
وزیر صنعت، معدن و تجارت

معاون وزیر نیرو: 

سـازگاری با کـــم آبی
 راه نجــات آب اســـت

آموزش،  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس  فناوری  و  تحقیقات 
در  کمیسیون  این  مصوبات  از 
خبر  معلمان  بندی  رتبه  الیحه 
از  یکی  براساس  که  گفت  و  داد 
مصوبات رتبه بندی به همه معلمان 
پرورش  و  آموزش  وزارت  شاغل 
حاجی پور  رضا  می یابد.  تعمیم 
به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در 
برای  جلسات کمیسیون آموزش 
بررسی الیحه رتبه بندی معلمان 
به  جاری  هفته  دوشنبه  از  که 

شده،  برگزار  شیفت  سه  صورت 
گفت: یکی از مصوبات این جلسه، 
کاهش توقف در رتبه ها از ۶  سال 
برای  عدد  این  بود.  سال   ۵ به 
و  مرزی  مناطق محروم،  معلمان 
عشایری ۴ سال و برای نخبگان ۳ 

سال محاسبه خواهد شد. 
سال   ۲ شرط  حذف  افزود:  وی 
تجربه ورود به رتبه بندی و تعمیم 
رتبه بندی به همه معلمان شاغل 
از  نیز  پرورش  و  آموزش  وزارت 

دیگر مصوبات این جلسه بود. 

با  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
به مصوبه است کمیسیون  اشاره 
محدودیت های  حذف  بر  مبنی 
دستیابی به رتبه ها )سقف درصدی 
برای هر رتبه( نیز گفت: همچنین 
بر اساس مصوبه کمیسیون، سقف 
رتبه های  به  دسترسی  سنوات 
دانشیار معلم و استاد معلم از ۲۰ و 

۲۶ به ۱۵ و ۲۱ تقلیل یافت.
وی اضافه کرد: همچنین با نظر 
الیحه  این  در  کمیسیون  اعضا 
آموزش  وزارت  که  شد  قید 

ظرف  است  مکلف  پرورش  و 
با  را  مربوط  نامه  آیین  ماه  یک 
همکاری سازمان برنامه و بودجه 
و سازمان اداری و استخدامی به 

تصویب هیات دولت برساند.
تصریح  پایان  در  حاجی پور 
مصوبه  بتوانیم  امیدواریم  کرد: 
به  سریع تر  هرچه  را  کمیسیون 
صحن علنی ارسال و بعد از بررسی 
و تصویب در صحن علنی مجلس 
برای تایید نهایی به شورای نگهبان 

ارسال کنیم مهندس امین آسیابان سرپرست 
شرکت فوالد اکسین خوزستان در 

اجالس تجلیل از مدیران شایسته 
ایران ۱۴۰۰ تندیس مدیر شایسته 

را دریافت کرد.
این اجالس پنجشنبه در مرکز بین 

المللی همایش های دانشگاه الزهرا 
)س( تهران برگزار شد.

ایران باالترین 
رشد فوالدی 

جهان در دوران 
کرونا را کسب کرد

از  جمهوری  رییس  اول  معاون 
و  جانبازان  شهدا،  خانواده های 
سرمایه ای  عنوان  به  ایثارگران 
کرد  یاد  کشور  برای  بزرگ 
امور  و  شهید  بنیاد  گفت:  و 
ایثارگران باید در جهت ارائه هر 
چه بیشتر خدمات به این عزیزان 

تالش کند. 
اطالع  پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
رییس  اول  معاون  رسانی 
جمهوری، اسحاق جهانگیری در 
جلسه هیات امنای بنیاد شهید و 
امور ایثارگران که به ریاست وی 
بنیاد  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
ایثارگران در کنار  امور  و  شهید 
پاسداری  اقداماتی که در جهت 
و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
بتواند  چه  هر  دهد،  می  انجام 
خانواده های  به  را  خود  خدمات 
ایثارگران  و  جانبازان  شهدا، 
اقدامات  این  دهد،  افزایش 
شایسته در کارنامه عملکرد بنیاد 

ماندگار خواهد شد.
به گزارش عملکرد  اشاره  با  وی 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
ارائه  جلسه  در  که  سال ۹۹  در 
شد، از رییس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران و نیز نماینده ولی فقیه 

تالش ها  بخاطر  بنیاد  این  در 
در  شده  انجام  پیگیری های  و 
راستای ارائه خدمات به خانواده 
های شهدا و ایثارگران در زمینه 
امور  و  اشتغال  مسکن،  های 
قدردانی  اجتماعی  و  فرهنگی 

کرد.
با  جمهوری  رییس  اول  معاون 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
هفتم تیر از جمله شهید مظلوم 
باید  همه  داشت:  اظهار  بهشتی 
ایثارگران  امور  بنیاد شهید و  به 
گام های  بتواند  تا  کنیم  کمک 
راستای  در  موثرتری  و  بلندتر 
ترویج و زنده نگه داشتن فرهنگ 
نیز  و  کشور  در  شهادت  و  ایثار 
های  خانواده  به  خدمات  ارائه 

شهدا و ایثارگران بردارد.
ولی  نماینده  که  جلسه  این  در 
امور  و  شهید  بنیاد  در  فقیه 
کار  تعاون،  وزرای  ایثارگران، 
و  فرهنگ  اجتماعی،  رفاه  و 
علمی  معاون  و  اسالمی  ارشاد 
نیز  جمهور  رییس  فناوری  و 
بنیاد  رییس  داشتند،  حضور 
شهید و امور ایثارگران گزارشی 
در  بنیاد  این  های  فعالیت  از 
به  و  کرد  ارائه   ۱۳۹۹ سال 

حاصل  دستاوردهای  تشریح 
شده در حوزه های تعاون و امور 
و  درمان  و  بهداشت  اجتماعی، 

امور فرهنگی پرداخت.
بر اساس گزارش سعید اوحدی 
امور  و  شهید  بنیاد  رییس 
ایثارگران در سال ۱۳۹۹ بخش 
بدهی  و  معوقات  از  ای  عمده 
های بنیاد بالغ بر ۸ هزار و ۷۹۶ 
و  شده  پرداخت  تومان  میلیارد 
برای ۱۶ هزار نفر از ایثارگران و 
فرزندان شهدا و جانبازان اشتغال 

ایجاد شده است.
به  همچنین  گزارش  این  در 
واگذاری  برای  نامه  تفاهم  انعقاد 
زمین به ۷۰ هزار نفر از ایثارگران 
شد  اشاره  مسکن  تأمین  جهت 

خصوص  در  نیز  توضیحاتی  و 
حوزه  در  بنیاد  دستاوردهای 
پوشش  نظیر  درمان  و  بهداشت 
و  میلیون   ۲ برای  درمانی  بیمه 
۳۰۰ هزار ایثارگر، بازسازی تمام 
آسایشگاه های جانبازان و پایش 
سالمت ۹۰ هزار نفر از جانبازان، 
والدین و همسران شهدا ارائه شد.

گزارشی  جلسه  این  ادامه  در 
بودجه  نیز در خصوص وضعیت 
امور  و  شهید  بنیاد  اعتبارات  و 
حسابرس  و  شد  ارائه  ایثارگران 
حاضر در جلسه به تشریح صورت 
های مالی، ضوابط اجرایی بودجه 
از  پرداخت و پس  بازرسی ها  و 
تصمیمات  نظر  تبادل  و  بحث 

الزم اتخاذ شد.

حفاری  ملی  مدیرعامل شرکت 
ایران گفت: این شرکت و شرکت 
می توانند  ایران  دریایی  صنعتی 
در تعامل با یکدیگر و با استفاده 
ظرفیت های  و  توانمندی ها  از 

مشترک، حضوری موثر و پررنگ 
در توسعه میدان های نفت و گاز و 
ساخت دستگاه های حفاری دریایی 
داشته  فارس  خلیج  آب های  در 
 » گلپایگانی  »حمیدرضا  باشند. 

در  حفاری  ملی  افزود:   شرکت 
مهمی  نقش  گذشته  دهه  چهار 
اکتشافی،  چاه های  حفاری  در 
توسعه ای و تعمیری تکمیلی در 
آب های خلیج فارس داشته است.

وی به حفاری چاه ها در چندین 
گازی  میدان  توسعه  طرح  فاز 
پارس جنوبی اشاره کرد و افزود: 
شرکت ملی حفاری ایران و شرکت 
می توانند  ایران  دریایی  صنعتی 
استفاده  و  یکدیگر  با  تعامل  در  
ظرفیت های  و  توانمندی ها  از 
مشترک، حضوری موثر و پررنگ 
در توسعه میدان های نفت و گاز 
حفاری  دستگاه های  ساخت  و 

فارس  خلیج  آب های  در  دریایی 
داشته باشند و سهم قابل توجهی 
از بازار حفاری منطقه را به خود 
اختصاص دهند.مدیرعامل شرکت 
کرد:  اظهار  ایران  حفاری  ملی 
قادر  دو شرکت  که  باورم  این  بر 
خواهند بود در همکاری  مشترک، 
اجرای  در  بزرگی  توفیقات 
پروژه های ملی و منطقه ای در دریا 
کسب کنند و با تبادل تجربیات و 
دانش فنی متخصصان و امکانات 
و تجهیزات ملی حفاری و شرکت 
برای  اجرایی  ریزی  برنامه  صدرا، 
ساخت دکل های حفاری دریایی را 

در منطقه در دستور کار قرار دهند.

رییس سازمان اداری و استخدامی 
اصالحیه   بخشنامه ای  در  کشور 
برگزاری  نحوه  »دستورالعمل 
امتحان عمومی و تخصصی برای 
دستگاه های  در  افراد  استخدام 
همه  به  اجرا  برای  را  اجرایی«  
مشمول  اجرایی  دستگاه های 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 
اصالحیه،  این  طبق  کرد.   ابالغ 
رعایت نکردن  از  ناشی  مسئولیت 
دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده 

ارائه  یا  و  آزمون  آگهی  مفاد  در 
در  ناقص  صورت  به  مدارک 
زمان بررسی مدارک، مصاحبه و 
گزینش بر عهده داوطلب است و 
چنانچه در هر مرحله از جذب و 
استخدام، اشتباه یا تعمد داوطلب 
واقع  خالف  اطالعات  ارائه  در 
مراحل  انجام  از  وی  شود،  محرز 
بعدی محروم و در صورت صدور 
حکم استخدامی، حکم مزبور لغو 
آمده  اصالحیه  این  می شود.در 

مساوی بودن  صورت  در  است؛ 
مجموع نمرات داوطلبان در آزمون 
کتبی و مصاحبه، اولویت معرفی 
خواهد  داوطلبانی  با  گزینش  به 
بود که نمره آنان در آزمون کتبی 
باالتر باشد.همچنین دستگاه های 
اجرایی مکلفند در مرحله مصاحبه 
داوطلبان  تمامی  با  استخدامی، 
معرفی شده واجد شرایط مصاحبه 
به مصاحبه  نمره مربوط  و  کنند 
را در سامانه امتحانات ثبت کنند.

مطابق این اصالحیه، دستگاه های 
ظرف  حداکثر  موظفند  اجرایی 
نظر  اعالم  از  پس  ماه   ۳ مدت 
تشریفات  سایر  انجام  و  گزینش 
استخدامی، برای افراد پذیرفته شده 
»کارمندایران«  سامانه   از طریق 
شماره مستخدم درخواست کرده 
ماه  یک  مدت  ظرف  حداکثر  و 
پس از اخذ شماره مستخدم، حکم 
کارگزینی افراد را صادر یا قرارداد 

پیمانی آنان را تنظیم کنند.

بررسی الیحه رتبه بندی معلمان در کمیسیون آموزش دریافت تندیس مدیر شایسته توسط سرپرست شرکت فوالد اکسین خوزستان

 جهانگیری:

خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران سرمایه ای بزرگ برای کشور هستند
 همکاری های ملی حفاری و صدرا گسترش می یابد

نحوه برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی اصالح شد

سال هفتم /  شماره 837  /  شنبه  12  تیر  ماه 1400  
 22 ذی القعده 1442 /  3  جوالی 2021 / قیمت 1000 تومان  

2

روحانی در جلسه روسای کمیته های 
تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا:

تنها راه مواجه نشدن با 
موج پنجم کرونا، رعایت 

کامل پروتکل ها است
دچار  اینکه  برای  کرد:  تاکید  رییس جمهور 
محدودیت های قبلی نشویم و شهرها دوباره 
تبدیل به وضعیت قرمز نشوند نیازمند رعایت 

کامل پروتکل ها هستیم تا دوباره مجبور....

واردات واکسن کرونا 
ادامه پیدا می کند

امضای تفاهم نامه همکاری  
مشترک میان شرکت آب و 
فاضالب  و صدا و سیمای 

مرکز اصفهان 

مدیرکل اتباع و مهاجرین
 خارجی وزارت کشور:

کشورها و نهادهای 
بین المللی در 

خدمت رسانی به 
پناهندگان فعال باشند

مدیرکل و دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع و 
تاکید کرد:  مهاجرین خارجی وزارت کشور 

باید سایر کشورها و به خصوص نهادهای....

مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای استان قزوین: 

امسال آب 40 درصد 
کشت تابستانه

 تامین می شود

3 2

3

8

3

8

        معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: هیچ راه 
عملی غیر از ســازگاری با کم آبی در مدیریت منابع آب نیست. »قاسم تقی زاده خامسی« افزود:بر 
همین اساس در دو سال گذشته وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه های صنعت، کشاورزی و سازمان 

محیط زیست، سندی برای مدیریت منابع آب همه استان ها و حوضه های آبریز تهیه کرده است....
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یک تغییر جدید بورسی
برای نخستین بار از هشتم تیرماه، نسبت P/S برای شرکت های 
 TSETMC تولیدی در صفحه مربوط به هر شرکت در سایت

قرار داده شده است. 
به گزارش ایسنا، سازمان بورس در راستای افزایش کیفیت 
اطالعات به سرمایه گذاران و معامله گران بازار، از هشتم 
را در صفحه  تولیدی  برای شرکت های   P/S تیرماه نسبت
مربوط به هر شرکت در سایت TSETMC قرار داده است. 
بر این اساس، با تقسیم آخرین ارزش بازار سهام شرکت بر 
مبلغ فروش ۱۲ ماهه اخیر شرکت که در آخرین گزارش 
این  است  شده  درج  تولیدی  های  شرکت  ماهانه  فعالیت 
نسبت محاسبه شده و در سایت TSETMC نمایش داده 
تولیدی  غیر  های  شرکت  در  نسبت  این  شود.البته  می 
محاسبه نمی شود و با تغییر قیمت سهام یا افشا گزارش 

ماهانه جدید به روز رسانی می شود.
بر اساس این گزارش، P/ S به معنای نسبت قیمت بازار به 

میزان فروش شرکت به ازای هر سهم است.
این نسبت یکی از مهم ترین مولفه هایی است که در سنجش 
قرار  تحلیلگران  استفاده  مورد  بنیادی یک شرکت  وضعیت 
می گیرد. نسبت P/ S یک شرکت کامال مرتبط با میزان حاشیه 
سود شرکت است. هر چه حاشیه سود یک شرکت بزرگ تر 
باشد نسبت P/ S شرکت نیز افزایش پیدا می کند. به همین 

دلیل این نسبت صنعت به صنعت متغیر است.

آژانس بین المللی انرژی
نیروی برق آبی را دریابید

غول  که  آبی  برق  کرد:  اعالم  انرژی  المللی  بین  آژانس 
سیاستی  حمایت  به  است،  کربن  کم  برق  شده  فراموش 
و  خورشیدی  نیروی  توسعه  تسریع  به  کمک  برای  بزرگ 
بادی و هدایت جهان در مسیر اهداف صفر کردن آالیندگی 

نیاز دارد. 
به گزارش ایسنا، طبق برآورد آژانس بین المللی انرژی، 
برق  تولید  از  ششم  یک  در  حاضر  حال  در  آبی  برق 
کربن  کم  نیروی  منبع  بزرگترین  و  دارد  سهم  جهانی 
انرژیهای  مجموع  با  مقایسه  در  بیشتری  سهم  و  است 

تجدیدپذیر دیگر دارد.
بازار ویژه برق آبی که  انرژی در گزارش  المللی  آژانس بین 
نخستین گزارش این نهاد درباره منبع نیروی برق آبی است، 
نوشت: برق آبی در سال ۲۰۲۰ سومین منبع بزرگ تولید برق 

پس از زغال سنگ و گاز طبیعی بود.
ظرفیت برق آبی جهانی طی ۲۰ سال گذشته به میزان ۷۰ 
درصد رشد کرده اما سهمش از تولید برق ثابت مانده زیرا تولید 
برق از منابع انرژی خورشیدی، بادی، گاز طبیعی و زغال سوز 

افزایش پیدا کرده است.
پیش بینی می شود در دهه جاری ظرفیت برق آبی جهانی 
به میزان ۱۷ درصد رشد کند که کشورهای چین، هند، 
خواهند  توجهی  قابل  سهم  رشد  این  در  اتیوپی  و  ترکیه 
داشت. با این حال رشد پیش بینی شده برای دهه جاری 
حدود ۲۵ درصد کندتر از توسعه ظرفیت برق آبی در دهه 

گذشته است.
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد دولتها باید اقدامات سیاستی 
قوی برای معکوس کردن کندی روند رشد برق آبی به اجرا 
بگذارند. فاتح بیرول، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی در بیانیه 
ای اظهار کرد: برق آبی غول فراموش شده برق پاک است و اگر 
کشورها درباره تحقق اهداف کربن خنثی جدی هستند باید به 

برنامه انرژی و اقلیمی بازگردانده شود.
بر اساس گزارش اویل پرایس، با این حال پروژه های برق 
جهان  بزرگ  آبی  برق  سد  دومین  شامل  اخیر  مهم  آبی 
اند  روبرو شده  زیست  محیط  فعاالن  مقاومت  با  در چین 
و همزمان وضعیت خشکسالی می تواند بر تولید برق آبی 
تاثیر منفی جدی بگذارد. خشکسالی شدیدتر از حد معمول 
امسال در کالیفرنیا باعث کاهش سطح منابع آبی و دریاچه 
ها از جمله منابع تامین کننده ذخایر برخی از تاسیسات 
برق آبی بزرگ شده و این ایالت را در معرض خطر خاموشی 
داده  قرار  امسال  تابستان  شدید  گرمای  موج  بحبوجه  در 

است.

استوری پولی به اینستاگرام می آید
اینستاگرام تایید کرد سرگرم کار روی قابلیت جدیدی به 
نام استوری های انحصاری است که مشابه سرویس اشتراکی 
توییتر است. به گزارش ایسنا، قابلیت استوری های انحصاری 
به تولیدکنندگان محتوا اجازه می دهد محتوایی را منتشر 
کنند که تنها برای کاربرانی قابل دسترس خواهد بود که 

مشترک سرویس پولی آنها هستند.
پس از این که الساندرو پالوزی، طراح نرم افزار تصاویری 
اشتراک  به  توییتر  را در  قابلیت در دست توسعه  این  از 
گذاشت، این تصاویر در فضای آنالین دست به دست می 
شوند و ظاهرا مربوط به قابلیتی در کد بیس اینستاگرام 

هستند.
اکنون اینستاگرام به وب سایت تک کرانچ اعالم کرد که 
اسکرین شات های مذکور نمونه اولیه از قابلیتی را نشان 
اولیه  نمونه  روی  کار  سرگرم  شرکت  این  که  دهند  می 
آن است و هنوز به صورت عمومی آزمایش نکرده است. 
اما اینستاگرام حاضر نشد جزییات بیشتری را درباره این 

پروژه اعالم کند.
آنچه که از این اسکرین شات ها معلوم می شود این است که 
اینستاگرام سرگرم کار روی قابلیتی مشابه سرویس اشتراکی 
دنبال  به  کاربران  که  هنگامی  است.  توییتر  فالوی  سوپر 
مشاهده قابلیت استوری انحصاری هستند اینستاگرام به آنها 
اعالم می کند تنها اعضا می توانند محتوا را مشاهده کنند. 
همزمان اینستاگرام تولیدکنندگان محتوا را تشویق می کند 
استوری های انحصاری را در هایالیت ذخیره کنند تا کاربرانی 
که می خواهند مشترک آنها شوند بدانند قرار است چه محتوای 

انحصاری را مشاهده کنند.
نشان می  اسکرین شات ها  این  انگجت،  گزارش  اساس  بر 
دهند اینستاگرام چگونه در تالش برای جلب تولیدکنندگان 
محتوا برای ماندن در این پلتفرم است و برای این منظور 
اهمیتی ندارد که از قابلیت های مشابه رقیبانش کپی برداری 
کند. فیس بوک و اینستاگرام در گذشته بارها از قابلیت های 

عرضه شده در پلتفرم های رقیب کپی برداری کرده اند.

برخی اعضا اوپک نگران بازگشت نفت 
ایران به بازار هستند

وزیر نفت با اشاره به بازگشت نفت ایران بعد از رفع تحریم 
ها گفت: برخی اعضای اوپک نگران بازگشت نفت ایران به 
بازار هستند. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بیژن زنگنه - 
پنجشنبه- در حاشیه نشست صد و هشتاد و یکم اوپک با اشاره 
به اینکه این نشست، نشست عادی اوپک بوده، افزود: در این 
نشست در مورد کارهای اداری و گزارشات مالی تصمیم گیری 
شد.  وی ادامه داد: گزارشات فنی و اقتصادی در نشست اوپک 

پالس که تا ساعاتی دیگر  برگزار می شود، بحث خواهد شد.
زنگنه تاکید کرد: این موضوع از ان جهت به جلسه اوپک پالس 
موکول شد که تصمیم باید با هم گرفته شود. با توجه به شرایط 

بازار انتظار داریم توافق تمدید شود.  
وی با اشاره به اینکه در اوپک اصل بر اجماع است و همه باید 
توافق کنند، گفت: شرایط بازار طوری نشده که به اختالف 
برسد.زنگنه در واکنش به اینکه آخرین نشست اوپکی است 
که به عنوان وزیر نفت ایران در آن شرکت می کند، ادامه داد: 
خوشحالم که این بارسنگینی که از طرف مردم بر دوشم بود به 

سالمت و درستی و صداقت به زمین می گذارم.
وی افزود: همکار بعدی این بار را بر دوش بگیرد و اینجا هم 
خواستم با وزیر بعدی نفت ایران  همکاری کنند.  کار مهم وزیر 
بعدی بازگرداندن ایران به بازار و بازپس گیری سهم ایران از بازار 
نفت است.  به گفته زنگنه اوپک تنها سازمان جهان سوم است 
که در اقتصاد جهان تاثیرگذار است و معنا و مفهوم کلیدی که 
اوپک عمل کرده همکاری در عین رقابت و اختالف سیاسی 
است.وی تاکید کرد: بسیاری از کشورها اختالفات جدی دارند 
با این حال کنار هم می نشینند و منافع را حداکثر می کنند.  
مساله مهم این است که در عین اختالف نظر سیاسی همکاری 

ها را ادامه دهیم.

مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن:
نیمی از خانه های روستایی مقاوم سازی 

شده است
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن با بیان اینکه ۵۰ درصد 
واحدهای روستایی کشور نوسازی شده است گفت: خانه هایی 
که مقاوم سازی شده در زلزله و سیل های اخیر کوچکترین 
آسیبی ندیدند. حمیدرضا سهرابی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
بر ۵ میلیون و  بالغ  بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵  کرد: 
۶۷۷ هزار واحد مسکونی روستایی داریم که تا کنون حدود 
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد که ۵۰ درصد را شامل می شود 

بهسازی و مقاوم سازی شده است.
نوسازی مسکن  از سال ۱۳۸۴ که طرح  قبل  تا  افزود:  وی 
روستایی شروع شد تنها ۷ درصد واحدها مقاوم بودند. البته ۱۰ 
سال پیش از آن طرح بهسازی داشتیم اما بیشتر به نوسازی 
واحدهای آسیب دیده در سوانح پرداخته می شد. از سال ۱۳۸۴ 
به شکل جدی مقاوم سازی سالیانه حدود ۲۰۰ هزار کلید خرد 
که با فراز و فرودها یک میلیون و ۸۵۳ هزار واحد در این ۱۶ 
سال نوسازی شده است. در بخش واحدهای آسیب دیده در 
سوانح نیز ۵۵۰ هزار واحد بازسازی شد که جمعا با ۷ درصد 
قبلی به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار یعنی تقریبا ۵۰ درصد 

کل واحدهای روستایی واحد می رسد.
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن تا سال ۱۴۰۵ طبق 
مقاوم سازی  روستایی  مسکونی  واحدهای  درصد  برنامه ۷۰ 
می شود گفت: کیفیت ساخت وساز در روستاها به تایید وزارت 
راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، بسیار باال رفته است. 
در پرداخت تسهیالت ساخت، مرحله به مرحله تسهیالت را 
آزاد می کنیم. عالوه بر نظارت بنیاد مسکن، نظام مهندسی نیز 
بر مراحل مختلف پیشرفت کار را زیر نظر دارد و حق الزحمه 

مهندسان نیز مرحله به مرحله پرداخت می شود.
به گفته سهرابی، واحدهای روستایی که نوسازی شده است 
در زلزله و سیل های اخیر کوچکترین آسیبی ندیدند. عمده 

تخریبها مربوط به واحدهای خشت و گلی و فرسوده است.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر بحث نوسازی و بهسازی، بنیاد 
مسکن برنامه های مختلفی شامل ساخت ۲۵ هزار واحد برای 
در  واحد  هزار   ۱۱۵ احداث  آسیب پذیر،  و  کم درآمد  اقشار 
روستاها و حاشیه شهرها، ساخت ۷۰ هزار واحد با پرداخت 
کمک و تسهیالت از حساب ۱۰۰ امام )ره(، ساخت ۲۰۰۰ 
دومعلولیتی  خانوارهای  برای  واحد  ایتام، ۶۵۰۰  برای  واحد 

روستایی را در دستور کار دارد.

به مناسبت روز ملی صنعت و معدن مطرح شد
نوسازی راهبردی در حکمرانی اقتصادی با 
جایگزینی صنعت به جای نفت محقق می شود

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت صمت در 
یادداشتی به مناسبت دهم تیرماه، روز ملی صنعت و معدن 
فعاالن  تمامی  به  معدن  و  صنعت  ملی  روز  تبریک  ضمن 
اقتصادی، کارآفرینان، صنعت گران و معدن کاران کشور بر 
ضرورت نوسازی راهبردی در حکمرانی اقتصادی با جایگزینی 
صنعت به جای نفت تأکید کرد. به گزارش ایسنا، متن یادداشت 
محمد حسن ترابی بدین شرح است: » نوسازی راهبردی یا 
تحول استراتژیک یکی از مهمترین ابعاد کارآفرینی سازمانی 
است و اینکه چگونه در شرایط امروزی و به عنوان یک استراژی 
در حکمرانی اقتصادی کشور می تواند موثر باشد؛ موضوعی 
است که در این یادداشت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

تغییرات محیطی و سازمانی از جمله عوامل اصلی نوسازی 
راهبردی هستند که با توان بخشی مجدد به عملیات اصلی و 
تغییر گسترده فعالیت ها و رویکردها و با در نظر داشتن شرایط 
رقابتی در ابعاد داخلی و بین المللی منجر به تحقق رفتارهای 
کارآفرینانه می شوند.نگارنده معتقد است در شرایط خاص 
کشور، با توجه به فضای تحریمی ایجاد شده و اثرات پیچیده 
آن بر زیرساخت های اقتصادی، نوسازی راهبردی حکمرانی 
اقتصادی مبتنی بر روش های کارآفرینانه و فرصت شناسی 
های هوشمندانه از ناحیه تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور 
با هدف »جایگزینی صنعت به عنوان یک مزیت رقابتی، با 
های حال حاضر کشور  استراتژی  ترین  از ضروری  نفت« 
است.ذکر این نکته الزم است که این راهبردها همواره با 
به  و تحول  تغییر  از  ناشی  قبول هزینه  و  پذیرش ریسک 
سرانجام رسیده است و در حقیقت قبول ریسک مواجهه 
اثرگذاری تحوالت و  تواند  این موقعیت ها است که می  با 

بازنگری های استراتژیک را ارتقا دهد.

آبفا  و  آب  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل  و 
آب ایران گفت: هیچ راه عملی غیر از 
سازگاری با کم آبی در مدیریت منابع 

آب نیست. 
به گزارش عصر پنجشنه ایرنا به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، »قاسم 
همین  افزود:بر  خامسی«  تقی زاده 
اساس در دو سال گذشته وزارت نیرو 
صنعت،  وزارتخانه های  همکاری  با 
محیط زیست،  سازمان  و  کشاورزی 
منابع آب همه  مدیریت  برای  سندی 
استان ها و حوضه های آبریز تهیه کرده 

است.
پیش  دوماه  سند  این  داد:  ادامه  وی 
منتشر شد و در آن میزان تخصیص آب 
به استان ها و حوضه های آبریز تعیین 
شد تا میزان مصرف آب تا سال ۱۴۱۰ 

کاهش یابد.
با  سند  این  گفت:  خامسی  تقی زاده 
رئیس  معاون  دو  و  وزیر  پنج  امضای 
جمهور  ابالغ شده است. تهیه و تنظیم 
ذی صالح  متخصصان  توسط  نیز  آن 
به  باید  ما  است  الزم  که  شده  انجام 
کارهای گذشته  خود پایبند باشیم و 
اگر دولت های بعدی هم بیایند ما راهی 

جز سازگاری با کم آبی نیست.
منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
آب ایران یادآورشد: در واقع کشور ما 
کشور خشکی است که  ۸۵ درصد آن 
در منطقه خشک و نیمه خشک قرار 

گرفته است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه 
دادکه معتقدم برای هرکاری یک سند 
باالدستی الزم است. اگر کشور در این 
سرزمین  آمایش  سند  یک  سال   ۴۰
داشت، الزم نبود سند سازگاری با کم 

آبی نوشته شود.
این  به  افزود: فقدان سند آمایش  وی 
معنی است که هرکسی در هر جایی 
که زندگی می کند می خواهد در بخش 
کشاورزی، صنعت،گردشگری و به طور 
کلی در همه چیز اول شود. اصال مهم 
یا  را دارد  این کار  نیست که ظرفیت 
ندارد، چرا که به سند مقتضی دسترسی 

ندارد.
تقی زاده خامسی ادامه داد: آب کاالی 
محور  که  استانی  و  نیست  خصوصی 
توسعه اش با صنعت است به چه دلیل 
در  مثال  به طور  می کند؟  کشاورزی 
منطقه ای برای ایجاد شغل  ۱۰۰ هزار 
حلقه چاه زدیم. دلیل این کار چیست 
و چه کسی به ما چنین مجوزی داده 
است؟ به هر حال امیدوارم دولت بعدی 
به سند سازگاری با کم آبی پایبند باشد. 
این سند می تواند تعادلی در بخش آب 

کشور  ایجاد کند.
در  آب  درصد   ۹۰ حدود  گفت:  وی 
بخش  در  درصد   ۷ کشاورزی،  بخش 
صنعت  بخش  در  درصد   ۳ و  شرب 
مصرف می شود. در بخش شرب میزان 
مصرف نسبت به کشاورزی کمتر ولی با 
هزینه باالیی همراه است و قیمت تمام 
شده آب زیاد است. از این رو همواره بر 

مصرف کمتر آب توصیه می شود.
در  اما  یادآورشد:   نیرو  وزیر  معاون 
آب  درصد   ۹۰ که  کشاورزی  بخش 
مختلفی  راه حل های  می شود،  مصرف 
ارائه شده که بهترین راه حل »اصالح 
الگوی کشت« است. به طور مثال ۳۵ 
کشاورزی خوب  در  آب  درصد  تا ۴۰ 
مصرف نشده و به هدر می رود. مثال یک 
هندوانه سه کیلویی ۱۵۰۰ لیتر آب نیاز 
دارد. وقتی هندوانه را صادر می کنیم در 
واقع آب را صادر می کنیم. این است که 
قیمت تمام شده آب در کشور به مساله 

پیچیده ای تبدیل شده است.
تقی زاده خامسی ادامه داد: موضوع آب 

یک موضوع بین بخشی است و نهادهای 
مختلف باید برای حل مشکل دست به 

دست هم دهند.
توسعه  در  آب  محوری  نقش  به  وی 
جمله  از  مختلف  بخش های  و  پایدار 
توسعه صنعت و کشاورزی پرداخت و 
ایجاد هر شغل در بخش  برای  گفت: 
صنعت به ۵۰۰ هزار مترمکعب و برای 
ایجاد هر شغل در بخش کشاورزی به 
نیاز  آب  مکعب  متر  هزار   ۱۰ حدود 

است.
در  اینکه  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
آب  میزان  باید  آب  منابع  مدیریت 
کشت  الگوی  تعیین  و  کشور  موجود 
کشاورزی مبنا باشد، با انتقاد از کشت 
برنج در ۱۷ استان کشور، افزود:  برنج 
یکی از محصوالت پر آب بر کشاورزی 
است و ما نیز نباید در مناطقی که آب 
آشامیدنی آن به سختی تامین می شود 
میزان  متوسط  که  این  به  توجه  با  و 
میلی متر  ساالنه کشور ۲۳۸  بارندگی 

است، برنج بکاریم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: 
در  آب  نجات  که  می کنم  تاکید  باز 
اصالح الگوی کشت است. ما در بخش 
ترویج کم کاری کرده ایم. به هرحال باید 
را هم گوش  نشست و حرف کشاورز 
با دستور  برنامه داد.  برای آن  کرد و  
نتیجه اش  و زور کارها پیش نمی رود. 
همین است که می بینیم. اکنون ۳۴۰ 
هزار حلقه  چاه غیرمجاز داریم. آبیاری 
چون  ندارد  توجهی  قابل  اثر  مدرن 
زمین  آب  در  با صرفه جویی  کشاورز 

مجاورش را کشاورزی می کند و عمال 
کاهش  زیرزمینی  آب  برداشت  میزان 

نیافته است.
تقی زاده خامسی با بیان اینکه این دولت 
در دوره  خود ۵۷  تا سد ساخته، تصریح 
فاضالب  و  آب  خانه های  تصفیه  کرد: 
متعددی در دولت روحانی ساخته شده 

است.
من  اعتقاد  به  شد:  یادآور  وی 
این  در  شده  انجام  اقدام  ماندگارترین 
تنظیم »سند سازگاری  و  تهیه  مدت 
با کم آبی« است. ۷۶ هزار ساعت کار 
کارشناسی روی آن انجام شده که اخیرا 
هم چاپ گردیده است. کار دومی که 
در حال انجام آن هستیم و امیدوارم به 
این دولت برسد »قانون آب« است که 
بزودی به تقدیم مجلس می شود. همه 
مسئولین و مردم باید باورکنند که ما 
در یک کشور خشک زندگی می کنیم.

منابع آب  مدیرعامل شرکت مدیریت 
ایران افزود: جمعیت ما از اول انقالب 
تا کنون ۲.۵ برابر شده و این در حالی  
است که آب تجدیدپذیر ما ۳۰ درصد 

کاهش پیدا کرده است.
وی گفت:اوایل انقالب سرانه  آب ۲ هزار 
متر مکعب بوده که در حال حاضر به 
هزار متر مکعب رسیده است. همچنین 
در شرایط فعلی با پدیده تغییر اقلیم 

روبرو هستیم.
در ۵۰  ما  کشور  داد:  ادامه  خامسی  
با  با سال های پرآب همراه  اخیر  سال 
سیالب های بزرگ و مخرب را پشت سر 
گذاشته  و سال های متمادی خشکسالی 
نیز داشته است. پس ما باید با کم آبی 
سازگار شویم. حتی کشور پر آبی مثل 
هلند، آب را پنج  بار باز چرخانی می کند 
درحالی که در بخش صنعت کشور ما 

چنین اعتقادی وجود ندارد.
تقی زاده خامسی تاکید کرد: امیدوارم 
سند سازگاری با کم آبی که یک سند 
عملیاتی است در دولت آینده به عنوان 
در  شود.  اجرایی  و  پیگیری  الگو  یک 
صورت عملیاتی شدن این سند منابع 
آبی ما در افق ۱۵ساله وضعیت بهتری 

خواهند داشت.

بخش دوم سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ 
در حالی با تاخیر مواجه شده است که 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش 
سرمایه برخی شرکت ها و مشکل در واریز 
سود برای چند شرکت را دلیل این تاخیر 
عنوان کرده است. به گزارش ایسنا، سود 
سهام عدالت سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ طی 
یک مرحله به حساب مشموالن سهام 
سال ۱۳۹۸  سود  اما  شد  واریز  عدالت 
سرنوشت دیگری داشت و قرار شد طی 
دو مرحله به حساب سهامداران واریز شود.

در این راستا مرحله نخست سود در ۲۸ 
اسفند سال گذشته واریز شد و مشموالن 
دریافت  را  سهام خود  درصد سود   ۵۰
کردند. پس از آن وعده های مختلفی برای 
واریز بخش دوم سود از سوی مسووالن 
مختلف داده  شد.در ابتدا قرار بود سود در 
اواخر فروردین ماه واریز شوداما این اتفاق 
نیفتد و مدیرعامل شرکت سپرده گذاری 
شرکت های  نام  که  کرد  اعالم  مرکزی 
که سود را به حساب این شرکت واریز 
نکرده اند اعالم خواهد شد.البته این اتفاق 

از اواسط اردیبهشت که این اظهارات از 
سوی حسین فهیمی اعالم شده بود رخ 
نداد و در نهایت وزیر امور اقتصاد و دارایی 
اعالم کرد که بخش دوم سود تا قبل از 
عید قربان یعنی ۳۰ تیر ماه به حساب 
مشموالن واریز می شود.پس از این وعده 
وزیر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
تا  اگر شرکت ها  که  کرد  اعالم  دوباره 
پایان هفته جاری سود را واریز نکنند نام 
آنها اعالم خواهد شد.البته محمدعلی 
دهقان دهنوی پس از اظهارنظر مذکور 

در  خود  صحبت های  جدیدترین  در 
مورد سود سهام عدالت گفته است که 
پرداخت  آینده  روز  چند  تا  سود  این 
می شود.وی در مورد دالیل تاخیر در 
واریز سود سهام عدالت توضیح داد که 
بخش کوچکی از این سود به دلیل این 
افزایش  پذیر  سرمایه  شرکت های  که 
سرمایه داشتند به نفع مشموالن سهام 
عدالت بود تا در افزایش سرمایه شرکت 
بنابراین اجازه دادیم تا سود در  کنند 

افزایش سرمایه مصرف شود.

تجارت ضمن  و  معدن  وزیر صنعت، 
معدن،  و  صنعت  ملی  روز  تبریک 
کرونا  پاندمی  شیوع  دوران  در  گفت: 
کشور با رشد ۱۳.۳ درصدی در تولید 
فوالد، باالترین رشد فوالدی را در بین 
کشورهای دنیا در سال ۲۰۲۰ به خود 
اختصاص داد.  » علیرضا رزم حسینی 
« همزمان با روز ملی صنعت و معدن و 
در هفتاد و هفتمین پویش تدبیر و امید 
برای جهش تولید که با حضور رییس 
جمهوری برگزار شد، با اشاره به حفظ 
جایگاه دهمی ایران در بین کشورهای 
تولید کننده فوالد، افزود: با بهره برداری 
تعداد  صمت،  وزارت  های  طرح  از 
واحدهای تولید کننده شمش فوالدی 

کشور به ۸۹ مورد رسید.
رشد صنعتی ۹.۹ درصدی در سه ماهه 

پایانی سال ۱۳۹۹
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح 

شرایط صنعتی کشور تصریح کرد: اگر 
دارد  خوبی  حال  کشور  تولید  امروز 
در  فراوانی  به  بازار  در  ایرانی  و کاالی 
با تکیه بر همت بلند  دسترس است، 
صنعت  تولیدکنندگان،  کارآفرینان، 
گران و معدن کاران کشور میسر شده 
است که می بایست به بهانه روز ملی 
آنان  صنعت و معدن قدردان زحمات 
با تأکید بر میزان  باشیم.رزم حسینی 
گذشته  سال  در  کشور  صنعتی  رشد 
پایانی  ماهه  سه  در  کرد:  خاطرنشان 
سال گذشته کشور رشد صنعتی ۹.۹ 
درصدی را تجربه کرد و در بسیاری از 
کاالها و رشته های صنعتی شاهد رشد 

چشمگیر و جهش تولید بودیم.
وی با اشاره به فعالیت ۷۲ هزار واحد 
فعال صنعتی و تولیدی کشور افزود: این 
واحدها اشتغال مستقیم دو میلیون و 
پانصد و چهل و دو هزار نفر را فراهم 

کنار  در  صنعت  بخش  و  اند  کرده 
پتروشیمی، سهم ۷۵ درصدی از ارزش 
صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص 

داده اند.
با تأکید بر اجرای سیاست درون  وی 
زایی و برون نگری اقتصاد مقاومتی در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، خاطر 
نشان کرد: در شرایط تحریم و جنگ 
اقتصادی واردات مواد اولیه کارخانجات 
را تأمین کرده ایم و مفتخریم که در 
سه ماهه نخست سال جاری در اکثر 
باالی  تولید  و محصوالت رشد  کاالها 

۵۰ درصدی را تجربه کرده ایم.
 ۶۰۰۰ آزادسازی  عظیم  طرح  اجرای 

محدوده و معدن غیرفعال کشور
آمار  به  تجارت  و  وزیر صنعت، معدن 
کشور  معدن  حوزه  به  مربوط  رسمی 
اکنون ۶۱۳۰  هم  گفت:  و  کرد  اشاره 
معدن فعال در کشور داریم که ظرفیت 
مستقیم اشتغال ۲۴۵ هزار نفر را فراهم 

کرده است.
عظیم  طرح  اجرای  به  حسینی  رزم 
معدن  و  محدوده   ۶۰۰۰ آزادسازی 
غیرفعال کشور اشاره کرد و افزود: ۶۰۰۰ 
محدوده و معدن غیر فعال کشور برای 
فعالسازی از طریق واگذاری با برگزاری 
مزایده آزاد شد و برنامه مزایده عمومی 
محدوده های اکتشافی، مجوز برداشت، 
گواهی کشف و پروانه های بهره برداری 
این معادن در ۳۱ استان کشور، جنوب 

و  ماکو  ارس،  تجاری  مناطق  کرمان، 
قشم با ایجاد فرصت برابر و شفافیت در 

واگذاری انجام گرفت.
با  صمت،  وزارت  ملی  طرح   ۶ افتتاح 
سرمایه گذاری ۳۵۷۷ میلیارد تومان و 

اشتغالزایی ۸۸۱ نفر
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: 
رئیس  دستور  با  امروز  که  طرحی   ۶
می  قرار  برداری  بهره  مورد  جمهوری 
گذاری  سرمایه  با  مجموع  در  گیرند 
۳۵۷۷ میلیارد تومان و ظرفیت اشتغال 
زایی ۸۸۱ نفری در مدار تولید قرار می 

گیرند.
و  جزئیات  به  اشاره  با  حسینی  رزم 
ویژگی های طرح هایی که همزمان با 
روز ملی صنعت و معدن مورد افتتاح 
طرح  کرد:  تصریح  گیرند،  می  قرار 
در  یزد  بوتیل  پارس  فوالدی  شمش 
تنباکو  و  توتون  توسعه  طرح  اشکذر، 
فراوری شده شرکت جی تی آی پارس 
سلطانیه، طرح تولید کاشی و سرامیک 
و  انتقال  طرح  اشکذر،  در  یزد  جواهر 
در  سولفوریک  اسید  صادرات  ذخیره 
کرمان و بندرعباس، طرح آهک پخته 
و هیدراته در اهر و طرح گندله سازی 
شرکت آهن اسفنجی اردکان طرح هایی 
هستند که با دستور رئیس جمهور مورد 
بهره برداری قرار گرفته و ضمن رفع نیاز 
داخلی، تقویت توان صادراتی کشور را 

باعث می شوند.

معاون وزیر نیرو: 

سازگاری با کم آبی راه نجات آب است

دالیل تاخیر در واریز سود سهام عدالت اعالم شد

ایران باالترین رشد فوالدی جهان در دوران کرونا را کسب کرد

اقتصادی



سال هفتم /  شماره 837  /  شنبه  12  تیر  ماه 1400  / 22 ذی القعده 1442 /  3  جوالی 2021   اخبار کوتاه3 اخبار کوتاه

فعال اصولگرا:
به کارگیری مدیران کارآمد نخستین 

اقدام دولت سیزدهم باشد
را  سیزدهم  دولت  اقدام  نخستین  سبز،  حزب  کل  دبیر 
برای خدمت  با همه سالیق  کارآمد  مدیران  از  بهره گیری 
به مردم ارزیابی کرد و گفت: تورم، بیکاری، فساد و فاصله 
طبقاتی و اصالح یارانه ها از مشکالت اولویت دار پیش روی 

این دولت است. 
حسین کنعانی مقدم روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
سیاسی ایرنا، ارائه برنامه برای حل مشکالت معیشتی نزد 
افکار عمومی را یکی از اولویت دولت سیزدهم ارزیابی کرد 
و گفت: سید ابراهیم رییسی براساس شعارها و وعده هایی 
هیات  در  را  درازمدتی  و  مدت  کوتاه  برنامه های  داده،  که 
دولت به تصویب می رساند و به نظر می رسد پیش از مراسم 
اعالم  انظار عمومی  در  را  کوتاه مدت خود  برنامه  تحلیف 

کند.
دبیر کل حزب سبز، نخستین اقدام دولت سیزدهم را بهره گیری 
از مدیران کارآمد با همه سالیق برای خدمت به مردم فارغ از 
جناح بندی های سیاسی ارزیابی کرد و گفت: نیاز است مسائلی 
که پیش از واگذاری قدرت از دولت فعلی به منتخب وجود 

دارد برطرف شود.
کنعانی مقدم در ادامه به مشکالت دولت سیزدهم پرداخت 
و تورم، بیکاری، فساد، فاصله طبقاتی و اصالح نظام بانکی و 
سیزدهم  دولت  روی  پیش  اولویت دار  مشکالت  را  یارانه ها 
عنوان کرد.کنعانی مقدم، بازبینی و بازسازی روابط با کشورهای 
همسایه به ویژه کشورهای عربی و اسالمی را از مسائل سیاست 

خارجی دولت سیزدهم ارزیابی کرد.
فعال اصولگرا همچنین مبحث مهم دیگر سیاست خارجی 
دولت سیزدهم را به فرجام رساندن مذاکرات برجام توصیف 
و عنوان کرد: رییس جمهوری می تواند براساس سیاست های 
اتخاذ  را  تاکتیک های متفاوتی  ابالغی مقام معظم رهبری 
طرفهای  تابع  و  طوالنی  تا  را  تصمیمات  نمی توانیم  کند. 
مذاکره کننده قرار دهیم و باید برای حل و فصل مسائل 
تصمیم قاطع و جدی گرفته شود. بنابراین به فرجام رسیدن 
باید  سیزدهم  دولت  که  است  موضوعی  مهمترین  برجام 

براساس برنامه ای انقالبی آن را پیگیری کند.

توسط رییس ستاد کل نیروهای مسلح؛ 
نشان »نصر ۳« به خانواده سرهنگ شهید 

ذوالفقارنسب اهدا شد
رییس ستاد کل نیروهای مسلح نشان » نصر ۳ » نیروهای 
»مجتبی  سرهنگ  حرم  مدافع  شهید  خانواده  به  را  مسلح 

ذوالفقارنسب« اعطا کرد. 
به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از روابط عمومی ارتش، سردار 
سرلشکر پاسدار »محمد باقری« در آیین اعطای نشان شفا و 
تجلیل از کارکنان فعال نیروهای مسلح در حوزه پیشگیری از 
ویروس کرونا، نشان نصر ۳ نیروهای مسلح را به خانواده شهید 
مدافع حرم سرهنگ شهید »مجتبی ذوالفقارنسب« از تکاوران 

نیروی زمینی ارتش اعطا کرد.
شهید ذوالفقارنسب از تکاوران نیروی زمینی ارتش در تاریخ  
در  مستشاری  مأموریت  به  داوطلبانه  اسفندماه ۱۳۹۴   ۲۸

سوریه اعزام شد.
با  درگیری  از  پس   ۱۳۹۵ ماه  فروردین   ۲۱ شهید  این 
تروریست های تکفیری گروه »جبهه النصره«، به خیل شهدای 

مدافع حرم حضرت زینب )س( پیوست.

