کمک کرد،  همچنین توانست 

درآمد برای کشور ایجاد کند.
 ارزش ۳۴ میلیارد لیتر فرآورده قابل 
جایگزینی با گاز که در سال ۹۳ مصرف 

می شد، معادل ۱۱ میلیارد دالر در سال 
برآورد می شود. این میزان به تدریج در 
کشور با گاز جایگزین شد و از آنجا که 
گاز، سوخت ارزان تری به شمار می رود،  
به همراه  برای کشور  افزوده ای  درآمد 
داشت.تا آنجا که از سال ۹۳ تا سال ۹۹، 
۶.۵ میلیارد دالر صرفه جویی در مصرف 
فرآورده های نفتی تحقق یافته است که 
درصدی  نشان دهنده صرفه جویی ۵۹ 
است. در مقابل این صرفه جویی، ارزش 
گازی که در سال گذشته جایگزین این 
حجم فرآورده نفتی شده، ۲.۷ میلیارد 
 ۳.۷ درآمد  معنای  به  که  است  دالر 
میلیارد دالری تنها در سال ۹۹ از این 
محل است.در واقع در حالی که در این 
سال ها، ارزش گاز مصرف شده در این 
محل، ۱۰.۸ میلیارد دالر بوده، درآمد 
تجمعی از جایگزینی گاز با سوخت مایع 

۱۴.۵ میلیارد دالر برآورد می شود.
با این اقدام عالوه بر اینکه تا کنون بیش 
از ۲۰ هزار روستا در دولت تدبیر و امید 
برای  بی نظیر  شده اند،  فرصتی  گازدار 
به منظور صادرات فرآورده های  کشور 

وزیر  است.معاون  شده  فراهم  نفتی 
نفت در امور گاز از افزایش چهار برابری 
مدد  به  نفتی  فرآورده های  صادرات 
سال  با  مقایسه  در  گازرسانی  توسعه 
۱۳۹۲ خبر داد.»حسن منتظرتربتی« 
گفت: تاکنون به بیش از ۲۰ هزار روستا 
هزار   ۷۷۰ و  میلیون  یک  از  بیش  با 
خانوار و ۱۹۴ شهر با نزدیک ۶۵۰ هزار 
خانوار گازرسانی شده و بر همین اساس، 
هم اکنون ۹۸.۴ درصد جمعیت شهری 
و ۸۴.۶ جمعیت روستایی و در مجموع 
کل  جمعیت  کل  درصد  از ۹۵  بیش 
کشور از گاز طبیعی بهره مند هستند، 
این در حالی است که سال ۹۲، جمعیت 
شهری ۹۵ درصد و جمعیت روستایی 
۵۴ درصد و در مجموع ۸۵ درصد زیر 
پوشش شبکه گازرسانی قرار داشتند.

وی با بیان اینکه گازرسانی زمینه ساز 
و  اشتغال زایی  اجتماعی،  رفاه  افزایش 
حفاظت محیط زیست شده، اظهار کرد: 
این مهم در عین حال، سبب باال رفتن 
صادرات فرآورده های نفتی در سال های 
برابر نسبت به  اخیر به بیش از چهار 
ایرنا،  گزارش  است.به  شده   ،۹۲ سال 
صادرکنندگان  جمع  به  ایران  ورود 
فرصتی  اکنون  که  نفتی  فرآورده های 
بی نظیر به شمار می رود، در صورتی که 
با بهینه سازی مصرف در کشور همراه 
نباشد، در آینده ای نه چندان دور تبدیل 
به تهدید خواهد شد.این موضوع آنجا 
اهمیت بیشتری پیدا می کند که ۹۵ 
درصد از جمعیت کشور به شبکه گاز 
متصل شده اند و این بهینه سازی نه تنها 
در مصرف سوخت مایع که در گاز نیز 

باید مورد توجه قرار گیرد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: تعداد 
واحدهای مسکونی، کمتر از تقاضا است و 
قیمت خانه باال می رود؛ اجاره  بها نیز به 
تبعیت از آن رشد می کند و نمی توان با 
دستورالعمل و اقدامات پلیسی، بازاری را 
که ۹۵ درصد در اختیار بخش خصوصی 
است کنترل کرد. بیت اهلل ستاریان اظهار 
کرد: برای ایجاد تعادل در بازار مسکن 
اقتصاد  اصلی  ساختار  تا  داریم  احتیاج 
را درست کنیم. در این صورت صنعت 
ساختمان و بازار مسکن که ۹۵ درصد 
اختیار بخش خصوصی است و  آن در 
۷۰ درصد اشتغال و صنایع وابسته کشور 
به آن  به طور مستقیم و غیرمستقیم 
وابسته است راه می افتد. البته با توجه به 
کسری ۵ میلیون واحد مسکونی، فرآیند 
متعادل سازی بازار مسکن بین ۱۰ تا ۲۰ 
سال طول می کشد.وی افزود: بازار مسکن 
دستورپذیر نیست و نمی شود با اقدامات 
پلیسی جلوی رشد قیمتها را گرفت. قانون 
برای  سالیانه  درصد  سقف ۲۵  تعیین 
افزایش اجاره بها با ترفندهای مختلف از 
سوی مالکان مثل گرفتن چک، دور زده 
می شود. مسکن کم است، متقاضی زیاد 
است و قیمت باال می رود. اجاره بها نیز 

به تبعیت از قیمت مسکن افزایش می یابد. 
خانه ای که قبال ۵۰۰ میلیون تومان بوده 
االن پنج میلیارد تومان شده و طبیعتا 
اجاره بهایش هم به مرور زمان ۱۰ برابر 
می شود.به گفته ستاریان، وضع مالیات 
بر خانه های خالی هیچ تاثیری بر کاهش 
قیمت مسکن نخواهد گذاشت. آمار ۲.۵ 
میلیون مسکن خالی در واقع خالی نیست 
بلکه ضریب ذخیره است که در همه جای 
دنیا وجود دارد و برای معامالت ضرورت 
دارد. هیچ وقت هم وارد بازار نمی شود و در 
طول سال متغیر است. یعنی واحد خالی، 
دارای سکنه می شود و وارد دارای سکنه، 
خالی می شود. حتی اگر بر فرض محال 
بتوانند ۲.۵ میلیون مسکن خالی را وارد 
بازار مصرف کنند فقط مشکل کسری یک 
سال را حل کرده اند؛ در حالی که ما ۱۰ 

سال کسری مسکن داریم.
تاکید  مسکن  اقتصاد  کارشناس  این 
قدیمی  واحدهای  از طرف دیگر  کرد: 
مفید  عمر  دارند.  نوسازی  به  نیاز 
ساختمانها در ایران ۲۶ سال است که 
حدود ۴ درصد ضریب استهالک داریم. 
یعنی باید سالیانه حدود ۷۵۰ هزار واحد 
نوسازی شود که هیچگاه نتوانسته ایم 

ازدواجهای سالیانه  انجام دهیم.  را  آن 
بنابراین  است.  هزار   ۷۵۰ حدود  هم 
حداقل تا ۱۰ سال آینده باید سالیانه 
۱.۵ میلیون مسکن بسازیم؛ در حالی 
که هیچگاه چنین برنامه ای نداشته و در 
حال حاضر هم نداریم.ستاریان گفت: در 
طول ۵۰ سال به دلیل کمبود عرضه 
مشکل  نتوانسته ایم  تقاضا  به  نسبت 
بازار مسکن را حل کنیم. اما می بینیم 
که هنوز رسانه ها، تلویزیون، روزنامه ها 
و کارشناسان حرفهای تکراری می زنند 
نگرفته اند.  درس  گذشته  از  انگار  که 
مساله مسکن را در حد نوسانات کوتاه 
و  معامالت  ماه  یک  می بینند.  مدت 
قیمت اندکی پایین می آید با آب و تاب 
از ریزش قیمتها صحبت می کنند؛ غافل 
از اینکه مسکن در درازمدت باالترین 
موازی  بازارهای  بین  را  رشد  نرخ 
داشته است.وی با بیان اینکه انداختن 
سوداگران،  گردن  به  مسکن  مشکل 
پاک کردن صورت مساله است، تاکید 
کرد: سوداگری، داللی و مافیای مسکن 
تقاضا  و  عرضه  تعادل  عدم  بستر  در 
شکل می گیرد. وقتی در هر بازاری با 
کسری مواجه می شویم معلوم است 

که قیمت آن کاال باال می رود و فضای 
داللی شکل می گیرد. پس سوداگری، 
است،  مسکن  بازار  وضعیت  معلول 
مردم  تورمی،  اقتصاد  در  آن.  علت  نه 
به  اقدام  برای حفظ سرمایه های خود 
خرید دارایی های ثابت می کنند؛ چه 
سرمایه گذاری بهتر از خرید ملک؟این 
کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: 
اگر مسئوالن می خواهند جلوی رشد 
قیمت مسکن را بگیرند باید نقدینگی 
از  را  اقتصاد  ساختار  کنند،  کنترل  را 
حالت دولتی در بیاورند و به تولید رونق 
بدهند.بنابراین گزارش، ستاد ملی کرونا 
در سال گذشته و امسال سقف مجاز 
افزایش اجاره بهای سالیانه در تهران را 
۲۵ درصد، دیگر کالنشهرها ۲۰ درصد 
و سایر شهرها ۱۵ درصد اعالم کرده و 
معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید که 
قراردادهای  درخصوص  سیاست  »این 
تمدید جواب داده است«. با این حال 
 ۱۴۰۰ خرداد  می گوید  رسمی  آمار 
اجاره بها در تهران نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۳۴ درصد باال رفته و البته 
تا ۷۰  رشد ۵۰  از  میدانی  گزارشهای 
درصد در مناطق پرتقاضا خبر می دهد.

در شرایطی که هنوز کشور به شرایط 
کرونا  چهارم  موج  از  متعادلی  نسبتا 
نرسیده، وارد موج پنجم کرونا شده است و 
به نظر می رسد که سفرهای مردم و هجوم 
آن ها به جاده های کشور در بهار امسال در 
به وجود آمدن این شرایط بی تاثیر نبوده 
است. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از 
سوی مرکز مدیریت راه های کشور بیش 
از ۵۶ میلیون تردد بین استانی وسایل 
نقلیه مختلف اعم از سبک و سنگین 
جاده های  در  امسال  ماه  خرداد  در 
کشور به ثبت رسیده است که نسبت 
امسال  ماه  فروردین  و  اردیبهشت  به 
عدد  این  و  داشته  معناداری  افزایش 
اعالم شده ۲۱  رسمی  آمارهای  طبق 
درصد بیشتر از دومین ماه امسال است.

حتی بر اساس آمار تجمعی سه ماهه 
از ترددهای بین استانی صورت گرفته 
در کشور ۱۵۴ میلیون و ۹۰۱ هزار و 
۲۵۲ تردد در محورهای مواصالتی بین 
استانی کشور ثبت شده است که این 
آمار تردد نسبت به مدت مشابه سال 
و  است  یافته  افزایش  قبل ۱۷ درصد 
جالب تر اینکه وسایل نقلیه سبک در 
را  درصدی   ۱۹ افزایش  آمار  همین 

افزایش  آمارهای  کرده اند.این  تجربه 
یافته سفرهای مردم در بهار امسال در 
حالی رخ داده که طی ماه های گذشته 
سه بار و در بازه های زمانی چند روزه 
ستاد  تصویب  به  تردد  ممنوعیت های 
با کرونا رسیده است چرا  مقابله  ملی 
که قرار بود با اعمال این ممنوعیت ها، 
کند  عبور  کرونا  پیک چهارم  از  ایران 
از  متعادلی  به شرایط  اما هنوز کشور 
پیک چهارم نرسیده به گفته مسئوالن 
به پیک پنجم رسیده و تعداد شهرهای 
قرمز کرونایی رو به افزایش است. این 
وضعیت نشان می دهد سفرهای مردم 
که بارها مورد هشدار مسئوالن مختلف 

قرار گرفته بود در به وجود آمدن این 
است.در  داشته  بسزایی  تاثیر  شرایط 
این میان تردد بین استانی در آذربایجان 
شرقی با ۶ درصد، اذربایجان غربی با ۵ 
درصد و اردبیل با چهار درصد بیشترین 
رشد را در خرداد ماه امسال داشته است 
و جالب تر اینکه همین ترددها در گیالن با 
۱۶ درصد، مازندران با ۱۴ درصد و همدان 
با ۱۱ درصد کاهش رو به رو شده است.

ترددهای  آمارهای  به  دقیق تر  نگاهی 
بین  استانی در خرداد ماه امسال نشان 
می دهد که آمارهای تخلیه وسایل نقلیه 
مختلف در استان هایی مانند تهران و 
البرز و آمار انباشت خودرو در استان های 

مازندران  مانند  مسافرپذیری  شمالی 
در  دقیقا  که  می دهد  نشان  گیالن  و 
هفته  پایانی  روزهای  و  تعطیالت  ایام 
آمار تخلیه تهران و البرز روند افزایشی 
دیگر  سوی  در  و  داشته  معناداری 
این  بومی در  انباشت خودروهای غیر 
دو استان شمالی به شدت افزایش پیدا 
کرده است.از سوی دیگر حتی وضعیت 
سفرهای جاده ای در نیمه خرداد ماه با 
وجود اعمال ممنوعیت شش روزه تردد 
تغییری نکرده و تنها روزهای رفت و 
برگشت سفرهای مردم به قبل و بعد 
از این ممنوعیت تغییر کرده است که 
به عنوان مثال این آمارها نشان از خروج 
از  قبل  البرز  و  تهران  از  نقلیه  وسایل 
آن ها  بازگشت  و  محدودیت ها  اعمال 
دقیقا پس از پایان ممنوعیت داشته است.

در نتیجه بی توجهی مردم به پروتکل های 
کرونایی اعالم شده و از سوی دیگر عدم 
توسط  نظارت دقیق تر و سختگیرانه تر 
نظارتی سبب  دستگاه های  و  متولیان 
شده تا طی روزهای گذشته و بر اساس 
اعالم مسئوالن وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی به پیک پنجم کرونا 

وارد شده ایم.

سهم توسعه گازرسانی در عبور از شرایط تحریم نفتی

یک کارشناس:

بازار اجاره را نمی توان پلیسی اداره کرد

هجوم مردم برای سفر، آغازی برای موج پنجم کرونا

اقتصادی
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جهانگیری:استحکام کانون خانواده ایران را از 
سایر کشورها متمایز کرده است

این که موضوع زنان و  بیان  با  اول رییس جمهوری  معاون 
خانواده از مهم ترین و حساس ترین مسایل کشور است، گفت: 
استحکام کانون خانواده ایران را از سایر کشورها متمایز کرده 
است.  اسحاق جهانگیری  در سومین جلسه ستاد ملی زن و 
خانواده که به ریاست وی برگزار شد، از موضوع زنان و خانواده 
به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین مسایل کشور یاد 
کرد و گفت: آنچه کشور ما را نسبت به سایر کشورها متمایز 
می کند توجه به کانون خانواده است که خوشبختانه همواره 
مستحکم بوده و باید با برنامه ریزی ها و تدوین قوانین الزم از 
کانون مهم خانواده حراست شود.معاون اول رییس جمهوری 
با ابراز خرسندی از این که الیحه منع خشونت علیه زنان در 
دولت به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسالمی ارسال 
شده است، خاطرنشان کرد: ستاد ملی زن و خانواده باید با 
مطالبه گری از دستگاه های اجرایی، تغییرات مثبتی در جهت 
بهبود وضعیت زنان و کاهش خشونت علیه آنان ایجاد کند.

جهانگیری با یادآوری افزایش میزان وام ازدواج طی سال های 
اخیر افزود: در سالهای گذشته مبلغ تسهیالت ازدواج برای هر 
نفر سه میلیون تومان بود ولی با پیگیری های انجام شده در 
سال های اخیر، امروز زوج های جوان مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت ازدواج دریافت می کنند.وی ادامه داد: شاید تصور 
می شد که وقتی مبلغ تسهیالت ازدواج افزایش پیدا کند، تعداد 
تسهیالت اعطایی کاهش پیدا خواهد کرد اما گزارش ها نشان 
می دهد که تعداد قابل توجهی تسهیالت ازدواج به زوج های 
جوان پرداخت شده است.معاون اول رییس جمهوری تصریح 
کرد: اگر ستاد ملی زن و خانواده مصوبات و موضوعات مربوطه 
را از دستگاه های اجرایی پیگیری کند، دستگاه ها خود را به 
پیگیری مسایل خانواده مکلف می دانند و از سوی دیگر این 
فرصت برای آنها فراهم می شود که در زمان تدوین بودجه 
ساالنه، منابع الزم برای اجرای مصوبات مربوط به زنان و خانواده 
را از سازمان برنامه و بودجه مطالبه کنند.جهانگیری با اشاره به 
مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی تعداد 
مدیران زن در دستگاه های اجرایی تا پایان برنامه ششم، گفت: 
خوشبختانه پس از اجرای این مصوبه شاهد اتفاقات مثبت در 
این زمینه بودیم به گونه ای که دستگاه های اجرایی تالش 
می کردند در انتصاب موضوع زنان به عنوان مدیران و معاونین 
رییس  اول  باشند.معاون  داشته  یکدیگر  از  بهتری  عملکرد 
جمهوری با اشاره به موضوع مطرح شده در جلسه مبنی بر 
تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: باید تالش 
کنیم میزان کمک ها و تسهیالت برای تأمین مسکن زنان 
سرپرست خانوار هر چه بیشتر شود تا تعداد افراد تحت پوشش 

این طرح افزایش یافته و به عدالت اجتماعی نزدیک تر شود.

موافقت مجلس با کلیات طرح اصالح قانون 
تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات طرح اصالح موادی 
از قانون تأسیس و اداره مدارس غیر دولتی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان جلسه علنی امروز 
)سه شنبه( مجلس شورای اسالمی گزارش کمیسیون آموزش 
و تحقیقات در خصوص طرح اصالح موادی از قانون تأسیس و 
اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را بررسی 
کرده و در نهایت با کلیات این طرح موافقت کردند.علیرضا 
منادی؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دفاع 
از کلیات این طرح، بیان کرد: مجلس یازدهم در حوزه آموزش 
گام های خوبی برداشته است. در باب مدارس غیرانتفاعی در 
سال ۹۵ قانون داریم اما رهبری بعد از تشکیل مجلس یازدهم 
در دو جا بر اصالح امور آموزشی تاکید کردند. متاسفانه تعداد 
قابل توجهی از معلمان مدارس غیرانتفاعی عمال استثمار می 
شوند. مدارسی داریم که چک می دهد به معلم و می گوید ۳ 
میلیون بگیر و ۲ میلیون را به من برگرداند. این قانون در جهت 
بهبود حقوق معلمان مدارس غیر انتفاعی گام خوبی برداشته 
است .وی در ادامه تاکید کرد: در این طرح سامانه ای دیده شده 
تا مشخص شود مدارس غیر انتفاعی چقدر پول می گیرند و در 
کجا صرف می شود. نظرات مدارس و کارشناسان را گرفتیم و 
می خواهیم مسئله مدارس غیر انتفاعی ساماندهی شود.رئیس 
مجلس شورای اسالمی پس از موافقت نمایندگان با کلیات 
این طرح تاکید کرد: این طرح به صورت دو شوری بررسی 
خواهد شد و اکنون برای رفع ایرادات و استفاده از پیشنهادات 

نمایندگان به کمیسیون آموزش و تحقیقات می رود.

نوروزی:
 باید به دغدغه های معیشتی معلمان 

مدارس غیرانتفاعی توجه شود
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسالمی گفت: 
از قانون مدارس غیرانتفاعی به  باید در طرح اصالح موادی 
دغدغه های معیشتی معلمان توجه شده تا باری از دوش این 
قشر برداشته شود. رحمت اهلل نوروزی در تذکری شفاهی در 
جلسه علنی صبح )سه شنبه( مجلس شورای اسالمی و در 
قانون تاسیس  از  جریان بررسی کلیات طرح اصالح موادی 
و اداره مدارس غیرانتفاعی بیان کرد: بنده از رئیس مجلس 
شورای اسالمی که روز گذشته در دیدار با روسای کمیسیون ها 
تاکید کرده است که اولویت مجلس اشتغال و مسائل مربوط به 
اشتغال و اقتصاد است، تشکر می کنم اما چرا این طرح اکنون 
در اولویت مجلس قرار گرفته است؟ این طرح کدام یک از 
ادامه  در  می کند؟وی  را حل  فرهنگیان  اقتصادی  مشکالت 
اظهار کرد: در این طرح در کجا به وضعیت معلمان غیرانتفاعی 
که با ۱۵ یا ۱۷ سال سابقه بیمه و مزایا ندارند، توجه شده 
است؟ باید مجلس شورای اسالمی به سمت یاری به معلمان 
حرکت کند و با دقت زوایای دغدغه های معلمان را ببیند. خروجی 
مدارس امروز به چه میزان مفید است؟نماینده مردم علی آباد کتول 
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سال 
۱۳۸۵ تاکید کردند که آموزش و پرورش سنگ بنای آینده کشور 
است. این طرح چه باری از دوش معلمان بر می دارد؟ و کدام مشکل 
معیشتی معلمان غیرانتفاعی را حل می کند؟قالیباف، رئیس مجلس 
شورای اسالمی در پاسخ به این تذکر بیان کرد: براساس آیین نامه 
این طرح پس از چند ماه در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار 
گرفته است. در کنار موضوعات اقتصادی که اولویت مجلس است 
مسائل آموزشی و معلمان نیز از دیگر موضوعات مهمی است که 

باید به آنها پرداخته شود.

حدادی: 
سهم خواهی افراد در تشکیل کابینه 

سیزدهم ممنوع باشد
یک عضو شورای مرکزی فراکسیون انقالب اسالمی در مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: در میدان و صحنه بودن و همراه 
با مردم گام برداشتن از ویژگی های مهمی است که وزرای 
یک کابینه کارآمد باید از آن برخوردار باشند.علی حدادی در 
گفت وگو با ایسنا، درباره ویژگی های الزم برای تشکیل کابینه 
کارآمد در دولت سیزدهم، بیان کرد: یکی از نکات مهمی که 
در تشکیل کابینه دولت آینده مهم است، ممنوع بودن سهم 
خواهی افراد می باشد. باید از افراد پاکدست، شجاع و آشنا 
به امور وزارت خانه در تشکیل کابینه دولت سیزدهم استفاده 

شود.
وی در ادامه اظهار کرد: باور به مردم یک ویژگی مهمی است 
که وزرای کابینه باید آن را داشته باشند. در میدان و صحنه 
بودن و همراه با مردم گام برداشتن از دیگر ویژگی هایی است 
که وزرای یک کابینه کارامد باید از آن برخوردار باشند.نماینده 
مردم طالقان، ساوجبالغ ،نظر آباد و چهارباغ در مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: وزرای کابینه باید به معنای واقعی همراه 
با مردم باشند. هر یک از افرادی که به عنوان وزیر معرفی 
می شوند باید اولویت بندی برای امور وزارتخانه مربوطه داشته 

باشند.
حدادی در پایان تاکید کرد: مهم ترین مولفه دولت کارآمد و 
انقالبی باور به توانمندی جوانانی است که در بدنه دولت می 

توانند حضور یافته و کارآمدسازی را نهادینه کنند.

وعده بایدن به رئیس  رژیم صهیونیستی 
درباره برنامه هسته ای ایران

رئیس جمهور آمریکا و رئیس رژیم صهیونیستی در دیدار روز 
دوشنبه شان درباره موضوعات مختلفی از جمله برنامه هسته ای 
ایران گفت وگو کردند.جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دیدار 
رژیم صهیونیستی  رئیس  ریولین  روون  با  اش  دوشنبه  روز 
درباره روابط واشنگتن-تل آویو گفت،  »تعهد من نسبت به 
اسرائیل راسخ است« و امیدوار است بتواند به زودی با نفتالی 
بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کند. بایدن درباره 
برنامه هسته ای ایران به ریولین گفت: چیزی که می توانم به 
شما بگویم این است که ایران هیچ گاه در دوره ی من به سالح 

هسته ای دست نخواهد یافت.

ظرفیت ناوگان درون شهری پست ایران 
۱۰۰ درصد افزایش یافت

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران،گفت: با تامین ۴۰۰ دستگاه 
وانت بار ظرفیت ناوگان درون شهری پست ایران ۱۰۰ درصد 

افزایش پیدا کرده است. 
به گزارش ایرنا،رمضانعلی سبحانی فرد، در آیین افتتاح سیستم 
مکانیزه سورتینگ مرسوالت پستی فارس افزود: امروز پست 
ایران مانند گذشته نیست که کارهای کوچک انجام دهد بلکه 
امروز پست سکوی تجارت الکترونیک کشور است.مدیرعامل 
شرکت ملی پست ایران با تاکید بر لزوم فراهم شدن الزامات 
و  مکان  به  امروز  پست  در کشور گفت:  الکترونیک  تجارت 
فضاهای فیزیکی بزرگتری احتیاح دارد که بر همین اساس 
ظرفیت محیطی پست تهران در یکسال اخیر حدود ۱۵ هزار 

مترمربع افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در مراکز استانها نیز باید فضاهای فیزیکی پست 

گسترش پیدا کند.
سبحانی فرد در ادامه اظهار داشت: زیرساختهای دیگر پست 
نیز ازجمله ناوگان شهری و برون شهری نیز باید توسعه یابد که 
بر این اساس در یکسال گذشته با تامین ۴۰۰ دستگاه وانت بار، 
ظرفیت ناوگان درون شهری پست در سطح کشور ۱۰۰ درصد 

افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه ناوگان برون شهری پست کشور نیز در 
است،افزود:  کرده  پیدا  افزایش  درصد   ۳۰ اخیر  یکسال 
مکانیزه  تجزبه  مرکز   ۷ نیز  سازی  هوشمند  راستای  در 
مرسوالت پستی در سطح کشور راه اندازی خواهد شد که 
این سیستم هوشمند  فارس  ازجمله  استان  در ۳  تاکنون 
ایجاد شده است.مدیرعامل شرکت ملی پست ایران اظهار 
داده  نوید  این  پست  هوشمندسازی  راستای  در  داشت: 
نیز  کشور  دستگاه های  سایر  نیابتی  که خدمات  شود  می 
خدمات  سپاری  برون  یابد.وی  می  توسعه  پست  توسط 
در  گفت:  و  دانست  مهمی  امر  را  پست  به شرکت  نیابتی 
راستای هوشمند سازی با همکاری وزارت صمت، مدیریت 
پیاده  بزودی  کشور  سطح  در  اقالم  رهسپاری  راهبردی 
و  ای  یارانه  اقالم  توزیع  همچنین  و  شد  خواهد  سازی 
غیر یارانه ای نیز از طریق شبکه الکترونیکی پست انجام 

خواهد گرفت.

با رای نمایندگان استفساریه تامین قیر 
رایگان در اولویت کار مجلس قرار گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اولویت طرح استفساریه 
تامین قیر رایگان موافقت کردند. اولویت طرح استفساریه بند 
»ز« ماده یک قانون بودجه ۱۴۰۰ در دستور جلسه علنی صبح 

امروز سه شنبه مجلس شورای اسالمی قرار گرفت.
سید کاظم دلخوش به عنوان طراح این استفساریه در این باره 
گفت: بند »ز« ماده یک در قانون بودجه سال جاری تصویب 
راه های  برای  رایگان  قیر  تامین  موضوع  به  مربوط  که  شده 
روستایی است اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد، این 
است که تامین قیر به این منظور به نیمه دوم سال موکول شده 
در حالی که با توجه به گرمای هوا عمال این کار در آن مقطع 

به درد نمی خورد.
در ادامه پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف اولویت این 
طرح به رای مجلس شورای اسالمی گذاشته شد که نمایندگان 

با ۱۸۲ رای موافق به آن رای دادند.
رئیسه مجلس شورای اسالمی  حاجی دلیگانی عضو هیات 
پس از تصویب اولویت این طرح اظهار کرد: این استفساریه 
ارائه  فرصت  نمایندگان  تا  شده  بارگذاری  حاضر  حال  در 
پیشنهاداتشان را داشته باشند. این طرح فردا )چهارشنبه( 

در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار خواهد گرفت.

الملل،  بین  مسائل  کارشناس  یک 
هسته ای  صنعت  امروز  اینکه  بیان  با 
کشور با تالش نخبگان علمی کشور به 
پیشرفت مناسب و غیرقابل بازگشتی 
دست یافته است، گفت: در حال حاضر 
تالش رئیس جمهور منتخب پیرامون 
مسئله هسته ای ایران بیش از هر چیز 
باید جلوگیری از تداوم بحران باشد.رضا 
ذبیحی، در خصوص نحوه ی مناسب 
دولت  در  ای  هسته  مسئله  مدیریت 
هسته  صنعت  در  امروز  گفت:  آینده 
ای به قدری به پیشرفت رسیده ایم که 
همگان به بومی شدن این صنعت در 
کشور اذعان دارند و لذا در حال حاضر 
آنچه مهم است برخورداری از مزایای 
کشور  اینکه  بدون  است،  صنعت  این 

دچار بحران در روابط خارجی شود.
اینکه  بر  تاکید  با  دانشگاه  استاد  این 
رئیس جمهور منتخب نباید اجازه تغییر 
وضعیت تعاملی به تقابلی را بدهد، افزود: 
امروز مهمترین آرزوی مقامات اسرائیلی 
این است که برجام به نتیجه نرسد و 
دولت جدید اسرائیل در همین راستا 
تالش های تازه ای را به منظور متقاعد 
کردن آمریکا برای نپیوستن به برجام 
آغاز کرده است.ذبیحی ادامه داد: بنابراین 
دوراندیشی و خردورزی حکم می کند 
بگونه ای اقدام گردد که اهداف و نیات 

اسرائیلی ها در این زمینه خنثی شود.
این کارشناس مسائل بین الملل گفت: 
تالش به منظور مخدوش جلوه دادن 
اسرائیل،  سوی  از  ایران  جدید  دولت 
بیش از همه با نیت به شکست کشاندن 
مذاکرات برجام است و لذا الزم است 
دولت سیزدهم پیام هایی به دنیا مخابره 
کند که اسرائیل را در رسیدن به اهداف 
دانشگاه  استاد  گذارد.این  ناکام  خود 
تصریح کرد: اینکه مسائل داخلی کشور 
نشود،  زده  گره  ها  تحریم  موضوع  به 
تصمیم عاقالنه و درستی است، اما تداوم 
تحریم ها مسیر توسعه را با مشکالت 
جدی مواجه می کند. در نتیجه دولت 
جدید باید با صبر و حوصله تمام بهانه 
ها برای تداوم تحریم ها را خنثی کند.

های  خواهی  زیاده  داد:  ادامه  ذبیحی 
متوقف  برای  غربی  کشورهای  برخی 
نیز  و  ایران  ای  هسته  برنامه  کردن 
تالش آنها برای برجا گذاشتن بخشی از 
تحریم ها بر کسی پوشیده نیست، ولی 
باز هم، حفظ وضعیت تعاملی بهترین 
وضعیتی است که می تواند منافع ملی 
تامین  حداکثری  صورت  به  را  ایران 
الملل  بین  کند.این کارشناس مسائل 
افزود: طبق اخبار منتشر شده، آمریکا 
تاکنون لغو بیش از هزار تحریم مشتمل 
بر تحریم های اصلی در بخش نفت و 
پتروشیمی و نیز تحریم های بانکی و 
مالی و همچنین لغو تحریم های مرتبط 
با بیمه و کشتیرانی را پذیرفته است و 
لذا همین روند تعاملی باید حفظ شود 

ممکن  نتیجه حداکثری  نهایت  در  تا 
برای تامین منافع ملی بدست آید.این 
استاد دانشگاه ادامه داد: حفظ وضعیت 
تعاملی با کشورهای طرف مذاکره در 
برجام باعث می شود که بهانه جویان 
خلع سالح شوند و با دیدن تداوم حسن 
نیت از جانب ایران، به حل مساله، توام با 
گفتگو و به دور از تهدید، تعهد بیشتری 
با  البته  افزود:  باشند.ذبیحی  داشته 
توجه به پیشرفت های گزارش شده از 
مذاکرات وین، همچنان انتظار می رود 
که این مذاکرات تا بیش از ۱۲ مرداد 
و استقرار دولت به نتایج مطلوبی برسد 
و مشکالت مربوط به تحریم ها مرتفع 
گردد.این کارشناس مسائل بین الملل 
تاکید کرد: با این وجود، در صورت دست 
نیافتن به نتیجه مطلوب تا زمان مذکور، 
تداوم وضعیت تعاملی ضروری است تا 
مقاومت  به شکستن  منجر  نهایت  در 
تحریم  حفظ  موضِع  در  مقابل  طرف 
ها شود.  این استاد دانشگاه در پایان 
خاطر نشان کرد: جهت گیری سیاست 
خارجی به صورت تقابلی باعث به انزوا 
راندن کشور در محیط بین الملل می 
شود و لذا طبیعی است که دولت جدید 
نیز در این مسیر گام برنخواهد داشت و 
با حفظ وضعیت تعاملی نتایج مطلوب را 

برای کشور رقم خواهد زد.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل با بیان اینکه حمایت از کودکان ، به 
ویژه دختران در درگیری های مسلحانه 
یک اصل اساسی اخالقی و بشردوستانه 
است، از قرار نگرفتن نام رژیم اسرائیل 
و ائتالف یمن در لیست سیاه ناقضان 

حقوق کودکان به شدت انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، مجید تخت روانچی 
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
با  ملل  سازمان  در  نشستی  در  ملل 
های  درگیری  و  کودکان  موضوع 
کننده  نگران  بسیار  گفت:  مسلحانه 
است که طبق گزارش ساالنه دبیرکل 
های  درگیری  و  کودکان  مورد  در 
مسلحانه در سال ۲۰۲۰ ، خشونت و 
نقض حقوق کودکان در درگیری های 
مسلحانه تداوم داشته است که متأسفانه 
، بسیاری از این موارد در همسایگی ما 
و از افغانستان تا یمن تا فلسطین رخ 

داده است.
 دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران 
افغانستان،  در  آن  اخیر  نمونه  افزود: 
می   ۸ ناجوانمردانه  تروریستی  حمله 
در  سیدالشهدا  مدرسه  مقابل   ۲۰۲۱
جامعه شیعی هزاره در کابل است که 
منجر به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی 
شدن ۱۴۷ نفر دیگر شد که بیشتر آنها 

دختران دانش آموز بودند.

سفیر ایران در سازمان ملل اظهار داشت: 
در یمن در سال ۲۰۲۰ ، سازمان ملل 
متحد کشته و زخمی شدن ۱۹۴ نفر 
توسط نیروی به اصطالح ائتالف حامی 
مشروعیت در یمن را تأیید کرد که در 
منعکس  نیز  دبیرکل  ساالنه  گزارش 
یمن  ژوئن ۲۰۲۱  در ۲۲  است.  شده 
در  یمنی  کودکان  راهپیمایی  شاهد 
سراسر این کشور بود که در آنجا عنوان 
شد در طول بیش از شش سال از شروع 
از ۳۵۰۰  بیش   ، ائتالف  این  حمالت 
کودک یمنی به شهادت رسیده و بیش 
از ۴ هزار کودک زخمی شده ، هزاران 
نفر یتیم شده و میلیون ها نفر از خانه 
های خود آواره شده اند. آنها همچنین 
نارضایتی شدید خود را از سازمان ملل 
صحیح  انعکاس  عدم  دلیل  به  متحد 
نقض شدید حقوق کودکان یمنی در 

گزارش های خود ابراز داشتند.
تخت روانچی تصریح کرد: با این وجود، 
ترین  فاحش  و  ترین  سیستماتیک 
خاورمیانه  در  کودکان  حقوق  نقض 
انجام  حال  در  اسرائیل  رژیم  توسط 
است. طبق گزارش ساالنه دبیرکل در 
سال ۲۰۲۰ سازمان ملل ۱۰۳۱ مورد 
کودک   ۳۴۰ علیه  شدید  خشونت 
فلسطینی ، از جمله کشته شدن ۱۱ 
نفر ، معلولیت ۳۲۴ نفر و بازداشت ۳۶۱ 
نفر ، و همچنین ۳۰ حمله به مدارس و 
بیمارستان ها توسط نیروهای اسرائیلی 

را مورد تایید قرار داد.
وی اظهار داشت: تنها در جریان جنگ 
غزه  روزه  جانبه ۱۱  همه  و  وحشیانه 
اسرائیلی  نیروهای  در ماه می ۲۰۲۱، 
کودک   ۶۶ جمله  از  فلسطینی   ۲۵۳
را کشتند. از جمله در یک مورد، ۱۳ 

نفر از اعضای یک خانواده بزرگ در زیر 
آوار خانه خود دفن شدند که بسیاری 
از آنها کودک بودند و حتی یک نوزاد 
بود.نیروهای  آنها  شش ماهه در میان 
اسرائیلی همچنین ۳۰ مرکز بهداشتی 
و حدود ۵۰ مدرسه را تخریب کردند.

از  اقدامات وحشیانه نماد روشنی  این 
نسل کشی ، جنایات جنگی و جنایات 
اساسی  اصول  که  است  بشریت  علیه 
بین المللی را به صورت عمده ای نقض 
می کند ، و مسئولیت بین المللی رژیم 
به  را  جنایات  این  قبال  در  اسرائیل 
دنبال دارد. بنابراین مقامات این رژیم 
جنایات  چنین  ارتکاب  جرم  به  باید 
ایران در  فجیعی محاکمه شوند.سفیر 
سازمان ملل گفت: حمایت از کودکان 
در درگیری های مسلحانه در درجه اول 
نیاز به پایان دادن به درگیری های فعلی 
و جلوگیری از شعله ورشدن مجدد آنها 
و بروز درگیری های جدید و همچنین 
تضمین اجرای کامل و موثر حقوق بین 
های  طرف  توسط  بشردوستانه  الملل 
درگیر است.وی تاکید کرد: همچنین 
باید از مکانیزم فهرست کردن طرفهایی 
که حقوق کودکان را در درگیری های 
مسلحانه نقض می کنند، به طور موثر 
گزینشی  انتخاب  و  تبعیض  بدون  و 
استفاده شود. این که نیروهای اسرائیلی 
هرگز در گزارش های مربوط به دبیرکل 
در  کودکان  حقوق  ناقض  عنوان  به 
لیست سیاه قرار نگرفته اندو همچنین 
از  برای حمایت  ائتالف  به  نام موسوم 
مشروعیت در یمن از صدر آن لیست 
دارد. نگرانی  جای  است،  شده  حذف 

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل گفت: ما با بسیاری از اعضای شورا 

و همچنین تعداد قابل توجهی از دیگر 
کشورهای عضو که طی سالهای اخیر 
بین  اختالف  مورد  در  را  خود  نگرانی 
تخلفات گزارش شده در گزارش های 
ضمائم  در  طرفها  لیست  و  دبیرکل 
و  داریم  نظر  اشتراک  اند،  کرده  ابراز 
خواستار اعمال معیارهایی برای وارد یا 
خارج کردن نامها در لیستهای ذیربط 
به گونه ای که بیطرفی و اعتبار چنین 
سازوکاری را تضمین کند، هستیم.تخت 
روانچی اظهار داشت: عالوه بر این ، به 
نظر می رسد یکی از عناصری که در 
و  کودکان  مورد  در  دبیرکل  گزارش 
درگیری های مسلحانه به آن پرداخته 
نشده است عدم ارزیابی در مورد تبعات 
از  بر حمایت  جانبه  های یک  تحریم 
 . است  درگیری  شرایط  در  کودکان 
تحریم ها اغلب باعث وخیم تر شدن 
بدتر  را  زندگی  و شرایط  اقتصاد شده 
معرض  در  کودکان  درنهایت  و  کرده 
جذب توسط گروه های تروریستی قرار 
گرفته و مجبور به ترک خانه و خانواده 
شده و به جوامع آواره اضافه میشوند و 
این وضعیت آنها را از آموزش مناسب ، 
خدمات بهداشتی و موارد مشابه محروم 
می کند. این عامل مهم شایسته توجه 
جدی دبیرکل در گزارشهای آینده خود 
در  ایران  دایم  نماینده  و  است.سفیر 
سازمان ملل گفت: حمایت از کودکان 
در درگیری های مسلحانه ، حمایت از 
جوامع آینده ما است. این یک وظیفه 
را  آن  باید  ما  و  است  انسانی  متعالی 
جدی گرفته و بایستی هرچه در توان 
داریم برای حفظ و حمایت از آنها در 
برابر خسارات جنگ ها و درگیری ها 

انجام دهیم.

در  جمهور  رییس  پارلمانی  معاون 
قضاییه  قوه  هفته  مناسبت  به  پیامی 
تاکید کرد که این قوه به عنوان یکی 
از ارکان مهم و تاثیرگذار در جمهوری 
اسالمی نقش ارزنده ای در حراست از 
آرمان های اصیل اسالمی و ارزش های 
واالی انقالب شکوهمند دارد.متن پیام 

حسینعلی امیری به شرح زیر است:
بسمه تعالی

و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان 
اهلل یحب المقسطین “مائده آیه ۴۲“

هفته اول تیر ماه یادآور سالروز فاجعه 
شهید  شهادت  دردناک  و  جانسوز 
بهشتی و ۷۲ تن از یاران گرانقدر انقالب 
اسالمی است که بنا به تجلیل از معمار 
بزرگ دستگاه قضایی کشور، هفته قوه 

قضائیه نامگذاری شده است.
ارکان  از  یکی  عنوان  به  قضاییه  قوه 
مهم و تاثیرگذار در جمهوری اسالمی 
نقش ارزنده ای در حراست از آرمانهای 

اصیل اسالمی و ارزشهای واالی انقالب 
کرامت  از  صیانت  دارد،  شکوهمند 
برقراری  جهت  در  تالش  و  انسانی 
و  شهروندی  حقوق  تحقق  عدالت، 
همچنین دفاع از مظلومان نیز از رسالت 
است.یقینا  قضایی  دستگاه  مهم  های 
کار و تالش در مسیر عدالت گستری و 
احقاق حق خدمتی ارزشمند و فعالیتی 
الهی است که نشان از ذات احدیت و 

صفات خداوندی دارد؛ چرا که خداوند 
متعال خود بزرگ دادگر و عادلی است 
که دادگاه عدلش عالمیان را فرا گرفته 
اسالمی  جمهوری  قضائیه  است.قوه 
اساسی  ارکان  از  یکی  عنوان  به  ایران 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با 
پاسداری از قانون اساسی و سرلوحه قرار 
دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری 
العالی دستاوردهای مهمی در  مدظله 

زمینه های تدوین لوایح قضایی، کاهش 
اطاله دادرسی، پیشگیری از وقوع جرم، 
اصالح مجرمان، احیای حقوق عامه و 
داشته  مشروع  آزادی های  گسترش 
است.نامگذاری یکم تا هفتم تیر به نام 
هفته قوه قضائیه، فرصتی مغتنم برای 
و  خدوم  تالشگران  و  خادمان  تکریم 
متعهد عرصه قضا و عدالت گستری و 
واال  شهیدان  خاطره  و  یاد  پاسداشت 
مقام این عرصه و نیز تبیین اهمیت و 
جایگاه خطیر دستگاه قضایی در جامعه 
است.اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهید آیت اهلل دکتر بهشتی و 
۷۲ تن از یاران امام راحل، فرا رسیدن 
هفته قوه قضائیه را به همه خدمتگزاران 
و  شریف  قضات  قضایی،  مسووالن  و 
کارکنان خدوم این قوه تبریک گفته و 
برای این عزیزان توفیق در خدمت به 
مردم و پاسداری از قانون و عدالت را 

آرزومندم.