یوسفی:
طرح ساماندهی پیام رسان ها از دستور کار 

مجلس خارج نشده
یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
طرح ساماندهی پیام رسان ها همچنان در دستور کار مجلس 
قرار دارد، گفت که مجلس در مورد طرح ها و لوایح مختلف 
نظر صاحب نظران را مورد توجه قرار می دهد اما به حواشی 

توجه نمی کند. 
طرح  کرد:  اظهار  ایسنا  با  وگو  گفت  در  یوسفی  مجتبی 
قرار  مجلس  کار  دستور  در  که  ها  رسان  پیام  ساماندهی 
گرفته بود از دستور کار خارج نشده است. البته ما دستورات 
زیادی داریم و ممکن است براساس فوریت یا اولویت دستور 
دلیل  همین  به  هم  جاری  هفته  در  شود.  اضافه  جدیدی 
کار  در دستور  اما همچنان  نشد،  میسر  این طرح  بررسی 
مجلس قرار دارد و اینکه چه زمانی نوبت طرح آن در صحن 
علنی باشد به میزان طرح ها و لوایح اولویت دار و فوریت 

دار مرتبط است.
وی افزود: بحثی که پیش از این در مجلس مطرح شده بود 
این بود که هر کمیسیون با همراهی هیأت رئیسه و نمایندگان 
یکی، دو موضوع اساسی کشور را صفر تا صد از نظر قانون 
گذاری و نظارت پیگیری کند. البته بهتر است در این زمینه 
الیحه ارائه شود. آقای قالیباف هم در دیدار روسای کمیسیون 
های مجلس تأکیدش بر همین موضوع بود و صحبت مصداقی 

در این زمینه نداشت.
به سوالی درباره  پاسخ  رئیسه مجلس در  این عضو هیأت 
پیام  به طرح ساماندهی  نسبت  انتقادات  و  برخی حواشی 
رسان ها گفت: اگر بنا باشد ما به حاشیه ها توجه کنیم نمی 
توانیم کارها را به پیش ببریم. هر طرحی ممکن است موافق 
یا مخالف داشته باشد در نهایت نمایندگان به نمایندگی از 
البته  مردم آنچه به صالح مردم است را دنبال می کنند. 

نظرات مختلف در این زمینه به ما کمک می کند.
یوسفی در پایان اضافه کرد: طرح های زیادی در مجلس 
ها  آن  برای  بیشتری  وقت  یعنی  شده  شوری  دو  یازدهم 
گذاشته شده و ما از نظرات کارشناسان داخل و بیرون از 
مجلس استفاده کردیم که این طرح ها پخته تر شوند. لذا 
اگر بناست طرحی در دستور کار قرار گیرد به حواشی توجه 
قرار می  توجه  مورد  را  نظران  نظر صاحب  اما  کنیم  نمی 

دهیم.
چهره  مفتاح  محمدصالح  این  از  پیش  ایسنا،  گزارش  به 
داده  خبر  خود  توییتر  در  قالیباف  محمدباقر  به  نزدیک 
موسوم  اجتماعی  پیام رسان های   ساماندهی  طرح  که  بود 
به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور 

مجلس خارج شده است.

با حکم رهبر انقالب اسالمی
محسنی اژه ای به ریاست قوه قضاییه 

منصوب شد
والمسلمین  در حکمی حجت االسالم  اسالمی  انقالب  رهبر 

محسنی اژه ای را به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند. 
با  این حکم  ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای در  به گزارش 
تأکید بر اهتمام جدی به مأموریتهای دستگاه قضا در قانون 
اساسی و همچنین ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول 
قضایی«،  دستگاه  در  نوین  فناوریهای  »گسترش  موجود، 
کارآمد و جهادی در مسئولیتها«، »ارج  نیروهای  »گماردن 
نهادن به خدمات قضات پاکدامن و در عین حال برخورد قاطع 
با تخلفات« و »ارتباط با متن مردم« را از جمله انتظارات خود 

از رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند.
متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
جناب حجت االسالم والمسلمین آقای حاج شیخ غالمحسین 

محسنی اژه ای دامت تأییداته
اکنون که جناب آقای رئیسی با رأی ملت ایران توفیق خدمت 
در جایگاه ریاست جمهوری اسالمی ایران یافته اند، با تشکر 
فراوان از خدمات ارزنده ی ایشان در مدت مسئولیت قضائی 
و کارنامه ی افتخارآمیزی که در پایه گذارِی اقدامات ماندگار از 
خود به جای گذاشته اند، جناب عالی را که عالوه بر صالحیتهای 
قانونی، برخوردار از تجربه ی گرانبها و شناخت عمیق و سابقه ی 
درخشان در امر قضا می باشید، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و 

هفت، به ریاست قوه ی قضائیه منصوب می کنم.
اوالً: اهتمام جّدی به مأموریت های اساسی  اینجانب،  انتظار 
دستگاه قضاء در قانون اساسی است، یعنی گسترش عدالت، و 
احیاء حقوق عاّمه، و تأمین آزادیهای مشروع، و نظارت بر حسن 
اجرای قوانین، و پیشگیری از وقوع جرم، و نیز مبارزه ی قاطع با 
فساد.و ثانیاً: ادامه ی رویکرد تحّولی و اجرای سند تحول موجود 

با اهتمام ویژه.
و ثالثاً: گسترش فناوری های نوین و تضمین دستیابی آسان و 

رایگان مردم به خدمات قضائی.
و رابعاً: گماردن نیروهای کارآمد و جهادی و فاضل و صالح 
در مسئولیت ها، و تربیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و 

میانی قضائی و اداری.
و خامساً: ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت 
و منزلت ایشان، و متقابالً برخورد قاطع با معدود افراد متخلّف.

و سادساً: ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان که دارای 
برکاِت بسیار است.

توفیقات جنابعالی و همکارانتان را از خداوند متعال مسألت 
می کنم و امیدوارم خدمات شما موجب رضای خدا و خلق 

گردد. بحوله و قّوته.
و السالم علیکم و رحمةاهلل

سّیدعلی خامنه ای   
۱۰ تیر ۱۴۰۰

آملی الریجانی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام آماده 

مساعدت و همراهی با دستگاه قضا است
مجمع  کرد:  تاکید  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس 
تشخیص مصلحت نظام نیز در چارچوب وظایف قانونی خود 
و در مسیر رسیدن قوه قضائیه به اهداف عالی و منطبق با 
سیاست های کلی نظام، آماده مساعدت و همراهی با دستگاه 
قضا خواهد بود. به گزارش ایرنا به نقل از مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، آیت اهلل صادق آملی الریجانی با تبریک انتصاب 
»غالمحسین محسنی اژه ای« نوشت: رجا واثق دارم جنابعالی 
قضایی  دستگاه  در  ارزنده  بسیار  سوابق  دارای  بحمداهلل  که 
هستید، با تجربه گرانبهای سال ها خدمت در مناصب قضایی و 
روحیه جهادی و تالش های پیگیرانه در اصالح امور و سالمت 
نفس و به پشتوانه اعتماد مقام معظم رهبری مدظله العالی 
و همکاری صمیمانه قضات و کارکنان پرتالش و زحمتکش 
دستگاه قضایی، در راه خدمت رسانی به آحاد مردم و انجام 
وظایف قانونی به ویژه گسترش عدالت در جامعه، بیش از پیش 
موفق باشید.وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز 
در چارچوب وظایف قانونی خود و در مسیر رسیدن قوه قضائیه 
آماده  نظام،  کلی  با سیاست های  منطبق  و  عالی  اهداف  به 
مساعدت و همراهی بادستگاه قضا خواهد بود. رهبر انقالب 
اسالمی در حکمی حجت االسالم والمسلمین »محسنی اژه ای« 
را به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند. آیت اهلل خامنه ای در 
این حکم با تأکید بر اهتمام جدی به مأموریت های دستگاه 
قضا در قانون اساسی و همچنین ادامه رویکرد تحولی و اجرای 
سند تحول موجود، »گسترش فناوری های نوین در دستگاه 
قضایی«، »گماردن نیروهای کارآمد و جهادی در مسئولیت ها«، 
»ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و در عین حال برخورد 
قاطع با تخلفات« و »ارتباط با متن مردم« را از جمله انتظارات 

خود از رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند.

دریادار کاویانی:
ایران قدرت نوظهور برای احیای اسالم 

در منطقه و فرامنطقه است
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: امروزه ایران 
اسالمی قدرت نوظهور برای احیای اسالم در منطقه و همچنین 
فرامنطقه است، به طوری که نقش جمهوری اسالمی ایران در 
هرگونه تعامل و معادالت جهانی انکارناپذیر بوده و تاثیر نیروی 
دریایی در این عرصه بی بدلیل است. به گزارش روز پنج شنبه 
ایرنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار »حمزه علی 
کاویانی« جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با حضور در 
ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش، از قسمت های مختلف مرکز 
آموزشی شهید سرلشکر نامجو حسن رود بازدید کرد.کاویانی 
ضمن بازدید از پروژه های عمرانی در دست اجرا، اماکن رفاهی 
و آسایشگاه  ها، در جمع کارکنان وظیفه تحت آموزش گفت: 
امروز در دوران خاصی از تاریخ به سر می بریم و افتخار می کنیم 
و  مومن  به همت شما جوانان  تحریم ها  و  در محدودیت ها 
متخصص بر قله اقتدار ایستاده ایم.وی ادامه داد: امروزه ایران 
اسالمی قدرت نوظهور برای احیای اسالم در منطقه و همچنین 
فرامنطقه است، به طوری که نقش جمهوری اسالمی ایران در 
هرگونه تعامل و معادالت جهانی انکارناپذیر بوده و تاثیر نیروی 

دریایی در این عرصه بی بدلیل است.

اینکه  برای  کرد:  تاکید  رییس جمهور 
و  نشویم  قبلی  محدودیت های  دچار 
شهرها دوباره تبدیل به وضعیت قرمز 
نشوند نیازمند رعایت کامل پروتکل ها 
اعمال  به  مجبور  دوباره  تا  هستیم 

محدودیت های شدید نباشیم. 
پایگاه  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، جلسه 
روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی 
مقابله با کرونا روز پنجشنبه در حضور 
»حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
این جلسه  در  و  برگزار شد  روحانی« 
کمیته بهداشت و درمان گزارش کاملی 
موسوم  ویروس  از شیوع سویه جدید 
به »دلتا ویروس« یا ویروس هندی در 
برخی از استان های جنوبی که موجب 
قرمز شدن وضعیت تعداد از شهرهای 
موج  با  مواجه شدن  احتمال  و  کشور 

پنجم درکشور شده است، ارائه کرد.
براساس این گزارش با توجه به باال بودن 
سرعت شیوع و گسترش دلتا ویروس، 
بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت 
همچنان بهترین راه برای مهار و مقابله 
با این بیماری و جلوگیری از گسترش 
و  است  کشور  مناطق  دیگر  در  آن 
پروتکل های  رعایت  افزایش  کنار  در 
بهداشتی، تسریع در واکسیناسیون نیز 
می تواند در جلوگیری از مواجه شدن 
با موج پنجم بیماری در کشور موثر و 

مفید باشد.
تاکید  با  رابطه  این  در  رئیس جمهور 
بر ضرورت رعایت کامل دستورالعمل 
های بهداشتی از سوی مردم و اعمال 
نظارت های جدی و دقیق در این زمینه 
از سوی دستگاه های مسئول و نظارتی 
بر استفاده از تجربیات گذشته در زمینه 

مهار موج های قبلی این بیماری تاکید 
و اظهار امیدواری کرد بدون اینکه وارد 
خیز بعدی شویم، توقف سیر نزولی را 
بهبود ببخشیم و بتوانیم با موج پنجم 
سریع تر مقابله کنیم که این در سایه 

رعایت پروتکل ها خواهد بود.
فضایی  به  توجه  با  داد:  ادامه  روحانی 
که در آن قرار داریم، برای اینکه دچار 
محدودیت های قبلی نشویم و شهرها 
دوباره تبدیل به وضعیت قرمز نشوند 
نیازمند رعایت کامل پروتکل ها هستیم 
تا دوباره مجبور به اعمال محدودیت های 

شدید نباشیم.
و  بهداشت  کمیته  جلسه،  این  در 
در  تسریع  از  گزارشی  ارائه  با  درمان 
از  به  توجه  با  واکسیناسیون  روند 
سرگیری واردات واکسن خارجی و ورود 
محموله های واکسن خارجی به کشور 
با پیگیری وزارت امور خارجه و بانک 
مرکزی برای رفع موانع و همچنین ورود 
واکسن داخلی به چرخه واکسیناسیون، 
خبر داد و همچنین روند تولید چند نوع 

واکسن داخلی دیگر را تشریح کرد.
کمیته بهداشت و درمان با اشاره به بروز 

برخی بی نظمی ها و ازدحام متقاضیان 
مراکز  از  برخی  در  واکسن  تزریق 
واکسیناسیون به دلیل مشکالت ایجاد 
شده در زمینه تامین واکسن خارجی، 
کمیته  همکاری  با  که  کرد  تاکید 
اطالع رسانی با بخش های مختلف دیگر 
در کمیته بهداشت و درمان این معضل 
عملیات  و  بوده  شده  رفع  سرعت  به 
واکسیناسیون با همان روال و نظم سابق 

ادامه خواهد یافت.
رییس جمهور در این رابطه گفت: با رفع 
کمبود واکسن از طریق واردات واکسن 
خارجی و استفاده از واکسن های تولید 
را  عمومی  تزریق  مجوز  که  داخل 
کسب کرده اند، عملیات واکسیناسیون 
براساس سند ملی و اولویت های تعیین 
برای  دولت  وعده  و  تسریع یافته  شده 
واکسیناسیون گروه هدف تا پایان این 

دولت محقق خواهد شد.
تبلیغات  کمیته  به  همچنین  روحانی 
نسبت  داد  مأموریت  اطالع رسانی  و 
که  زمینه  این  در  آگاهی بخشی  به 
دلیلی  نمی تواند  واکسیناسیون 
و  باشد  پروتکل ها  رعایت  عدم  برای 

در  عادی انگاری  از  پرهیز  همچنین 
مورد این بیماری اقدام، اطالع رسانی و 

آگاهی بخشی مؤثر را انجام دهد.
قرارگاه عملیاتی ستاد  این جلسه،  در 
ملی مقابله با کرونا، در مورد تمهیدات 
اندیشیده شده و محدودیت های ایجاد 
شده برای ورود اتباع خارجی از مرزهای 
کشور به ویژه مرزهایی که احتمال ورود 
مسافران با ویروس دلتای هندی داده 
می شود، گزارشی را ارائه و تاکید کرد که 
با هماهنگی کمیته حمل و نقل ستاد 
ملی و وزارت راه و شهرسازی نظارت 
جدی و دقیق در زمینه رعایت کامل 
پروتکل ها اعمال می شود.رییس جمهور 
با تأکید بر اینکه باید با هماهنگی کامل 
بین دستگاه ها نسبت به این ماجرا با 
جدیت و قاطعیت برخورد شود، تصریح 
که  اتباعی  نباید  عنوان  هیچ  به  کرد: 
آلوده به این ویروس هستند وارد کشور 
و  شفاف  اطالع رسانی  ضمن  و  شوند 
کامل در این زمینه، پروتکل ها و اقدامات 
نظارتی باید به طور دقیق رعایت شود تا 
مبادا مسافران خارجی و ایرانی در این 

خصوص دچار مشکل شوند.
در این جلسه، گزارش کمیته بهداشت 
درخصوص  کرونا  ملی  ستاد  درمان  و 
دانشگاه  استادان  واکسیناسیون 
برای  ماه  مرداد  پایان  تا  معلمان  و 
دانشگاه ها  بازگشایی  و  آماده سازی 
با  برنامه  این  که  شد  ارائه  مدارس  و 
هماهنگی کمیته آموزش تدوین شده و 

با جدیت اجرا و دنبال خواهد شد.
و  تامین  روند  گزارش  این  اساس  بر 
ماه  مرداد  از  واکسیناسیون  تزریق 
سرعت بیشتری خواهد گرفت و جای 

نگرانی نخواهد بود.

مدیرکل و دبیر کمیسیون ساماندهی 
وزارت  خارجی  مهاجرین  و  اتباع 
کشور تاکید کرد: باید سایر کشورها و 
به خصوص نهادهای مهم بین المللی در 
عرصه خدمت رسانی به پناهندگان بیش 

از گذشته فعال و کوشا باشند. 
پایگاه  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
»مهدی  کشور،  وزارت  اطالع رسانی 
محمودی« مدیرکل و دبیر کمیسیون 
خارجی  مهاجرین  و  اتباع  ساماندهی 
گرامیداشت  مراسم  در  کشور  وزارت 
ویدئو  صورت  به  که  پناهنده  روز 
کنفرانسی برگزار شد، با اشاره به اینکه 
در  پیشگام  ایران  اسالمی  جمهوری 
پناهندگان  به  خدمت رسانی  عرصه 
طی چهار دهه اخیر بوده است، گفت: 
جا دارد به عنوان روز جهانی پناهنده 
به همه پناهندگان عزیز در جمهوری 
و  کرده  عرض  تبریک  ایران  اسالمی 
برای  زمینه  مبارک  روز  این  ان شااهلل 

نیازها  به  بیشتر مجامع جهانی  توجه 
و خواسته های پناهندگان باشد.وی با 
بیان اینکه هدف از برگزاری این رویداد 
مهم که در نوع خود رویداد فرهنگی 
هم محسوب می شود، پاسداشت و ارج 
نهادن به پناهندگان است، اظهار داشت: 
باید در این روز مهم وظایف خودمان را 
در حمایت از پناهندگان در نظر داشته 
باشیم.مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی 
وزارت کشور با تصریح این مسئله که 
پناهندگان به خاطر ناامنی و جنگ های 
دور  کاشانه شان  و  خانه  از  ناعادالنه 
شده اند، تصریح کرد: باید سایر کشورها 
و به خصوص نهادهای مهم بین المللی 
در عرصه خدمت رسانی به پناهندگان 

بیش از گذشته فعال و کوشا باشند.
بیش  خدمات  به  اشاره  با  محمودی 
به  اسالمی  جمهوری  دهه ای  چهار  از 
پناهندگان، خاطرنشان کرد: در طول 
چهل سال اخیر جمهوری اسالمی ایران 

ارائه خدمات مختلف  به  توان  تمام  با 
آموزشی و بهداشتی پرداخته است. در 
طی همین مدت با وجود اتفاقاتی نظیر 
جنگ تحمیلی هشت ساله، تحریم های 
ظالمانه و کرونا اما خدمات مختلف از 
سوی دولت جمهوری اسالمی ایران به 

پناهندگان انجام گرفته است.
برآورده کردن همه  اینکه  بیان  با  وی 
نیازها و خواسته های پناهندگان خارج 
از توان و اختیار عمل دولت است، ابراز 
NGOهای  و  نهادها  حمایت  داشت: 
بین المللی در این عرصه مهم ضروری 
ملل  سازمان  میان  این  در  و  است 
متحد با توجه به جایگاه اش مسئولیت 
دولت های  به  کمک  در  خطیری 
میزبان پناهندگان دارد.دبیر کمیسیون 
خارجی  مهاجرین  و  اتباع  ساماندهی 
وزارت کشور با تاکید بر اینکه جمهوری 
همزمان  شرایط  در  ایران  اسالمی 
به  رسیدگی  بر  کرونایی  و  تحریمی 

خارجی  اتباع  و  پناهندگان  وضعیت 
توجهی افزون داشته است، بیان کرد: 
در این عرصه ضرورت حمایت های موثر 
بین المللی مورد انتظار است.محمودی 
اتباع  فرزندان  نام  ثبت  روند خوب  به 
کرد  اشاره  کشور  مدارس  در  خارجی 
در  آمارها  آخرین  طبق  شد:  یادآور  و 
سال گذشته، ۱۸۴ هزار فرزند حاصل 
نام  ثبت  مدارس  در  خارجی  اتباع  از 
کردند که پیش بینی می شود این آمار 
داشته  درصدی  ده  چند  رشد  امسال 
اقدامات  نباید  اینکه  بیان  با  باشد.وی 
خدمات انساندوستانه جمهوری اسالمی 
رسانه ای  القائات  تاثیر  تحت  ایران 
عنوان  شود،  واقع  سوال  مورد  دشمن 
کرد: سخت گیری در موضوع ثبت نام 
اتباع خارجی برای آن دسته از افرادی 
است که دنبال تحصیل نیستند و صرفا 
هویتی  مدرک  یک  کسب  هدف شان 

برای خودشان است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
گفت: تامین اکثر قریب به اتفاق واکسن 
های خارجی و حتی انتقال تکنولوژی های 
الزم برای تولید واکسن در داخل با ورود 
مستقیم وزارت امور خارجه و حتی در 
مواردی، شخص وزیر امور خارجه، انجام 
آخرین  تا  اولین  از  ما  و همکاران  شده 
مراحل و حتی کمک به تامین منابع ارزی 
و ریالی از داخل کشور به وزارت بهداشت 
کمک کرده اند. سعید خطیب زاده در  
گفت وگو با خبرنگار ایسنا در خصوص 
نقش وزارت خارجه در تسهیل و تامین 
واکسن کرونا و همچنین اظهارات بعضا 
متناقض منابع و دستگاه های مختلف 
همینطور  و  واکسن  واردات  مورد  در 
واکسیناسیون دیپلماتهای خارجی مقیم 
کشورمان اظهار کرد: الزم می دانم ابتدا 
تولید واکسن ملی کرونا و صدور مجوز 
مصرف اضطراری دومین واکسن ایرانی را 
به ملت، جامعه علمی، دانشمندان جوان 
و افتخار آفرین و ایثارگران حوزه سالمت 
تبریک بگویم.سخنگوی وزارت امور در 
ادامه افزود: سیاست ابالغی دولت، واردات 
واکسن تا عرضه کافی واکسن تولید داخل 
بوده و هست. البته با توجه به کمبود شدید 
واکسن در بازار جهانی که از جمله به دلیل 
احتکار غیر انسانی آن توسط کشورهای 
غربی می باشد، تامین واکسن از خارج 

کار بسیار سخت و پیچیده ای است، بویژه 
اینکه ما با ویروس تحریم هم روبرو هستیم. 
خطیب زاده اظهار کرد : صدور دومین 
مجوز اوفک در این زمینه نشان داد که 
ادعای آمریکا در مورد عدم تحریم تجارت 
بشردوستانه و مشخصا واکسن، یک دروغ 
آشکار بود. البته حتی این حرکت جدید 
می  دروغ  هم  باز  و  است  هم نمایشی 
گویند چون این مجوز اوفک هم عمال به 
گونه ای در راستای تروریسم اقتصادی و 
بهداشتی علیه مردم ایران تدوین شده که 
قابل استفاده نباشد.سخنگوی وزارت امور 
خارجه در خصوص نقش وزارت خارجه 
و همچنین  واکسن خارجی  تامین  در 
انتقال تکنولوژی های الزم در حوزه تولید 
واکسن تاکید کرد: مسئولین امر و آگاهان 
این حوزه به خوبی می دانند که وزارت 
ابتدایی  روزهای  همان  از  خارجه  امور 

ویژه ای  ماموریت  فراگیری جهانی،  این 
سفارتخانه هایش  کلیه  و  خود  برای  را 
در سراسر دنیا تعریف کرد و در همین 
در  را  بدیلی  بی  و  اول  نقش  چارچوب 
تامین واکسن خارجی و همچنین انتقال 
تکنولوژی های ضروری برای تولید واکسن 
در داخل  داشته و این تالش شبانه روزی 
با جدیت و قوت همچنان دارد.خطیب زاده 
در پاسخ به این سوال که در این صورت 
چرا وزارت امور خارجه به تشریح اقدامات 
خود نپرداخته است، اظهار داشت: اصوال 
خود  نقش  مورد  در  امورخارجه  وزارت 
در موضوعات مختلف حاکمیتی سیاست 
را  صحبت حداقلی و تالش حداکثری 
داشته و دارد. سکوت ما در این خصوص، 
یک سیاست در چارچوب منافع عالی 
مردم است، چون معتقدیم این کار بنا به 
اقتضائات تحریمی باید در سکوت انجام 

بشود، لذا همیشه دیگران را هم دعوت به 
عدم صحبت در خصوص جزییاتی کرده 
ایم که تنها مانع به ثمر رسیدن اقدامات 
گسترده دستگاه دیپلماسی می شوند. در 
همین  چارچوب نظر ما این بوده و هست 
که کمک  کنیم این دوران سخت با حداقل 
فشار ممکن بر مردم بگذرد و لذا توصیه 
که  این بوده  عزیزان  همه  به  ما  همواره 
اجازه بدهند وزارت بهداشت به عنوان نهاد 
مرجع، اخبار الزم را آن هم در چارچوب 
مالحظات و بدون ورود به جزییات غیر 
ضرور اعالم کند. ممکن است نهادهای 
دیگر به عنوان کارگزار در بخش هایی از 
چرخه سالمت در داخل  ورود پیدا کنند 
اما قاعدتا ارائه خدمات به معنی صالحیت 
اعالم اخبار نباید تلقی بشود.خطیب زاده 
در ادامه افزود: از آن رو که سوال کردید، 
مختصرا عرض می کنم که تامین اکثر 
اتفاق واکسن های خارجی و  قریب به 
حتی انتقال تکنولوژی های الزم برای تولید 
واکسن در داخل با ورود مستقیم وزارت 
امور خارجه و حتی در مواردی، شخص 
وزیر امورخارجه، انجام شده و همکاران ما 
از اولین تا آخرین مراحل و حتی کمک به 
تامین منابع ارزی و ریالی از داخل کشور 
اند که  بهداشت کمک کرده  به وزارت 
ان شاءاهلل روزی فراخواهد رسید تا ملت 
بزرگ ایران در جریان جزئیات این اقدامات 
قرار گیرند و بدانند فرزندانشان در دستگاه 
دیپلماسی در این  ایام چه مجاهدت هایی 

داشته اند.