یک کارشناس مسائل بین الملل:

رئیس جمهور منتخب، اجازه تغییر وضعیت تعاملی به تقابلی را ندهد

انتقاد ایران از قرار نگرفتن نام رژیم اسرائیل در لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان

امیری: 

دفاع از مظلومان از رسالت های مهم قوه قضاییه است

سیاسی
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مدیر مخابرات اصفهان با معاون سیاسي، 
امنیتي استانداری دیدار کرد

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در نشستی صمیمانه با معاون 
سیاسي، امنیتي استانداری اصفهان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل 
قربانی مدیر مخابرات منطقه اصفهان در این دیدار که صبح 
امروز _چهارشنبه ۲/۴/۱۴۰۰_ در محل ساختمان ستاد این 
مجموعه صورت گرفت؛ با تبریک ایام دهه کرامت حضور پر 
شور مردم در انتخابات را نشانه همبستگی ملی جهت پیشرفت 
ایران دانست و گفت: بحمداهلل علی رغم همه تالشهای صورت 
گرفته از جانب استکبار جهانی و ایادی مزدور آنها در منطقه 
جهت مایوس کردن مردم، هموطنان ما با حضور حداکثری 
خود در انتخابات اخیر، بار دیگر عالقه خود به نظام اسالمی را 

به مردم جهان نشان دادند.
وی افزود: مجموعه مخابرات منطقه اصفهان از چندین ماه 
قبل از برگزاری انتخابات، با برنامه ریزی و آمادگی کامل 
کلیه زیرساختهای ارتباطی مورد نیاز برگزاری انتخابات را 
در سطح استان فراهم آورد و به همت کارکنان پر تالش 
این مجموعه، روند برگزاری انتخابات به بهترین نحو ممکن 

انجام پذیرفت.
اصفهان  استانداری  امنیتي  سیاسي،  معاون  قاسمی  حیدر 
نیز در این دیدار از تالشهای مجموعه مخابرات استان در 
و  تشکر  اخیر  انتخابات  در  پایدار  ارتباطی  تحقق  راستای 

قدردانی کرد.

نشست صمیمی سرپرست شرکت گاز 
مازندران با کارکنان مدیریت منابع انسانی

در  مازندران  گاز  شرکت  سرپرست  بیگلریان،  مهندس 
نشستی با کارکنان منابع انسانی این شرکت گفت: مدیریت 
منابع انسانی برای یک مدیر بسیار مهم است. به او کمک 
می کند تا ارزیابی درستی از کارکنان داشته باشد و مدیریت 
عملکرد را به طور دقیق شناسایی کند. در افراد انگیزه ایجاد 
می کند و البته که سبب می شود رشد و توسعه هم برای 

شرکت صورت بگیرد و هم شامل حال کارکنانش شود.
ایثارگر در سازمان، اظهار  با اشاره به حضور کارکنان  وی 
داشت: جانبازان،  مایه افتخار و مباهات انقالب و همچنین 
سازمان هستند.بیگلریان درباره ضرورت اجرای طرح طبقه 
مشاغل  بندی  طبقه  طرح  اجرای  با  گفت:  مشاغل  بندی 
میزان دریافتی و سطح رفاه کارکنان پیمانکاری باید بهبود 

پیدا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران:
بیش از ۴۹ هزار داوطلب مازندرانی در 
آزمون سراسری ۱۴۰۰ شرکت می کنند

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه امسال بیش 
شرکت  سراسری  کنکور  در  مازندرانی  داوطلب  هزار  از ۴۹ 
می کنند، گفت: آغاز فرایند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون 

سراسری از روز یکشنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۰ است.
آمار داوطلبان  افزود:  این خبر  بیان  با  »علیرضا سعدی پور« 
مازندران ۴۹ هزار و ۹۱۱  استان  از  آزمون سراسری  امسال 
نفر است که از این تعداد ۳۰۸۹۳ نفر زن و ۱۹۰۱۸ نفر مرد 
اینکه  بیان  با  مازندران  پرورش  و  آموزش  هستند.مدیرکل 
آموزش و پرورش استان مازندران کار آزمون ۱۷۶۸۴ نفر از 
داوطلبان را در ۹ شهر قائم شهر، نکا، آمل، نوشهر، تنکابن، 
کالردشت، بندپی شرقی، نور و محمودآباد و ۱۳۶ حوزه بر 
عهده دارد، تصریح کرد: آزمون سراسری امسال از صبح روز 
چهارشنبه ۹ تیر با گروه آزمایشی هنر آغاز خواهد شد و تا روز 

شنبه ۱۲ تیر ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه از فردا 
یکشنبه ۶ تیر با مراجعه به سامانه sanjesh.org آغاز خواهد 
ادامه دارد، خاطر نشان کرد:  تا روز سه شنبه ۸ تیر  شد و 
داوطلبان شرکت کننده به تفکیک گروه آزمایشی شامل ادبیات 
و علوم انسانی مرد ۴۶۲۳ و زن ۷۳۵۰ نفر؛ ریاضی و فیزیک 
مرد ۳۶۵۹ و زن ۲۳۰۱؛ علوم تجربی مرد ۶۹۷۹ و زن ۱۳۱۰۸ 
نفر؛ هنر مرد ۱۲۸۱ و زن ۳۱۱۹ نفر؛ زبان خارجه مرد ۲۴۷۶ 
و زن ۵۰۱۵؛ و جمع کل ۴۹۹۱۱ نفر شامل ۳۰۸۹۳ زن و 

۱۹۰۱۸ مرد است. 
داوطلبان گفت:  به  توصیه های الزم  به  اشاره  با  پور  سعدی 
داوطلبان با آرامش خاطر در جلسه آزمون حضور یابند، رعایت 
دقیق پروتکل های بهداشتی را مدنظر قرار دهند، و پرینت کارت 
شرکت در آزمون به همراه کارت ملی و یا شناسنامه عکس دار 
را به همراه داشته باشند.شایان ذکر است همراه داشتن ماشین 
حساب، تلفن همراه، ساعت و یا دستبند و یا انگشتر هوشمند 
حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون اکیدا ممنوع است و 

تخلف محسوب می شود.

در یازدهمین هفته پویش #هر_هفته_الف_ب_ایران؛
آغاز عملیات اجرایی پروژه توسعه پست 
۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت مروست با حضور 

وزیر نیرو
با دستور رضا اردکانیان وزیر نیرو، پروژه توسعه پست ۱۳۲ 
به ۲۰ کیلوولت مروست  و ۲۰ پروژه دیگر صنعت آب و برق 

استان یزد کلنگ زنی و افتتاح شد. 
یزد  منطقه ای  برق  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
پروژه توسعه پست ۱۳۲ به ۲۰ کیلوولت مروست شامل: 
یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت به ظرفیت ۳۰ مگاولت 
آمپر، یک بی خط ۱۳۲ کیلوولت، یک بی ترانسفورماتور 
و  هرات  بی خط  دار شدن  کلید  کیلوولت،   ۱۳۲ قدرت 
فرمان  با  که  است  مگاوار   ۲.۴ ظرفیت  به  خازنی  بانک 

وزیر نیرو کلنگ زنی شد.
برق  شبکه  اطمینان  قابلیت  افزایش  هدف  با  پروژه  این   
شهرستان خاتم و تامین برق متقاضیان صنعتی و معدنی و با 

اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال اجرا می شود.
برق  عباسپور  شهید  سالن  در  حضور  ضمن  نیرو  وزیر 
استان  خبرنگاران  با  خبری  مصاحبه  در  یزد  منطقه ای 

یزد نیز شرکت کرد.

رودخانه چاالب دو نفر را بلعید
فرمانده انتظامی شهرستان مهران از غرق شدن دو جوان ۳۵ و 

۳۸ ساله در رودخانه چاالب شهرستان مهران خبر داد.
سر هنگ«قدرت اله  شهباز بیگی« اظهار  کرد: در پی اعالم 
غرق  حادثه  وقوع  بر  مبنی  پلیسی ۱۱۰  فوریت های  مرکز 
شدگی در رودخانه چاالب بالفاصله مأموران انتظامی چاالب 

و چنگلوله به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مأموران انتظامی در محل و بررسی های 
صورت گرفته مشخص شد دو جوان ۳۵ و ۳۸ ساله که مسافر 
واهل استان های همجوار بودن که برای شنا به رودخانه چاالب 
رفته بودند به دلیل عدم آشنایی به فنون شنا و نداشتن مهارت 

کافی غرق شدند.
از  مسافران خواست:  و  از شهروندان  بیگی  سرهنگ شهباز 
شنا کردن در رودخانه های خروشان و دارای عمق زیاد جدا 

خودداری کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

عامل آتش سوزی جنگل های شبلیز 
شهرستان دنا دستگیر شد

مدیرکل منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری 
عامل آتش سوزی منطقه شبلیز شهرستان دنا خبر داد.

غالم حسین حکمتیان گفت: با تالش نیروهای یگان حفاظت 
منابع طبیعی عامل آتش  سوزی شبلیز دنا شناسایی و با کمک 

دستگاه قضایی دستگیر و راهی زندان شد.:
وی اظهارکرد: فرد خاطی برای برداشت گیاه جاشیر به منطقه 
رفته و پس از روشن کردن آتش، کنترل آتش از دسترس او 
خارج شده و منجر به از بین ۵۰ هکتار از اراضی شبلیز شده 
است.به گزارش ایسنا، آتش سوزی شبلیز که از روز پنج شنبه 
آغاز شده بود روز جمعه با تالش نیروهای منابع طبیعی و اعزام 

بالگرد مهار شد.

هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛
افزایش تعداد بیماران سرپایی در 

مازندران طی روزهای اخیر
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  موسوی،  عباس  سید  دکتر 
مازندران با بیان اینکه روند کاهشی بستری شدن بیماران در 
مراکز درمانی استان متوقف شده است، گفت: تعداد بیماران 
سرپایی در استان چند روز اخیر افزایش داشته است و این 

نشانه خوبی نیست.
بیماران  روند  هرگاه  تجربه  اساس  بر  افزود:  موسوی  دکتر 
تعداد  هفته ای  فاصله چند  با  می کند  پیدا  افزایش  سرپایی 

بستری شدگان نیز افزایشی می شود.
تجمعات،  برگزاری  مازندران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بازگشایی مشاغل و مسافرت ها را از جمله عوامل تاثیرگذار بر 
افزایش حضور بیماران سرپایی اعالم کرد و ادامه داد: میزان 
استفاده از ماسک نیز هفته های گذشته کاهش پیدا کرده است.

دکتر موسوی با بیان اینکه مردم شیوه زندگی را متناسب با 
کرونا باید طراحی کنند، افزود: متاسفانه برخی ها با ساده انگاری 
نمی خواهند شیوه زندگی خود را متناسب با کرونا اجرا کنند به 
همین دلیل عالوه بر ابتالی خود برای سایر افراد نیز خطرآفرین 
می شوند.وی افزود: فاصله بین افراد و حضور در مهمانی های 
چند نفره و تجمعات در سال های قبل از شیوع کرونا مهم 
نبود، اما اکنون این موارد به مهمترین شیوه های ابتال نشدن به 

ویروس کرونا تبدیل شده است که باید رعایت کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر استفاده از ماسک در 
هر شرایطی خصوصاً در فضا های بسته تاکید کرد و ادامه داد: 
با توجه به خطر کرونا نمی توان در تجمعات حضور داشت و 
بهتر است افراد بدون خجالت از یکدیگر این موارد را به هم 
گوشزد کنند.وی، تاالر ها و مراکز پذیرایی را از جمله مکان های 
آسیب پذیر کرونایی اعالم کرد و گفت: بر اساس شیوه نامه های 
بهداشتی هرگاه بیماری کرونا شیوع پیدا می کند این مشاغل 

در خط اول تعطیلی قرار می گیرند.
دکتر موسوی افزود: متاسفانه گزارش های فراوانی از رعایت 
نکردن شیوه نامه های بهداشتی در این مکان ها دریافت شده 
است و افراد در فضای بسته، بدون تهویه، بدون ماسک و بدون 

فاصله گذاری در حال دریافت خدمات هستند.
وی گفت: متاسفانه افرادی که در این مکان ها به مردم خدمات 
می دهند نیز شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نمی کنند و با 
این کار تیشه به ریشه خودشان می زنند، چون که با شیوع 
کرونا اول از همه فعالیت این مشاغل تعطیل می شود.رئیس 
این  دانشگاه علوم پزشکی مازندران میزان بیماری زایی در 
مشاغل را باال ارزیابی کرد و افزود: این مراکز اگر شیوه نامه ها 
را رعایت نکنند به ازای صد هزار جمعیت ۱۰ هزار بیمار تولید 
می کنند.دکتر موسوی با بیان اینکه این مشاغل بابت تعطیلی 
به خاطر شیوع کرونا تاکنون آسیب های زیادی دیده اند، گفت: 
صاحبان این مشاغل حتما نظارت کنند تا حداقل آلودگی ها 
اتفاق بیفتد و افراد خدمات رسان حتما از ماسک استفاده کنند.

درخشش مخابرات اصفهان در ارزیابی 
معاونت راهبرد

 مخابرات منطقه اصفهان در ارزیابی معاونت راهبرد شرکت 
مخابرات ایران در فصل زمستان ۹۹ حائز رتبه اول کشور شد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، شرکت 
های  شاخص  اساس  بر  فصلی   صورت  به  ایران  مخابرات 
ارزیابی عملکرد مناطق مخابراتی در حوزه های  به  معین 
مختلف می پردازد ،که در همین راستا و بر اساس اعالم 
مخابرات  شرکت  کار  و  کسب  توسعه  و  راهبرد  معاونت  
ایران؛منطقه اصفهان توانسته است در سه ماهه پایانی سال 
۹۹ با کسب باالترین امتیاز  در بین ۳۱ استان ،رتبه اول 
مخابرات  است  دهد.گفتنی  اختصاص  خود  به  را  کشوری 
اداره  نظیر  مرتبط  های  حوزه  تالشهای  سایه  در  اصفهان 
برنامه ریزی، اداره کیفیت مدیریت تدارکات و دفتر مدیر 
منطقه  برای دومین دوره متوالی موفق به کسب رتبه اول 
و  تامین  زنجیره  معاونت  راهبرد،  معاونت  نگاه  از  کشوری 
اداره کل امور مجلس بگردد.الزم به ذکر است این موفقیت 
نتیجه زحمات بی دریغ همکاران مخابراتی استان اصفهان 
در راستای تحقق سیاست های کلی شرکت مخابرات ایران 
بوده که امید است با تالش بیش از پیش دست اندر کاران 

حوزه های مختلف در آینده نیز تکرار شود.

ایالم – بهار قربانی
فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر   
درصدی  پیشرفت ۸۰  از  ایالم  استان 
پروژه آبرسانی به شهر ملکشاهی خبر 
طرح  این  تکمیل  برای  گفت:  و  داد 
یک هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است. 
با  خبری  نشست  در  تیموری  نوراهلل 
اصحاب رسانه استان اظهار داشت: طرح 
آبرسانی به ملکشاهی شامل سه واحد 
ایستگاه پمپاژ، یک واحد تصفیه خانه 
،۳۰ کیلومتر خط انتقال برق فشار قوی 
۲۰ کیلوولت، ۹ هزار متر مکعب مخزن 
ذخیره آب و ۲۴٫۵ کیلومتر خط انتقال 
متر  میلی   ۵۰۰ قطر  به  فوالدی  آب 
است. وی افزود: طرح آبرسانی به شهر 
ملکشاهی و اجرای پروژه تصفیه خانه 
آب تحول بزرگی در تامین آب این شهر 
ایجاد می کند و با بهره برداری از این 
پروژه دیگر مشکلی در خصوص تامین 
آب این شهر و روستاهای اطراف وجود 
نخواهد داشت. مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب استان ایالم تاکید کرد: ایستگاه 
پمپاژ شماره یک بطور کامل اجرا شده و 
ایستگاه های پمپاژ ۲ و ۳ و تصفیه خانه 
حال  در  چشمگیری  پیشرفت  با  آب 
اجراست. تیموری یادآور شد: همچنین 
خط انتقال برق فشار قوی بطول ۳۰ 
کیلومتر بطور کامل اجرا شده و از ۲۴ 
انتقال آب ۱۸ کیلومتر  کیلومتر خط 
تکمیل و از ۹ هزار متر مکعب مخزن، 
هفت هزار متر مکعب به اتمام رسیده 
است. وی اضافه کرد: با راه اندازی تصفیه 
خانه آب شهر ملکشاهی و ایستگاه های 
پمپاژ بیش از ۱۵۵ لیتر در ثانیه آب سد 
ایالم تصفیه شده و به مخازن ذخیره 
وارد مدار  آنجا  از  و  راهی منتقل  بین 
روستاهای  و  ملکشاهی  شهر  توزیع 
اطراف خواهد شد. مدیر عامل شرکت 
آبفای ایالم تصریح کرد: طرح آبرسانی 
به شهر ملکشاهی و اجرای پروژه تصفیه 
تامین آب  در  بزرگی  تحول  خانه آب 
با  و  کند  می  ایجاد  ملکشاهی  شهر 
بهره برداری از این پروژه دیگر مشکلی 
و  شهر  این  آب  تامین  خصوص  در 
روستاهای اطراف وجود نخواهد داشت. 

تیموری گفت: شرکت آبفای استان با 
ملکشاهی  ویژه شهر  به شرایط  توجه 
علیرغم اینکه با تنگناهای مالی رو به رو 
است، تالش و جدیت دارد هر چه سریع 
تر طرح آبرسانی به شهر ملکشاهی از 
سد ایالم را به بهره برداری برساند. مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب ایالم گفت: 
متوسط میزان مصرف آب در این استان 
۱۵۰ لیتر در ثانیه است که این میزان 
افزایش  ثانیه  در  لیتر  به ۲۸۰  اکنون 
متوسط  افزود:  تیموری  است.  یافته 
مصرف آب در مناطق روستایی استان 
۱۲۰ لیتر در ثانیه بوده که این میزان 
در  لیتر   ۳۴۰ از  بیش  به  اکنون  نیز 
ثانیه رسیده است. وی با بیان اینکه هم 
اکنون میزان مصرف آب در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته به دلیل کرونا، 
۳۰ درصد بیشتر است، اظهار داشت: 
مردم برای حفظ سالمتی خود پس از 
شیوع کرونا و تاکید بر شستن مرتب 
دست ها و وسایل خوراکی با افزایش 
مصرف آب مواجه شدند که اکنون در 
سال جاری با تداوم این مصرف آنان را 
با مشکل مواجه می کند. مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب ایالم یادآور شد: 
امسال در استان ایالم با گرمای زودرس 
از  گرما  سال  هر  زیرا  شدیم  مواجه 
ابتدای خرداد ماه شروع می شد اما به 
دلیل کاهش نزوالت جوی مردم ایالم 
از ابتدای اردیبهشت ماه افزایش دما را 
تجربه کردند. تیموری با بیان اینکه سه 
شهرستان ایالم، ملکشاهی و روستاهای 
چوار با شرایط خاص کمبود آب مواجه 
اند، افزود: برای کنترل و مدیریت مصرف 

آب در این استان و جلوگیری از قحطی 
آن در طول روز، در برخی مناطق جیره 
بندی آب آغاز شده است. وی با اشاره 
به اینکه آب شهر ایالم از ۲ منبع اصلی 
چشمه های گل گل و سد ایالم تامین 
می شود، گفت: سال گذشته شکستگی 
خطوط انتقال آب موجب هدررفت ۹۰ 
میلیون لیتر در ثانیه آب در شهر ایالم 
می شد که با تعمیر آنها اکنون آب خط 
دارای  و  هدررفت  بدون  گل  گل  لوله 
شرایط نرمال است. مدیر عامل شرکت 
اینک  هم  اینکه  بیان  با  ایالم  آبفای 
آبرسانی به ۱۸ روستا به صورت سیار 
این  برنامه  کرد:  اضافه  انجام می شود، 
شرکت برای ۲ سال آینده اتمام آبرسانی 
سیار در تمامی روستاهای تحت پوشش 
است. تیموری با اشاره به نقش رسانه 
آب  مصرف  در  سازی  فرهنگ  در  ها 
تصریح کرد: با توجه به بحران آب در 
سالجاری، رسانه ها در اطالع رسانی و 
افزایش آگاهی مردم نسبت به مسایل 
صحیح  رفتار  اشاعه  و  آب  به  مربوط 
ایفا  را  سزایی  به  نقش  آب  مصرف 
از  ایالم  آبفای  عامل  مدیر  کنند.  می 
شهروندان خواست، توصیه های شرکت 
آب و فاضالب استان را جدی بگیرند و 
این شرکت را در ارائه خدمات مطلوب 
به مشترکین یاری نمایند. تیموری با 
آبرسانی در  به وضعیت پوشش  اشاره 
مناطق روستایی و شهری استان بیان 
درصد   ۱۰۰ حاضر  حال  در  داشت: 
جمعیت شهری و ۹۹ درصد جمعیت 
روستایی استان تحت پوشش خدمات 
آب و فاضالب هستند که استان از این 

حیث در رتبه اول کشور قرار داردوی 
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
اشاره به مدیریت صحیح  مصرف آب در 
این فصل از سال با توجه به بحران کم 
آبی گفت: به سبب کاهش ۴۵ درصدی 
بارش ها، در بیشتر چاه ها و سطح آب 
های زیرزمینی با افت شدید منابع آبی 
همراه است. مدیر عامل شرکت آبفای 
ایالم ادامه داد: فصل تابستان و با شروع 
گرما حدود ۸۰ هزار کولر آبی استفاده 
هر  سرانه  میانگین  اگر  که  شود  می 
در  باشد،  آب  مصرف  لیتر  کولر ۲۵۰ 
این فصل ۱۳۰ هزار نفر به شهر ایالم 
اضافه می شود. مدیر عامل شرکت آب 
و فاضالب ایالم گفت: طی چند سال 
میلیارد  معادل ۲۴۰  اعتباری  گذشته 
های  زیرساخت  توسعه  جهت  تومان 
روستایی  مناطق  در  آبرسانی  حوزه 
استان هزینه شده است. وی به برخی 
این شرکت در  انجام شده  اقدامات  از 
راستای توسعه زیرساخت های آبرسانی 
بویژه در مناطق روستایی استان اشاره 
کرد و افزود: بهسازی ۳۷ دهنه چشمه، 
شکستگی  مورد   ۴۰۰ و  هزار   ۲ رفع 
باب   ۱۰ احداث  روستایی،  و  شهری 
کنتور  هزار   ۶ تعویض  آبی،  مخزن 
کیلومتر   ۷۴ توسعه  و  اصالح  خراب، 
شبکه آب از جمله اقدامات انجام شده 
این شرکت است. به گفته وی، همچنین 
سال گذشته با نوسازی شبکه، مشکل 
پنج محله شهر ایالم از جمله خیابان 
پاسداران برطرف شده است. مدیر عامل 
شرکت آبفا ایالم تاکید کرد: شهر ایالم 
که با تنش ۲۰ ساله آبی همراه بود با 
ارتقاء طرح انتقال از سد ایالم برطرف 
شد. تیموری از افزایش مصرف آب در 
استان خبر داد و افزود: مصرف آب به 
ازای هر نفر در حوزه شهری در استان 
حوزه  در  و   ۱۵۰ روز  شبانه  در  ایالم 
روستا ۱۲۰ لیتر است که این میزان در 
حال حاضر در حوزه شهری ۲۸۰ لیتر 
و در حوزه روستایی ۳۶۰ لیتر افزایش 
به  تیرماه  هفتم  الی  یکم  است.  یافته 
عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب 

نامگذاری شده است.

 ۲۰ به   ۱۳۲ پست  توسعه  پروژه 
 ۲۵ شنبه  سه  مروست  کیلوولت 
رضا  حضور  با   ۱۴۰۰ ماه  خرداد 
یازدهمین  در  و  نیرو  وزیر  اردکانیان 
هفته از پویش #هر هفته_الف_ب_

ایران، آغاز به کار کرد.
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسدی  ابوالفضل  یزد،  منطقه  ای  برق 
مدیرعامل این شرکت در این مراسم 
این  پروژه های  افتتاح  به  اشاره  با 
#هر  پویش  سه  قالب  در  شرکت 
آمادگی  برای  هفته_الف_ب_ایران 
شبکه های انتقال و فوق توزیع استان، 
تمامی  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان 
تکالیف واگذار شده به این شرکت با 
وجود مشکالت نقدینگی و مشکالت 
احسن  نحو  به  از شیوع کرونا،  ناشی 

مطابق برنامه انجام شده است.
نیرو  وزارت  رویکرد  به  اشاره  با  وی 
زیرساخت  توسعه  برای  استان  و 
برخوردار،  کمتر  مناطق  متوازن 

در  زیرساخت  توسعه  و  ایجاد 
و  ابرکوه  بهاباد،  شهرستان های 
و  برشمرد  راستا  این  در  را  خاتم 
 ۱۳۲ پست  پروژه های  کرد:  تصریح 
 ۱۰ نیروگاه  بهاباد،  کیلوولت   ۲۰ به 
مگاواتی خورشیدی منطقه کوشک، 
ابرکوه،  کیلوولت   ۱۳۲/۲۰ پست 
اسمالون  ۱۳۲کیلوولت  احداث خط 

متقاضیان  مشارکت  با  مروست  تا 
توسعه  منطقه،  صنعتی  و  معدنی 
مروست  کیلوولت   ۱۳۲/۲۰ پست 
خاتم  گازی  مگاواتی   ۴۰ نیروگاه  و 

برخی از این پروژه ها هستند.
منطقه  ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
از  قدردانی  ضمن  همچنین  یزد 
مسئولین استانی، نهاد های نظارتی و 

دستگاه های اجرایی استان، از برگزاری 
جلسات هماهنگی متعدد در راستای 
خبر   ۱۴۰۰ سال  بار  پیک  از  گذر 
هماهنگی  خوشبختانه  افزود:  و  داد 
الزم با ۳۰ مورد از مشترکین بزرگ 
کوچک  صنایع  و  شده  انجام  استان 
توسط  شده  انجام  برنامه ریزی  با  نیز 
در  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
دارند  مشارکت  بار  مدیریت  موضوع 
همکاری  این  تداوم  با  امیدواریم  و 
سال  بار  پیک  از  طرفه،  دو  تعامل  و 

۱۴۰۰ نیز به خوبی عبور کنیم.
به آغاز به کار  با اشاره  پایان  وی در 
 ۱۳۲ پست  توسعه  اجرایی  عملیات 
شامل  مروست  کیلوولت   ۲۰ به 
افزایش ظرفیت ترانسفورماتور از ۳۰ 
به ۶۰ مگاولت آمپر و دو فیدر ۱۳۲ 
 ۳۵ اعتبار  با  مذکور  پست  کیلوولت 
آغاز  پروژه های  از  را  تومان  میلیارد 
پویش  از  هفته  یازدهمین  در  شده 

#هر هفته_الف_ب_ایران برشمرد.

دکتر حجت اله صیدی مدیر عامل و 
جمعی از دیگر مسئولین بانک صادرات 
ایران یک شنبه ۶ تیر ماه ضمن حضور 
در ذوب آهن اصفهان و بازدید از خط 
یزدی  منصور  با   ، شرکت  این  تولید 
زاده مدیر عامل ، احمد سلیمی معاون 
مالی و اقتصادی و دیگر مسئولین این 

مجتمع عظیم صنعتی دیدار و گفتگو 
کردند. در این دیدار ،آخرین شرایط و 
تحوالت تولیدی ، مسایل مالی، تامین 
مواد اولیه، تولید ریل ملی ، فروش و 
مورد  مسایل شرکت  دیگر  و  صادرات 
بحث و بررسی قرار گرفت و بر گسترش 
تاکید  مناسبات و تعامالت فی مابین 

شد. منصور یزدی زاده در این بازدید 
گفت: در سال گذشته تعامالت اقتصادی 
وسیعی با تمامی بانک های کشور و از 
جمله بانک صادرات ایران داشتیم که 
امسال تداوم دارد و توسعه می یابد. در 
حال حاضر با توجه به سرمایه عظیم در 
گردش ذوب آهن و برنامه های مربوط 
به توسعه کمی و کیفی شرکت نیازمند 
خرید  برای  توجهی  قابل  مالی  تامین 
مواد اولیه و فراهم آوردن سایرامکانات 
هستیم.مدیرعامل ذوب آهن تسهیالت 
مالی با نرخ مناسب را یکی از خدمات 
مهم بانک ها دانست و گفت: با توجه 
به اطمینان متقابل بین این دوسازمان 
آهن  ذوب  تواند  می  صادرات  بانک   ،

اصفهان را با ارائه تسهیالت یاری کند.
مدیر عامل بانک صادرات ایران نیز در 
این بازدید با اشاره به ارتباطات متقابل 

این بانک با مجموعه ذوب آهن اصفهان 
گفت : این شرکت وارد گام های بلند 
صادراتی شده و با تولید انواع ریل ،کشور 
را از واردات این نو ع محصول بی نیاز 
کرده است. وی افزود: شکل گیری ذوب 
آهن اصفهان و تولید آهن آرزوی قدیمی 
مردم ایران بود که با ایجاد این شرکت به 
سرعت محقق شد و هم اکنون باید تولید 
ریل در ذوب آهن اصفهان را به عنوان یک 
پروژه ملی و استراتژیک در دانشگاه ها و 
مراکز صنعتی کشور مطرح نمود. حجت 
شد:بانک  آور  یاد  پایان  در  صیدی  اله 
صادرات ایران با توجه به شرایط موفق 
تولیدی در ذوب آهن اصفهان و رغبت 
و عالقه مندی مدیریت و کارکنان این 
شرکت، در باالترین سطح آماده همکاری 
اختصاص  و  اصفهان  آهن  ذوب  با 

اعتبارات الزم به آن است.

مدیرعامل آبفای ایالم تاکید کرد:

طرح آبرسانی به ملکشاهی ۸0 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد : 
توسعه متوازن استان با تمرکز بر توسعه زیرساخت ها در مناطق کمتر برخوردار استان

بانک صادرات ایران در باالترین سطح، آماده همکاری با ذوب آهن اصفهان

استان ها 



اخبار کوتاه

رییس پلیس راه ایالم:
تلفات حوادث رانندگی

 در ایالم ۲۴ درصد کاهش یافت
ایالم – بهار قربانی

از تصادفات  ناشی  ایالم گفت: متوفیان  راه  پلیس   رییس 
رانندگی سه ماهه اول سال جاری در محورهای برون شهری 
این استان ۲۴ کاهش یافته است. به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی پلیس ایالم، سرهنگ رضا همتی زاده اظهار داشت: 
پلیس راه انتظامی استان با مدنظر قرار دادن بیانات معظم 
له و طی برنامه ریزی مدون، موفق به کاهش تصادفات جاده 
ای در بازه زمانی و تحقق بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 
شده است. وی افزود: تعیین سهم و نقش همه دستگاه های 
مسوول، هوشمندسازی ابزارهای کنترل تخلفات رانندگی، 
رفع و آشکارسازی نقاط پرتصادف، فرهنگ سازی و برخورد 
با رانندگان هنجارشکن با اجرای مداوم طرح های ضربتی از 
دالیل موثر در کاهش تصادفات جاده ای بوده است. رییس 
پلیس راه انتظامی استان ایالم اضافه کرد: کاهش تصادفات 
و  اول سال جاری حاصل همراهی  جاده ای در سه ماهه 
استان،  انتظامی  استان،  فهیم  و  قانونمند  مردم  همکاری 
راهداری  اداره  ها،  رسانه  سیما،  و  صدا  قضایی،  دستگاه 
و  امدادی  های  دستگاه  سایر  و  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 
خدماتی بوده است. سرهنگ همتی زاده تاکید کرد: کاهش 
تصادفات و جان باختگان جاده ای را در ماه های آتی به جد 
دنبال می کنیم و با اجرای برنامه های از پیش تعیین شده 
و اولویت بندی شده، امیدوارم همچون سال گذشته و سه 
ماهه اول سال جاری با همکاری و همراهی تمامی دستگاه 
کاهش  شاهد  شهروندان  و  تصادفات  امر  در  دخیل  های 
تصادفات جاده ای در محورهای برون شهری استان باشیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین: 
جزئیات حمایت مالیاتی از مشاغل اسیب 

دیده از کرونا اعالم شد 
دستورالعمل  جزئیات  قزوین  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
حمایت های مالیاتی و فهرست مشاغل بشدت آسیب دیده از 

کرونا در سال ۱۴۰۰ را اعالم کرد. 
در  حوائج  سعید  قزوین؛  از  برنا  خبرگزاری  گزارش  به 
کرونا  ایام  در  که  مشاغلی  استفاده  جزئیات  خصوص 
بشدت آسیب دیده اند را اعالم کرد. حوائج افزود: براساس 
دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور 
حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده 
از کرونا شرایط ویژه ای با در نظر گرفتن موقعیت و میزان 
خسارت های وارده شده به صنوف در ایام کرونا حمایت  و 

مساعدت های مناسبی اعمال می شود.
وی افزود: مهلت توافق ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم 
و اعتراض به اوراق مالیاتی اشخاص حقیقی که مهلت زمانی 
اعتراض آنها از ۱۵ فروردین تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ باشد به 

مدت دو ماه تمدید شده است.
حوائج گفت: برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب 
دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا، که بدهی  مالیاتی قطعی 
شده مالیات های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید 
پرداخت آنها تا پایان سال ۹۹ بود، تا ۳۱ شهریورماه امسال 
و بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت یاد شده امهال 

می شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین یادآورشد: برای مشاغل و 
کسب و کارهای بشدت آسیب دیده از کرونا، عملیات اجرایی 
 ۳۱ تاریخ  تا  حقیقی  اشخاص  مستقیم  های  مالیت  قانون 

شهریور ماه متوقف می شود.
وی افزود: جرائم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض به 
شرط پرداخت اصل مالیاتو عوارض تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه 

۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار می گیرد.
شدت  به  کارهای  و  کسب  و  مشاغل  شد:  یادآور  وی 
مشمول  که  کرونا  ویروس  شیوع  از  دیده  آسیب 
حمایت های موضوع این بسته حمایتی می شوند از سوی 
عناوین  که  کرونا  اقتصادی  پیامدهای  با  مقابله  کارگروه 
آن متناسب با گروه های شغلی تعطیل یا محدود شده در 
طرح جامع محدودیتتردد و تجمع عمومی مصوب ستاد 
به  تصویب رسیده  به  و  تنظیم شده  کرونا  مدیریت  ملی 

این شرح است:
۱- مراکز آموزشی، آموزشگاه ها و مهد کودک ها )به غیر از 

مدارس، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(
۲- مراکز فرهنگی، هنری و رسانه ای )غیر دیجیتال(، موزه ها، 

سینماها و تئاترها
۳- مراکز تفریحی، باغ وحش و شهربازی ها

۴- مراکز ورزشی، باشگاه ها ، مراکز ورزشی آبی، پارک های آبی 
و استخرها

هتل  هتل ها،  شامل  گردشگری  به  مربوط  مراکز   -۵
مهمان  و گردشگری،  آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی 
گردی  بوم  مراکز  مسافرخانه ها،  سراها،  مهمان  پذیرها، 
دفاتر  سراها،  زائر  راهی،  بین  خدمات  پذیرایی،  اقامتی،  و 
آژانس های  و  زیارتی  گردشگری،  مسافرتی،  خدمات  

مسافرتی
۶- شرکت های حمل و نقل مسافر برون شهری

۷- مراکز پذیرایی، تاالرهای پذیرایی، رستوران ها، چایخانه  و 
قهوه خانه ها، مراکز تهیه و طبخ غذا

۸- قنادی، شیرینی پزی، آبمیوه و بستنی فروشی ها
۹- آرایشگاه های مردانه، زنانه و سالن های زیبایی

خرازی،  کفش،  کیف،  پوشاک،  انواع  فروش  مراکز   -۱۰
بهداشتی،  و  آرایشی  لوازم  خیاطی، مراکز فروش کادویی، 
دستی،  صنایع  توزیع  مراکز  التحریر،  لوازم  بازی،  اسباب 
پرده،  پارچه،  خانگی،  لوازم  موکت،  و  فرش  فروش  مراکز 

مبلمان و تزئینات داخلی، ساختمان، آتلیه و عکاسی
۱۱- مراکز عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی

۱۲-  نمایشگاه های تجاری اعم از عمومی، تخصصی و بین 
المللی

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین اظهارامیدواری کرده است 
این مصوبات شرایطی را فراهم کند تا مودیان مالیاتی فارغ از 
هرگونه نگرانی، در فرصت  مناسب ایجاد شده به تکالیف قانونی 

خود عمل کنند.

شورش عزیزی-دانشجوی حقوق
قابل  دشواری  به  سیاسی  جرایم  محدوده 
جرم  قلمرو  است.  تعیین  و  تشخیص 
جرم  کلینیک  در  و  وسیع  بسیار  سیاسی 
جرایم  نوع  این  با  رابطه  در  نیز  شناسی 
بیشتر یک مفهوم فردی حاکم است. زمانی 
جرم سیاسی وجود دارد که آن عمل واجد 
یک خصیصه هیجانی )احساساتی( و مبتنی 
بر عدالتخواهی باشد؛ یعنی ارتکاب جرم به 
خاطر یک ایدئولوژی و آرمان صورت گرفته 
نیز آن است  باشد. خصیصه چنین عملی 
که مباشر، عمل ارتکابی خود را یک وظیفه 
به  معتقد  سیاسی  بزهکار  کند.  می  تلقی 
مجرم  از  باید  را  )مکتب(  ایدئولوژی  یک 
و  بگیر(  مزد  )جاسوس  سودجو  سیاسی 
جرم  یک  ارتکاب  در  که  عادی  مجرم  از 
معمولی شرکت می کند و همچنین از فرد 
بزهکاری  در  که  روانی  نظر  از  عادی  غیر 
سیاسی زمینه مساعدی برای آشکار کردن 
فشارهای درون خود می یابد، تفکیک کرد.

برای تعریف جرم سیاسی در  به طور کلی 
حقوق جزا دو نظریه وجود دارد:

۱- مفهوم موضوعی جرم سیاسی
هر رفتاری که مستقیما بر منافع یا امتیازاتی 
ماهیتاً سیاسی یا به موجودیت یا تشکیالت 
سیاسی کشور لطمه وارد سازد، جرم سیاسی 
است. مانند جرائم علیه امنیت داخلی کشور 

)قیام مسلحانه علیه کشور(
۲-مفهوم فردی جرم سیاسی

هر عملی که با انگیزه ضدیت با موجودیت 
کشور یا تشکیالت سیاسی آن انجام شود، 

جرم سیاسی است. ضابطه تشخیص، انگیزه 
است که  ارتکاب عمل  در  و محرک مجرم 
مفهوم جرم سیاسی را به موضوع غیر سیاسی 
ولی همراه با انگیزه سیاسی نیز تعمیم می 

دهد.
*تعاریف مختلفی از جرم سیاسی وجود دارد 

که به چند مورد آنها اشاره می گردد.
-فرهنگ حقوقی آکسفورد جرم سیاسی را 

چنین تعریف کرده است.:
مرتکب جرم در راستای یک هدف سیاسی و 
یا الهام گرفته از یک انگیزه سیاسی، نمی تواند 
به خاطر ارتکاب آن جرم و به عنوان مجرم 
فراری )از یک کشور به کشوری دیگر( مورد 
تواند  قرار گیرد. جرم سیاسی می  استرداد 
ترکیبی از یک عمل با انگیزه های سیاسی اما 
با افعال مادی مجرمانه باشد و یا ممکن است 
باشد.  سیاسی  محدودتری  صورت  به  فقط 
افعال و اعمال جنایی نیز که در جهت تالش 
برای فرار از یک نظام سیاسی و یا فرار از آزار 
و اذیت تبعیض آمیز ارتکاب یابد، ممکن است 

جرم سیاسی تلقی شود.
در  لنگرودی  جعفری  محمدجعفر  -دکتر 
را  سیاسی  جرم  حقوق  ترمینولوژی  کتاب 

چنین تعریف کرده است:
بزه علیه سازمان ها و طرز اداره حکومت و یا 
علیه حقوق ناشی از آن. اگر برای برانداختن 
اجتماعی  جرم  باشد،  اجتماعی  تشکیالت 
گویند. بغاة در اسالم مجرمین سیاسی اند. 

مجرمان سیاسی را متاوله گویند.
- دکتر پرویز صانعی تعریف زیر را برای جرم 

سیاسی ارائه کرده است:

جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطالق می 
شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی 

- اجتماعی و برهم زدن امنیت کشور باشد.
جرم  خصوص  در  گلدوزیان  ایرج  -دکتر 

سیاسی عقیده دارند:
در این دسته از جرائم منظور و هدف اصلی 
مرتکب، ضدیت با اساس حکومت و یا دولت 
وقت است که ممکن است به صورت تعرض و 
ضدیت نسبت به اعضای هیات حاکمه با قصد 
نتیجه ضدیت با دولت و حکومت به عمل 
آید. در صورتی که منظور و هدف مرتکب در 
ضدیت با دولت و حکومت به صورت تعرض 
را سیاسی  بتوان جرم  است  ممکن  نباشد، 
تلقی نمود. مع ذلک وقتی اقدام به صورت 
جان  به  نسبت  تعرض  و  تجاوز  و  ضدیت 
اعضای هیات حاکمه با قصد نتیجه ضدیت 
با دولت و حکومت باشد اصوال هیچ کشوری 

چنین جرمی را سیاسی تلقی نمی کند.
-دکتر رضا نوربها در خصوص جرم سیاسی 

می نویسد:
آن  تشکیالت  و  دولت  سیاسی  جرم  هدف 
است که با انگیزه خاص اصالحات اجتماعی 
محض انجام می شود و چنانچه این هدف 
شود  ملت  حقوق  به  صریح  تجاوز  موجب 
سیاسی  جرم  شمول  از  شده  انجام  اعمال 

خارج خواهند بود.
-در کنفرانس بین المللی کپنهاک در سال 
۱۹۳۵ جرم سیاسی چنین تعریف شده است:

جرم سیاسی جرمی است که علیه تشکیالت 
همچنین  شود.  می  واقع  دولت  عملکرد  و 
جرایمی که علیه حقوق شهروندان یک کشور 

در زمینه این تشکیالت و عملکرد واقع شوند، 
جرایم سیاسی هستند.

*مجازات جرایم سیاسی
تاریخ  طول  در  سیاسی  جرایم  مجازات 
دستخوش تغییرات و تحوالت گوناگون بوده 
است. در گذشته با مجرمین سیاسی با سختی 
و شدت هر چه تمامتر رفتار می شد. آنگاه 
تحت تاثیر عقاید حقوقدانان و سیاستمداران 
بعد از انقالب کبیر فرانسه این فکر رواج پیدا 
کرد که در مورد اینگونه مجرمین باید ارفاق 
بیشتری صورت گیرد و رفتار جامعه نسبت 
به آنها از هرگونه توهین و تحقیر عاری باشد. 
حال پرسش اساسی این است که چرا نسبت 
به مجرمین سیاسی باید رفتاری ارفاق آمیز 
از مجرمین عادی صورت گیرد.  و مالیمتر 
حقوق دانان دالیل این امر را به ترتیب زیر 

مورد توجه قرار داده اند:
-دالئل عقیدتی و سیاسی

رفتار مالیمتری که نسبت به مجرمین سیاسی 
صورت می گیرد در مرحله اول نتیجه نفوذ 
عقاید آزادیخواهانه گیزو است که در کتاب او 

»مجازات و اعدام در مسائل سیاسی« به سال 
۱۸۲۲ عنوان شده است. واقعیت این است که 
جرم سیاسی کامال نسبی و تصنعی است و به 
اوضاع و احوال هر زمان بستگی دارد. مجرم 
سیاسی امروز ممکن است در آینده سیاسی 

کشورش نقش اساسی بر عهده بگیرد.
-دالیل جرم شناسی و کیفر شناسی:

تاثیر  تحت  سیاسی  مجرمین  غالب 
آرمانهای انسانی و انگیزشهای نوع دوستانه 
و با فکر اصالح و بهبود وضع موجود دست 
به ارتکاب جرائم سیاسی می زنند. از طرف 
دیگر می دانیم که یکی از هدفهای اصلی 
مجرمین  مجدد  تربیت  و  اصالح  مجازات، 
و  هدف  چون  سیاسی  جرائم  در  و  است 
انگیزه و شخصیت مجرم با بزهکاران عادی 
فرق دارد، واکنشهای عادی جامعه در مقابل 
مجرم، یعنی حبس در زندانهای معمولی و 
در جوار مجرمین عادی که معموال دارای 
هستند،  جویانه  سود  و  پست  های  سائق 
نمی تواند در اصالح اینگونه مجرمین تاثیر 

مثبت داشته باشد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین گفت: 
برای آغاز فصل سوم کاوش در قلعه کرد آوج 
و عملیات نقشه برداری و زمین شناسی در 
این اثر تاریخی مقدمات الزم مهیا می شود. 