روحانی در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا:

تنها راه مواجه نشدن با موج پنجم کرونا، رعایت کامل پروتکل ها است

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور:

کشورها و نهادهای بین المللی در خدمت رسانی به پناهندگان فعال باشند

واردات واکسن کرونا ادامه پیدا می کند

سیاسی
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معاون بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان:
بیماران خاص بدون محدودیت واکسن 

کرونا دریافت می کنند
قاسم اویس در ارتباط با وضعیت تزریق مرحله دوم واکسن 
کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، اظهار کرد: ۲۸۰ هزار 
واکسن کرونا تاکنون تزریق شده که ۱۹۸ هزار برای نوبت 

اولی ها و ۸۲ هزار در مرحله دوم در حال تزریق است.
وی با اعالم اینکه در یک مقطعی با کمبود واکسن مواجه 
بودیم،گفت: در  حال حاضر این مشکل رفع شده و به صورت 

هفتگی تزریق انجام می شود.
معاون بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 
ارتباط با تاخیر ایجاد شده و اینکه آیا این تاخیر زمینه کاهش 
کارایی واکسن را فراهم می کند،پاسخ داد: خیر ـ افراد پس از 
تزریق نخستین واکسن تا سه ماه فرصت دریافت مرحله دوم را 

دارند و از این حیث جای نگرانی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: واکسن های مرحله دوم براساس اطالعاتی که 
داریم به افراد از طریق پیامک اطالع رسانی کرده و نسبت به 
تزریق انجام می شود و درخواست ما از کسانی که نسبت به 
تزریق واکسن نخست اقدام کردند این است که بدون دریافت 

پیامک مراجعه حضوری نداشته باشند.
اویس با اعالم اینکه پنج شنبه واکسن  دریافت کردیم و تزریق 
براساس برنامه در حال انجام است، گفت: اواخر هفته واکسن 
مورد نیاز استان دریافت و براساس روال و برنامه ریزی انجام 
شده در اختیار افراد قرار می گیرد.وی با اعالم اینکه گروه های 
سنی باالی ۷۰ تا ۸۰ سال باید واکسن مرحله دوم را دریافت 
تزریق  واکسن  تامین  صورت  در  آینده  هفته  افزود:  کنند، 

گروه های ۶۵  سال به باال آغاز می شود.
اویس با اعالم اینکه در تامین دوز دوم واکسن داخلی نداریم، 
گفت: بیشتر نگرانی ما واکسن های وارادتی خارج از کشور است 
با توجه به اینکه واکسن روسی هم در داخل تولید می شود 

نگرانی در این بخش هم وجود ندارد.
وی درباره روند دریافت واکسن افراد ۶۰ سال که ممکن است 
بیماری ها زمینه ای دیابت و فشار خون داشته باشند، گفت: 
بیش از ۸۰ درصد افراد داری بیماری زمینه ای در گروه سنی 
باالی ۶۰ سال هستند و ممکن است در لیست دریافت واکسن 
قرار گرفته اند،بیماران خاص سرطانی و دیالیزی با مراجعه به 
مراکز خدمات جامعه سالمت و یا مراکز تجمیعی ما می توانند 

نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.

طی بهار امسال صورت گرفت؛
 رشد 19 درصدی، تولید انرژی خالص 

در نیروگاه برق نکا 
نیروگاه شهیدسلیمی نکا در سه ماه ابتدای امسال حدود دو 
میلیارد و ۷۱۶ میلیون و ۶۰ هزار کیلووات ساعت انرژی تولید 
کرد.مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعالم این خبر 
افزود: مجموع انرژی خالص نیروگاه در سه ماه ابتدای امسال 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشت.
محسن نعمتی با اشاره به اینکه در سه ماه اخیر بالغ بر ۷۰ 
درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخاری و حدود ۳۰ درصد 
ابراز  است  آمده  بدست  ترکیبی  بلوک سیکل  واحدهای  در 
داشت: با توجه به دشواری و حساسیت بسیار زیاد نگهداری و 
بهره برداری از واحدهای این نیروگاه با گذشت بیش از ۴ دهه 
کارکرد، بدلیل قدمت و عمر باالی تجهیزات، حفظ آمادگی 
آسانی  کار  انرژی  پایدار  تولید  برای  نیروگاه  این  واحدهای 
نیست و لذا با توجه به نیاز شبکه برق کشور و علیرغم همه 
محدودیتهای موجود بویژه در شرایط سخت مقابله با ویروس 
کارکنان  روزی  شبانه  و  جهادی  تالش  و  همدلی  با  کرونا، 
نیروگاه، در حال حاضر تمامی واحدهای نیروگاه جهت تولید 
پایدار برق و گذر از پیک مصرف با آمادگی کامل در مدار تولید 
قراردارند.نیروگاه شهید سلیمی نکا با ۴ واحد بخاری به ظرفیت 
هرکدام ۴۴۰ مگاوات، ۲ واحد گازی ۱۳۷.۶ مگاواتی، یک واحد 
بخار سیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات و دو واحد توربین 
انبساطی ۹.۴ مگاواتی در مجموع با ظرفیت منصوبه ۲۲۱۴ 

مگاوات نقش موثری در پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.

تاکید سرپرست شرکت گاز مازندران بر 
لزوم حمایت از تولید کنندگان داخلی

مهندس بیگلریان در نشست با کارکنان امور تدارکات کاال 
گفت: حمایت از کاالی ایرانی نباید فقط در حد یک شعار 
باقی بماند و با توجه به اینکه چرخ اقتصاد یک کشور بر پایه 
تولید استوار است و همه ی ما باید با خرید و تبلیغ کاالی 
ایرانی از آن به معنای واقعی حمایت  کنیم .وی با اشاره به 
اینکه ماشین آالت، نقش حیاتی در فرآیند توسعه گازرسانی 
دارند،گفت: توجه به تعمیر و نگهداری ماشین آالت در شرکت 
است.سرپرست  برخوردار  باالتری  اهمیت  از  مازندران  گاز 
شرکت گاز مازندران با اشاره به کدگزاری استاندارد کاال به 
منظور جلوگیری از خریدهای تکراری، اظهار داشت: با توجه به 
شرایط آب و هوایی منطقه و حساس بودن برخی از کاالهای 
موجود انبار، برای افزایش طول عمر کاال و عدم اتالف منابع نسبت 
به بسته بندی مناسب کلیه کاالهای موجود در انبار اقدام شود.

انتقاد مطهری از اجرایی نشدن پروژه 
تامین آب شرب گرمسار

حل  خواستار  اسالمی  شورای  مجلس  در  گرمسار  نماینده 
مشکل تامین آب شرب حوزه انتخابیه اش شد.اردشیر مطهری 
در جلسه علنی )چهارشنبه( مجلس در تذکری اظهار کرد: قرار 
بود طی ۵۰ سال گذشته مشکل آب شرب شهرستان های 
گرمسار و آرادان حل شود که هنوز این اتفاق رخ نداده است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور اهل سرخه است به همین دلیل 
در دوره دوم ریاست جمهوری اش از سد نمرود آب شرب را 
به این شهرستان با جمعیت کم برد. این اتفاق در عرض ۶ ماه 
تا یک سال با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار صورت گرفت که تامین 
بودجه آن هم خارج از نوبت بود.مطهری اضافه کرد: وزیر نیرو با 
هلی کوپتر به سرخه رفت تا شیر آب آشامیدنی این شهرستان 
را باز کند حال اینکه گرمسار و آرادان ۵۰ سال است که آب 
شرب ندارند. چه فرقی بین مردم سرخه با گرمسار و آرادان 
وجود دارد؟ چرا رئیس جمهور تبعیض قائل می شود؟ باید آب 

شرب این دو شهرستان تامین شود.

درنشست هم اندیشی کنترل و نظارت بر سالمت آب 
شرب استان اصفهان اعالم شد؛

22 آزمایشگاه میکروبی و 5 آزمایشگاه 
شیمیایی بر سالمت و کیفیت آب شرب 

نظارت دارند
با توجه به اهمیت کیفیت آب شرب استان اصفهان، نشست 
هم اندیشی کنترل و نظارت بر سالمت آب شرب برگزار شد. 

مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضالب آبفای 
استان اصفهان در این نشست ضمن تاکید بر لزوم کار شبانه 
شکایت  هرگونه  گفت:  بحران  شرایط  در  همکاران  روزی 
مشترکین از کیفیت آب به صورت تک به تک و حضوری 

بررسی می شود. 
فهیمه امیری با اشاره به این که عمده آب شرب مورد نیاز 
اصفهان  آبرسانی  طرح  پوشش  تحت  روستاهای  و  شهرها 
بزرگ از آب تصفیه خانه بابا شیخعلی تامین می شود، افزود: 
در شرایط کم آبی و ساعات اوج مصرف تعدادی از چاه ها با 

هماهنگی واحد کنترل کیفی وارد مدار می شوند. 
در  تغییری  مردم  است  ممکن  دلیل  همین  به  گفت:  وی 
مزه آب احساس کنند اما به لحاظ کیفیت و سالمت آب 
زیرا سالمت شهروندان  باشند  لحاظ مطمئن  از هر  شرب 
خط قرمز شرکت آب و فاضالب استان اصفهان است.وی 
افزود: در صورتی که آب چاه در روستایی کیفیت مناسب 
نداشته باشد به طور قطع برای شرب استفاده نمی شود و 
آب مورد نیاز این گونه روستاها به وسیله تانکرهای سیار 

تامین می شود. 
ها  آزمایشگاه  اصلی  وظایف  از  را  روزانه  کلر سنجی  امیری 
دانست و بر شست و شوی مداوم مخزن های آب و سرویس و 

نگهداری دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه ها تاکید کرد. 
آزمایشگاه  آزمایشگاه میکروبی و پنج  شایان ذکر است ۲۲ 
شیمیایی در سطح استان، کار سنجش سالمت و کیفیت آب را 

در تمام شهرها و روستاهای تحت پوشش برعهده دارند. 

سرپرست شرکت توزیع برق مازندران:
پیک مصرف برق مازندران به باالتر از 

مصرف مردادماه سال گذشته رسید
سرپرست شرکت توزیع برق مازندران گفت: سال گذشته پیک 
مصرف که معموال در مرداد ماه هر سال است در مازندران 
به یک هزار و ۹۸۵ مگاوات رسید ولی امسال پیک مصرف به 
۲ هزار و ۵۰ مگاوات رسید که افزایش مصرف برق را نشان 
می دهد.سیدکاظم حسینی کارنامی اظهار کرد: سال گذشته 
پیک مصرف که معموال در مرداد ماه هر سال است در مازندران 
به یک هزار و ۹۸۵ مگاوات رسید ولی امسال پیک مصرف به 
۲هزار و ۵۰ مگاوات رسید که افزایش مصرف برق را نشان 
می دهد.وی افزود: موضوع دیگر بحث کمبود تولید است که 
توصیه های  است  الزم  و  یافته  کاهش  بسیار  برق آبی  تولید 

مدیریت مصرف جدی گرفته شود.
سرپرست شرکت توزیع برق مازندران بیان کرد: افزایش و تداوم 
روزهای گرم موجب افزایش مصرف برق شده که باال رفتن 
مصرف برق طی روزهای گذشته موجب بروز خسارت از جمله 
آتش گرفتن تابلوها و ترانس های برق گرفته که در این زمینه 

هنوز خسارت برآورد نشده است.
حسینی کارنامی با اشاره به وجود ۱۸ امور توزیع برق و ۵۰ 
بخش در استان مازندران، اضافه کرد: همچنین ۵۵۰ سیم بان 
در هر شیفت بیش از ۱۵۰ سیم بان در استان در حال ارائه 

خدمات به مشترکان هستند.
از  بیش  استان  در  برق  اگر سقف مصرف  یادآور شد:  وی 
اعمال شود  خاموشی  باید  برسد  مگاوات  و ۵۰۰  یک هزار 
برق  توزیع  شرکت  دارد.سرپرست  قرار  کار  دستور  در  که 
مازندران در ارتباط با سردرگمی مردم در ارتباط با اعالم 
خاموشی و مشکالت برق، تصریح کرد: سامانه ۱۲۱ توزیع 
بوده  نوبت  به  که  باشد  نفر   ۶۰ پاسخگوی  می تواند  برق 
ولی مشترکان با نصب اپلیکیشن برق من خیلی راحت تر 
و به صورت آنالین می توانند موارد و مشکالت خود را اطالع 
دهند و همکاران نیز در سریع ترین زمان ممکن مشکالت را 

بررسی خواهند کرد.
حسینی کارنامی در پایان گفت: برق متعلق به همه افراد است و 
باید فرهنگ درست و بهینه مصرف برق بین مردم نهادینه شود 

تا همه بتوانیم از این نعمت برخوردار شویم.

ارزیابی عملکرد سال 99 در زمینه توسعه و ترویج 
فرهنگ اقامه نماز؛

کمیته امداد اصفهان عنوان«شایسته تقدیر 
ویژه« را کسب کرد

کمیته امداد استان اصفهان پس از ارزیابی عملکرد سال 
میان  نماز،  اقامه  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  زمینه  در   ۹۹
را  ویژه«  تقدیر  »شایسته  عنوان  اجرایی،  های  دستگاه 

کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد، بر 
اساس ارزیابی های انجام شده از طرف ستاد اقامه نماز در 
اجرای برنامه های ترویج و گسترش فرهنگ نماز، این نهاد 
در استان اصفهان عنوان »شایسته تقدیر ویژه« را کسب کرد.

امام  امداد  کمیته  فرهنگی  معاون  محمدحسینیان  آرش 
عنوان  به  نماز  اینکه  بیان  با  اصفهان  استان  خمینی)ره( 
افزود:  است،  جامعه  سطح  در  فرهنگی  مساله  مهمترین 
افزایش آگاهی ها و گسترش آموزه های دینی و باورهای 
معنوی به ویژه نماز در سطح کشور تاثیر مهمی بر کاهش 

آسیب های اجتماعی دارد.
اقامه  فرهنگ  توسعه  و  ترویج  زمینه  در  محمدحسینیان 
می  تالش  اصفهان  استان  امداد  کمیته  داد:  ادامه  نماز، 
کند با باال بردن کیفیت برنامه های فرهنگی درباره نماز، 
جامعه  مختلف  افراد  بین  را  الهی  امر  این  توسعه  زمینه 
بویژه جوانان و نوجوانان فراهم کند.وی پرداختن به مسائل 
فرهنگی و اجتماعی جامعه تحت حمایت کمیته امداد در 
استان اصفهان را یک ضرورت قلمداد کرد و افزود: با ترویج 
اقامه نماز و فرهنگ دینی و قرآنی، مسائل اجتماعی جامعه 
تبیین و بهترین کارهای فرهنگی صورت می پذیرد.گفتنی 
دوره  چهار  طی  اصفهان  استان  امداد  کمیته  اداره  است؛ 
را  ویژه«  تقدیر  »شایسته  عنوان  پذیرفته،  صورت  ارزیابی 

کسب کرده است.

از  مبارکه  فوالد  مستقیم ۲  مدیراحیا 
سالیانه  تعمیرات  موفقیت آمیز  انجام 
مگامدول A واحد شهید خرازی در این 

شرکت خبر داد. 
به گزارش ایراسین و به نقل از روابط 
یوسف  مبارکه،  فوالد  شرکت  عمومی 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  مهاجری 
احیا  واحدهای  سالیانه  تعمیرات 
بسیار  آماده سازی  به  مستقیم همواره 
ارزیابی ریسک های  دقیق مهندسی و 
و  انسانی  نیروی  سازماندهی  و  ایمنی 
بر  نیازمند است.  مکانیسم های درگیر 
همین اساس، از ماه ها پیش تیم تولید 
و تعمیرات واحد، برنامه ریزی و فراهم 
ساختن پیش نیازهای اجرای تعمیرات 
سالیانه را به طور جدی در دستور کار 
و خوشبختانه شات دان  داد  قرار  خود 
سالیانه مگا مدول A شهید خرازی در 
خردادماه سال جاری با کیفیت و کمیت 
مناسب و رعایت اصول ایمنی انجام شد 
و با موفقیت به اتمام رسید تا در سال 
مانع زدایی ها«  و  پشتیبانی  »تولید، 
آهن  مناسب  کیفی  و  کّمی  تولید  با 
پشتیبانی  مدول،  این  در  اسفنجی 
در  فوالدسازی  واحد  از  مناسبت تری 
طول سال، جهت پیشبرد و دست یابی 

به اهداف تولید شرکت فراهم گردد. 
احیا  تعمیرات  رئیس  نژاد  اروج  نادر 
این  در  نیز  مبارکه  فوالد  مستقیم 
با  تعمیرات  این  در طی  زمینه گفت: 
بیش  حجم  با  و  مناسب  برنامه ریزی 
فعالیت هایی  ساعت،  نفر  هزار   ۳۵ از 
حرارتی،  باندل های  تعویض  همانند 
تعمیرات داخل کوره، سرویس تجهیزات 
برق و ابزار دقیق، بهینه سازی و تعویض 
شبکه های برج خنک کننده و سرویس 
با  اسکرابرها  و  سیاالت  خطوط  کلیه 
همکاری مناسب واحدهای پشتیبانی 
همانند تعمیرات مرکزی، مرکز نسوز، 
دفتر  و  حمل ونقل  مرکزی،  تعمیرگاه 

فنی تعمیرات انجام شد.
وی در ادامه از کلیه واحدهای پشتیبانی 
و پرسنلی که در این رویداد تعمیراتی 

نقش داشته اند قدردانی کرد.
در این خصوص رئیس تعمیرات نسوز 
سایر نواحی فوالد مبارکه نیز گفت: در 
راستای بهبود شرایط تولید برای اولین 
ساختار  بهینه سازی  و  اجرا  پروژه  بار 
نسوز استک اجکتور مگا مدول A شهید 
خرازی واحد احیا مستقیم شماره ۲ در 
انجام  موفقیت  با  خردادماه  شات دان 

گردید.
محسن زمانی افزود: با توجه به ناهموار 
بودن طرح اولیه نسوز در استک اجکتور 

و عدم خروج هوای گرم به طور نرمال 
حوادث  از  جلوگیری  و  اجکتور  از 
تصمیم  و  بازرسی  از  پس  احتمالی، 
تعمیرات  و  تولید  واحدهای  مشترک 
احیا مستقیم و نسوز سایر نواحی مبنی 
ساختار  بهینه سازی  و  عیب  رفع  بر 
آن  نسوزهای  قسمت،  این  در  نسوز 
توسط واحد تعمیرات نسوز سایر نواحی 
تخریب و بازسازی مجدد در ارتفاع ۱۹ 
روش های  از  استفاده  با  متری   ۲۷ تا 
توسط  نسوز  جرم های  نصب  نوین 
با رعایت اصول  دستگاه های پیشرفته 
ایمنی و اجرای دستورالعمل های مربوط 
به این عملیات بهینه سازی انجام گردید.

به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
نام گذاری سال جدید در راستای جهش 
فعالیت  این  آن  موانع  رفع  و  تولید 
بزرگ برای اولین بار در فوالد مبارکه با 
حمایت مسئولین مربوطه )مدیریت های 
ناحیه آهن سازی، مرکز تعمیرات نسوز، 
مواد، خرید  کنترل  مرکزی،  تعمیرات 
خدمات  حمل ونقل،  مصرفی،  مواد 
عمومی، ایمنی مرکز و کلیه پیمانکاران 
تعمیراتی( و تالش و همکاری کارکنان 
مرکز تعمیرات نسوز و شرکت پیمانکار 

با موفقیت انجام شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمانشاه خواستار توجه بیشتر 
این  تا  به کرمانشاه شد  وزارت صمت 
که  قابلیت هایی  واسطه  به  هم  استان 
گذاری  مقصد سرمایه  به  تبدیل  دارد 
سازمان  رئیس  دارابی  محسن  شود. 
صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه 
واحد های  تعداد  رشد  به  اشاره  با 
صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی 
گفت  اخیر،  سال های  طی  کرمانشاه 
تا سال ۱۳۹۶ جمعا  از سال ۱۳۷۲   :
در  را  اراضی  واگذاری  قرارداد   ۸۰۰
شهرک های صنعتی کرمانشاه داشتیم، 
یک  با  پارسال  تا   ۱۳۹۶ سال  از  اما 
جهش قابل توجه این تعداد به حدود 

هزار قرارداد رسیده است.
او با بیان اینکه یکی از علل مهم افزایش 
سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی 
بوده،  زیرساخت ها  ایجاد  کرمانشاه 
گفت : اگر بتوانیم برای سرمایه گذاران 
استان  کنیم،  مهیا  را  زیرساخت ها 
قابلیت های باالیی برای جذب سرمایه 

گذاران دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
ایجاد  از  غیر  البته  افزود:  کرمانشاه 
معنادار  مشوق های  به  ها،  زیرساخت 

به  بتوانیم  تا  داریم  نیاز  هم  دیگری 
مقصد سرمایه گذاری تبدیل شویم.

او افزود: براین اساس ضرورت دارد که 
در وزارت صمت طرحی نو اجرایی شود 
و به استان هایی مانند کرمانشاه کمک 
کند تا از این شرایط خارج شویم، چراکه 
در حال حاضر به واسطه کمبود منابع 
نمی توانیم پاسخگوی بخشی از سرمایه 

گذاران باشیم.
۲۲ شهرک صنعتی در کرمانشاه مصوب 

شده است
شرکت  عامل  مدیر  کردستانی  بیژن 
شهرک های صنعتی استان کرمانشاه با 

اشاره به حدود ۳۰ سال فعالیت شرکت 
شهرک های صنعتی در کرمانشاه، گفت: 
شهرک   ۲۲ تعداد  سال ها  این  طی 
صنعتی در کرمانشاه مصوب شده و ۲۰ 

شهرک درحال واگذاری زمین داریم.
او بابیان اینکه تالش شده تا در اکثر 
این شهرک ها زیرساخت هایی همچون 
از  گفت:  شود،  ایجاد   ... و  برق  آب، 
با  ابتدا تاکنون هم ۱۷۸۱ قرارداد را 
سرمایه گذاران منعقد کرده ایم که در 
این راستا ۸۰۹ هکتار زمین به آن ها 
واگذار شده و ۳۸۷ واحد تولیدی هم 

به بهره برداری رسیده است.

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
کرمانشاه افزود: عمده واحد های تولیدی 
استان  صنعتی  شهرک های  در  که 
حوزه  در  هستند  فعالیت  به  مشغول 
صنایع شیمیایی، غذایی و فلزی فعالیت 

می کنند.
او افزود: از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۶ 
 ۴۰ حداقل  متوسط  بصورت  هرساله 
جذب  را  گذار  سرمایه  حداکثر ۶۰  و 
می کردیم، اما از سال ۱۳۹۶ با فراهم 
سیر  روند  این  زیرساخت ها  کردن 
که  بگونه ای  گرفت،  خود  به  صعودی 
سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰۰ قرارداد منعقد 
بحث  در  داد:  ادامه  کردیم.کردستانی 
هم  شده  واگذار  زمین های  افزایش 
روندی افزایشی داشته ایم، تا جایی که 
سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴۹ هکتار زمین 
واگذار کردیم.او با اشاره به فعالیت ۳۸۷ 
واحد تولیدی در شهرک های صنعتی 
کرمانشاه، گفت: ۳۴ واحد از این تعداد 

مربوط به پارسال است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
واحد   ۲۱۵ پارسال  افزود:  کرمانشاه 
تولیدی راکد در استان به چرخه تولید 
بازگشت و امسال هم بنا داریم تعدادی 

دیگر را احیاء کنیم .

پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشگران 
مازندران با انجام یک مطالعه مقطعی 
عنوان کردند که افراد با گروه خونی O و 

AB کم تر به کرونا مبتال می شوند.
که  داده  نشان  مختلف  بررسی های 
گروه ها  برخی  در  کووید-۱۹  بیماری 
عوامل خطر  و  دارد  بیشتری  خطرات 
مختلفی برای این بیماری عنوان شده 
داده  نشان  مختلف  مطالعات  است. 
 ۶۵ باالی  سن  مذکر،  جنسیت  که 
بیماری های  و  کشیدن  سیگار  سال، 
زمینه ای از جمله فشار خون باال، دیابت، 
بیماری های قلبی-عروقی و بیماری های 
تنفسی، عوامل خطر بیماری کووید-۱۹ 
شده  عنوان  مطالعات  برخی  است.در 
 A که بروز کووید-۱۹ در گروه خونی
بیش تر و در گروه خونی O کم تر است. 
در گذشته نیز مطالعه ای در ارتباط با 
بیماری سارس، نشان داده بود که این 
بیماری در افراد با گروه خونی O کم تر 

بروز پیدا می کند.
با این حال داده ها در مورد ارتباط گروه 
کووید-۱۹،  ویروس  به  ابتال  و  خونی 
اساس؛  همین  بر  است.  نقیض  و  ضد 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشگران 
مطالعه  یک  انجام  با  مازندران 
سرواپیدمیولوژی مقطعی، این ارتباط را 

مورد بررسی قرار دادند.
سال  ماه  اردیبهشت  در  مطالعه  این 
انجام شد و طی آن یک هزار   ۱۳۹۹
گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  نفر   ۵۵۸
این  در  جمع آوری شده  اطالعات 

تحقیق شامل: جنسیت، سن، منطقه 
سکونت، نمایه توده بدنی، سابقه ابتال 
به بیماری های قلبی، دیابت، فشار خون 
باال، نارسایی کبدی، اختالالت کلیوی، 
سایر  و  مغزی  های  بیماری  سرطان، 
بیماری های غیرواگیر و مصرف سیگار 
بود. همچنین اطالعاتی نیز به صورت 
خود اظهاری در مورد سابقه تب، سرفه 
سردرد،  گلودرد،  خستگی،  خشک، 
حس  اختالل  بویایی،  حس  اختالل 
بستری  سابقه  نفس،  تنگی  چشایی، 
در بیمارستان به علت کووید و سابقه 
سابقه  و   ۱۹  - بیمارکووید  با  تماس 
مسافرت از زمان شروع پاندمی کووید- 
۱۹ در ایران )اسفند ماه سال ۱۳۹۸( و 
سابقه دریافت واکسن آنفلوانزا در سال 

۱۳۹۸ جمع آوری شد.
نمونه  دریافت  از  پس  نیز  نهایت  در 
خون از افراد شرکت کننده، آن ها از نظر 
آنتی بادی IgG و IgM و گروه خونی 
بررسی شدند. افرادی به عنوان مبتال به 

عفونت کووید-۱۹ در نظر گرفته شدند 
که در یکی از سه گروه IgG .۱ مثبت، 
 IgM یا ۳.  و  مثبت   IgM و   IgG  .۲

مثبت قرار داشتند.
این مطالعه نشان داد که  بررسی های 
در  کووید-۱۹  عفونت  به  ابتال  شانس 
افراد با گروه خونی O در مقایسه با سایر 
گروه های خونی به طور معنی دار، ۳۰ 
درصد کم تر است. همچنین شانس ابتال 
به عفونت کووید-۱۹ در افراد با گروه 
خونی AB  کم تر  )۱۸ درصد( و در 
افراد با گروه خونی A و B به ترتیب 
البته  است.  بیش تر  درصد   ۳۳ و   ۱۹
این تفاوت از نظر آماری قابل مالحظه 

نیست.
تحقیق،  این  پژوهشگران  گفته  به 
بررسی سوابق بیماری های زمینه ای در 
این مطالعه به صورت خوداظهاری انجام 
شده و این مورد یکی از محدودیت های 
این مطالعه است؛ چرا که احتمال کم 
گزارش دهی یا بیش گزارش دهی وجود 

تمام  برای  محدودیت  این  البته  دارد. 
گروه های خونی مشابه بوده است.

همچنین با توجه به این که فراوانی گروه 
خونی AB در جامعه پایین است، توان 

مطالعه برای بررسی ارتباط کم است.
این مطالعه نشان داد که گروه خونی 
O یک عامل محافظت کننده در برابر 

کووید-۱۹ است.
تحقیق»هر  این  پژوهشگران  گفته  به 
مقطعی  مطالعات  در  عمدتاً  چند 
و  آن  طراحی  ماهیت  دلیل  به 
جمع آوری اطالعات مواجهه و پیامد با 
محدودیت هایی از نظر استنتاج علیتی 
همراه است، ولی در این مطالعه با توجه 
خونی  گروه  مستقل  متغیر  این که  به 
است، می توان اظهار داشت که ارتباط 
مشاهده شده، یک ارتباط علیتی است«.

این محققان پیشنهاد می کنند در نظام 
مراقبت کووید-۱۹ به متغیر گروه خونی 

توجه شود.
در انجام این تحقیق، حامد روحانی زاده، 
سید عباس موسوی و جمشید یزدانی 
چراتی به همراه جمعی از پژوهشگران و 
اساتید دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 

مشارکت داشتند.
یافته های این مطالعه خرداد ماه سال 
جاری به صورت مقاله علمی با عنوان 
عفونت  بین  همبستگی  »بررسی 
در   ABO خونی  گروه  و  کووید-۱۹ 
جمعیت استان مازندران: یک مطالعه 
مقطعی« در مجله دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران منتشر شده است.

انجام موفقیت آمیز تعمیرات سالیانه مگامدول A واحد شهید خرازی 

بیژن کردستانی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه

کرمانشاه تبدیل به مقصد سرمایه گذاری می شود

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران بررسی کردند؛

دارندگان گروه های خونی O و AB کم تر به کرونا مبتال می شوند

استان ها 



اخبار کوتاه اخبار کوتاه

تسریع در پرداخت هزینه های بیمه تکمیلی 
بازنشستگان تا سقف5۰۰ هزار تومان 

شدن  فراهم  از  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
امکان پرداخت ۲۴ ساعته هزینه های درمانی بازنشستگان و 
وظیفه بگیران تحت پوشش بیمه تکمیلی این صندوق تا سقف 
۵۰۰ هزار تومان در مراکز استان ها و شعب اصلی و تا ۷۲ 
ساعت در سایر شعب و نمایندگی های آتیه سازان خبر داد. 
اکبر افتخاری با اعالم این خبر افزود: طبق توافقی که با شرکت 
بیمه آتیه سازان حافظ داشتیم، مقرر شد از روز شنبه ۱۲ تیرماه 
۱۴۰۰ هزینه های بیمه درمانی بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت 
پوشش بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری که مبلغ آن 
کمتر از پنج میلیون ریال )۵۰۰ هزار تومان( باشد، به صورت 
مستقیم و یک روزه در مراکز استان ها و شعب اصلی و تا سه 
روز در سایر شعب و نمایندگی های این شرکت پرداخت شود.

خودروهای فاقد معاینه  فنی توسط 
دوربین های برون شهری جریمه می شوند

رصد  از  کشور  خودروهای  فنی  معاینه  اجرایی  امور  مدیر 
خودروهای فاقد معاینه فنی توسط دوربین های نظارتی برون 

شهری و به دنبال آن جریمه این خودروها خبر داد. 
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از اتحادیه سازمان های حمل و 
نقل همگانی کشور، عبداهلل متولی با تاکید بر تصویب و ابالغ 
آیین نامه اجرایی ماده )۸ ( قانون هوای پاک در خصوص سن 
فرسودگی خودروها افزود: در راستای وظایف قانونی خود و 
رفع  و   ایمن سازی  برای  دولت  هیئت  مصوبات  اساس  بر 
سوخت،  مصرف  کاهش  و  سازی  بهینه  خودرویی،  نواقص 
کاهش آالیندگی وسایل حمل و نقل و افزایش ضریب ایمنی 
خودروهای سبک و سنگین، ضمن همکاری با نیروی انتظامی،  
پلیس راهور و وزارت راه و شهرسازی با جدیت پیگیر اجرای 

آیین نامه اجرایی ماده )۸( قانون هوای پاک است.
وی ادامه داد:  طبق توافق اخیر به زودی عالوه بر محدوده 
برون  نظارتی  دوربین های  LEZ  شهری؛  و  ترافیک  طرح 
شهری در محورهای جاده ای  نیز برای حفظ سطح ایمنی 
با  کشور  مواصالتی  محورهای  در  خودروها  آالیندگی  و 
و  فنی  معاینه  گواهی  فاقد  )کد( جریمه  تخصیص شماره 
اقدام  ذیربط  ادارات  و  سازمان  توسط  فرسوده  خودروهای 

خواهد شد.
متولی در همین رابطه با اشاره به آیین نامه ماده ) ۸( قانون 
گفت:  خودروها  فرسودگی  سن  خصوص  در  پاک  هوای 
چنانچه هر خودرویی پس از ۲ دوره متوالی مطابق آیین نامه 
یادشده نتواند گواهی معاینه فنی معتبر اخذ کند، مشمول 

محدودیت های ماده )۸ ( قانون فوق الذکر خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور 
با تاکید بر تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی اظهارداشت: 
مراکز معاینه فنی عالوه بر رصد و پایش دائمی از طریق 
مرکز داده کاوی اطالعات سامانه سیمفا؛ به صورت مستمر  
از طریق بازدیدهای حضوری و سرزده توسط کارشناسان 
ارزیابی قرار خواهند  اتحادیه مورد سنجش و  معاینه فنی 

گرفت.
متولی اضافه کرد: با توجه به اهمیت مقوله معاینه فنی از این 
پس نظارت بر مراکز معاینه فنی تشدید و مسئولیت ناظران 
فنی  معاینه  ستادهای  که  طوری  به  شد  خواهد  دوچندان 
شهرداری ها و کارگروه های استانداری براساس مصوبه هیات 
دولت موظف به نظارت حداکثری بر عملکرد مراکز معاینه فنی 

با افزایش بازرسی های سرزده خواهند.

سرخک؛ مسری ترین بیماری عفونی است
به دنبال آغاز پاندمی کرونا در جهان، روند واکسیناسیون برای 
سایر بیماری ها با کاهش مواجه شد که در کشور ما هم این 
چالش بروز پیدا کرد، اما باید توجه کرد که عدم واکسیناسیون 
کودکان در این شرایط می تواند خطر بروز و شیوع بیماری هایی 

چون سرخک را افزایش دهد. 
یک  دچار  دنیا  کرونا،  ویروس  آمدن  با  ایسنا،  گزارش  به 
تعداد  بود.  آن  از  جزئی  هم  ایران  که  جهانی شد  پاندمی 
ابتدا  از همان  بیماری مبتال شدند.  این  به  افراد  از  زیادی 
گروه های ضد واکسن با ایجاد شایعه در گروه ها و شبکه های 
اجتماعی باعث ایجاد رعب و وحشت در برخی خانواده ها 
شدند و بر این اساس برخی خانواده ها هم از واکسیناسیون 
هم  اساس  همین  بر  کردند.  خودداری  خود  فرزندان 

ویروس ها تکثیر یافتند.
ایران  ویروس ها ویروس سرخک است که در  این  از  یکی 
به مرحله حذف رسیده بود، اما چندی پیش اعالم شد که 
۲۵ مورد جدید این بیماری در شهرهای خراسان رضوی، 
سیستان و بلوچستان، البرز و هرمزگان شناسایی شد که 
این عامل باعث اعالم خطر طغیان بیماری سرخک در ایران 
غیرقابل جبران  عامل  این  که  کرد  توجه  باید  است.  شده 

خواهد بود.
سرخک؛ مسری ترین بیماری عفونی

واکسن؛ مهمترین سد حفاظتی مقابل سرخک
در عین حال به گفته دکتر محسن زهرایی- رییس اداره 
بهداشت،  وزارت  واکسن  با  پیشگیری  قابل  بیماری های 
مورد  در  اگر  است.  عفونی  بیماری  ترین  مسری  سرخک 
کرونا اعالم می شود که هر یک مبتال می تواند ۲ تا ۳ نفر 
را بیمار کند، در مورد سرخک هر یک بیمار در تماس با 
افراد دیگر می تواند تا ۱۸ نفر را بیمار کند؛ بنابراین سرخک 
بسیار مسری است و باید در نظر داشت که مهم ترین سد 
حفاطتی ما در این بیماری واکسیناسیون است و می بایست 
پوشش واکسیناسیون کودکان در حد باالیی بماند تا بتواند 

جلوی چرخش ویروس را بگیرد.
بر این اساس به یاد داشته باشید که واکسیناسیون فرزندان تان 
را در ۱۲ ماهگی و ۱۸ ماهگی برای محافظت از آنها انجام 
دهید. باید توجه کرد که واکسیناسیون به موقع فرزندان تان 

آنها را از تمام بیماری ها حفظ می کند.
باید توجه کرد که واکسینه نکردن به موقع فرزندان تان سالمت 

آنها را با خطر مواجه می کند.
بنابر اعالم کانال تلگرامی وبدا، در عین حال  بیماری سرخک 
سرایت پذیری باالتری دارد. بنابراین به بهانه کرونا و بر اساس 
واکسیناسیون،  ضد  گروه های  علمی  غیر  و  جعلی  اظهارات 
تزریق واکسن به فرزندان تان را علیه سرخک در ۱۲ و ۱۸ 

ماهگی به تاخیر نیندازید.

دستگیری مجرم مدعی افزایش دنبال 
کنندگان در صفحات مجازی

مجرم  دستگیری  و  شناسایی  از  پایتخت  فتا  پلیس  رئیس 
اینترنتی که با ادعای افزایش دنبال کنندگان صفحات مختلف 

اقدام به کالهبرداری  می کرد، خبر داد. 
به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس 
فتا تهران بزرگ اظهار کرد: شخصی به پلیس فتا پایتخت 
مراجعه کرد و مدعی شد که از فروشندگان فعال کفش و کتانی 
تهران است و به جهت انجام تبلیغات و افزایش دنبال کنندگان 
صفحه اینستاگرامی فروشگاهش با هدف افزایش فروش و با 
توجه به ناآشنا بودنش با مباحث این حوزه با جستجو در فضای 
مجازی با فردی آشنا شده که ادعای تخصص در این موضوع و 

افزایش دنبال کنندگان تضمینی صفحه وی را داشته.
وی افزود: شاکی در ادامه اظهار داشت پس از مدتی که از 
آشنایی من و این فرد گذشت وی از من درخواست واریز مبلغ 
۲۰۰ میلیون ریال جهت انجام کار را داشت  و بنده هم با 
اعتمادی که به او پیدا کرده بودم این مبلغ را به حساب او واریز 
کردم اما پس از واریز، تلفن همراهش را خاموش کرد و دیگر 
خبری از او نداشتم و متوجه شدم از من کالهبرداری کرده 
است.این مقام انتظامی بیان کرد: بررسی موضوع کالهبرداری 
و  گرفت  قرار  پلیس  این  کار  دستور  در  ویژه  صورت  به 
کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات خود را آغاز کردند و با 
تحقیقات صورت گرفته و اقدامات خاص پلیسی موفق شدند 
مجرم را در فضای مجازی شناسایی کنند. سرهنگ گودرزی 
خاطر نشان کرد: بعد از به دست آمدن اطالعات هویتی این 
کالهبردار اینترنتی برای پلیس و پس از تشریفات قضایی متهم 
در یکی از شهر های اطراف تهران توسط تیم عملیات پلیس 
فتا پایتخت دستگیر شد.وی با بیان اینکه در طی روند بررسی 
پرونده به تعداد مالباختگان پرونده اضافه می شد ادامه داد: 
مجرم پس از مواجهه با ادله دیجیتال ضمن پذیرفتن جرم خود 
گفت با این شیوه تاکنون از ۳۰ نفر کالهبرداری کرده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه با اعتراف صریح 
متهم ارزش ریالی این کالهبرداری حدود چهار میلیارد ریال 
برآورد شده توصیه کرد: به هویت ها در فضای مجازی اعتماد 
نکنند و قبل از سرمایه گذاری از طریق فضای مجازی شناخت 
کافی از طرف مورد معامله را داشته باشند و تا حصول اطمینان 
از اطالعات شغلی و هویتی طرف مقابل و یا دریافت خدمات 
از هرگونه واریز وجه و یا بیعانه خودداری کنند و در صورت 
www. مشاهده هرگونه مورد مشکوک با مراجعه به سایت

cyberpolice.ir موارد را گزارش کنند.

غربالگری مسافران در مبادی مرزی 
ادامه دارد

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر از غربالگری و 
پایش سالمت ۴۱۲ هزار و ۵۲۳ مسافر ورودی در مبادی مرزی 

رسمی کشور به منظور کنترل شیوع بیماری کرونا خبر داد. 
به گزارش ایسنا، مهدی ولی پور ضمن تاکید بر تداوم اجرای 
طرح کنترل بهداشتی مسافران در مبادی مرزی کشور گفت: 
این طرح با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از ۲۰ اسفند ۹۹ آغاز شده و تا۱۰ تیرماه، ۴۱۲ هزار و ۵۲۳  نفر 

از مسافران کنترل و غربالگری شده اند.
وی افزود: در این مدت ۵۷ هزار و ۱۶۷ مورد تست فوری و 
۳۷ هزار و ۲۴۲ مورد تست پی سی آر از مسافران مشکوک به 
کرونا گرفته شده است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت 
هالل احمر؛ ولی پور گفت: این طرح با مشارکت ۴۷۱ نیروی 

عملیاتی در ۱۶ استان در حال اجراست.

بحران اقلیمی و خطر افزایش زاد و ولد 
انگل های بیماری زا

برای  شرایط  دارد  احتمال  آب وهوایی  بحران  روند  ادامه  با 
زیست انگل های گرمسیری مانند »لشمانیاز« مساعدتر شود 
کارشناسان محیط زیست هشدار داده اند که بحران آب وهوایی 
و تغییر کاربری اراضی می تواند محیط مساعدی برای انگل های 
گوشت خوار موسوم به »لشمانیا« ایجاد کند و شمار بیشتری 
از مردم ایاالت متحده را به این موجودات آلوده نماید.مطالعات 
زیادی که کارشناسان حوزه آب وهوا در سراسر جهان انجام 
شیوع  زمین، خطر  دمای  افزایش  با  می دهد  نشان   داده اند، 
بیماری های گرمسیری ناشی از حشرات و آفت ها در مناطق 
خنک  و معتدل جهان همچون اروپا و بخش هایی از ایاالت 
متحده افزایش یافته است.آنها می گویند با ادامه روند بحران 
انگل های  زیست  برای  شرایط  که  دارد  احتمال  آب وهوایی 
)سالک(  لشمانیاز  بیماری  عامل  انگل  همچون  گرمسیری 
مساعدتر شود و راحت تر بتوانند به بدن میزبان هایی که دستگاه 
ایمنی ضعیف تری دارند، وارد شود و حتی ممکن است سبب 
شود فصل شیوع این بیماری ها طوالنی تر و وضعیت در دوره 
راه نیش »شن مگس«ها  از  لشمانیا  ابتال وخیم تر شود.انگل  
به انسان انتقال می یابد. خود شن مگس نیز با تغذیه از خون 

پستانداران از جمله جوندگان به این انگل مبتال می شود.
همچون  عالئمی  با  که  )سالک(  لشمانیاز  انگلی  بیماری 
زخم های دایره ای پوشیده از الیه های ضخیمی چرک زردرنگ 
شناخته می شود در گذشته جزو بیماری های مسری در مناطق 
برزیل،  مانند  و در کشورهایی  به شمار می رفت  گرمسیری 
مکزیک و هند شایع بود اما حاال متخصصان می گویند که در 
ایالت هایی از آمریکا همچون تگزاس و اوکالهما نیز شایع شده 

است و احتمال دارد در آینده به کانادا هم برسد.
گونه  عمدتا مسری این انگل در ایاالت متحده یعنی لشمانیا 
مکزیکانا، عالئم خفیف تری دارد که خودبه خود بهبود می یابد 
اما محققان می گویند برخی گونه های آن نیز می تواند موجب 
مرگ شود. مثال گونه لشمانیاز احشایی که در هند به آن »کاال-

آزار« )تب سیاه( می گویند اگر درمان نشود در ۹۵ درصد موارد 
کشنده است و عالئم آن تب، کم خونی، کاهش وزن و ورم 
طحال و کبد است.پژوهشگران می گویند لشمانیاز ساالنه بین 
یک و نیم تا دو میلیون نفر را مبتال می کند و  مرگ حدود 
۷۰ هزار نفر را سبب می شود.به نوشته روزنامه ایندیپندنت، 
بنا بر اعالم سازمان بهداشت جهانی، این بیماری بیشتر در 
کشورهای فقیر شایع است؛ چون بودجه چندانی برای تولید 
و  نمی شود  صرف  بیماری  این  درمان  در  کاراتر  داروهای 
داروهای میلتوفسین و آمفوتریسین هم که فعال برای درمان 

این بیماری به کار می روند، سمی و گرانقیمت  هستند.