از قزوین؛ جلسه  به گزارش خبرگزاری برنا 
دوشنبه  روز  استان  غارشناسی  کارگروه 
با  استانداری  بحران  مدیریت  سالن  در 
رئیس  زیست،  محیط  مدیرکل  حضور 
به  استان  غارشناسی  و  کوهنوردی  هیئت 
ریاست پیمان پیرمرادی مدیرکل دفتر فنی 
استانداری برگزار شد. پیمان پیرمرادی در این 
نشست اظهارداشت: در استان قزوین تعداد 
شش غار مهم شناسایی شده که غار قلعه کرد 
بزرگترین و شاخص ترین آن از نظر ارزش 

تاریخی و زیست محیطی است.
وی افزود: غار قلعه کرد در فهرست آثار ملی 
به ثبت رسیده و در حال حاضر ظرفیت ثبت 
به عنوان اولین اثر طبیعی را نیز دارد که باید 

روند قانونی آن طی شود.
قزوین  استانداری  فنی  دفتر  مدیرکل 
حاضر  حال  در  کرد  قلعه  غار  یادآورشد: 
مهمترین پناهگاه و زیستگاه انواع خفاش بال 
خمیده و گوش موشی کوچک است و  ارزش 

زیبا شناختی نیز دارد.
پیرمرادی یادآورشد: دو فصل کاوش در غار 
اما اخیرا از سوی وزارت میراث  انجام شده 
فرهنگی درب غار مسدود شده تا برخی آثار 
تاریخی که فضوالت پرندگان قدیمی است از 
بین نرود و فصل سوم کاوش و سایر کارهای 

تحقیقاتی متوقف شده است.
وی اظهارداشت: بسته شدن درب غار از سوی 

میراث فرهنگی می تواند روند کاوش ها را 
متوقف کند لذا مکاتبه ای با وزارت میراث 
فرهنگی شده تا ضمن بازگشایی درب تعبیه 
دستگاههای  هماهنگی  با  غار  برای  شده 
ذیربط نسبت به کارهای تحقیقی و کاوش 

اقدام الزم صورت گیرد.
پیرمرادی گفت: با هماهنگی دانشگاه علوم 
پزشکی می توانیم ضمن تست کرونای کاوش 
گران و باستان شناسان و افراد محقق سالمت 

این افراد در حین کار را هم تضمین کنیم.
ادارات  میان  هماهنگی  کرد:  بیان  وی 
محیط زیست، میراث فرهنگی، استانداری، 
محیطی  زیست  های  تشکل  غارنوردان، 
مرتبط و کاوشگران می تواند به دستاوردهای 

بهتری در این غار منجر شود.
مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین یادآورشد: 
به دلیل آثار به جای مانده از قرنهای گذشته 
این غار نباید مورد بازدید عموم قرار گیرد 
زیرا امکان تخریب وجود دارد اما می توانیم 
این مکان را برای بازدید گردشگران تاریخی، 
اکوتوریسم، محققان و کارشناسان آماده کنیم 

و ارزآوری مناسبی هم داشته باشیم.
کوهنوردان،  کرد:  تصریح  پیرمرادی 
و دوستداران محیط زیست در  غارنوردان 
و  دارند  قرار  غار  این  از  اول حفاظت  خط 
حتما باید در ادامه کار نیز از توانمندی و 
ظرفیت این گروه عالقمند در پیشبرد امور 

بخوبی استفاده کنیم.

در ادامه کارشناسان و غارنوردان دیدگاههای 
خود را برای صیانت از غار، ادامه کاوش های 
اثر ملی و  این  از  تاریخی، صیانت  فصلی و 

مراحل ثبت طبیعی غار ارائه کردند.
غار تاریخی قلعه کرد واقع در ۲۰ کیلومتری 
حصار  دهستان  در  خرقان  دوگانه  برج های 
ویژگی های  داشتن  با  آبگرم  شهر  توابع  از 
فوق العاده زیبا و مسحور کننده اوج زیبایی 
طبیعت را در این منطقه به تصویر کشیده 
و در ۲۵ اسفند ماه سال ۹۵ با شماره ۳۸۳ 
در فهرست آثار ملی طبیعی به ثبت رسیده 

است.
غار قلعه کرد در سال ۱۳۵۳ توسط شیخلی 
شناسایی  غارشناسی  تیم  جوانشاد  علی  و 

اداره  مسئول  پیگیری  با  سال ۱۳۸۸  در  و 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهربانو  مرحوم  زهرا  بوئین  شهرستان 
سلیمانی این غار به عنوان یک زیستگاه دوره 

پارینه سنگی میانی مطرح شد.
در نخستین فصل کاوش های باستان شناسی 
در این مکان یافته هایی چون: سر پیکان های 
سنگ  و  لوآلوآ  پیکان  سر  موستری،  دوره 
لوآلوآ  فناوری  با  شده  برداشت  ابزارهای 
تا ۲۰۰  قزوین  استان  در  سکونت  پیشینه 

هزارسال حدس زده می شود.
غار  کاوش  هیئت  نظر سرپرست  اساس  بر 
قلعه کرد، این غار تاریخی به احتمال زیاد 
یک کمپ پایه و مورد توجه گروه های انسانی 
در بازه زمانی بین ۴۰ الی ۲۰۰ هزار سال 
قبل بوده و داده های متنوع استخوانی شامل 
استخوان های اسب، گوزن و خرس از این غار 
به دست آمده که نتایج حاصل از تجزیه و 
تحلیل این داده ها در کنار بررسی نهشته های 
رسوبی مبین حضور پررنگ پستانداران بزرگ 
جثه )اسب سانان( در منطقه آوج و نوسانات 
و تغییرات قابل توجه رطوبتی در دوره پارینه 

سنگی میانی است.
کشف دندان انسان نئاندرتال با قدمت ۴۵ 
تا ۱۰۰ هزار سال در قلعه کرد آوج قزوین 
این غار  در سال گذشته قدمت و اهمیت 
را دو چندان می کند که باید برای ادامه 
کاوش و انجام امور تحقیقی اقدامات علمی 
مناسب صورت گرفته و این اثر تاریخی در 
معرض دید محققان و غارشناسان ایران و 

جهان قرار گیرد..

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
سال  در  تولید  موانع  رفع  با  گفت:  قزوین 
به  استان  در  صنعتی  واحد   ۱۰۰ گذشته 

چرخه تولید بازگشت. 
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ عیسی 
قبادی در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان قزوین که روز یکشنبه در 
استانداری برگزار شد اظهارداشت: بانک های 

سود  به  رسیدن  بر  عالوه  باید  خصوصی 
منطقی خود به فکر کمک به روند تولید و 
اقتصاد کشور هم باشند. وی با تاکید بر عزم 
جدی دولت در حمایت از تولید، افزود: یکی از 
سیاست های دولت در سال تولید، پشتیبانی 
ها و مانع زدایی ها، حمایت از صنایع بوده 
و  دولت  ارکان  تمامی  برای  این سیاست  و 

مدیران دستگاه ها تبیین شده است.

قبادی تصریح کرد: باید همه ارکان دولت به  
عنوان متولیان کار همواره برای رصد و پیگیری 
موانع تولید در استان تالش کنند تا تولید 
کننده با آرامش بیشتری به کار اصلی خود 
یعنی تولید برسند.معاون اقتصادی استانداری 
قزوین یادآورشد: با برگزاری مستمر و منظم 
از  برای گره گشایی  جلسات ستاد تسهیل 
مشکالت واحدهای تولیدی در بخش های 
کشاورزی، صنعتی، صنایع دستی و معدن 
اقدام شده اما بخش مهمی از مشکالت این 
با  که  بانک هاست  عملکرد  از  ناشی  حوزه 
حمایت اعضای ستاد راهکارهای الزم برای 
رفع مشکالت، ارائه و مصوب شده که باید از 

سوی بانک ها اجرایی شود
وی تصریح کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید براساس قانون شکل گرفته و مصوبات 
آن نیز براساس قانون جنبه اجرایی دارد از 
این رو دستگاه های مربوطه نمی توانند از این 
قانون تخطی کنند و باید آن را اجرایی کنند.

هدف  مهم ترین  کرد:  اضافه  مسئول  این 

کارگروه استانی ستاد تسهیل، پشتیبانی از 
صنعتی  شهرک های  و  تولیدی  واحدهای 
و رفع موانع تولید از سر راه تولیدکنندگان 
است و براین اساس سال گذشته ۱۰۰ واحد 

تولیدی در استان به چرخه تولید بازگشت.
وی تاکید کرد: در بازدیدهای مختلفی که 
هفته  در طول  استان  تولیدی  واحدهای  از 
با حضور استاندار قزوین و مدیران اقتصادی 
مشکالت  می شود  انجام  مستمر  به صورت 
رفع  برای  و  شناسایی  تولیدی  واحدهای 

مشکل آنها تصمیمات الزم اتخاذ می شود.
ادامه  قزوین  استاندار  اقتصادی  معاون 
چهار  مشکالت  نیز  امروز  کارگروه  در  داد: 
و  اصناف  اتاق  و  کشاورزی  صنعتی،  واحد 
اتحادیه های صنفی در قالب کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید استان مورد بررسی قرار 
دریافت  برای  مقتضی  تصمیمات  و  گرفت 
تسهیالت بانکی و مشکالت تأمین اجتماعی 
جدی تر  اهتمام  ضرورت  بر  شد.وی  اتخاذ 
کرد  تاکید  تولید  موانع  رفع  برای  مدیران 

تولید  از  زدایی  مانع  و  پشتیبانی  گفت:  و 
استان  مدیریت  برنامه های  تمام  سرلوحه 
است و سیاست گذاری بانک مرکزی و تمام 

دستگاه ها هم باید حول این بخش باشد.
تالش  باید  همه  امروز  کرد:  تصریح  قبادی 
از   کنیم تولیدکنندگان در آرامش باشند و 
بیشتر  جوانان  توان  و  داخلی  ظرفیت های 

استفاده کنیم تا کارها به سرانجام برسد.
به  باید  سال  شعار  تحقق  اظهارداشت:  وی 
عنوان خط مشی و فصل الخطاب مورد اهتمام 
مدیران قرار گیرد و همه متولیان به موضوع 
تولید به عنوان یک کلیدواژه مهم توجه کنند 
تا برنامه ریزی های مناسبی برای موفقیت در 
این مسیر داشته باشیم و برای رفع مشکل 
برخی از واحدها که با مشکل نقدینگی مواجه 
هستند نیاز است مساعدت بیشتری از سوی 
سیستم  افزود:  شود.قبادی  انجام  بانک ها 
بانکی با تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 
به  می توانند  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای 

افزایش ظرفیت این واحدها کمک کنند.

جرم سیاسی

مدیرکل دفتر فنی استانداری قزوین: 

قلعه کرد آوج برای کاوش های فصل سوم زمین شناسی و نقشه برداری آماده می شود

معاون اقتصادی استانداری قزوین: 

مدیران اقتصادی و بانک ها برای رفع موانع تولید همت کنند 
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اخبار کوتاه

معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد چابهار؛
پنج سینما در چابهار احداث می شود

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
چابهار با تاکید بر اینکه اکران فیلم های جشنواره های ملی باید 
همزمان با سراسر کشور در چابهار هم اکران و پخش شود 
گفت: در همین راستا از سوی منطقه آزاد چابهار برای احداث 

پنج سینمای امید، فراخوان داده شده است. 
طاهره شهرکی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با 
بیان اینکه تنها برای احداث هر سالن سینمایی یک میلیارد 
تومان هزینه می شود اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد چابهار 
برای تحقق این اتفاق فرهنگی، زمین مورد نیاز را در اختیار 

سرمایه گذاران قرار می دهد.
تجهیزات  تامین  و  الزم  مجوزهای  صدور  کرد:  تصریح  وی 
متعارف را سازمان سینمایی کشور متقبل خواهد شد و احداث 
سالن ها بر عهده سرمایه گذار خواهد بود.»سرمایه گذار این طرح، 

بهره برداری و مدیریت مجموعه را برعهده خواهد داشت«
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
چابهار گفت: با احداث این مجموعه سینمایی، مردم چابهار و 
عالقه مندان به فیلم و سینما می توانند همزمان با سراسر کشور، 

پنج فیلم را در سانس های مختلف تماشا کنند.
وی تصریح کرد: پردیس سینمایی چابهار در آینده، ظرفیت 

خوبی برای رخدادهای سینمایی کشور خواهد بود.
چابهار فقط یک سینما داشت که به مرور زمان غیرفعال شده 
سالن های چندمنظوره  از  فیلم،  تماشای  برای  افراد  و  است 

استفاده می کردند.
نیز  چابهار  آزاد  منطقه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
پوستری با عنوان »فراخوان مشارکت در احداث سینمای 
با توجه به  امید« منتشر کرد که در متن آن آمده است: 
سازمان  چابهار،  در  سینمایی  فضاهای  گسترش  ضرورت 
واگذاری  با  سینما  ساخت  در  مشارکت  برای  آزاد  منطقه 
اختیار  در  با  کشور  سینمایی  سازمان  همچنین  و  زمین 
بخش  این  در  سرمایه گذاری  برای  تجهیزات  دادن  قرار 
به  تمایل  که  عالقه مندانی  از  لذا  می کند  آمادگی  اعالم 
ضرفیت های  با  امید  سینمای  احداث  و  سرمایه گذاری 
همکاری  جهت  دارند  نفر«   ۱۲۰ تا  نفر   ۶۰ »از  محدود 
دعوت به عمل می آید. سرمایه گذاران می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه 
آزاد چابهار مراجعه و یا با شماره تلفن »۰۵۴۳۵۳۳۵۸۲۱« 

تماس برقرار کنند.

در برنامه ای با موضوع موسیقی ایرانی؛
علیرضا افتخاری در همکاری با تهیه کننده 

»دورهمی« مجری می شود
فضای  در  را  برنامه ای  نام آشنا  افتخاری خواننده  علیرضا 
»دورهمی«  تهیه کننده  با  همکاری  در  سنتی  موسیقی 

اجرا می کند. 
به گزارش ایرنا، ناصر قدیرکاشانی که تهیه کنندگی برنامه هایی 
چون دورهمی را بر عهده داشته، به تازگی خبر از ساخت یک 

برنامه جدید در حوزه موسیقی داده است.
وی با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود، از برنامه ای 
را برعهده  برنامه  این  افتخاری اجرای  خبر داده که علیرضا 

خواهد داشت.
علیرضا افتخاری خواننده باسابقه و مطرح بیش از ۶۰ آلبوم را 
در کارنامه کاری خود منتشر کرده و بسیاری از آنها بارها از 

تلویزیون پخش شده است.
این خواننده حاال قرار است اجرای یک برنامه موسیقایی 
ساخته  سنتی  موسیقی  محور  با  که  بگیرد  عهده  بر  را 

می شود.
تهیه کننده فصل  را هم شرکت  برنامه  این  کنندگی  تهیه 
جدید »دورهمی« بر عهده دارد با این حال هنوز مشخص 
از  یا  شد  خواهد  پخش  تلویزیون  از  برنامه  این  نیست 

پلتفرم های اینترنتی به مخاطبان ارائه می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر لزوم شکل گیری 
سواد آبی در کشور با توجه به شرایط آب و هوایی 

تاکید کرد. 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »سیدعباس 
صالحی«  در نخستین کارگروه ملی برنامه ترویج 
فرهنگ بهینه مصرف در ستاد وزارت نیرو افزود: 
ارتقای سواد آبی می تواند به ترویج فرهنگ بهینه 

مصرف کمک کرده و آن را گسترش دهد.
وی با بیان اینکه سند برنامه ملی ترویج فرهنگ 
کرده  توجه  آبی  مساله سواد  به  بهینه مصرف 
احساس  باید  این  کنار  در  داد:  ادامه  است، 
مسوولیت عمومی هم تقویت شود تا بتوان به 

فرهنگ بهینه مصرف رسید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ابراز امیدواری کرد 
با اهتمام جدی وزارت نیرو بخش فرهنگ بتواند 
به مساله جدی جهان امروز که ممساله آب است، 

از بُعد اجتماعی کمک کند.
و  آب  بحث  بین  ارتباط  به  اشاره  با  صالحی 
فرهنگ، گفت: بحث آب و مصرف آب از زوایای 
مختلف بسیار پر اهمیت است و در هر زاویه هم 
با حوزه فرهنگ یک ارتباط جدی پیدا می کند، 
یعنی اگر مساله آب در دریچه های مختلف مورد 
کاوش و کنکاش قرار بگیرد، از هر دریچه یک 
نسبت وسیع و محکمی با حوزه فرهنگ در آن 

دیده می شود.
رییس شورای فرهنگ عمومی خاطرنشان کرد: 
یکی از رویکردهایی که ما در این دوره از شورای 
فرهنگ عمومی کشور دنبال می کردیم، این  بود 
که چطور می شود بین بحث فرهنگ عمومی و 
مساله های اجتماعی، پیوند برقرار و از ظرفیت 
شورای فرهنگ عمومی کشوری و استانی در این 
قسمت استفاده کرد که یکی از نمونه های آن نیز 

حوزه فرهنگی مصرف آب است.
فرهنگ،  و  آب  بحث  ارتباط  به  اشاره  با  وی 
ناحیه  از  ارتباط،  این  منظرهای  از  یکی  افزود: 
نگاه حقوقی است، یعنی اینکه آب را یک کاالی 
یا یک کاالی عمومی  خصوصی تلقی کنیم و 
را  آب  حقوقی،  دایره  در  ما  عبارتی  به  بدانیم، 
خصوصی تفسیر یا در دایره قوائد عمومی لحاظ 

می کنیم.
وزیر ارشاد ادامه داد: به نظر می رسد که آب در 
دایره حقوقی عمومی، قابلیت تفسیر و تحلیل 
دارد به خاطر اینکه هم منبع نادر و هم منبع 
جایگزین ناپذیر است که در خطر کمیابی و حتی 
نایابی قرار دارد، لذا نمی توان آب را مثل گندم 
یک  کاالی استراتژیک تلقی کرد زیرا آب یک 
قواعد  با حداکثر  باید  است که  کاالی عمومی 
حقوقی عمومی برای مواجهه با آن ارتباط برقرار 

کرد.
آب ملکیت عمومی دارد

صالحی با اشاره به فرمایش پیامبر اکرم )ص( 
مشترک  چیز  سه  در  انسان ها  اینکه  بر  مبنی 
این گفته  خود،  هستند، گفت: رسول خدا در 
این  از  یکی  که  کرده  تاکید  اشتراک  کلمه  به 
اشتراک ها هم آب است. با همین نگاه است که یا 
آب ملکیت عمومی دارد و یا در آن حق عمومی 
به  آب  مساله  با  نمی توانیم  اصال  و  دارد  وجود 

عنوان یک کاالی خصوصی مواجه شویم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه این 
منظر با حوزه فرهنگ ارتباط باالیی دارد، تصریح 
کرد: ما اگر فرهنگ را به عنوان باورهایی می دانیم 
که مبتنی بر ارزش ها و هنجارها در نهایت رفتارها 
را می سازد، باور به اینکه آب یک کاالی عمومی 
است، مساله بسیار مهمی بوده و نقطه بسیاری 
از  یکی  باید  کرد:  تاکید  است.وی  اتفاقات  از 
نقطه های عزیمت فرهنگ سازی این باشد که 
بین آب و لباس فرق بگذاریم، هرچند که لباس 
مهم است و جزو نیازهای ضروری اولیه انسان 

محسوب می شود.
اشاره  با  فرهنگ عمومی کشور  رییس شورای 
به منظر دینی ارتباط بین آب و فرهنگ، گفت: 
بحث اسراف و حرمت اسراف در ادبیات دینی ما 
بسیار قوی است و بنا بر اجماع فقهای شیعه و 

سنی، بدون تردید مساله اسراف حرام است.
صالحی ادامه داد: اسراف یک مقوله متنوعی 
اقتصادی  اسراف  موارد،   آن   از  یکی  که  است 
است. اسراف اقتصادی نیز حوزه های مختلفی 
یک  گذاشتن  راکد  و  کاال  یک  اتالف  و  دارد 
می شود.  محسوب  اسراف  هم  سرمایه  منبع 
یکی از حوزه های دیگر اسراف نیز مصرف بیش 

از حد نیاز است.
احادیث،  و  قرآن  افزود: حوزه آب در متن  وی 
به عنوان یک گناه  و  دارد  ادبیات مستحکمی 
کبیره تلقی می شود. بنا بر روایتی از پیامبر اکرم 

)ص( نیز در صورت مصرف بیش از حد آب در 
واجبات شرعی چون وضو و غسل و حتی مصرف 

زیاد آب در کنار رودی پرآب هم حرام است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به 
دریچه اقتصادی آب در حوزه صنعت، کشاورزی، 
خدمات، معیشت  و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: 
آب تاثیر باالیی در این حوزه ها داشته و مساله 
توسعه پایدار نیز متصل به آب و مصرف صحیح 
آب است. در نگاه اقتصادی به بخش های مختلف، 
باید به موضوع آب نیز فکر کرد.وی با اشاره به 
حوزه محیط زیست در بحث مصرف آب، اظهار 
بد  اعتبار  دارای  آب هم  این حوزه،  در  داشت: 
تخریب  موجب  که  است  آالیندگی  و  مصرفی 
محیط زیست می شود و هم به اعتبار خشکسالی 
و کم آبی می تواند دگرگونی های اقلیمی ایجاد 
کند و بحث هایی چون گرمایش جهانی را رقم 
زند و اتفاقاتی را برای کشور ایجاد کند که ما 

نسبت به آن مسوولیت داریم.
صالحی با بیان اینکه حوزه حفاظت از محیط 
فرهنگ  حوزه  با  زیادی  مناسبات  هم  زیست 
دارد، یادآور شد: در این خصوص که نوع نگاه ما 
نسبت به طبیعت یک نگاه مالکانه است یا نگاه 
امانت دارانه در حالی که ادبیات اخالق طبیعت 
و کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند، ما را 
امانتدار طبیعت می دانند نه مالک طبیعت، زیرا 

یک فرد امین، حق تصرف مطلق ندارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تهیه یک 
سند جامع و خوب در حوزه آب و فرهنگ کشور، 
گفت: تاکید شده که دبیرخانه این سند در خود 
وزارتخانه مربوطه مستقر شود و شورای فرهنگ 
عمومی هم در این راستا می تواند در حد مقدمات 
قضیه و سایر کمک ها برای پیگیری از لحاظ هم 

افزایی های سازمانی فعالیت کند.
وی با بیان اینکه در این سند دو هدف اصلی 
ارتقای سواد آب و احساس مسوولیت همگانی به 
عنوان چشم انداز دیده شده است، افزود: همان 
طور که در حوزه رسانه و حجم اطالعات، نیاز 
به سواد رسانه ای افزایش یافته و ادبیات سواد 
رسانه ای شکل می گیرد، ما نیز باید سعی کنیم 
که احساس نیاز به سواد آب باال رفته و ادبیات 
سواد آبی شکل بگیرد که این امر در این سند تا 

حدودی خود را نشان داده است.
تاکید  با  عمومی  فرهنگ  شورای  رییس 
و  باور  دانش،  با  مردم  باید  این که  بر 
قضیه  به  نسبت  که  کنند  احساس  ایمان 
با  امیدواریم  افزود:  دارند،  مسوولیت  آب 
شرکت های  و  نیرو  وزارت  در  که  اهتمامی 
این  دارد،  وجود  استانی  فضاهای  و  وابسته 
مثل  در کشورهایی  پرخطر  و  مساله جهانی 
همراه  سخت  شرایط  با  همواره  که  ایران 
بوده است، مورد توجه قرار گرفته و فرهنگ 

بتواند به کمک این حوزه بیاید.