جواد طالبی، کارشناسی ارشد جغرافیا و 

برنامه ریزی شهری و گردشگری
 SOCIAL( اجتماعي  سرمایه 
است  نویني  مفهوم   ،)CAPITAL
و  اقتصادي  هاي  دربررسي  امروزه  که 
اجتماعي جوامع مدرن مطرح گردیده 
است. طرح این رویکرد در بسیاري از 
مباحث اقتصادي )عالوه بر حوزه هاي 
دهنده  نشان   ، فرهنگي-اجتماعي( 
روابط  و  ساختارها  نقش  اهمیت 
و  اقتصادي  متغیرهاي  بر  اجتماعي 
توسعه جامعه است. سرمایه اجتماعي 
و  فرهنگي  عوامل  بر  مبتني  عمدتا 
اجتماعي بوده و شناسایي آن به عنوان 
یک نوع سرمایه چه در سطح مدیریت 
کالن توسعه کشورها و چه در سطح 
مي  ها،  سازمان  و  شهرها  مدیریت 
تواند شناخت جدیدي را از نظام هاي 
و  کرده  ایجاد  اجتماعي   - اقتصادي 
مدیران را در هدایت بهتر کالنشهرها 
یاري کند. از سرمایه اجتماعي تعاریف 
از  یکي  است.  گردیده  ارائه  مختلفي 
سرمایه  که  است  این  مطرح  تعاریف 
اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود 
که  است  اجتماعي  هاي  نظامم  در 
موجب ارتقاي سطح همکاري اعضاي 
آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن 
سطح هزینه هاي تبادالت و ارتباطات 

مي گردد.
 براساس این تعریف ، مفاهیمي نظیر  
داراي  نیز  و مدني  اجتماعي  نهادهاي 
سرمایه  با  نزدیکي  مفهومي  ارتباط 
اجتماعي مي گردند. بانک جهاني نیز 
سرمایه اجتماعي را پدیده اي مي داند 
اجتماعي،  نهادهاي  تاثیر  حاصل  که 
روابط انساني و هنجارها بر روي کمیت 
و  است  اجتماعي  تعامالت  کیفیت  و 
تجارب این سازمان نشان داده است که 
این پدیده تاثیر قابل توجهي بر اقتصاد و 

توسعه کشورهاي مختلف دارد.
 سرمایه اجتماعي برخالف سایر سرمایه 

ها به صورت فیزیکي وجود ندارد بلکه 
حاصل تعامالت و هنجارهاي گروهي و 
اجتماعي بوده و ازطرف دیگر افزایش 
آن مي تواند موجب پایین آمدن جدي 
سطح هزینه هاي اداره جوامع  و نیز 
هزینه هاي عملیاتي سازمان ها گردد. 
حاصل  توان  مي  را  اجتماعي  سرمایه 
پدیده هاي ذیل در یک نظام اجتماعي 
دانست . ااعتماد متقابل ، تعامل اجتماعي 
متقابل ، گروههاي اجتماعي ، احساس 
هویت جمعي و گروهي ، احساس وجود 
تصویري مشترک از آینده ، کار گروهي. 
بسیار  نقش  اجتماعی  سرمایه  امروزه 
مهمتری از سرمایه فیزیکی و انسانی در 
شهرها ایفا می کند و ارزش ها، هنجارها، 
روابط  شبکه های  و  اجتماعی  روابط 
جمعی، انسجام بخش میان شهروندان 

و سازمان هاست.
به  اجتماعي  تعامالت  و  هنجارها  این 
این جهت به عنوان یک سرمایه و در 
مي  تعریف  اجتماعي  سرمایه  قالب 
گردند که داراي کارکردهاي اقتصادي 
هستند.  شهري  هاي  نظام  در  مهمي 
است  قادر  مناسب،  اجتماعي  سرمایه 
هاي  همیاري  و  مشارکت  جلب  با  تا 
و  خدمات  ارایه  هاي  هزینه  مردمي، 
مناطق  با  مرتبط  تعامالت  و  تبادالت 
مختلف  شهري  سازمانهاي  و  شهري 
فرسوده،  هاي  بافت  بازسازي  نظیر 

حفظ و مراقبت از امکانات و تجهیزات 
شهري، پاکیزگي و زیباسازي محالت، 
تفکیک زباله از مبدا، توسعه فضاي سبز، 
و به طور کلي کنترل و نظارت از طریق 
سلسله مراتب و مقررات بوروکراتیک را 
در حد قابل توجهي کاهش دهد. هزینه 
هاي تعامالت اجتماعي و اقتصادي در 
جوامع و سازمان هایي که داراي سرمایه 
اجتماعي بهینه اي نیستند باالست و 
این امر به دلیل باالرفتن هزینه هاي 
نظارت و کنترل ، دوباره کاري و اعمال 

دستورالعمل هاي رسمي است.
  هرچه سرمایه اجتماعي در یک نظام 
موجب  باشد،  باالتر  شهري  مدیریت 
به  مربوط  هاي  هزینه  آمدن  پایین 
تعامالت رسمي مي گردد. این امر نشان 
بین  هماهنگي  که  است  آن  دهنده 
براساس  اجتماعي  هاي  نظام  اعضاي 
هنجارهاي غیررسمي در حال تبدیل 
جوامع  در  مهم  بحث  یک  به  شدن 
مختلف است و به تدریج جایگاه مهم 
تري را در الگوهاي اقتصادي نوین به 

خود اختصاص مي دهد.
سرمایه  بررسي  در  محوري  سوال    
و  شهروندان  که  است  این  اجتماعي 
مدیران شهري تا چه میزان به دیگران 
اعتماد دارند. این اعتماد نتیجه تعامالت 
انجمن  ها،  در گروه  اجتماعي موجود 
ها و فعالیت هاي اجتماعي است. بنابر 

این اگر سطح اعتماد از حد فردي به 
سطح اجتماعي انتقال یابد، به عنوان 
گردد.  مي  تلقي  باارزش  سرمایه  یک 
این سرمایه موجب پایین آمدن هزینه 
اقتصادي  و  اجتماعي  تعامالت  هاي 
توسعه  راستاي  اقدامات مختلف در  و 
شهر مي گردد. افزایش اعتماد متقابل 
در یک جامعه شهري مي تواند به نحو 
قابل توجهي کارایي نظام هاي مدیریتي 
صاحبنظران  از  بعضي  و  ببرد  باال  را 
مدیریت ، ارزش آن را براي یک سازمان 

از اطالعات  باالتر مي دانند .
  عضویت در نهادهاي مدني را مي توان 
یکي از ابعاد سرمایه اجتماعي دانست. 
نهادهاي مدني نظیر انجمن هاي صنفي 
، حرفه اي ، شوراهاي شهري و محلي 
، کتابخانه ها، کانون ها و انجمن هاي 
اجتماعی  هنری،   ، ورزشي  علمي، 
 ، زیست  محیط  حامي  هاي  گروه  و 
انجمنهاي تجاري ، کشاورزي و موارد 
مشابه از این دسته هستند. سازماندهي 
موجب  اجتماعي  نهادهاي  در  افراد 
پرورش و توسعه فرهنگ هاي صنفي 
و حرفه اي خاص در این نهادها شده و 
ضمن ایجاد سطح باالتري از مشارکت و 
تعلق اجتماعي ، موجب تسریع و کاهش 
بسیاري از هزینه هاي توسعه شهري مي 
گردد.سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
ساری می تواند با زمینه سازی موثر در 
راه اندازی کانون ها و تشکل های همکار 
در حوزه های مدیریت و برنامه ریزی 
شهری گام موثری را در توانمندسازی 
خاطر  تعلق  افزایش  اعضا،  تخصصی 
شهروندان به هنجارهای زندگی شهری، 
ارتقای سطح اعتماد عمومی و سرمایه 
اجتماعی بردارد و با سپردن تدریجی 
نهادهایی،  چنین  به  شهری  وظایف 
وظایف  بار  و  ها  هزینه  کاهش  ضمن 
سیاست  نقش  تقویت  به  شهرداری، 
به  نیل  و  نهاد  این  نظارتی  و  گذاری 

توسعه پایدار شهری یاری رساند. 

سرپرست اداره  کل کمیسیون پزشکی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری 
استان های  در  کمیسیون  این  جلسات 
کشور برای تعیین و احراز درصد از کار 
افتادگی جانبازان خبر داد.  دکتر سید 
برگزاری  به  اشاره  با  متقی  حمیدرضا 
کمیسیون پزشکی تعیین درصد و حق 
کرمانشاه  استان  در  جانبازان  پرستاری 
گفت: این کمیسیون در هفته اول تیر 
ماه با حضور ۷ نفر از متخصصین، دبیر و 
۲ کارشناس کمیسیون پزشکی تشکیل 
از متقاضیان بر اساس نوع  و ۲۷۰ نفر 
غیرجنگی  بیماری های  و  مجروحیت 
توسط متخصصین مربوطه ویزیت شدند.

وی افزود: کمیسیون پزشکی تعیین درصد 
و حق پرستاری جانبازان استان قم نیز در 
این هفته با حضور ۶ متخصص، دبیر و 
۲ کارشناس کمیسیون پزشکی تشکیل 
شد، که در پایان ۱۳۷ نفر از متقاضیان 
بر اساس نوع مجروحیت و بیماری های 
غیرجنگی ویزیت شدند.همچنین مدیرکل 
مصدومین شیمیایی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران کشور گفت: در پی پیگیری ها و 

درخواست  شماری از مصدومان شیمیایی 
سردشت برای احراز جانبازی شیمیایی 
خود، ۶۴۲ فقره پرونده جدید ثبت و پس 
از تشکیل به بنیاد شهید و امور ایثارگران 
معرفی شدند.سعید عطاری چهارم تیر ماه 
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
جهت احراز جانبازان شیمیایی در مرحله 
جدید که از سال گذشته آغاز شده بود 
در کمیته سه نفره شهرستانی اسناد و 
مدارک ۷۷۷ نفر درخواست کننده جدید 
بررسی شد که از این تعداد اسناد و مدارک 
اولیه ۶۴۲ نفر تایید و احراز شد .وی اضافه 
کرد: از این تعداد نیز اسناد و مدارک ۵۰۰ 
نفر فعالً در سیستم ثبت تا برای این افراد 
کمیسیون پزشکی برگزار شود.پیشتر نیز 
مدیر کل کمیسیون پزشکی بنیاد برگزاری 
این کمیسیون ها را  در شهر تبریز اعالم 
کرد که در مجموع این کمیسیون ها ۲۴۰ 
نفر از متقاضیان بر اساس نوع مجروحیت 
شدند.  ویزیت  غیرجنگی  بیمارهای  و 
حق  به  مربوط  پرونده  همچنین ۲۰۰ 
و  شهدا  معظم  خانواده های  پرستاری 
جانبازان نیز در جلسات کمیسیون پزشکی 

استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار 
گرفت.وی افزود: کمیسیون پزشکی تعیین 
استان  شهرستان های  جانبازان  درصد 
تهران با حضور هشت نفر از متخصصان، 
دبیر و دو کارشناس کمیسیون پزشکی 
در شهر ری تشکیل شد. در جلسات این 
کمیسیون ۲۲۵ نفر از متقاضیان بر اساس 
نوع مجروحیت و بیماری های غیرجنگی 
توسط متخصصان مربوطه ویزیت شدند.

مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید 
برگزاری  خصوص  در  ایثارگران  امور  و 
خراسان  استان  در  پزشکی  کمیسیون 
رضوی گفت: کمیسیون پزشکی تعیین 
درصد جانبازان و کمیسیون مربوط به 
پرونده های موضوع ماده ۲۲ و ۲۶ قانون 
با  ایثارگران   به  خدمات رسانی  جامع 
حضور هشت نفر از متخصصان متشکل از 
همکاران تهران و استان خراسان رضوی، 
دبیر و دو کارشناس کمیسیون پزشکی 
در شهر مشهد تشکیل شد. در جلسات 
از  نفر  مجموعاً ۳۲۰  کمیسیون ها  این 
و  مجروحیت  نوع  اساس  بر  متقاضیان 
بیماری های غیرجنگی توسط متخصصان 

همچنین  شدند.  ویزیت  مربوطه 
پرستاری  حق  به  مربوط  پرونده   ۴۰۰
خانواده های معظم شهدا و جانبازان استان 
خراسان رضوی نیز در این مدت مورد 

بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد کمیسیون پزشکی تعیین 
درصد جانبازان استان اصفهان  با حضور 
هشت نفر از متخصصان متشکل از تهران 
و استان اصفهان، دبیر و دو کارشناس 
اصفهان  شهر  در  پزشکی  کمیسیون 
تشکیل شد. در این کمیسیون ها جمعاً 
نوع  اساس  بر  متقاضیان  از  نفر   ۲۰۰
غیرجنگی  بیماری های  و  مجروحیت 
توسط متخصصان ویزیت شدند.مدیرکل 
کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران با اشاره به برگزاری کمیسیون 
استان  جانبازان  درصد  تعیین  پزشکی 
البرز  گفت: این کمیسیون با حضور هفت 
نفر از متخصصان، دبیر و دو کارشناس 
کمیسیون پزشکی در شهر کرج تشکیل 
شد و ۲۲۰ نفر از متقاضیان بر اساس 
نوع مجروحیت و بیماری های غیرجنگی 

توسط متخصصان مربوطه ویزیت شدند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت 
نیز با توجه به اینکه تعطیلی سفرهای 
حج، عمره و عتبات شرایط خاصی را 
برای مجموعه حج و زیارت ایجاد کرده، 
بر لزوم توجه به ضرورت ها و فعالیت های 

محوری و اولویت دار تاکید کرد. 
حج،  رسانی  اطالع   پایگاه  گزارش  به 
عبدالفتاح  والمسلمین  االسالم  حجت 
بعثه  نواب در نشست شورای مدیران 
مقام معظم رهبری با توجه به شرایط 
بر  زیارتی  سفرهای  تعطیلی  از  ناشی 
راهکارهای  ارائه  و  نگری  آینده  لزوم 
جدید برای بهینه شدن برنامه های بعثه  

در شرایط مختلف تاکید کرد.
ریاست  به  که  نشست  این  در 
سید  حجت االسالم  والمسلمین 
نماینده  تشکیل شد،  نواب  عبدالفتاح 
ولی فقیه در امور حج و زیارت از معاونت 
بعثه  مختلف  واحدهای  مدیران  و  ها 
تا جمع  خواست  رهبری  معظم  مقام 
خصوص  در  خود  های  بررسی  بندی 

سال  برای  مجموعه  این  های  برنامه 
۱۴۰۰ را ظرف دو هفته آینده به این 
نشست ارائه دهند تا گام های پیش رو 

باز تعریف شود.
با  واحدها  همه  کارکنان  گفت:  وی 
را  راهکارهایی  نگری  آینده  و  مطالعه 
که می تواند به راهبری بهینه فرآیندها 
بیانجامد؛ ارائه دهند تا با دست پر برنامه 

های سال ۱۴۰۰ اجرایی شود.
در این جلسه محمد حسین خوشنویس 

معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران 
فناوری  و  فرآیندها  بهبود  واحدهای 
و  انسانی  منابع  مالی،  امور  اطالعات، 
تحول  و  بودجه  برنامه،  و  پشتیبانی 
سازمانی این معاونت برنامه های خود 
را برای سال ۱۴۰۰ بیان کردند و در 
ادامه نیز حجت االسالم هادی اکبری 
هنری  و  فرهنگی  موسسه  مدیرعامل 
مشعر و میرزا علیزاده رئیس پژوهشکده 
این  فعالیت های  حج و زیارت درباره 

در سال ۱۴۰۰  فرهنگی  دو مجموعه 
گزارش دادند.

رئیس  رشیدیان  علیرضا  این  از  پیش 
سازمان حج و زیارت تعداد افرادی را که 
فیش ثبت نام برای اعزام به عمره مفرده 
در اختیار دارند حدود پنج میلیون و 
اکبر  و  کرد  عنوان  نفر  هزار  هشتصد 
رضایی معاون حج و عمره این سازمان 
بر لزوم اتخاذ تدابیر مناسب و آمادگی 
برای امور اجرایی متناسب با سیاست 
های کشورمان و تغییرات در خصوص 
سفر عمره و افزایش بیش از ۱۵ برابری 
شرکت های عمره در عربستان تاکید 
کرد. نماینده ولی فقیه در امور حج و 
زیارت نیز از مسئوالن و مدیریت های 
مختلف سازمان حج وبعثه مقام معظم 
برنامه ریزی ها و  رهبری خواست در 
با کشور میزبان پس  تفاهم هایی که 
کرونا صورت  بحران شیوع  از  عبور  از 
خواهد گرفت، حفظ حقوق زائر را در 

اولویت قرار دهند. 

اهمیت توسعه سرمایه اجتماعی در مدیریت نوین شهری

برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد شهید در استان های کشور

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:

تعطیلی حج، عمره و عتبات شرایط خاصی را برای حج و زیارت ایجاد کرده است
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»سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی«
 در بازار کتاب

کتاب »سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی« نوشته پاتریک 
فرانکوئیس با ترجمه محسن رنانی و رزیتا مویدفر منتشر شد. 
به گزارش ایسنا، این کتاب در ۲۱۴ صفحه با شمارگان هزار 
نسخه و قیمت ۴۲هزار تومان توسط موسسه عالی آموزش و 

پژوهش مدیریت و برنامه ریزی منتشر شده است. 
توسعه  و  اجتماعی  »سرمایه  کتاب  جلد  پشت   نوشته  در 
اقتصادی« آمده است: ماموریت این کتاب تبیین رابطه سرمایه 
اجتماعی با فن آفرینی است. و البته فن آفرین را به عنوان مدیر 
خط شکن توسعه می بیند. یعنی نوسازی )مدرنیزاسیون( که 
یکی از مراحل مقدماتی توسعه است زمانی پی درپی می تواند 
گسترش یابد و بخش های تازه تر و نوتر زندگی را در برگیرد 
که به طور متوالی در فناوری، فن آفرینی رخ دهد و فناوری های 

جدیدی وارد عرصه های تازه ای از زندگی شوند. 
برای آن که نیروهای خالق و فن آفرین دست به فن آفرینی 
و  نااطمینانی هستیم،  پایین بودن  و  ثبات  نیازمند  ما  بزنند 
سرمایه اجتماعی یکی از اصلی ترین منابع کاهش نااطمینانی در 
هر جامعه ای است. در این جا حلقه اصلی فن آفرینی و سرمایه 
اجتماعی شکل می گیرد؛ سرمایه اجتماعی رفتارهای انسان ها 
و آینده را پیش بینی پذیر، فعالیت های اقتصادی را امیدبخش، 
و ارتباطات، تعامالت و مبادالت را لذت بخش می کند. و هرچه 
سرمایه اجتماعی کاهش یابد نه تنها دلپذیری فعالیت ها کم 
می شود، بلکه خطر فریب خوردن و از دست دادن فرصت ها 
هرچه  البته  و  می یابد.  افزایش  مالکیت  به حقوق  تعرض  و 
اخالق  بی حرمت تر،  قانون  بی ثبات تر،  در جامعه ای سیاست 
شکننده تر، سنت ها تخریب شده تر، سیاست مداران فریبکارتر، 
اجتماعی  سرمایه  باشد،  کم تر  شفافیت  و  گسترده تر،  فساد 
پایین تر خواهد بود و چنین می شود که در جامعه ای با چنین 

ویژگی هایی اصوال فن آفرین شکل نمی گیرد.

اعالم شرایط حمایت 2.5 میلیاردی از 
»دینامیت« و »درخت گردو«

جزئیات حمایت از فیلم های جدید برای اکران در سینماها 
اعالم شد. به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، در جلسه 
فوق العاده بررسی آسیب های کرونا در سینما به منظور تشویق 
صاحبان فیلم های دارای قابلیت جذب مخاطب برای اکران در 
سینماهای کشور، طرح شورای صنفی نمایش مورد بررسی 
قرار گرفت.در این جلسه بسته پیشنهادی اخیر شورای صنفی 
نمایش در خصوص حمایت از اکران فیلم های جدید مطرح و 
بعد از بحث و بررسی مقرر شد به صاحبان فیلم های با قابلیت 
جذب مخاطب که از این پس اکران می شوند پس از آنکه فروش 
آنها از مبلغ دو میلیارد تومان عبور کرد، یک میلیارد تومان به 
عنوان کمک پرداخت شود و پس از فروش پنج میلیارد تومان، 
کمک یک و نیم میلیاردی )مجموعا دو و نیم میلیارد تومان( 
پرداخت شود.متقاضیان اکران با شرایط اعالم شده می توانند 

تقاضای خود را به دبیرخانه شورای صنفی نمایش ارائه دهند.
در این جلسه که به ریاست حسین انتظامی برگزار شد، سعید 
رجبی فروتن، رمضانعلی حیدری خلیلی، محمد رحمتی، سید 
حسین سیدزاده، سید غالمرضا موسوی، محمد قاصد اشرفی، 
مرتضی شایسته، محمدرضا فرجی، و مسعود نجفی حضور 
داشتند.در حال حاضر دو فیلم »دینامیت« و »درخت گردو« به 
عنوان فیلم های جدیدی که پس از سه ماه روی پرده می روند 
معرفی شده اند. البته قرار بود »دینامیت«  اکران شود که به 
دلیل برگزار نشدن همین جلسه بلیت فروشی آن انجام نشد و 
طبق تبلیغ هایی که در فضای مجازی منتشر شده این فیلم در 

سینماها اکران می شود.

جشنواره مشترک فیلم و سریال برای 
کشورهای عرب زبان

تلویزیونی کشورهای  جشنواره مشترک تولیدات سینمایی و 
عرب زبان، تحت نظارت اتحادیه عرب از چهارم تا سیزدهم ماه 
نوامبر برگزار خواهد شد. اتحادیه عرب با همراهی اتحادیه عمومی 
هنرمندان عرب زبان و نیز مرکز فیلم مغرب، این جشنواره را با نام 
»جشنواره بین المللی سینمایی و تلویزیونی طنجه« برپا خواهد کرد.

یوسف العمیری، مسئول جشنواره طنجه درباره ضرورت تشکیل 
این جشنواره گفته است که زمان آن فرا رسیده بود تا با تشکیل 
یک جشنواره سینمایی و تلویزیونی زمینه همکاری هنرمندان و 
تولیدکنندگان عرب زبان با یکدیگر و نیز در سطح بین الملل فراهم 
شود.او تاکید کرده است با این اتفاق فرهنگ سینمای عرب زبان 
اشاعه پیدا کرده و  تولیدات تلویزیونی و سینمایی جهان عرب 
پیشرفت خواهند کرد.العمیری درباره شرایطی که این جشنواره 
عربی برای شرکت کنندگان فراهم می کند، توضیح داده است 
که در این جشنواره فعاالن حوزه صوت و تصویر می  توانند ارتباط 
مستقیمی با یکدیگر داشته باشند. همچنین در خالل جشنواره و 
از طریق مجمعی که در آن برپا می شود، تولیدکنندگان محصوالت 
صوت و تصویر می توانند برای محصوالت خود شرکای جدید پیدا 

کرده و یا تولیدات هنری شان را از این طریق به فروش برسانند.

حمایت از اکران فیلم های جدید مصوب شد
طی جلسه فوق العاده ای با محوریت بررسی آسیب های کرونا 
در سینما به منظور تشویق صاحبان فیلم های دارای قابلیت 
جذب مخاطب برای اکران در سینماهای کشور به عنوان یکی 
از طرح های شورای صنفی نمایش مورد بررسی و تصویب قرار 
گرفت. در این جلسه، بسته پیشنهادی اخیر شورای صنفی 
نمایش در خصوص حمایت از اکران فیلم های جدید مطرح 
شد و بعد از بحث و بررسی مقرر شد به صاحبان فیلم های 
با قابلیت جذب مخاطب که از این پس اکران می شوند پس 
ازآنکه فروش آنها از مبلغ ۲ میلیارد تومان عبور کرد، ۱ میلیارد 
تومان به عنوان کمک پرداخت شود و پس از فروش ۵ میلیارد 
تومان، کمک یک و نیم میلیاردی )مجموعا دو و نیم میلیارد 
تومان( پرداخت شود.بر اساس این گزارش و به نقل از روابط 
عمومی سازمان سینمایی، متقاضیان اکران با شرایط اعالم 
شده می توانند تقاضای خود را به دبیرخانه شورای صنفی 
نمایش ارائه دهند. این جلسه با حضور حسین انتظامی ، سعید 
رجبی فروتن، رمضانعلی حیدری خلیلی، محمد رحمتی، سید 
حسین سیدزاده، سید غالمرضا موسوی، محمد قاصداشرفی، 
مرتضی شایسته، محمدرضا فرجی و مسعود نجفی برگزار شد.

درخشش فیلمنامه نویس ایرانی در جایزه 
»فراتر از زمان« فرانسه

»ایمان داوری« با دو فیلمنامه »عشق یا مرگ« و »ارغنون«، 
از زمان« فرانسه را دریافت کرد. دو فیلمنامه   جایزه »فراتر 
عشق یا مرگ و ارغنون به نویسندگی ایمان داوری در سومین 
 )Beyond time genre awards( »دوره جایزه »فراتر از زمان
فرانسه که بیشتر به ژانرهای علمی تخیلی، جنایی، ترسناک و 

رومانتیک می پردازد، حضور پیدا کرد.
متعددی  جشنواره های  در  خود  فیلمنامه های  با  که  داوری 
حضور داشته، با ارغنون نامزد عنوان بهترین فیلمنامه شد و 
با عشق یا مرگ جایزه بهترین فیلمنامه این رویداد بین المللی 
 ciné ciné را از آن خود کرد.جایزه »فراتر از زمان« تحت نظر
فرانسه و مورد تایید وبسایت Imdb.com است. سومین دوره 

این جایزه بصورت آنالین برگزار می شود.
ایمان داوری یکی از فیلمنامه نویسان و کارگردانان جوان و 
مستقل کشور است که تاکنون بیش از دهها فیلمنامه کوتاه و 
بلند و همچنین فیلم های کوتاه او در جشنواره ها و رویدادهای 
بین المللی حائز دریافت جایزه و همچنین راهیابی به مراحل 

نهایی فستیوال ها شده است.

برنامه نمایش فیلم های ایرانی
 در کن اعالم شد

جشنواره فیلم »کن« برنامه کامل، نمایش فیلم های حاضر 
در بخش های گوناگون هفتاد و چهارمین دوره این رویداد 
سینمایی را منتشر کرد.  بر این اساس فیلم »قهرمان« به 
کارگردانی اصغر فرهادی که نماینده سینمای ایران در بخش 
رقابتی اصلی کن ۲۰۲۱ است، اولین نمایش جهانی خود را 
ساعت ۱۵:۳۰ روز ۱۳ جوالی )۲۲ تیر( در سالن اصلی »گرند 
لومیر کاخ« جشنواره تجربه خواهد کرد و روز پس از آن ۱۴ 
جوالی )۲۳ تیر(  ساعت ۹:۳۰ در سالن IMAX مجموعه 
بزرگ سینمایی تازه تاسیس CINEUM به نمایش گذاشته 
می شود. »قهرمان« که در مجموع ۵ نمایش در کن خواهد 
داشت در ادامه در همان روز )۱۴ جوالی، ۲۳ تیر( ساعت 
۱۱:۳۰ بار دیگر در سالن اصلی »گرند لومیر« کاخ جشنواره، ۱۵ 
جوالی )۲۴ تیر( ساعت ۱۲:۳۰ در سالن Screen X مجموعه 
سینمایی جدید CINEUM و در نهایت ۱۶ جوالی )۲۵ تیر( 
 »SALLE DU SOIXANTIME« ساعت ۸:۳۰ در سالن
جشنواره کن نمایش خواهد داشت. فیلم کوتاه »ارتودنسی« 
به کارگردانی محمدرضا میقانی نیز که برای کسب جایزه نخل 
طالی بهترین فیلم کوتاه این رویداد سینمایی رقابت خواهد 
کرد، روز  ۱۶ جوالی  )۲۵ تیر( ساعت۱۱ همراه با ۹ فیلم 
دیگر این بخش در سالن ِدبوسی کاخ جشنواره به روی پرده 
خواهد رفت. فیلم »جاده خاکی« به کارگردانی پناه پناهی هم 
که در بخش دو هفته کارگردانان کن حضور دارد  روز ۱۰ 
جوالی )۱۹ تیر( دو نمایش در ساعت ۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ و روز 
۱۶ جوالی )۲۵ تیر( ساعت ۱۹:۴۵ هم نمایش سوم و نهایی 
خود را به عنوان یکی از فیلم های نامزد جایزه دوبین طالی 
کن )جایزه ویژه بهترین فیلم اول جشنواره( تجربه خواهد کرد.

در  کن«  کارگردانان  هفته  بخش»دو  های  نمایش  تمامی 
سینمای »TH TRE CROISETTE« کن انجام می شود.

هفتاد و چهارمین دوره جشنواره کن نیز از ۶ تا ۱۷ جوالی )۱۵ تا 
۲۶ تیر( برگزار می شود و امسال »اسپایک لی« کارگردان آمریکایی 

ریاست هیات داوران بخش رقابتی اصلی آن را بر عهده دارد. 

شوک منتفی شدن اکران جدید به سینمادارها 
انجمن  سخنگوی  جدید  فیلم های  اکران  شدن  منتفی  با 
سینمادارها بیان کرد، با تشکیل یک جلسه فوق العاده واکنش 
سینمادارها اعالم خواهد شد. از چند هفته قبل که سینمادارها 
بودند،  تکاپو  در  فیلم ها  برخی  صاحبان  کردن  راضی  برای 
درخواست حمایت از سازمان سینمایی برای اکران یک یا دو 
فیلم که پیش بینی بهتری برای جذب مخاطب داشتند، مطرح 
شد. در  این باره پیشنهاد ارائه شده مبنی براین بود که به 
دو فیلم در مجموع پنج میلیارد تومان پرداخت شود تا ضرر 
ناشی از کم شدن ظرفیت سالن ها و ریسکی که در این روزهای 
کرونایی برای اکران به فیلم ها تحمیل می شود تاحدی جبران 
شود. با این حال از همان یکی دو هفته قبل نسبت به عملی 
بودن این درخواست شک و شبهه وجود داشت، ولی شورای 
صنفی نمایش دو روز قبل با قطعیت اعالم کرد که اکران دو 
فیلم »دینامیت« و »درخت گردو« به ترتیب از نهم تیر و آخر 
با امضای مدیرکل  هفته آغاز می شود و میزان حمایت هم 

نظارت بر نمایش سازمان سینمایی امضا و مصوب شده است.
این در حالی است که پیگیری ها از سازمان سینمایی نشان 
می داد هنوز خبری از تایید این مصوبه نیست و حتی گفته 
می شد شورای صنفی برای قطعی شدن حمایت مورد نظر، 
سازمان را در مقابل یک عمل انجام شده قرار داده است، چرا که 
حمایت ها باید ابتدا در کارگروه کرونا سازمان سینمایی بررسی 
و تصویب شود و نکته مهم تر اینکه در مجموعه مدیران موافقتی 
برای پرداخت ۲.۵ میلیارد تومان به صورت کامل به یک فیلم 
وجود ندارد و اگر قرار بر پرداخت چنین رقمی باشد کمک به 

ناوگان سینمایی کشور در اولویت خواهد بود.
از آنجا که تاریخ نهم تیرماه برای اکران اعالم  با این وجود 
داد  را تشکیل  فوق العاده ای  کارگروه کرونا جلسه  بود،  شده 
سازمان  مدیران  نیز  و  صاحبنظران  برخی  که  همان طور  و 
شرایط  بودند،  گفته  غیررسمی  صحبت هایی  در  سینمایی 
برای پرداخت ۲.۵ میلیارد تومان آنطور که صاحبان فیلم ها 
پیشنهادی  بسته  جلسه  این  در  نشد.  مصوب  می خواستند 
اخیر شورای صنفی نمایش در خصوص حمایت از اکران فیلم 
های جدید مطرح و بعد از بحث و بررسی مقرر شد که به 
صاحبان فیلم های با قابلیت جذب مخاطب که از این پس اکران 
می شوند پس از آنکه فروش آن ها از مبلغ  دو میلیارد تومان 
عبور کرد، یک میلیارد تومان به عنوان کمک پرداخت شود و 
پس از فروش پنج میلیارد تومان، کمک یک و نیم میلیاردی 

)مجموعا دو و نیم میلیارد تومان( پرداخت شود.
 به این ترتیب اکران فیلم های جدید در سینماها منتفی شد. 
این موضوع را یکی از دست اندکاران فیلم »دینامیت« تایید 
کرده است.همچنین محمدرضا صابری - سخنگوی انجمن 
سینمادارها - که از اتفاق پیش آمده گله مند بود، به ایسنا گفت:  
به زودی هیات مرکزی انجمن، جلسه  فوق العاده ای را در این 
باره تشکیل می دهد و واکنش جدی سینمادارها اعالم می شود 

و می بینید که یک انقالب در این زمینه اتفاق خواهد افتاد.

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث   وزیر 
جداگانه،  نامه های  در  صنایع دستی 
 - فرهنگی   اثر   ۱۳ ملی  ثبت  مراتب 
تاریخی را به استاندار مرکزی ابالغ کرد. 
به  گزارش روز پنجشنبه ایرنا از میراث 
علی اصغر  نامه های  از  یکی  در  آریا، 
مونسان به سیدعلی آقازاده آمده است: 
قانون  واحده  ماده  )ج(  بند  اجرای  در 
تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور 
مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسالمی 
و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه 
سازمان میراث  فرهنگی کشور مصوب 
۱۳۶۷ مجلس شورای اسالمی مبنی بر 
ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول 
فرهنگی تاریخی کشور در فهرست آثار 
مراتب  ذی ربط،  فهرست های  و  ملی 
ثبت اثر فرهنگی  - تاریخی »اندرونی 
استان  در  واقع  حشمت«  امیر  پارک 
بخش  خمین،  شهرستان  مرکزی، 
روستای  صالحان،  دهستان  مرکزی، 
میشیجان علیا که پس از طی تشریفات 
مورخ  شماره ۳۳۲۳۵  به  الزم  قانونی 
۱۳/۱۱/۹۹ در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده است، ابالغ می شود. 
از این نامه  مونسان در بخش دیگری 
می نویسد: اثر مذکور تحت حفاظت و 
نظارت این وزارت است و هر گونه دخل 
و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به 

تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر 
مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم 
قانون مجازات های اسالمی، تعزیرات و 
محسوب  جرم  بازدارنده،  مجازات های 
می شود و مرتکب مشمول مجازات های 
قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی 
اثر صرفا با تأیید و نظارت این وزارت 

ممکن خواهد بود.
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
و  مشابه  نامه های  در  دستی  صنایع 
فرهنگی   اثر  ثبت ۱۲  جداگانه مراتب 
- تاریخی دیگر به شرح زیر را نیز به 

استاندار مرکزی ابالغ کرد:
بقایای کاروانسرای حاجی آباد واقع در 
 ۳۲۴۹۸ شماره  به  زرندیه  شهرستان 

مورخ ۱۸/۲/۹۸

ایستگاه راه آهن اراک )فهرست میراث 
اراک،  شهرستان  در  واقع  صنعتی( 
بخش مرکزی، شهر اراک، خیابان شهید 
شیرودی، خیابان چهار سرباز به شماره 

۳۲۸۵۶ مورخ ۱۶/۹/۹۸
حمام حاج محاسب واقع در شهرستان 
محالت، بخش مرکزی، شهر محالت به 

شماره ۳۲۹۴۲ مورخ ۱۵/۱۱/۹۸
شهرستان  در  واقع  دیوانخانه  عمارت 
به  ساوه  شهر  مرکزی،  بخش  ساوه، 

شماره ۳۲۹۴۳ مورخ ۱۵/۱۱/۹۸
در  واقع  سیدابورضا  امامزاده  بنای 
مرکزی، شهر  بخش  ساوه،  شهرستان 
شماره  به  سیدابورضا  خیابان  ساوه، 

۳۲۹۴۴ مورخ ۱۵/۱۱/۹۸
شهرستان  در  واقع  کالفی  رضا  خانه 

اراک، بخش مرکزی، شهر اراک، خیابان 
مورخ   ۳۳۱۵۴ شماره  به  محسنی، 

۲۶/۹/۹۹
در  واقع  بیات  صمصامیه  مدرسه 
مرکزی، شهر  بخش  اراک،  شهرستان 
روبروی  خمینی،  امام  خیابان  اراک، 
 ۳۳۱۵۵ شماره  به  پاسداران  خیابان 

مورخ ۲۶/۹/۹۹
خانه محسنی اراک واقع در شهرستان 
اراک، بخش مرکزی، شهر اراک، خیابان 
شهید بهشتی، به شماره ۳۳۲۳۰ مورخ 

۱۳/۱۱/۹۹
در  واقع  مقدس زاده  محمدتقی  خانه 
شهر  مرکزی،  بخش  ساوه،  شهرستان 
ساوه، بلوار ولیعصر شرقی، خیابان رضوانی 

به شماره ۳۳۲۳۱ مورخ ۱۳/۱۱/۹۹
خانه آقابها واقع در شهرستان محالت، 
خیابان  محالت،  شهر  مرکزی،  بخش 
شهید قندی، کوچه پاچیان غربی، به 

شماره ۳۳۲۳۲ مورخ ۱۳/۱۱/۹۹
واقع در شهرستان ساوه،  خانه جوکار 
خیابان  ساوه،  شهر  مرکزی،  بخش 
مورخ   ۳۳۲۳۳ شماره  به  طالقانی 

۱۳/۱۱/۹۹
حمام میدان ساوه واقع در شهرستان 
ساوه،  شهر  مرکزی،  بخش  ساوه، 
میدان انقالب، به شماره ۳۳۲۳۴ مورخ 

۱۳/۱۱/۹۹

مدیرمجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد 
اموال  مخزن  و  موزه  هشت  گفت: 
تجهیزات  به  مجموعه  این  فرهنگی 
مجهز  تصویری  فیزیکی  حفاظت 

می شوند. 
از اداره  ایرنا  به  گزارش گروه فرهنگی 
رسانی  اطالع  و  روابط عمومی  کل 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت 
صنایع دستی، کیا پارسا ،اظهار داشت: 
این تجهیزات با اعتباری بالغ بر یازده 
میلیارد ریال، با هماهنگی و تایید کمیته 
الکترونیک  حفاظت  راهبری  ستادی 
سامانه  طریق  از  و  موزه ها  اداره کل  و 
تدارکات الکترونیک دولتی تامین شده 
و به زودی نصب و به بهره برداری خواهد 
تاریخی  فرهنگی  رسید.مدیرمجموعه 
تجهیز  و  حفاظت  افزود:  سعدآباد 
فرهنگی  مجموعه  مخازن  و  موزه ها 
تاریخی سعدآباد از مهمترین دغدغه ها 

و از اولویت های برنامه های سال گذشته 
مجموعه سعدآباد بود که خوشبختانه 
آن  از  توجهی  قابل  بخش  اکنون 
 ۱۴۰۰ سال  برنامه  در  و  شد  محقق 
نیز رقم قابل توجهی به همین موضوع 
در  امیدواریم  و  کرده  پیدا  اختصاص 
مجموعه  موزه های  تمام  جاری  سال 
سعدآباد به طور کامل به این سامانه 

حفاظتی مجهز شوند.
کمیته  دبیر  حسینی  یعقوب  سید 
حفاظت الکترونیک مجموعه سعدآباد 
نیز در این خصوص گفت: قبل از این 
مجهز  سعدآباد  مجموعه  در  موزه   ۶
موزه  سال ۹۹  در  که  بود  دوربین  به 
برگزاری  طریق  از  نیز  زیبا  هنرهای 
این  به  اقالم تجهیز و  این  به  مناقصه 

تعداد اضافه شد. عالوه بر آن با تمرکز 
بر موضوع حفاظت فیزیکی موزه ها، با 
موجود  وضع  جزیی  تعمیرات  برخی 

سامان دهی و به روز شد.
 حسینی افزود: سال گذشته رقم قابل 
توجهی به تجهیز ۶ موزه و دو مخزن 
و  کرد  پیدا  اختصاص  فرهنگی  اموال 
تخصصی  کارشناسی  گروه  تشکیل  با 
فنی  دفتر  در  الکترونیکی  حفاظت 
مجموعه براساس اعتبار تخصیصی ابتدا 
ضمن اولویت سنجی و تعریف و تعیین 
تجهیزات مورد نیاز، شرح خدمات خرید 
و نصب آن ها از طریق سامانه ارائه شد و 
از طریق شرکت برنده مناقصه این نیاز 

تامین شد.
او اضافه کرد: با توجه به تحویل گرفتن 
تصویری  حفاظت  سامانه  تجهیزات 
و  نصب  زودی  به  اخیر،  روزهای  در 

بهره برداری آن ها نیز انجام می شود.

فرهنگستان  رئیس  نامورمطلق،  بهمن 
هنر، گفت: هنر ایران با احیا شدن نظام 
استادشاگردی احیا می شود که در نهایت 
به احیای هنرهای سنتی منجر خواهد 
شد؛ بنابراین اگر بخواهیم سیطره هنرهای 
پیش کسوتان  کنیم،  حفظ  را  سنتی 
می توانند به ما کمک کنند. به گزارش 
ایسنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه صبا، 
وابسته به فرهنگستان هنر، مراسم تجلیل از 
هنرمندان پیش کسوت و افتتاح نمایشگاه 
»گنجینه مانا«، عصر روز سه شنبه، ۸ تیر 
۱۴۰۰، با حضور بهمن نامورمطلق رئیس 
فرهنگستان هنر؛ سیدمجتبی حسینی، 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری  معاون 
اسالمی؛ نیکنام حسینی پور، مدیرعامل 
مؤسسه هنرمندان پیش کسوت؛ مجید 
رجبی معمار، مدیرعامل خانه هنرمندان 
ایران؛ و جمعی از هنرمندان پیش کسوت 
در مؤسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شد.

 ۴۰ آثار  مانا«  »گنجینه  نمایشگاه 
هنرهای  عرصه  پیش کسوت  هنرمند 
سنتی در رشته های مختلفی همچون 
شیشه،  و  بلور  تراش  منبت،  و  معرق 
فرش،  طراحی  گچ بری،  میناکاری، 
تزیینی، طراحی  و  دوخت های سنتی 
نقوش و چاپ، زیورآالت، نقاشی روی 
و  است  آینه کاری  و  سفال  و  شیشه 
عالقه مندان می توانند برای تماشای این 
آثار از ۹ تا ۱۹ تیر ۱۴۰۰ به گالری آینه 

مؤسسه صبا مراجعه کنند.
حسینی پور  نیکنام  مراسم  ابتدای  در 
فقید،  هنرمند  و  استاد  از  یادکردن  با 
اهلل وردی افراش، سخنانش را آغاز کرد 
و گفت: جایگاه هنرهای سنتی، به عنوان 
بخشی هویت بخش، همیشه و در همه 
تاریخ مورد توجه بوده است؛ زیرا قسمت 
عمده ای از فرهنگ و هنر و تاریخ این 

سرزمین با آن پیوند خورده است.

سنتی  هنرهای  از  نمی توان  افزود:  او 
صحبت کرد اما از تاریخ نگفت. هنرهای 
سنتی تحول و تطور تاریخی این مرز 
و بوم را نشان می دهد. هنرمندانی که 
در اینجا حاضرند نمونه ای از جمع بسیار 
که  پهناورند  سرزمین  این  در  بزرگی 
در نقاط مختلف ایران به هنرمندی و 
هنرآرایی مشغول اند. این هنرمندان با 
پُرتوان خود  و دست های  ذهن خالق 
اجسام مختلف را به آثار هنری بدیع 
تبدیل می کنند؛ یعنی هم ذهنی خالق 

دارند و هم دست هایی هنرساز.
هنرمندان  مؤسسه  مدیرعامل 
به  خطاب  ادامه  در  پیش کسوت 
گفت:  مراسم  در  حاضر  هنرمندان 
شما هنرمندان با ذهن خالق خود از 
می کنید  درست  همه چیز  هیچ چیز 
و حافظ میراث هنری ایرانی در طول 
تاریخ بوده اید و تاریخ را به نسل جدید 
زندگی  در  هنرها  این  زده اید.  پیوند 
روزمره ما نمود دارند؛ در خانه هایی که 
از صنایع دستی استفاده می شود آرامش 

خاصی وجود دارد.
این مدیر فرهنگی گفت: مهم ترین دغدغه 
ما در حوزه هنرهای سنتی بحث آموزش 
است و اینکه چگونه این هنرها به نسل 
بخش  زیرا  می شوند؛  منتقل  جدید 

عمده آنها خودساخته هنرمند است و یا 
سینه به سینه منتقل شده است.

حد  در  ما  افزود:  زمینه  همین  در  او 
هنرمندان  مؤسسه  در  بضاعتمان 
پیش کسوت کارهایی را برای ثبت تاریخ 
شفاهی شروع کرده ایم، اما نهادهای دیگر 
چه کار می کنند؟ مگر ما چند هنرمند 
این حوزه داریم که تجربه  شاخص در 
عینی و ذهنی آنها باید ثبت و ضبط شود؟

انتهای  در  حسینی پور  نیکنام 
صحبت هایش بر اهمیت چرخه اقتصادی 
این نمایشگاه تأکید کرد و گفت: فروش 
آثار هنری هنرمندان پیش کسوت در 
این نمایشگاه اهمیت دارد و بر همین 
اساس از تمامی سازمان ها و نهادهای 
بنگاه های  و  مرتبط  فرهنگی هنری 
اقتصادی و شرکت های خصوصی تقاضا 
دارم که برای خرید آثار این نمایشگاه 

اقدام کنند.
بهمن نامورمطلق، رئیس فرهنگستان 
ادامه مراسم در سخنانی  نیز در  هنر، 
هنرمندان  مؤسسه  از  تشکر  با 
پیش کسوت و همچنین حضور استادان 
مرحوم  اینکه  بیان  با  سنتی  هنرهای 
محمدباقر برکت، تجسم یک هنرمند 
در  نیز  آثارش  که  است  ایرانی سنتی 
نمایشگاه »گنجینه مانا« حضور دارد، 

خاطراتی از هم نشینی خود با استادان 
هنرهای سنتی در نقاط مختلف کشور 
روایت کرد و سپس گفت: تاریخ یک 
دیکتاتور مستبد است که اجازه ماندن 
به انسان ها را نمی دهد. فرصت زندگی 
برای انسان ها محدود است. بیشتر باید 
تجربه کرد. هنرمندان پیش کسوت  هیچ 
زمان پیری به خود نمی بینند، البته پیر 
می شوند اما پیری به خود نمی بینند. 
اگر قشر جوان آثاری خلق می کند، که 
پیش کسوتان  است،  خوب  هم  خیلی 
تربیت کننده این هنرمندان جوان اند.او 
در همین زمینه افزود: ما سعی کردیم 
در دانشگاه استاد فرشچیان کاری کنیم 
که نظام استادشاگردی برقرار و به صورت 
شود.نامورمطلق  پیگیری  غیررسمی 
تصریح کرد: هنر ایران با احیاشدن نظام 
استادشاگردی احیا می شود که در نهایت 
به احیای هنرهای سنتی منجر خواهد 
شد؛ بنابراین اگر بخواهیم سیطره هنرهای 
پیش کسوتان  کنیم،  حفظ  را  سنتی 

می توانند به ما کمک کنند.
او در پایان صحبت های خود در پاسخ به 
سؤال یکی از حضار درباره حمایت بیشتر 
فرهنگستان هنر از هنرمندان هنرهای 
سنتی گفت: وظیفه فرهنگستان هنر 
و  فرهنگ  عرصه  در  سیاست گذاری 
و  سنتی  هنرهای  گروه  است.  هنر 
صنایع دستی یکی از گروه های هفت گانه 
فرهنگستان است که یکی از طرح های 
فرشچیان  دانشگاه  تأسیس  گروه  این 
بود که به نتیجه رسید. ما در حوزه بازار 
نمی توانیم دخالتی کنیم اما می توانیم 
در حوزه سیاست گذاری در این زمینه 
که  زمانی  همچنان که  شویم؛  وارد 
مسئولیت  فرهنگی  میراث  وزارت  در 
داشتم، قانون حمایت از استادکاران را 

به مجلس بردیم.

مراتب ثبت ملی ۱۳ اثر فرهنگی - تاریخی ابالغ شد

تجهیز 8 موزه و مخزن اموال فرهنگی مجموعه سعدآباد به وسایل حفاظت تصویری

فتتاح نمایشگاهی از آثار 40 هنرمند پیش کسوت هنرهای سنتی

هنر ایران با احیاشدن نظام استادشاگردی دوباره زنده می شود

فرهنگی
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یزدانی قهرمان دوچرخه سواری ایران شد
سمیه یزدانی عنوان نخست دوچرخه سواری زنان ایران را از 

آن خود کرد. 
به گزارش ایرنا، مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور بانوان 
از )پنجشنبه( در شرایطی برگزار شد که برای نخستین بار  ۵۴ 
ورزشکار از ۲۰ استان کشور با هم به رقابت پرداختند. این 
مسابقات به میزبانی تهران و در پارک سرخه حصار برگزار شد 
که در نهایت سمیه یزدانی ملی پوش باسابقه کشورمان توانست 

عنوان نخست را از آن خود کند.
در پایان روز نخست این مسابقات، سمیه یزدانی از تهران با 
ثبت زمان ۲:۵۲:۵۶ اول شد، ماندانا دهقان از  یزد با ثبت زمان 
۲:۵۳:۰۰ در جایگاه دوم ایستاد و فروزان عبداللهی از خوزستان 

نیز با ثبت زمان ۲:۵۶:۲۵ به مقام سومی بسنده کرد.
در ادامه این رقابت ها و در رده سنی امید نیز ، ساجده سیاحیان 
از اصفهان، پارمیدا نیکفر از خراسان رضوی و  نرگس عبدی از 
هرمزگان عناوین برتر را به خود اختصاص دادند. در رده سنی 
جوانان آریانا ولی نژاد از  قم باالتر از سایر رقبا اول شد، فاطمه 
دادگر و  حنانه دادگر از  آذربایجان شرقی نیز به مقام های دوم 

و سوم دست یافتند.

تفاهم نامه انجمن حقوق ورزشی با باشگاه 
پرسپولیس امضا شد

باشگاه پرسپولیس تهران و انجمن حقوق ورزشی تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند. 

به گزارش روز پنج شنب  ایرنا، در جلسه ای با حضور جعفر 
حسین پور  ایمان  پرسپولیس،  باشگاه  مدیرعامل  سمیعی 
و  اجرایی  معاون  ابراهیم شکوری  معاون حقوقی،  شرف شاد 
حسینی مدیر روابط بین الملل باشگاه پرسپولیس و  حمید 
باقرنیا سرپرست، امیرحسین شادمانی دبیر و مالیی مسوول 
تفاهم نامه  ورزشی،  حقوق  انجمن  قضایی  معاضدت  کمیته 
و  ورزشی  حقوق  تخصصی  مشاوره  ارائه  هدف  با  همکاری 
برگزاری دوره های آموزشی امضا شد.سمیعی درباره امضای 
روزهای  این  نیازهای ضروری  از  یکی  تفاهم نامه گفت:  این 
باشگاه های ورزشی توجه به حقوق ورزشی است که با شروع به 
کار انجمن حقوق ورزشی این مهم بیش از پیش دست یافتنی 
خواهد شد. آماده هرگونه همکاری در راستای افزایش آگاهی 
حقوقی جامعه مخاطب هستیم و در این مسیر با تمام توان 
قدم برمی داریم.باقرنیا خاطرنشان کرد: انجمن حقوق ورزشی 
به عنوان تنها نهاد حقوق ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش 
و جوانان، آماده هرگونه همکاری تخصصی در حوزه ملی و 
بین المللی با باشگاه پرسپولیس است. این انجمن می تواند در 
کنار باشگاه های بزرگی چون پرسپولیس بسیار سریع تر و با 

کیفیت تر مسیر گسترش حقوق ورزشی را هموار سازد.
حسین پور شرف شاد معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس همزمان 

عضو هیات رئیسه انجمن حقوق ورزشی است.