بی شک جایگاه امروز فوالد مبارکه در جهان 
اتفاقی نیست. این مهم که قطعا حاصل در 
کنار هم قرار گرفتن تکه های پازل توسعه و 
بقاست، بدون استفاده از سیستم های مدیریتی 
نوین و کارآمد امکان پذیر نیست. استفاده از 
شیوه مدیریت مشارکتی در قالب استقرار نظام 
یکی  بهبود کیفیت  و گروه های  پیشنهادات 
از استراتژی های برتر این شرکت است که در 
برترین شرکت های جهان نیز اجرا می شود.  در 
عصر رقابت محور امروز، بهره وری با هدف بهبود 
عملیات سازمان بسیار حائز اهمیت است. توجه 
به این مهم در سازمان ها با حذف فرایندهای زائد 
به استفاده بهینه از منابع سازمان به ویژه در حوزه 
منابع انسانی کمک می کند و از میزان هدررفت 
منابع می کاهد. همین مسئله باعث شده تالش 
برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع 
گوناگون مانند نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی 
سازمان های  مدیران  همه  هدف  اطالعات،  و 
و  صنعتی  تولیدی  واحدهای  و  اقتصادی 
مؤسسات خدماتی باشد.وجود ساختار سازمانی 
مناسب، روش های اجرایی کارآمد، تجهیزات و 
ابزار کار سالم، فضای کاری متعادل و از همه 
مهم تر نیروی انسانی شایسته از ضروریاتی است 
که برای دست یابی به این هدف باید مورد توجه 
قرار گیرد. مشارکت کارکنان یک مجموعه در 

امور مختلف و تالش های آگاهانه آنان به همراه 
انضباط کاری می تواند بر میزان بهره وری و بهبود 
آن به ویژه در یک محیط پرنوسان و همراه با 
ناامنی اثرگذار باشد. به بیان دیگر فرهنگ بهبود 
بهره وری باید در سازمان نهادینه شود؛ سازمانی 
که نیروی انسانی هسته مرکزی و قلب آن را 

تشکیل می دهد.
 »مدیریت مشارکتی«؛ یکی از پیشرفته ترین 
شیوه های مدیریت در جهانامروزه مدیریت 
مشارکتی یکی از پیشرفته ترین و مؤثرترین 
روش های مدیریتی است و یکی از اقداماتی 
این  به  سازمان  دست یابی  در  می تواند  که 
مهم اثرگذار باشد، استقرار نظام پیشنهادات 
و گروه های بهبود کیفیت است. تجربه موفق 
شرکت های بزرگی چون تویوتا، مهر تأییدی 
بر کارآمدی این روش است؛ روشی که ارتقای 
بهره وری مجموعه و تأمین رضایت کارکنان 
نیز  مبارکه  فوالد  دارد.شرکت  دنبال  به  را 
به عنوان بزرگ ترین شرکت ایرانی در حوزه 
فوالد و همچنین شرکتی پیشرو در توسعه، 
با درک این نیاز از سال های ابتدایی تأسیس 
و  پیشنهادات  نظام  استقرار  به  اقدام  خود 
این  بهبود کیفیت کرد. دستاورد  گروه های 
پررنگ  مبارکه  فوالد  برای  چنان  مسئله 
بوده که معاون تکنولوژی این شرکت بخش 

عمده ای از منافع و بهبودهای سازمانی فوالد 
مبارکه را ناشی از استقرار نظام پیشنهادات و 
گروه های بهبود می داند.سید مهدی نقوی، در 
سالروز استقرار نظام پیشنهادات و گروه های 
بهبود در شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 
بهبود  نظام های  گفت:  فوالد  خبرنگار  با 
مشارکتی، روشی برای حل مسئله با هدف 
بهبود فرهنگ سازی، کسب مزایای اقتصادی 
و ایجاد بانک اطالعاتی به منظور دست یابی 
همه کارکنان به فرصت های بهبود و ترغیب 
آنان برای حرکت مستمر رو به جلو طراحی 
شده است.وی افزود: بخش عمده ای از منافع 
و بهبودهای سازمانی که در فوالد مبارکه رخ 
داده ناشی از همراهی و مشارکت کارکنان 
است. به طورکلی سه رویکرد حل مسئله در 
نظام مشارکتی برای فوالد مبارکه تعریف شده 
که شامل نظام پیشنهادات، حلقه های کنترل 
 )TQ( تحول  پروژه های  و   )QCC( کیفی 
است. هر سه نظام روشی برای حل مسئله 
است، اما نظام پیشنهادات، یک نظام فردی 
درحالی که  است؛  افراد  خالقیت  مبنای  بر 
حلقه های کنترل کیفیت و پروژه های تحول، 
بر  مبتنی  مشارکتی  و  گروهی  نظام هایی 
کار و تفکر جمعی هستند.معاون تکنولوژی 
دیگر حل  بیان  به  داد:  ادامه  مبارکه  فوالد 
به روش حلقه های کنترل کیفیت،  مسئله 
گروه محور است. در این روش، افراد مسائل 
با  را  آن  و  را جست وجو  خود  درون بخشی 
ابزارهای موجود حل می کنند؛ درحالی که در 
پروژه های TQ که یک رویکرد مسئله محور 
است، یک تیم بین بخشی برای حل مسئله 
تشکیل می شود. این تیم ممکن است برای 
پروژه های بعدی تغییر کند؛ بنابراین اعضای 
کرد:  تصریح  نیستند.نقوی  ثابت  لزوما  آن 
مجموع نظام ها و نگرش های موجود در فوالد 

مبارکه از سال ۱۳۷۴ آغاز و متناسب با نظام 
بهبود تعریف شده برای فوالد مبارکه هر سال 
بهبود پیدا کرده؛ بنابراین زمان شروع دریافت 
پیشنهادات عمال از سال ۱۳۷۴ بوده است. 
در نتیجه با استفاده از این نظام ها و نگرش ها، 
تأثیرات قابل توجهی در فرهنگ کاری پرسنل 
ایجاد شده است.وی تصریح کرد: نظام های 
کیفی  مبارکه  فوالد  گروه های  در  بهبود 
است و بستری را برای مشارکت همه افراد 
فراهم می کند. ایجاد این فرهنگ که »همه 
هستند«،  شریک  سازمان  یک  بهبود  در 
نتایج کیفی قابل توجهی به ارمغان می آورد.

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه افزود: نظام های 
مشارکتی فوالد مبارکه با ساختار کمیته های 
تحول،  عالی  کمیته  سطح  سه  در  و  تحول 
کمیته های اصلی و کمیته های واحدی تعریف 
شده است. با تشکیل ۱۲۴ کمیته واحدی در 
فوالد مبارکه، فرهنگ حل مسئله به سطح 
واحدها رسیده که عمال نتایج بهتری را برای این 
شرکت به ارمغان آورده است. بر اساس داده های 
موجود، در سال گذشته )۱۳۹۹( تقریبا ۳۵ هزار 
پیشنهاد در سازمان فوالد مبارکه دریافت شده 
و ۶۰۰ گروه بهبود فعال در شرکت وجود داشته 
که آمار قابل توجهی محسوب می شود. وی در 
پاسخ به این سؤال که چقدر نظام پیشنهادات 
و گروه های بهبود موجود در فوالد مبارکه بهینه 
است، گفت: ما پیوسته در حال تغییر و بهبود در 
تعریف نظام و ساختار آن هستیم. تالش شده 
تمام مفاهیم »بهبود« در فوالد مبارکه ایجاد 
شود، اما ازآنجاکه این مسئله پیوسته در حال 
 توسعه و بهبود است، با رصد مداوم تغییرات، 
فوالد مبارکه نیز از این منظر پیشرفت خواهد 
تضمین  مدیر  هرندی،  ناظمی  کرد.محمد 
کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد مبارکه 
نیز در گفت وگو با خبرنگار فوالد، با اشاره به لزوم 

وجود فرایندی به منظور تحقق اهداف و اجرای 
تحول در سازمان، اظهار کرد: به همین دلیل 
ساختار تحول در شرکت فوالد مبارکه ایجاد 
شد که بر اساس آن تمام اجزای فرایند به منظور 
دست یابی به نتایج در کنار هم جمع می شوند. 
باید توجه داشت که همه کارکنان باید در این 
اقدامات مشارکت داشته باشند و بستر الزم 
برای این مشارکت در قالب نظام پیشنهادات 
و گروه های بهبود کیفیت محقق شده است.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات شرکت فوالد 
و  بهبود  مشارکت،  توسعه  حوزه  در  مبارکه 
تحول، تعیین گروه های ثابتی به نام »گروه های 
بهبود کیفیت« در سطح واحدهای تولیدی و 
پشتیبانی است که وظیفه دارند مسائل واحد 
خود را تحلیل کنند و با انتخاب مسئله اصلی از 
میان مشکالت موجود و با استفاده از روش های 
حل مسئله، راه حل را کشف و موضوع را حل 
کنند. این روش که ریشه ژاپنی دارد، از سال 
۷۵ در فوالد مبارکه در حال اجرا بوده و پیوسته 
بهبود یافته است.بی شک توسعه و پیشرفت و در 
رأس همه آن ها بقای یک سازمان بی دلیل رخ 
نمی دهد. در عصر رقابتی امروز که بسیاری از 
شرکت ها به واسطه عقب ماندن از مسیر توسعه 
و ناتوانی در رقابت از صحنه حذف می شوند، 
آغاز چهارمین دهه  آستانه  در  مبارکه  فوالد 
فعالیت قدرتمند خود در عرصه فوالد کشور 
است. این مهم که قطعا حاصل درکنار هم 
قرار گرفتن تکه های پازل توسعه و بقاست، 
بدون استفاده از سیستم های مدیریتی نوین 
و کارآمد امکان پذیر نیست. استفاده از رویکرد 
و استراتژی موفق ترین شرکت های جهان در 
کنار تالش خبره ترین متخصصان ایرانی، یکی 
از رازهای موفقیت چهل ساله فوالد مبارکه در 
عرصه فوالد جهان است. جایگاه امروز فوالد 

مبارکه در جهان اتفاقی نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد؛

لزوم شکل گیری ادبیات سواد آبی در کشور

نقش مدیریت مشارکتی در بقا و توسعه چهل ساله فوالد مبارکه 
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فلزی كمد و كابينت ام دی اف آشپزخانه درب ورودی فلزی شيشه خور رنگ آميزی بدنه دیواره ها از مشخصات بارز این مجتمع است این مجتمع فاقد آسانسور پاركينگ و انباری است ضمنًا این واحد دارای 
انشعاب آب و برق تلفن و گاز می باشد منطقه از خدمات رفاه  نسبتاً خوبی برخوردار است به موجب گزارش مامور ابالغ و مبایعه نامه 153845  از تاریخ 1399/04/25 لغایت1400/04/25  در حال بهره برداری 
مستاجر می باشد به حدود شماالً به طول 5 متر پنجره و دیواریست به فضای انقالب شرقاً اول به طول یک متر به فضای خيابان انقالب دوم به طول 4 متر دیواریست به  راه پله اشتراكی سوم به طول 2 متر درب و 
دیواریست به راه پله مرقوم چهارم به طول 8/70 متر  دیوار به دیوار پالك 1343/7694 جنوبًا  اول به طول3/85  متر  دیواری است به پالك 1343/2683  دوم غربی به طول یک متر و پنجره و دیواری است به 
نورگير اشتراكی سوم به طول یک متر پنجره و دیواریست  چهارم شرقی به طول یک متر پنجره و دیواری است به نورگير مرقوم پنجم به طول 2/15  متر دیواریست به پالك1343/2683 غرباً   اول به طول 2 متر 
دیواریست به پالك 1343/2706 دوم   شمالی به طول یک متر و سوم به طول 1/10  متر چهارم جنوبی به طول یک متر هر سه قسمت پنجره و دیواری است به نورگير شماره 2 اشتراكی پنجم به طول 9/60 متر 
دیواری است به پالك 1343/2706  ششم به طول 1 متر دیواریست به خيابان انقالب و به ميزان شش دانگ در مالكيت آقای بهمن سليمی چناره فرزند محمد رحيم شماره شناسنامه 760 كد ملی1950439021 
تاریخ تولد1340/11/5  تاریخ وفات1398/3/10  می باشد كه به علت عدم پرداخت بدهی به خانم ندا منصوری  منجر به صدور اجرایيه شده و طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالك ثبتی به مبلغ 
)4/000/000/000 ریال ( چهار ميليارد ریال ارزیابی شده است پالك مذكور از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1400/04/22 در اهواز كوی نبوت بلوار دعبل خزاعی جنب مجتمع قضایی شهيد باهنر طبقه دوم 
سازمان ثبت اسناد و امالك ناحيه 2 اهواز اداره اجرای اسناد رسمی اهواز از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ پایه شروع و به باالترین قيمت پيشنهادی فروخته می شود الزم به ذكر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزایده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاریخ مزایده اعم از اینكه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمناً چنانچه روز مزایده تعطيل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد . درخواست كنندگان 

جهت شركت در مزایده می بایست 10 درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب سپرده ثبت واریز نمایند.
5/660/م/الف

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اهواز- فریبا آریایی نیا
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یورو ۲۰۲۰؛ ژاکا بهترین بازیکن دیدار 
سوئیس و فرانسه شد

گرانیت ژاکا به عنوان بهترین بازیکن دیدار تیم های سوئیس 
و فرانسه در مرحله یک هشتم نهایی یورو ۲۰۲۰ انتخاب شد. 
به گزارش ایرنا، تیم ملی فوتبال سوئیس در چارچوب مرحله 
یک هشتم نهایی مسابقات جام ملت های اروپا به مصاف فرانسه 
رفت و موفق شد دست به کار بزرگی بزند و با شکست فرانسه 
در ضربات پنالتی به دور یک چهارم صعود کرده و حریف 

اسپانیا شود.
یورو،  مسابقات  تکنیکال  مسووالن  تشخیص  با  و  پایان  در 
»گرانیت ژاکا« به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. 
کاپیتان تیم ملی فوتبال سوئیس در این دیدار موفق به گلزنی 
نشد اما در میانه میدان تالش بسیار زیادی داشت و هافبک های 

فرانسه را بسیار آزار داد.
ژاکا که وضعیت خوبی در تیم باشگاهی اش یعنی آرسنال ندارد؛ 
در تیم ملی کشورش موفق شد عملکرد درخشانی داشته باشد.

سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر:
کمیته ملی پارالمپیک هزینه خرید ویلچر 

را تقبل کرد
سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر با اشاره به کمک ۳۰۰ میلیون 
تومانی کمیته ملی پارالمپیک به این تیم گفت: اقدام بزرگی 
از سوی مسووالن این کمیته انجام شد و این پول برای خرید 

ویلچر استاندارد هزینه می شود. 
»عباس آقاکوچکی« روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
با بیان اینکه اردوهای متوالی برای تیم بسکتبال با ویلچر در 
نظر گرفته شده اظهار داشت: این اردوها در ۲ بخش داخلی 
و خارجی است. تا کنون چهار دوره اردو داخلی در شهرهای 
تهران، مشهد و اصفهان برگزار شده و دور پنجم اردوها نیز 
به  ورزشکاران  اعزام  تا  اردوها  این  می شود.   برگزار  قم  در 
توکیو ادامه خواهد داشت و می تواند زمینه را برای موفقیت 

بسکتبالیست های معلول فراهم کند. 
او با اشاره به اردو خارج از کشور تیم افزود: یک اردو تدارکاتی 
را در کشور ترکیه در دستور کار قرار دادیم و اگر مشکلی پیش 
نیاید تیم ۲۶ تیرماه به اردو اعزام خواهد شد. البته قبل از اعزام 
یک اردو در شهر قم برگزار می کنیم. در ترکیه سعی داریم 
دیدار تدارکاتی در دستور کار داشته باشیم تا ورزشکاران در 

شرایط مسابقه قرار بگیرند. 
آقاکوچکی گفت: تمرکز ما بر روی عملکرد بازیکنان است و 
تالش داریم تا بهترین نفرات را گلچین کنیم. مجموعه بازیکنان 
بسیار خوبی در اختیار کادر فنی است و انتخاب آنان راحت 
نیست اما مجبوریم در نهایت ۱۲ نفر را به عنوان مسافران 

توکیو معرفی کنیم.
سرمربی بسکتبال با ویلچر با اشاره به کمک ۳۰۰ میلیون 
تومانی کمیته ملی پارالمپیک به ورزشکاران گفت: قرار است 
بعد از انتخاب ۱۲ نفر برتر این مبلغ بین آنان تقسیم شود تا 
بازیکنان بتوانند ویلچر استاندارد تهیه کنند. تمام مبلغ کمکی 
کمیته برای ورزشکاران است و کادر فنی نیز نمی تواند دخل و 
تصرفی در آن داشته باشد. این یک اقدام خوب و روحیه بخش 

در آستانه بازی های پارالمپیک بود.

تاریخ سازی سوئیس و خلق شگفتی دوم 
در یورو؛ قهرمان جهان حذف شد

جام  نهایی  هشتم  یک  مرحله  در  فرانسه  فوتبال  ملی  تیم 
ملت های اروپا مقابل تیم سوئیس در ضربات پنالتی شکست 
خورد و از گردونه مسابقات حذف شد تا دومین شگفتی جام 

پس از حذف هلند رقم بخورد. 
به گزارش ایرنا، تیم های فرانسه و سوئیس از ساعت ۲۳:۳۰ 
دقیقه در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام 
ملت های اروپا در شهر بخارست رومانی به مصاف یکدیگر رفتند 
که در پایان تیم سوئیس موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه 
۵-۴ از سد حریف خود بگذرد و دست به کار بزرگی بزند. این 
مسابقه در ۱۲۰ دقیقه با نتیجه مساوی سه بر سه به اتمام 

رسیده بود.
نیمه نخست این مسابقه فقط یک گل داشت و زننده آن 
گل هم کسی نبود جز هریس سفروویچ. مهاجم بلند باالی 
سوئیس ارسال از سمت چپ استیون زوبر را در دقیقه ۱۵ 
به تور هوگو لوریس چسباند و نیمه نخست را به سود تیم 

والدیمیر پتکوویچ تمام کرد.

باشگاه سایپا: مسیر اعتراض پدیده به 
داوری سال هاست نخ نما شده است

باشگاه سایپا در پاسخ به اعتراض باشگاه پدیده به انتخاب داور 
دیدار این دو تیم، بیانیه ای صادر کرد.  باشگاه سایپا در پاسخ 
به اعتراض باشگاه پدیده به انتخاب داور دیدار این دو تیم در 

هفته بیست و چهارم لیگ برتر بیانیه ای صادر کرد.
در متن این بیانیه آماده است:)اعتراض به انتخاب داوری آن 
هم تنها دو روز مانده به دیدار تیم های سایپا و پدیده و تحت 
برای  باالیی  بسیار  اهمیت  از  تیم داوری که  قراردادن  فشار 
سایپا برخوردار است، قطعا کار پسندیده، اخالقی و شایسته ای 
نیست و این مسیر غلط برخی باشگاه ها در واپسین روزهای 
مانده به مصاف با حریفان، سال هاست که نخ نما شده است.

یادآور می شود سایپا از جمله باشگاه هایی است که بارها از 
اشتباهات داوری آسیب دیده و در همین چند بازی اخیر بارها 
با تشخیص پنالتی های نادرست برای رقیبان متضرر شده و 
همین مساله حاکی از آن است که تیم سایپا نیز به مراتب 
بیش از باشگاه پدیده نگران نحوه قضاوت بازی ها می باشد.از 
این رو باشگاه سایپا از ارکان محترم قضایی فدراسیون فوتبال 
تقاضا می نماید که با برخورد قاطع با این گونه اظهارات تنش 
زا و سفسطه گونه برای تحت تاثیر قراردادن داوران زحمتکش، 
از رفتارهای غیراخالقی تیم ها در هفته های پایانی لیگ برتر 
که می بایست در کمال آرامش برگزار شود، جلوگیری کنند.(

اعضای کمیته های مختلف فدراسیون 
فوتبال منصوب شدند

اعضای  جداگانه،  احکامی  در  فوتبال  فدراسیون  رییس 
کمیته های مختلف فدراسیون را منصوب کرد. 

به گزارش ایرنا، در ۲۴ حکم که از سوی شهاب الدین عزیزی 
خادم، رئیس فدراسیون فوتبال به امضا رسیده، اعضای کمیته 

های مختلف فدراسیون به شرح زیر منصوب شدند:
ولی اهلل خسروی و قاسم کوهستانی به عنوان عضو کمیته 
علی  صفار،  اصولی  احسان  موسوی،  شهره  سیده  جوانان، 
به عنوان کمیته  بیگی  نوری و حمید  موقر، عباس حیدر 
موقت فوتبال مجازی، منصوربیک وردی، جواد ششکالنی، 
عضو  عنوان  به  سنجابی  آبختی  و  زاده  جعفر  حسین 
علی  هنرپیشه،  غالمعلی  رحمانی،  رضا  استانها،  کمیته 
طاهری و محمدرضا کافی به عنوان عضو کمیته فوتسال، 
بازی  کمیته  عضو  عنوان  به  نوتاش  صمد  تفکری،  فرشاد 
قاسم  شهریاری،  پریا  اجتماعی،  مسئولیت  و  جوانمردانه 
به  زاده  فالحت  فرشاد  الماسخاله،  قربانعلی  رنجبریان، 
و  مهرعلی  حمیدرضا  ساحلی،  فوتبال  کمیته  عضو  عنوان 
محسن سالجقه به عنوان عضو کمیته بازاریابی و تلویزیون، 
از  قسمتی  داوران.در  کمیته  عضو  عنوان  به  زرگر  حسین 
حکم رئیس فدراسیون به اعضای کمیته های مختلف آمده 
است: با عنایت به تخصص تعهد و تجارب ارزشمندتان و مصوبه 
هیات رئیسه فدراسیون در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و 
طبق ماده ۴۶ اساسنامه فدراسیون فوتبال و به موجب این 
ابالغ به عضویت کمیته های یاد شده منصوب می شوید.امید 
است با تالش متسمرتان و دیگر همکاران در راستای مسئولیت 
در کمیته های جوانان، موقت فوتبال مجازی، استانها، بازی 
بازاریابی  جوانمردانه و مسئولیت اجتماعی، فوتبال ساحلی، 
و تلویزیون، داوران« شاهد ارتقا بیش از پیش در فدراسیون 
باشیم.موفقیت و بهروزی روز افزونتان در انجام وظایف مهمی 

که بر عهده دارید از خداوند منان مسئلت داریم

المپیک توکیو؛ کشورهای درگیر با سویه 
دلتا کرونا تست های بیشتری می دهند

کشور ژاپن قصد دارد از هندوستان و پنج کشور دیگری که 
بیش از کشورهای دیگر از سویه دلتای ویروس کرونا ضربه 
خورده اند، درخواست کند تا برای هفت روز پیش از سفر از 
خاک خودی به توکیو برای حضور در المپیک ۲۰۲۰، هر روز 
تست کرونا بدهند. در حال حاضر از تمام ورزشکاران خارجی 
خواسته شده است تا در بازه زمانی چهار روزه پیش از پرواز 
به توکیو، دوبار تست دهند.دولت ژاپن قصد دارد تا این قانون 
نپال،  مالدیو،  برای ورزشکاران کشور هندوستان،  جدید که 
پاکستان، سریالنکا و افغانستان اعمال خواهد شد را از اول 
جوالی)۱۰تیرماه( اجرایی کند.نشریه یومیوری شیمبون چاپ 
توکیو بدون اشاره به منابعی که این خبر را از آنان دریافت 
ماروکوآ«  داد.»تامایو  قانون خبر  این  اجرایی شدن  از  کرده، 
وزیر المپیک ژاپن نیز روز جمعه هفته گذشته اعالم کرد که 
تست کرونای یکی از اعضای کاروان اوگاندا که مثبت اعالم 
شده بود، مبتالب ه سویه دلتای این ویروس بوده و در ادامه 
نسبت به وقوع موج دیگری از همه گیری ناشی از برگزاری 
المپیک توکیو ابراز نگرانی کرد.»توماس باخ« رییس کمیته 
بین المللی المپیک پیش از نشست دست اندرکاران گفته بود 
که نرخ واکسیناسیون ورزشکاران و مقامات مستقر در دهکده 
المپیک در حال حاضر »بیش از ۸۰ درصد« بوده و از انتظارات 

اولیه این نهاد فراتر رفته است.

از میان ۱۵ بازیکن خارجی باقی مانده 
از  برخی  ایران،  فوتبال  برتر  لیگ  در 
آن ها راه خروج را در پیش گرفتند و 
باقی مانده ها هم در این فصل کارنامه 
موفق نداشتند.  لیگ برتر بیستم در 
حالی کلید خورد که فقط ۱۵ بازیکن 
جذب  منع  قانون  سایه  زیر  خارجی 
به  و  ایران حفظ شدند  در  خارجی ها 
عنوان مهره های کلیدی برای تیم های 
خود به شمار می رفتند. با این قانون، 
جذب مربی و بازیکن خارجی از ابتدای 
فصل جاری ممنوع شد و حتی تالش و 
تقالی استقاللی ها برای بازگرداندن آندره آ 
استراماچونی به تیم شان از طریق نهادهای 
مختلف برای لغو این قانون، میسر نشد ولی 
با گذشت زمان و برگزاری انتخابات و روی 
کار آمدن مدیران جدید، قانون مذکور در 

لیگ بیست و یکم، لغو خواهد شد.
شروع  از  ماه  هشت  حدود  گذشت  با 
فصل جاری فوتبال ایران که حدود یک 
ماه و نیم دیگر هم از آن مانده است، 
تاثیر معدود خارجی ها هم رو به کاهش 
گذاشته و در این مسیر برخی  هم جدا 
شده اند. با این حال، به علت قانون منع 
جذب خارجی ها، تیم ها تا جای ممکن 
سعی کردند داشته های خود را حفظ 
کنند چرا که امکان جایگزینی وجود 
داریم  قصد  گزارش  این  نداشت.در 
عملکرد بازیکنان خارجی را فصل جاری 
بررسی کنیم؛ بازیکنانی که ماندنشان 

در لیگ برتر حاکی از رضایت باشگاه ها 
است.پرسپولیس )رسن و رادوشوویچ(: 
پرسپولیس  خارجی  بازیکن  دو  هر 
بشار رسن  ندارند.  تیم حضور  این  در 
که جزو ستاره ها و ارکان اصلی موفقیت 
سرخپوشان محسوب می شد، در انتقالی 
در  بوژیدار هم  قطر شد.  راهی  عجیب 
ادامه نیمکت نشینی های خود، به علت 
اختالف  و  مطالباتش  نشدن  پرداخت 
فسخ  حال  در  پرسپولیس،  مدیریت  با 
ایران است. عمال  از  قرارداد و در خارج 
خارجی ها در این فصل نتوانستند عصای 
شوند.استقالل  تیمش  و  یحیی  دست 
هر  بازیکن  دو  این  میلیچ(:  و  )دیاباته 
چقدر فصل گذشته به کمک استقالل 
یا مصدوم  این فصل غایب  آمدند، در 
به  به طور کلی، ۲ گل  دیاباته  بودند. 
از  بعد  هم  است.میلیچ  رسانده  ثمر 

بر  بحث  و  متوالی  رفتن های  و  آمدن 
سر تمدید شدن یا نشدن قراردادش، 
چندان  هم  او  و  است  مصدوم  فعال 
است. نداشته  چشم گیری  عملکرد 

سپاهان )الغسانی، گولسیانی و کی روش 
استنلی(: از بین سه خارجی سپاهان، 
الغسانی بعد از مدت ها نیمکت نشینی 
از این تیم جدا شد. گولسیانی هم در 
حضور پورقاز و نژادمهدی کم تر در خط 
نکته  می رود.  کار  به  تیم  این  دفاعی 
عجیب افت کی روش استنلی است که 
معموال در دقایق پایانی برای سپاهان 
به میدان می رود و به طور کلی ۲ گل 
در این فصل به ثمر رسانده است.فوالد 
)شیمبا، پاتوسی و کولیبالی(: تنها تیمی 
که از هر سه بازیکن خارجی خود در 
مسابقات مختلف به نحو احسن بهره 
می برد، فوالد است. آن ها می توانند تنها 

تیمی باشند که حداقل از خارجی های 
خود استفاده کردند و شاید برای فصول 
بعد هم قرارداد این بازیکنان را تمدید 
و  بیدوف  )مارکوویچ،  آهن  کنند.ذوب 
خلیل(: ذوب آهن هم در لیگ بیستم 
بهره چندانی از خارجی های خود نبرده 
جدا  تیم  این  از  خلیل  مهدی  است. 
شده و بیدوف و مارکوویچ هم هفته ها 
تیم  این  اصلی  ترکیب  در  که  است 
جایی ندارند و عمال در حد و اندازه یک 
بازیکن ایرانی این تیم ظاهر نشده اند.

لیگ  در  حمزاوی  )حمزاوی(:  تراکتور 
بیستم با ماجراهایی عجیبی رو به رو 
شد. او نه تنها به کار تراکتور نیامد که 
دردسرهای  به  هم  ایران  از  خروج  در 
ناشی از ضبط پاسپورتش از سوی این 
به هر  نهایت  در  و  مواجه شد  باشگاه 
نحو ممکن از این تیم جدا شد.گل گهر 
معدود  زمره  در  منشا  )منشا(: 
خارجی های موفق لیگ بیستم است. او 
۱۰ گل به ثمر رسانده و نزدیک ترین 
تعقیب کننده نسبت به سجاد شهازاده 
است و عملکرد قابل قبولی نسبت به 
است.در  داشته  لیگ  مهاجمان  سایر 
نهایت از میان خارجی ها که امتحان 
داده   پس  گذشته  فصول  در  را  خود 
پاتوسی،  منشا،  بودند، می توان گفت 
خارجی های  تنها  شیمبا  و  کولیبالی 
درباره  و  هستند  بیستم  لیگ  موفق 
سایرین نمی توان چنین نظری داشت.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و 
معلولین گفت: با توجه به رکوردگیری که 
تا آخر تیرماه انجام می شود، این احتمال 
کاروان  به  دیگری  نفرات  دارد  وجود 
اضافه شوند. سیدمحمد  ایران  اعزامی 
شروین اسبقیان روز سه شنبه در گفت 
و گو با خبرنگار، تصریح کرد: از ۲سال 
ستاد  از  الزم  مجوزهای  اخذ  با  قبل 
ورزشکاران  تمرینات  ورزش،  در  کرونا 
تحت پوشش این فدراسیون را آغاز و با 
رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی، 
اردوها را پیگیری کردیم.وی ادامه داد: 
در حال حاضر تمامی ورزشکاران خود 
را برای حضوری شایسته در بازی های 
پاراالمپیک آماده می کنند. ملی پوشان 

شمال  در  دوومیدانی  و  وزنه برداری 
کشور هستند. تیراندازان پس از سپری 
آغاز  را  تمرینات خود  ریکاوری  کردن 
کردند و تیم ملی والیبال نشسته نیز در 
تهران و تحت نظر کادر فنی برنامه های 
آماده سازی خود را دنبال می کنند. در 
اصفهان نیز تیم بسکتبال با ویلچر در 
حال برگزاری اردوی آماده سازی است. 
کاروان  موفقیت  برای  الزم  تمیهدات 
ورزشی  آوردگاه  این  در  ایران  ورزشی 
فدراسیون  رئیس  است.  شده  لحاظ 
ورزش های جانبازان و معلولین تاکید 
کرد: خوشبختانه شرایط تیم تیراندازی، 
فوتبال و والیبال رضایت بخش است و 
همه اعضای کاروان در تالش هستند تا 

بهترین نتیجه را برای ایران رقم بزنند. 
را  اعزام  شرایط  نفر   ۹ دوومیدانی  در 
دارند اما با توجه به رکوردگیری که تا 
آخر تیرماه انجام می شود این احتمال 
وجود دارد که بر تعداد نفرات اعزامی 
افزوده شود. البته نگاه کلی مابه اعزام 
خواهیم  می  و  است  کیفی  تیم  یک 
اعزام  پاراالمپیک  به  را  کیفی  کاروانی 
که  این سووال  به  پاسخ  در  کنیم.وی 
روند فعالیت و موفقیت کاروان ایران را 
در پارالمپیک چگونه ارزیابی می کند، 
بینی در ورزش  افزود: هر چند پیش 
صحیح نیست و نباید به آن پرداخت 
اما باید گفت شرایط بسیار خوب است 
با تمهیداتی که صورت  و بدون شک 

گرفته به ویژه تزریق واکسن کرونا، هم 
روحیه تیمی باال رفته و هم ورزشکاران 
در  را  مضاعفی  تالش  موفقیت  برای 
دستور کار خود قرار داده اند. تصور من 
این است که انشاهلل هم کاروان المپیکی 
نتایج خوبی کسب  پاراالمپیکی  و هم 
خواهند کرد. اسبقیان در پاسخ به این 
سووال که آیا برای گرامیداشت یاد و 
دوره  این  در  رحمان  سیامند  خاطره 
از بازی ها برنامه خاصی در نظر گرفته 
شده، افزود: سیامند از چهره های بنام 
معوالن  و  جانبازان  ورزش  مطرح  و 
بود، کمیته ملی پاراالمپیک این مساله 
را پیگیری کرده و بدون شک اتفاقات 

خوبی در آنجا رقم خواهد خورد.

پرسپولیس  باشگاه  آکادمی  مدیر 
می گوید با برنامه ریزی انجام شده قصد 
تیم  به  پایه  تیم  از  را  بازیکنانی  دارد 
بزرگساالن معرفی کند.  محسن خلیلی 
مدیر  عنوان  به  حضورش  درباره 
اظهار  پرسپولیس  باشگاه  آکادمی 
کرد: خوشحالم که دوباره در خدمت 
عضو  عنوان  به  و  هستم  پرسپولیس 
کوچکی می توانم خدمتگذار باشم. از 
همه کسانی که به من اعتماد کردند 
در  که  کسانی  از  و  می کنم  تشکر 
آکادمی زحمت کشیدند به خصوص 
می کنم.  تشکر  پنجعلی  محمد  آقای 
عزیران  دیگر  و  ایشان  تجارب  از 
ایجاد  درباره  کرد.او  استفاده خواهیم 
پایه  تیم های  فنی  کادر  در  تغییرات 
صحبت هایی  گفت:  هم  پرسپولیس 
برای انتخاب سرمربیان تیم های پایه 

الزم،  هماهنگی های  با  و  شد  انجام 
اسماعیل حاللی که چندین سال در 
این تیم زحت کشیده بودند را برای 
کردیم  انتخاب  پرسپولیس  امید  تیم 
تیم  برای  هم  بزیک  ادمند  آقای  و 
جوانان انتخاب شدند و برای نوجوانان 

پیشکسوتان  از  هم  نونهاالن  و 
پرسپولیس استفاده خواهیم کرد.

او درباره برنامه های خود برای آکادمی 
و  پایه  فوتبال  گفت:  هم  پرسپولیس 
متفاوت  بزرگساالن  تیم  با  آکادمی 
کرده  پیشرفت  فوتبال  االن  است. 

و  داریم  خاصی  برنامه های  و  است 
سمیعی  آقای  با  که  صحبت هایی  با 
داشتیم امیدوارم بتوانیم امکانات الزم 
را بگیریم و برنامه های خودمان را پیش 
برای  خوبی  بازیکنان  بتوانیم  و  ببریم 
تیم  بزرگساالن معرفی کنیم و مسیر 
جوانان  و  نوجوانان  برای  را  پیشرفت 

هموار کنیم.
باشگاه  استعدادیابی  درباره  او 
کشور  مسلما  گفت:  هم  پرسپولیس 
ما دارای بیش ترین استعداد در آسیا 
نمی توانند  زیادی  بازیکنان  و  است 
کردیم  سعی  ما  اما  شوند  دیده 
راحت ترین شرایط را برای جوانان و 
نوجوانان فراهم کنیم تا دیده بشوند 
خواستیم  هم  خودمان  مربیان  از  و 
وقت بگذارند تا بتوانیم بازیکنانی که 

استعداد الزم را دارند را ببینیم.

سرنوشت 1۵ بازیکن خارجی لیگ بیستم؛ جدایی و ناکامی!

رییس فدراسیون جانبازان و معلولین:

احتمال افزایش تعداد ورزشکاران ایرانی در پاراالمپیک وجود دارد

خلیلی: 

می خواهیم از تیم های پایه به تیم بزرگساالن بازیکن معرفی کنیم

ورزش

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

نوبت دوم
برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۷۰۰۱۰۰۰۲۹۰ -  ۱۴۰۰/۲/۲۴ هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقردرواحدثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای فاضل دحیماوی فرزند حسین  به 
شماره شناسنامه ۱۲۹۶ صادره از شط عباس   به شماره ملی ۱۹۸۹۷۵۶۹۵۶  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۰۱/۵۵  متر 
مربع در قسمتی از پالک ۶۰/۱۳  بخش ۹ اهوازخریداری شده موضوع سهمی آقای سید احمد هاشمی زاده احدی از ورثه سید عبداهلل 
هاشمی زاده )مالک رسمی( که به متقاضی انتقال یافته ،محرزگردیده است. لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده 
روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی  
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

ضمناصدورسندمالکیت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.
۵/۵۲۹/م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول آگهی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴                                               تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

هاشمی  -  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص ماده 1۲ قانون زمین شهری 
نوبت دوم

كمسيون تشخيص موضوع ماده 12 قانون زمين شهری در استان كردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل غيرموات )غ-ی-ر-م-و-ا-ت( اعالم نموده 
است، لذا با توجه عدم دسترسی به مالكين و به استناد مصوبه مورخ 70/11/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت و به فاصله ده روز به اطالع 
مالكين و صاحبان حقوق قانونی می رساند. در صورت اعتراض به نظریه صادره اعتراض خود را ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی به مراجع 

صالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است. 

پالك ثبتیمساحت)مترمربع(محل وقوعتاریخنوعيتشماره رای

واقع در پالك ثبتی 4 اصلی1660.93سنندج)حسن آباد(1400/3/24غيرموات1598

yxنقاط

3900790/08681194/791

3900820/10681190/082

3900806/83681183/063

3900816/27681254/254
هیمن محمدی بهرام-سرپرست معاونت امالک و حقوقی 

آگهی مفقودی 
شماره  به  موتورسيكلت  سبز  برگ  و  كارت 
انتظامی 555-12798 متعلق به آقای حميدرضا 
 4610435098 ملی  كد  به  ناصر  فرزند  فهامی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

 م/لف: 1599
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اخبار کوتاه اخبار کوتاه

دیدار مدیر مخابرات اصفهان با مدیر 
شعب بانک مهر ایران در استان

مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه معاون مالی و پشتیبانی 
این مجموعه، در نشستی صمیمانه با مدیر شعب بانک قرض 

الحسنه مهر ایران در استان اصفهان دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان،اسماعیل 
قربانی مدیر مخابرات منطقه اصفهان در این دیدار صمیمی 
که صبح امروز - یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰- در ستاد مخابرات 
منطقه اصفهان برگزار شد؛ضمن عرض خوش آمد به مهمانان، 
بر همکاری دو جانبه بانک قرض الحسنه مهر ایران و مخابرات 
استان در جهت خدمت رسانی بهتر به هم استانی های عزیز 
و همچنین ارائه تسهیالت بانکی به همکاران مخابراتی تاکید 
کرد.رضا اسفندیاری مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در استان نیز با تشریح اقدامات این مجموعه در سطح استان، 
از آمادگی مجموعه متبوع خود برای مذاکرات کاربردی در 
راستای هم افزایی جهت توسعه همکاری های بین مجموعه 

ای خبر داد.

رونمایی از اولین فصلنامه الکترونیکی برق 
پژوهی شرکت برق منطقه ای

 مازندران و گلستان  
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و 
گلستان، آئین رونمایی از » اولین فصلنامه الکترونیکی برق 
پژوهی« و کتاب » دستاوردهای ده ساله و برنامه های پیش رو 
تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات « با حضور مدیرعامل، 
معاونین، مدیردفتر تحقیقات و کنترل تجهیزات و دو نفر از 
اعضای هیات علمی دانشگاه بعنوان عضو کمیته تحقیقات 
برگزار شد. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان 
در این مراسم بیان کرد: این فصلنامه الکترونیکی می تواند از 
اتفاقات مثبتی باشد که مسیر تکمیل و توسعه دستاوردهای 
حوزه های مرتبط با شرکت بویژه فناوری برق را برای رسیدن 
به مقصود، تسهیل نماید. افــزون بــر ایــن، فراهم نمــودن 
موقعیتی برای انتشــار آراء و پژوهش های محققین شرکت  در 
این حوزه ها اســت. »برق پژوهی« می تواند نخستین نشریه 
دیجیتال پژوهشی صنعت برق، که قرار است با جمع آوری و 
نگارش آخرین و جدیدترین موضوعات در دستاوردهای حوزه 
برق، تسهیم سازی نتایج پروژها و گزارشات فنی پروژه های 
شرکت، به گسترش ایده، شناسایی چالش شرکت و حذف 

موازی کاری بپردازد.  
مهندس حسین افضلی، رئیس کمیته تحقیقات شرکت برق 
منطقه ای مازندران وگلستان تصریح کرد: کتاب » دستاوردهای 
کیفیت  کنترل  و  تحقیقات  پیش رو  برنامه های  و  ساله  ده 
تجهیزات «، به عنوان نخستین کتاب از زمان تاسیس این 
دفتر می باشد؛ عملکرد ده ساله)۹۰-۹۱(، فرایندها و برنامه های 
پیش رو  تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات را در هفت فصل 
بیان و به تصویرکشیده تا از این طریق، نقش و جایگاه ویژه 
تحقیقات در اعتالء و توسعه این شرکت را نمایان نماید.در 
ادامه این جلسه مهندس عنایتی، مدیر دفتر تحقیقات و کنترل 
کیفیت تجهیزات شرکت نیز بیان داشت: این فصلنامه و کتاب 
با رویکرد بیان تجربیات و ترسیم نقشه راه فناوری آینده شرکت 
توسط این دفتر طرح و تدوین شد.بی شک جهت عملیاتی و 
عرضه بدون  وقفه این فصلنامه الزم است با برنامه ریزی دقیق 
و  دانشگاه  خبرگان  و  پژوهشگران  مشارکت  و جذب  پویا   ،
صنعت اقدام شود.الزم به ذکر است » فصلنامه الکترونیکی 
برق پژوهی « و کتاب » دستاوردهای ده ساله و برنامه های 
پیش رو تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات «،از طریق سایت 
تحقیقات شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، به اطالع 

پژوهشگران وکارکنان خواهد رسید.

سرپرست شرکت گاز مازندران عنوان کرد:
واگذاری یک هزار و ۳۲۴ انشعاب رایگان 

گاز به مددجویان مازندران
سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: در سال گذشته یک هزار 
و ۳۲۴ اشتراک رایگان گاز به خانواده های تحت پوشش کمیته 

امداد امام)ره(، بهزیستی و ایثارگران استان واگذار شده است.
واگذاری  اینکه  بیان  و  خبر  این  اعالم  با  بیگلریان«  »مقدم 
انشعاب رایگان در چارچوب اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه پنج 
ساله ششم توسعه انجام شده، افزود: شرکت گاز مازندران در 
سال ۹۹ بیش از ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال اعتبار صرف 
واگذاری انشعاب گاز رایگان به خانواده های مددجویان استان 
نموده است.سرپرست شرکت گاز استان اضافه کرد: خدمات 
حمایتی شرکت گاز در راستای مسئولیت اجتماعی، محرومیت 
زدایی، توسعه متوازن انرژی و تکریم ارباب رجوع در شهرها و 
روستاهای استان انجام می شود.وی ادامه داد: بر اساس بند )د(  
ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۹۲، افراد تحت پوشش سازمان ها و 
نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان 
و  درصد   ۲۵ باالی  ایثارگران)جانبازان  خانواده  و  بهزیستی 
خانواده شهدا( با ظرفیت مصرفی ۶ مترمکعبی می توانند از 
اشتراک رایگان شرکت گاز بهره مند شوند.بیگلریان خاطرنشان 
کرد: مددجویان نهادهای مذکور در صورتی که تاکنون برای 
می توانند  نکرده اند  استفاده  رایگان  گاز  اشتراک  از  بار  یک 
پس از دریافت مجوز از نهادهای مربوطه اداره گاز شهرستان 
محل سکونت مراجعه و اقدام نمایند.وی بیان کرد: در حال 
حاضر بیش از یک میلیون و ۵۸۳  هزار مشترک از خدمات 
شرکت گاز مازندران بهره مند هستند.وی همچنین در خصوص 
واگذاری انشعاب گاز تا پایان سال به خانواده های مددجویانی 
که نیاز مبرم و ضروری به این نعمت گرمایشی دارند بویژه ارائه 

خدمات به واحد های نوساز قول مساعد داد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران:
کانون یاریگران زندگی در ۴۰ درصد

 از مدارس استان فعال می شود
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به وجود ۱۲۰۷ 
سال  در  گفت:  استان  مدارس  در  زندگی  یاریگران  کانون 
تحصیلی آینده با افزایش ده درصدی این آمار، تعداد کانون 
های یاریگران زندگی باید در ۴۰ درصد مدارس استان فعال 
شود.»علیرضا سعدی پور« در وبینار »یاریگران زندگی، خانواده 
حضور  با  که  اعتیاد«  از  پیشگیری  آموزشی،  محیط های  و 
مظفری، رئیس شورای هماهنگی با مواد مخدر استان برگزار 
شد، با اشاره به رسالت فرهنگی آموزش و پرورش گفت: در 
یک جنگ فرهنگی قرار داریم و باید کار فرهنگی خود را عمق 
بیشتری ببخشیم.وی افزود: کانون یاریگران زندگی از مباحث 
تأثیرگذار در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.از 
این رو پیشنهاد می کنم تا ۴۰ درصد مدارس استان در سال 
تحصیلی آینده این طرح را دنبال کنند.مدیرکل آموزش و 
پرورش مازندران تأکید کرد: اگر می خواهیم در عرصه فرهنگ 
پیشگیری از آسیب ها موفق باشیم باید به آموزش و پرورش 
و  مشاوران  فعالیت  کرد:  تصریح  پور  کنیم.سعدی  مراجعه 
دانش آموزان در کانون های یاریگران زندگی نمود بسیار خوبی 
داشته است و همین کارهخای فرهنگی به ظاهر کوچک می 

تواند تأثیرات عمیقی بر جامعه داشته باشد.
وی با اشاره به کمبود مشاور در مدارس گفت: برای گسترش 
این طرح می توانیم از وجود مشاوران دستگاه های فرهنگی 
دیگر که عالقمند به این حوزه هستند استفاده کنیم.چراکه 
اعتقاد داریم آموزش و پرورش به صورت فردی اداره نمی شود 

و باید از ظرفیت دیگر سازمانها نیز استفاده کرد.
سعدی پور افزود: ما به تنهایی نمی توانیم این مسافت طوالنی 
را طی کنیم و برای موفقیت در کار فرهنگی ضمن داشتن 
برنامه باید از ظرفیت سایر سازمانها نیز استفاده کرد.این مقام 
مسئول از شبکه دانش اموزی شاد به عنوان یکی از افتخارات 
آموزش و پرورش یاد کرده و خواستار بازتعریف و ایجاد تغییر 
و تحول در برنامه های یاریگران زندگی در فضای مجازی شد.

مدیر امور آبفا بابلسر:
کمبود آب در بابلسر ناشی از کاهش منابع 

تامین آبی است
مدیر امور آبفا بابلسر گفت: با توجه به شروع زودهنگام گرما 
و روند افزایشی دمای هوا طی روزهای اخیر ، مصرف آب در 
شهرستان بابلسر افزایش بی سابقه ای داشته است و موجب 
کمبود آب به دلیل کاهش منابع تامین شده و این در حالیست 

که ما در توزیع آب مشکلی نداریم.
پیرامون  گفتگویی  در  رئیسی  محمدی  اکبر  علی  مهندس 
کمبود آب در شهرستان بابلسر ضمن عذرخواهی از وضعیت 
آبی پیش رو از شهروندان بابلسری اظهار داشت: پروژه انتقال 
آب سد البرز بابلسر از مدتها پیش توسط شرکت آب منطقه 
ای مازندران در حال اجراست و حدود ۵۰۰ متر از خط انتقال 
آن باقی مانده که یقینا در آینده ای نزدیک به بهره برداری می 
رسد و مشکالت آبی چندین ساله این شهرستان مرتفع خواهد 
شد.وی افزود: پروژه دیگری به منظور تامین آب آشامیدنی 
شرق بابلسر با ظرفیت حدود ۵۰ لیتر در ثانیه و صرف اعتباری 
بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان با هدف تامین آب مشترکین شرق 
بابلسر تا پل شازده و رودخانه نیز در دست اجراست که حداکثر 

تا ۲ ماه آتی اتمام و به  مرحله بهره برداری خواهد رسید
بر  تاکید  بابلسر ضمن  فاضالب شهرستان  و  امور آب  مدیر 
سخت  تابستان  از  گذر  برای  ضروری  غیر  مصارف  کاهش 
پیش رو از مردم این شهرستان خواست مدیریت مصرف را در 
شرایط تنش آبی با توجه به کاهش منابع آبی و خشک شدن 
اکثر چاهها و چشمه ها و نیز گرمای بی سابقه هوا و کاهش 
بارندگیها به طور جدی رعایت کنند.مهندس محمدی رئیسی 
آمادگی امور آب و فاضالب شهرستان بابلسر را برای ارسال 
تانکر آبرسانی تا زمان رفع مشکل کمبود آب آشامیدنی اعالم 
کرد و گفت: مشترکین عزیز می توانند با شمارگیری ۱۲۲ 
درخواست های خود را برای اعزام تانکر سیار و دیگر مشکالت 

آبرسانی اعم از شکستگی ها و اتفاقات اعالم کنند.

رفع تصرف بیش از ۲۶ هزار متر مربع از 
اراضی دولتی سیستان و بلوچستان

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از رفع تصرف 
۲۶ هزار ۹۴۱ متر مربع از اراضی دولتی به ارزش ۲ هزار و 
۳۶۷ میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال در سه ماهه نخست سال 
جاری توسط یگان حفاظت این اداره کل خبر داد.عطاء اله 
اکبری اظهار کرد: ماموران فرماندهی یگان حفاظت این اداره 
کل در قالب ۱۸ پرونده با اجرای احکام مراجع قضایی موفق به 
خلع ید و رفع تصرف این مقدار از اراضی شده اند.وی بیشترین 
رفع تصرف را در زاهدان و مربوط به استرداد زمین ۱۳ هزارو 
۵۰۸متر مربعی ذکر کرد و افزود: این زمین با کاربری ورزشی 
سال ۶۳ واگذار شده بود که بدون هیچ عملیاتی در این زمینه 
برای خدمات رسانی به مردم پس از ۴۰سال با ارزش بیش از 
۲۰۰ میلیارد تومان به مالکیت دولت برگشت داده شد.مدیرکل 
راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: چنانچه مردم 
قصد خرید امالک در محدوده و حریم شهرهای سطح استان 
را دارند ابتدا استعالمات الزم در این خصوص را از طریق اداره 
کل راه و شهرسازی انجام و از خرید هرگونه اراضی فاقد سند 
مالکیت رسمی از افراد سودجو پرهیز کنند.وی افزود: همکاران 
ما در یگان حفاظت اداره راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 
با قاطعیت تمام مقابل افراد سود جو و فرصت طلب ایستاده و 
دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت المال را کوتاه می کند.

آبفا  توسعه آب  و  برداری  بهره  معاون 
برای  تجدیدپذیر  آب  سرانه  مازندران 
هر ایرانی در سال ۱۳۵۲ را ۱۹ هزارمتر 
مکعب و هم اکنون ۱۷۰۰متر مکعب 
عنوان و تصریح کرد: این میزان سرانه  
نزدیک  بحران  به مرز  نشان می دهد 
می شویم و با توجه به کاهش بارندگی 
را  تابستان سختی  آبی جاری  درسال 
از  گذر  الزمه  بنابراین  داریم  درپیش 
این وضعیت مدیریت مصرف و سرلوحه 
قرار دادن اصل صرفه جویی در مصرف 
آب است.مهندس حمیدرضا خدابخش 
پور در نشستی با اصحاب رسانه که به 
مناسبت فرا رسیدن هفته صرفه جویی 
و تبیین برنامه های گذر از تنش آبی 
کاهش  گفت:  شد،  برگزار   ۱۴۰۰
بارندگی، افزایش جمعیت و گسترش 
صنایع، کمبود آب را به یکی از دغدغه 
های مهم در سطح دنیا از جمله کشور 
ایران تبدیل نمود.وی، ضمن اشاره به 
لزوم  و  مازندران  در  مسافران  حضور 
تامین آب شرب جمعیت شناور و غیر 
دائم در کنار جمعیت ثابت آن افزود: از 
این جهت استان مازندران دارای شرایط 
خاصی به ویژه در ایام تعطیل و تابستان 
بیان  با  پور،  خدابخش  است.مهندس 
اینکه ۵۸ شهر و ۱۶۷۸ روستا تحت 
تصریح  دارد  قرار  شرکت  این  پوشش 
دهنه   ۳۵۳ چاه،  حلقه   ۷۲۰ کرد: 
چشمه، یک رودخانه و ۳ سد با ظرفیت 

استحصال ۵۲۲ میلیون متر مکعب در 
سال و با بهره گیری از ۳۵۸۴ کیلومتر 
خط انتقال و حدود ۲۰ هزار کیلومتر 
شبکه توزیع ، ۶۱۳ باب ایستگاه پمپاژ 
به ظرفیت بیش از ۱۵ هزار  لیتر بر ثانیه  
و ۶۲۸ هزار متر مکعب مخازن ذخیره 
یک  شرب  آب  توزیع  و  تولید  وظیفه 
میلیون و ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ مشترک با 
تعداد یک میلیون و ۵۶۵ هزار و ۵۰۰ 

آحاد را برعهده دارند.
 ۳۰۰ و  ۵هزار  اینکه  بیان  با  وی، 
شبکه  کیلومتر  هزار   ۲۰ کیلومتراز 
آبرسانی موجود در استان نیاز به اصالح 
دارد، گفت: ۱۰ تا ۱۲ درصد از هدر رفت 
آب استان ناشی از شبکه های فرسوده 
،اتصاالت  شیرآالت  انتقال،  خطوط  و 
خدمات  های  دستگاه  های  حفاری  و 
رسان است.معاون بهره برداری و توسعه 

آب آبفا مازندران استفاده از نشت یابی 
های ماهواره ای را در شناسایی ورفع 
نشتیها موثر دانست و اظهار داشت: از 
سال گذشته تا کنون با استفاده از این 
در  آب  لیتر  رفت ۲۰۰  هدر  از  روش 
ثانیه جلوگیری شد.مهندس خدابخش 
پور ، با بیان اینکه در کل استان ۱۲هزار 
گفت:  داریم،  آب  تولید  ثانیه  لیتردر 
سرانه تولید در شهرها ۲۰۰ لیتر نفر 
در شبانه روز و در روستاها ۱۷۱ لیتر 
درحالی  این  است  روز  شبانه  در  نفر 
است که این میزان در دنیا بین ۷۰ تا 
۱۰۰ لیتر نفر در شبانه روز می باشد.

آبفا  توسعه آب  و  برداری  بهره  معاون 
مازندران ، در ادامه سخنانش تشکیل 
ستاد پایش آبی، بهره گیری از ظرفیت 
پایگاه  بسیج شرکت و پایش هفتگی 
تاسیسات، تجهیزات آبرسانی را ازجمله 

اقدامات صورت گرفته در گذر از تنش 
و کمبود آب در تابستان سال ۱۴۰۰  
حاضر  درحال  کرد:  تصریح  و  عنوان 
بخش  در  ژنراتور  دیزل  دستگاه   ۱۹۰
فاضالب  بخش  در  دستگاه  و ۱۹  آب 
وجود دارد که تعدادی از آنها که نیاز بود 
بهسازی و بازسازی شد و درحال حاضر 
دستگاه های دیزل ژنراتور موجود، آماده 

به کار هستند.
شرکت  با  نامه  تفاهم  امضای  از  وی، 
عدم  خصوص  در  استان  برق  توزیع 
قطع برق فیدرهای حساس در مواقع 
اضطراری و بکارگیری دیزل ژنراتورها 
در مواقع پیک مصرف خبر داد و تصریح 
کرد:  از ابتدای سال جاری ۱۸ حلقه 
چاه بازسازی و در نتیجه ۲۵۰ لیتر در 

ثانیه برمیزان دبی آب افزوده شد.
آب  توسعه  و  برداری  بهره  معاون 
در  اینکه  بر  تاکید  با  مازندران،  آبفا 
مشکل  استان  مشترکین  آب  تامین 
نداریم ولی بدلیل وابستگی تاسیسات  
وتجهیزات آبرسانی به برق در صورت 
اختالل در جریان برق، مقطعی دچار 
مشکل می شویم، گفت: آب جایگزینی 
ندارد و امانتی است که باید به نسلهای 
آینده واگذار شود بنابراین مردم عزیز 
می توانند با مدیریت مصرف همکاران 
از  گذر  در  را  فاضالب  و  آب  شرکت 
مستمر  خدمات  ارایه  و  آبی  تنش 

وپایدار یاری رسانند.

پیک  مدیریت  اضطراری  نشست 
مصرف برق استان یزد با حضور معاون 
مدیران  استانداری،  اقتصادی  امور 
برخی  مدیران  و  برق  صنعت  عامل 
برگزار  استان  اجرایی  دستگاه های  از 
شرایط  باتوجه  به  نشست  شد.این 
هوا  گرمای  تداوم  از  ناشی  اضطراری 
مصرف  افزایش  باعث  که  استان  در 
برق و ایجاد مشکالتی در  برق رسانی 

است  شده  استان  صنایع  و  مردم  به 
برگزار شد.سیدمسعود عظیمی معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد 
با اشاره به مدیریت پیک بار مصرف برق 
انجام شده در استان، خواستار توجه به 
بخش صنایع تولیدی شد تا با برنامه 
ریزی مناسب، حتی االمکان از تحمیل 
خسارت به بخش تولید و اشتغال استان 
جلوگیری شود.وی همچنین خواستار 

از  استفاده  برای  برنامه ریزی  و  توجه 
همچنین  و  خورشیدی  نیروگاه های 
تدوین برنامه منظم و هماهنگ برای 
شد.ابوالفضل  استان  خاموشی های 
اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
وضعیت  تشریح  ضمن  ادامه  در  یزد 
مورد  در  و کشور،  استان  برق  صنعت 
استان ها  بار  مدیریت  سهمیه  نحوه 
شده  ابالغ  کاهش  و  ارائه  توضیحاتی 
از سوی مرکز پایش ملی صنعت برق 
کشور را ۳۲۷ مگاوات عنوان کرد. وی 
بار مصرف برق استان  افزود: مدیریت 
انعقاد  نظیر  متفاوتی  روش های  از 
تفاهم نامه و هماهنگی با صنایع و اعالم 
برنامه خاموشی های احتمالی مشترکین 
توزیع انجام می شود تا کمترین تبعات 
ممکن برای مردم و صنایع استان وجود 
توزیع  شرکت  باشد.سرپرست  داشته 
استان، مدیرعامل شرکت  برق  نیروی 

تولید برق منطقه شرق و مدیر نیروگاه 
از  گزارشی  نیز  یزد،  ترکیبی  سیکل 
وضعیت و اقدامات شرکت های خود و 
آمادگی نیروگاه های تحت مدیریت خود 
سایر  نشست،  این  ادامه  کردند.در  ارائه 
در  حاضر  اجرایی  دستگاه های  مدیران 
جلسه به بیان مشکالت ناشی از اعمال 
خاموشی به سازمان های تحت امر خود 
دقیق  برنامه ریزی  خواستار  و  پرداخته 
و اعالم قبلی زمان  های برنامه مدیریت 
بار خاموشی به مشترکین شدند.گفتنی 
است اعالم هفتگی برنامه های مدیریت 
بار خاموشی ها، توجه به مناطق حساس 
و حیاتی در برنامه ریزی ها، تعامل و ارتباط 
مستقیم با صنایع برای مدیریت بار، حداقل 
اعمال خاموشی برای مشترکین خانگی به 
دلیل گرمای شدید حاکم بر جو استان و 
مدیریت تأمین آب مناطق مختلف استان 

نیز برخی از مصوبات این جلسه بود.

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفا مازندران:

کاهش سرانه آب تجدیدپذیر برای هر ایرانی، زنگ خطری برای کمبود آب است

تصمیم گیری اضطراری مدیران دستگاه های اجرایی برای مدیریت پیک بار استان یزد

روابط عمومی شهرداری محمدیه

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول

شهرداری محمدیه در نظر دارد پيرو مجوز شماره 1400/17/م/ش  مورخ 1400/1/16 شورای اسالمی شهر محمدیه در نظر دارد سالن چند منظوره پوریای 
ولی واقع در ناحيه شهری مهرگان زون A2 بلوار امام رضا)ع( را با مشخصات و شرایط پيوست متعلق به شهرداری را با رعایت تشریفات مزایده عمومی 
به مدت یک سال به اشخاص حقيقی یا حقوقی دارای سوابق ورزشی مطابق شرایط اعالم شده در اسناد به صورت اجاره واگذار نماید. لذا متقاضيان می 

توانند از درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت به شماره 5000005118000007 به شرح ذیل اقدام نمایند :
كليه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تجدید مزایده تا ارائه پيشنهاد مزایده گرم و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مزایده گر در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سامانه مذكور و 

دریافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مزایده محقق سازند.
 شهرداری در رد یا قبول هر یک از پيشنهادات مختار است.

 هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
در صورتی كه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

سایر اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد )سامانه ستاد( مزایده مندرج می باشد.
 شركت كنندگان می بایست 5 درصد قيمت كارشناسی مطابق جدول پيوست را به عنوان سپرده شركت در مزایده به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانكی 

به حساب شماره 3100002331001 نزد بانک ملی شعبه محمدیه ارائه و مطابق اسناد مزایده عمل نمایند.
 تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1400/04/16 می باشد.

 مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت 16 روز یكشنبه 1400/4/20  می باشد .
مهلت زمانی ارائه پيشنهادها ساعت 16 روز شنبه مورخ 1400/5/2می باشد.

 زمان بازگشایی پاكات ساعت 10 صبح روز یكشنبه مورخ 1400/05/03 می باشد .
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاكتهای الف- آدرس استان قزوین شهر محمدیه 

بلوار امام حسين)ع(  شهرداری محمدیه و تلفن 02832562700 
ب- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 021-85193768 

مبلغ سپرده شركت در مزایده قيمت پایه ساليانه-ریالشرحردیف

اجاره سالن ورزشی پوریا ولی واقع در ناحيه شهری مهرگان بلوار امام 1
رضا )ع( عرصه به مساحت 1620 مترمربع مطابق وضع موجود

36/000/000 ریال 720/000/000 ریال

نوبت اول: 1400/04/09                                                          نوبت دوم: 1400/04/16