مهدی پیرجهان المپیکی شد
دونده ۴۰۰ متر بامانع ایران سهمیه بازی های المپیک توکیو 
را به دست آورد.  با اعالم رنکینگ نهایی فدراسیون جهانی 
دوومیدانی، مهدی پیرجهان دونده ۴۰۰ متر بامانع ایران راهی 
المپیک شد تا چهارمین دوومیدانی کار ایران در این بازی ها 
باشد.  در ماده ۴۰۰ متر بامانع ۴۰ نفر به المپیک راه پیدا 
با  نفر  ثبت رکورد ورودی، سه  از طریق  نفر  کردند که ۲۴ 
سهمیه یونیورسالیتی و ۱۳ نفر از طریق رنکینگ جواز حضور 
در این بازی ها را به دست آوردند که پیرجهان با قرار گرفتن در 

رنکینگ ۳۴ فدراسیون جهانی المپیکی شد.  
با پایان زمان الزم برای کسب ورودی المپیک، تعداد نهایی 
نمایندگان دوومیدانی ایران در توکیو به چهار نفر رسید. احسان 
حدادی در پرتاب دیسک و حسن تفتیان در دوی ۱۰۰ متر 
رکورد ورودی را ثبت کردند، فرزانه فصیحی در دوی ۱۰۰ متر 
از سهمیه یونیورسالیتی استفاده کرد و مهدی پیرجهان در 
دوی ۴۰۰ متربامانع هم از طریق رنکینگ به المپیک رسید.  

تعداد سهمیه های کاروان ایران در المپیک توکیو هم به ۶۶ 
نفر رسید که بیشترین حضور در دوره های مختلف این بازی ها 
محسوب می شود. البته یک سهمیه از کاراته به دلیل دوپینگ 

کم خواهد شد که هنوز رسما اعالم نشده است. 

واکنش سرمربی کره جنوبی به هم گروهی 
با ایران در انتخابی جام جهانی

قرعه کشی  برگزاری  از  بعد  کره جنوبی  پرتغالی  سرمربی 
جام جهانی و هم گروهی با ایران گفت: قصد مقایسه کره 
با رقبا را ندارم بلکه مهم ترین چیز این است که به این 
انجام دهیم و چگونه  فکر کنیم که چه کاری می توانیم 

کنیم.  پیشرفت 
بار  برای چهارمین  کره جنوبی  ملی  تیم  ایسنا،  گزارش  به 
انتخابی جام جهانی هم گروه  ایران در  با تیم ملی  متوالی 
از سال ۲۰۱۹ هدایت  تیم که  این  پرتغالی  شد. سرمربی 
کره جنوبی را بر عهده دارد، یک بار هم با تیم ملی ایران 
با هدایت ویلموتس رو به رو شده که این دیدار دوستانه با 
تساوی یک بر یک در سئول خاتمه یافت. کره جنوبی بعد 
از ۹ دوره صعود متوالی به جام جهانی، برای دهمین صعود 

خود تالش می کند.
کنونی  و  پرتغال  ملی  تیم  سابق  سرمربی  بنتو،  پائولو 
اظهار  جهانی  جام  قرعه کشی  برگزاری  از  بعد  کره جنوبی 
کرد: قصد مقایسه کره با رقبایمان را ندارم بلکه مهم ترین 
چیز این است که به این فکر کنیم که چه کاری می توانیم 

انجام دهیم و چگونه پیشرفت کنیم.
ما  بازیکنان  شد:  یادآور  تیمش  قدرت  به  اشاره  با  او 
تاکتیکی  لحاظ  از  و  دارند  خوبی  شرایط  و  فنی  توانایی 
بنابراین  آنها چه چیزی می خواهم،  از  هم می فهمند که 
کار  و  داشت  خواهیم  را  تالشمان  بهترین  همیشه  مانند 
درستی نیست که بازیکنان مان  را با بازیکنان سایر تیم ها 

کنیم. مقایسه 
دوره جام  این  که  این سوال  درباره  پرتغالی  این سرمربی 
جهانی می تواند دهمین حضور متوالی کره در جام جهانی 
این  آیا  شود.  می  محسوب  آسیا  در  رکورد  یک  که  باشد 
نمی کند،  وارد  او  به  هواداران  سوی  از  را  فشاری  موضوع 
مربی  روی  بر  فشار  شرایطی  هر  در  و  همیشه  داد:  پاسخ 
وجود دارد. با احترام به حریفانمان در گروه، باید در میدانی 
دیگر مسابقه دهیم و از کارمان لذت ببریم. البته گروهمان 
با این که تقریبا متعادل است، اما باید به این فکر کنیم که 
گروه سختی داریم و باید بهترین تالش خود را انجام دهیم 
تا به هدفمان که رسیدن به جام جهانی است، دست یابیم.

او در پاسخ به این سوال که آیا از گروهتان راضی هستید، 
گفت: این سوال خوبی نمی تواند باشد.

آنالیز  را  باید حریفانمان  و  است  قرعه  قرعه،  به هر حال   
کنیم. از برخی از آنها اطالعاتی داریم. بازیکنان ما مقابل 
لبنان بازی کرده اند و با ایران هم بازی دوستانه داشته ایم. 
اما حاال کار ما این است که حریفان را آنالیز کنیم و بهترین 
برای  کره  قبل  دوره  دو  در  باشیم.  داشته  را  عملکردمان 
صعود به جام جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ مشکالتی داشته است 

که این را می دانیم و از تجربه آن استفاده خواهیم کرد.

محرومیت یک ساله بهمن عسگری به علت 
دوپینگ

ملی پوش المپیکی کاراته ایران به علت ارتکاب دوپینگ به 
مدت یک سال از حضور در میادین ورزشی محروم شد تا 
ایران یک سهمیه خود در المپیک توکیو را از دست بدهد. 
به گزارش ایسنا، جلسه ویژه برای بررسی پرونده دوپینگ 
بهمن عسگری، ملی پوش کاراته ایران، و نفر نخست رنکینگ 
از  و پس  برگزار شد  کیلوگرم،   منفی ۷۵  وزن  در  جهان 
استماع صحبت های عسگری، داوران رای به محرومیت یک 

ساله ملی پوش کاراته ایران دادند.
این رای به ایران ابالغ شده و با تایید وادا رسما به اجرا درخواهد 

آمد.
به این ترتیب عسگری تا ۱۰ ماه دیگر حق شرکت در هیچ 

مسابقه ای از جمله المپیک توکیو را ندارد.
محرومیت بهمن عسگری از مسابقات کاراته وان لیسبون آغاز 

شده است.
با توجه به قانون محرومیت ۴ ساله ورزشکاران دوپینگی از 
با صدور رای  حضور در میادین، فدراسیون جهانی کاراته 
ملی پوش  دوپینگ  محرومیت، سهوی بودن  ماه  نهایی ۱۲ 
نیز در  بسیار خوبی  و تخفیف  قبول کرده  را  ایران  کاراته 

مدت زمان محرومیت وی ارائه داد.

تاکید  با  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
بر اینکه در آستانه المپیک مهمترین 
نیاز ما آرامش است گفت: نباید درباره 
قهرمان کاراته ایران که با تجویز پزشک 
دارو مصرف کرد، لفظ دوپینگی را به 
در  امیری  برد.  سیدرضا صالحی  کار 
دوپینگ  تست  شدن  مثبت  خصوص 
ورزشکاران کاراته و تکواندو گفت: قوانین 
بین المللی است و این نیست که ما بتوانیم 
به کسی وعده دهیم. با تالشی که انجام 
شد در نهایت ۲۰ ماه محرومیت قهرمان 
کاراته به ۱۲ ماه کاهش یافت، قهرمان 
کاراته ایران که مشمول این جریمه شد، 
قهرمانی با اخالقی است و واقعاً دوپینگ 
پزشک  تجویز  و  توصیه  با  بلکه  نکرده 
دارویی برای بیماری مصرف کرده است، 
دارو  این  که  بود  داده  قول  او  به  دکتر 
مشمول دوپینگ نخواهد شد، چندین 
تست این قهرمان نیز منفی بود و فقط یک 
تست او مثبت شد و به همین خاطر لفظ 
دوپینگ را برای قهرمان بااخالق کاراته 

استفاده نکنیم.
اشتباه  یک  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
بیشتری  مراقبت  باید  و  شده  سهوی 
پزشک  و  کاراته  فدراسیون  توسط 
مربوطه صورت می گرفت اما این مراقبت 
انجام نشد و این اتفاق برای قهرمان ما 
افتاد. در خصوص سهراب مرادی را نیز 
دو بار به آلمان اعزام کردیم و شخصاً 
سهراب،  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
در  اما  می کردم  صحبت  او  پزشک  با 
یزدانی  اما حسن  شد.  مصدوم  نهایت 
مشکلی ندارد و حمیده عباسعلی نیز 

در شرایط خوبی است. در هر کاروانی 
این مسائل طبیعی است و در آستانه 
آرامش  ما  نیاز،  مهمترین  المپیک 
خواهش  هم  رسانه  اصحاب  از  است. 
آستانه  در  را  کاروان  فضای  می کنم 
اعزام به سمت ثبات و آرامش ببرند و 
رئیس کمیته  پرهیز کنند.  از حاشیه 
ملی المپیک اظهار داشت: در حرکتی 
سمبلیک در کمیته ملی المپیک یکی 
و  استخدام کردیم  را  قهرمانان  این  از 
از دستگاه های مختلف نیز درخواست 
استخدام  را  قهرمانان  این  کردیم 
عزیزان  این  ازدواج  و  اشتغال  کنند. 
بسیار مهم است. باید مجموعه مسائل 
ناشنوایان را به عنوان یک نگاه انسانی و 
اخالقی با یکدیگر ببینیم تا نزد خداوند 
تجلیلی  امروز  مراسم  باشیم.  پاسخگو 
از این عزیزان بود تا بدانند ما قدردان 
امیری  هستیم.صالحی  آنها  زحمات 
المپیکی  در خصوص وضعیت کاروان 
کشورمان گفت: هر روز جلسه داریم و 

نیز جلسه ای در این خصوص داشتیم. 
همه توان و ظرفیت ما به کار گرفته 
را  توکیو کام ملت  بتوانیم در  تا  شده 
شیرین کنیم. در حال حاضر در تپه های 
عباس آباد حرکت فرهنگی گسترده ای 
در  برنامه   ۱۴ است.  انجام  حال  در 
تپه های عباس آباد و چهار برنامه را در 
توکیو تعریف کردیم و  فدراسیون ها در 
اوج آمادگی خود هستند.وی ادامه داد: 
دو مورد در ژیمناستیک و کاراته و یک 
مورد برای سهراب مرادی در وزنه برداری 
مشکالتی به وجود آمد که این حوادث 
انگیزه  با  ما  کاروان  است.  طبیعی 
حداکثری و با شعار ایران برای همه یا 
همه برای ایران که یعنی همه دلبسته 
این سرزمین هستیم و با شعار نمادین 
قهرمانان،  که  زمین  ایران  ستارگان 
جانبازان، شهدا و ملت ما همه ستارگان 
ایران زمین هستند، در المپیک حضور 
خواهد یافت. جام مرجان نیز نماد ما 
است.  ساله  هزار  سه  نمادی  که  شد 

و  المپیک  ملی  کمیته  ورزش،  وزارت 
۱۵ فدراسیونی که سهمیه گرفتند همه 
توان خود را به میدان آوردند و منتظر 
شیرین  ملت  کام  توکیو  در  هستیم 
که  المپیک  ملی  کمیته  شود.رییس 
آزاد  تیم های کشتی  بدرقه  مراسم  در 
و فرنگی ناشنوایان به مسابقات جهانی 
بعضی  با  داد:  ادامه  بود،  شده  حاضر 
مقامات دولتی جلسه برگزار کردیم و 
حمایت از قهرمانان ناشنوا را در دستور 
فدراسیون،  رئیس  با  دادیم.  قرار  کار 
هیات رئیسه و نمایندگان مجلس هم 
مجموعه  این  از  تا  می کنیم  صحبت 
حمایت شود. ناشنوایان جامعه بزرگی 
هستند و ما باید زبان آنها باشیم. خدا 
را شاکرم که در ۲ سال اخیر فدراسیون 
ناشنوایان جهش داشته و باید سرعت 
این جهش بیشتر شود.صالحی امیری 
گفت: باور دارم اگر به قهرمانان ناشنوا 
افزای  سخت  و  افزاری  نرم  امکانات 
بدهیم و از آنها حمایت معنوی کنیم، 
معادل فدراسیون های قهرمانی خواهند 
باید فضا و بستر الزم  درخشید. فقط 
مهیا شود و این نیز نیازمند انگیزه است. 
احساس می کنیم کمک به این قشر، 
وظیفه انسانی و اخالقی است و بودجه 
این فدراسیون نیز تقریباً ۵ برابر شده 
است. بودجه ۲۰۰ میلیونی فدراسیون 
میلیارد  یک  باالی  به  را  ناشنوایان 
رساندیم و قول دادیم این مبلغ را نیز 
افزایش دهیم، با همه دستگاه ها و دولت 
نیز در ارتباط هستیم تا استخدام این 

افراد را تسهیل کنیم.

گفت:  ایران  فوتبال  ملی  تیم  مهاجم 
گروه بندی و قرعه کشی انتخابی جام جهانی 
برای ما اهمیتی نداشت زیرا فقط به جام 
جهانی فکر می کنیم. مراسم قرعه کشی 
مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر در قاره آسیا )پنجشنبه( برگزار شد 
و تیم ملی ایران با تیم های کره جنوبی، 
هم گروه  لبنان  و  سوریه  عراق،  امارات، 
شد.کریم انصاری فرد پس از مشخص شدن 
با سایت  گو  و  در گفت   ایران  حریفان 
برای  داشت:  اظهار  فوتبال  فدراسیون 
بازیکنان تیم ملی اهمیت زیادی نداشت 
که با چه  تیم هایی هم گروه شویم و هیچ 
نگرانی نداشتیم. تیم ما به حدی قدرتمند 
از  حریفان  بقیه  که  است  فوق العاده  و 
هم گروه شدن با ایران ترس و دلهره داشته 
باشند. هیچ کدام از تیم ها دوست نداشت 
که با ما در یک گروه قرار بگیرد.وی ادامه 
داد: یکی از نکات بسیار مهم این است 
که جز بازی با کره جنوبی، سفر طوالنی 
نخواهیم داشت. عراق هم درست است که 
در بازی اخیر مقابل ما شکست خورد اما 
در سال های قبل همیشه حریف قدری 

برای ایران بوده است. به این ترتیب ما 
در تمام مسابقات باید خوب ظاهر شویم 
و هیچ حریفی را دست کم نمی گیریم.

انصاری فرد در واکنش به اینکه بسیاری از 
اهالی فوتبال معتقدند گروهی که ایران در 
آن قرار گرفتن نسبت به گروه دوم آسان تر 
است گفت: بازی مقابل هیچ حریفی آسان 
نیست و کار راحتی در پیش نداریم. باید 
بگیریم  درس  هم  گذشته  تجربیات  از 
تیم  غفلتی  کوچک ترین  که  بدانیم  و 
ملی ایران را در شرایطی سخت قرار می 
دهد. پس باید با تمرکز و دقت باال مقابل 

حریفان قرار بگیریم تا دل مردم را با صعود 
به جام جهانی شاد کنیم.وی ادامه داد: 
فوتبال را هیچ وقت نمی شود پیش بینی 
کرد. باید به تمام حریفان احترام بگذاریم و 
خودمان را به هیچ وجه نباید از پیش برنده 
بدانیم. در همین دور هم کار ما برای صعود 
کمی سخت شده بود. این مساله نشان 
داد که باید با تمام قدرت و برنامه ریزی 
و تدارک مناسب، بازی به بازی پیش 
برویم و جواز صعود به جام جهانی را به 
دست بیاوریم. همه چیز در این مرحله 
با دور قبل متفاوت خواهد بود و نباید 

درگیر بحث هایی درباره قرعه راحت و 
آسان بشویم. کارمان راحت نیست. اما 
ما تیم ملی ایران هستیم و تنها به یک 
مساله فکر می کنیم؛ حضور در جام 

جهانی و خوشحال کردن مردم ایران.
گروه بندی و برنامه مسابقات تیم ملی 
انتخابی  سوم  مرحله  در  ایران  فوتبال 

جام جهانی
،امارات،  جنوبی  کره  ایران،   :A گروه 

عراق، سوریه، لبنان
گروه B: ژاپن ،استرالیا ،عربستان، چین، 

عمان، ویتنام
پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰، ایران - سوریه
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰، عراق - ایران
پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰، امارات - ایران

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰، ایران - کره جنوبی
پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۰، لبنان - ایران
سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰، سوریه - ایران
پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰، ایران - عراق
سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰، ایران - امارات

کره   ،۱۴۰۱ فروردین   ۴ پنجشنبه 
جنوبی - ایران

سه شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۱، ایران - لبنان

صالحی امیری: 

در آستانه المپیک مهمترین نیاز ما آرامش است

انصاری فرد: 

قرعه کشی اهمیتی نداشت، فقط به جام جهانی فکر می کنیم

ورزش

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

نوبت اول
 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۲۸۶۷هیات اول٫ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ٫خانم مجید شاه حسینی فرزند یداهلل بشماره شناسنامه ۱۸۷ صادره از گرمسار 
در ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت ۱۶۵/۲۶ مترمربع پالک ۳ اصلی فرعی از ۱۲ اصلی واقع در 
گرمسار قریه فرور خریداری از مالک رسمی آقای مجید شاه حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شناسه آگهی: ۱۱۵۸۴۴۷

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲                                تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
علی اکبر شاه حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار

 آگهی مزایده  اتومبیل   آگهی  مزایده 
آگهی  مزایده  خودرو  کالسه۹۹۰۳۷۷۱

به موجب  پرونده  اجرائی  کالسه ۹۹۰۳۷۷۱ ، ششدانگ   یک دستگاه   سواری  سمند  ای  اف  ۷ مدل  ۹۵ دوگانه  سوز   رنگ سفید   شماره شاسی ۳۰۵۶۸۳ و شماره موتور ۰۱۸۱۹۶۱به 
شماره انتظامی  ۷۸۱م۶۷ -۱۹ اطاق بدنه  سالم ،  داشبورد سالم   و مستعمل   با تجهیزات  جک وزاپاس  ، شیشه ها  چراغها  و سپرها  سالم  و مستعمل  و موتور  روشن  آماده  کار ، گیربگس   
سالم دیفرانسیل  سالم ،  وتایرها  پنجاه درصد کار کرده اند . خودرو در پارکینگ  سلیمانی  و اطاق سالم  و بدون  خوردگی  بود و فاقد  بیمه  می باشد   باطری  بعلت  توقیف  از  کار افتاده  
بوده  ودارای خالفی  به  مبلغ ۱۸/۷۹۰/۰۰۰ ریال  می باشد  و مبلغ  ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) یکصدو  چهل ملیون تومان (  ارزیابی  گردیده  . و مزایده  از ساعت ۹ الی  ۱۲ روز شنبه  مورخ 
۱۴۰۰/۴/۲۶ در کرمانشاه  - فرهنگیان  فاز ۱- خیابان  شهید  مطاعی  - اداره  کل ثبت  اسناد  و امالک   استان کرمانشاه  - اداره  اجرای  اسناد رسمی  کرمانشاه  از طریق  مزایده   حضوری   
به فروش  می رسد . مزایده  از مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال ) یکصدو چهل  میلیون تومان ( شروع   و به باالترین   قیمت  پیشنهادی  نقدا  فرو خته   می شود و برابر ماده ۱۳۶- شرکت 
در مزایده  منوط به  پرداخت  ده  درصد  از مبلغ  پایه  کارشناسی  به حساب   سپرده  ثبت و حضور  خریدار  یا نماینده  قانونی  او در جلسه مزایده  است  . برنده  مزایده  مکلف  است  مابه  
التفاوت  مبلغ  فروش را  ظرف  مدت پنج  روز  از تاریخ مزایده  به حساب  صندوق  ثبت تودیع نماید  ودر صورتی  که ظرف مهلت  مقرر ، مانده  فروش  را به حساب  سپرده  واریز نکند  مبلغ  
مذکور  قابل استرداد نبوده  و به حساب  خزانه  واریز خواهد شد . دراین صورت  ، عملیات  فروش  از درجه  اعتبار  ساقط  و مزایده  تجدید  می گردد . وکلیه  هزینه های قانونی  به عهده  
برنده  مزایده است  و نیم عشر  و حق مزایده  نقدا وصول  خواهد شد .  ضمنا خودرو  مورد مزایده  برابر مشروحه  بستانکار  برابر وارده  به شماره ۴۵۰۰۸۷۳۶-۱۴۰۰/۳/۲۹  اعالم نموده  خودرو  

بیمه  نمی باشد  و چناچه  روز  مزایده   تعطیل  رسمی  اعالم گردد ، مزایده  روز اداری بعد از  تعطیلی  در همان  ساعت  و مکان  مقرر برگزار  خواهد شد. تاریخ انتشار : ۱۳۴۰۰/۴/۱۲
 سازمان ثبت اسناد وامالک  شهرستان کرمانشاه 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

نوبت اول
برابر رأی شماره ۲۵۰۳و ۱۴۰۰/۲۵۰۵ هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقایان علی و شهریار هر دو سلیمانی قره تپه فرزندان بابا هر یک به نسبت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ می باشد در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت۳۹۰۸۲/۰۸ مترمربع قسمتی از 
پالک ۵۹- اصلی به شماره کالسه ۹۴۶ و ۹۹/۹۴۵ واقع در اراضی قره تپه بخش ۱۸ ثبت بهشهر محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۴ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند 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 خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: ۱۱۵۶۳۲۲

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲                              تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
محمد مهدی قلیان، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نوبت اول
 برابر رأی شماره ۱۲۰۰۰۸۷۴ و ۱۲۰۰۰۸۷۵مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رحیمه محمودی سفید کوهی به شماره ملی ۲۰۹۰۷۲۲۹۸۳ 
و آقای عیسی محمودی سفید کوهی به شماره ملی ۲۰۹۳۷۳۹۶۳۱ هر دو فرزند یزدان هر کدام در ۱ سهم مشاع از ۲ سهم ۵ دانگ و ۲۴ سیر و ۸ مثقال 
مشاع عرصه به انضمام ۱ سهم مشاع از ۲ سهم ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۰۱/۰۵ مترمربع از پالک ۲۸- اصلی 
به کالسه های ۶۳۳/۹۹ و ۶۳۲/۹۹ واقع در اراضی نکا بخش ۹ ثبت نکا که مقدار ۱۵ سیر و ۸ مثقال مشاع عرصه وقف می باشد خریداری شده 
از آقای یونس محمودی سفید کوهی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند 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 اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. شناسه آگهی: ۱۱۵۵۰۶۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲                                                                                تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

امیر خندان رباطی، سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نکا

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان ساری

نوبت اول
برابر رأی شمار ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۴۵۶۰۰۳۴۹۰  مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ که در هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه ۲ ساری 
تصرفات مالکانه ام البنین عزیزی سمسکندی فرزند اسحق بشماره ملی ۲۰۹۲۶۵۷۶۲۳ نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۲۵۵/۶۸ متر مربع از ۴۷ - اصلی واقع در قریه 

سمسکنده بخش ۴ ثبت ساری
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: ۱۱۵۷۱۹۶

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲                        تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
حسن یوسفی، مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری
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اخبار کوتاه اخبار کوتاه

ثبت سومین رکورد متوالی تولید ماهیانه
 در فوالد سفیددشت 

واحد احیا مستقیم فوالد سفیددشت با ثبت سومین رکورد 
متوالی تولید ماهیانه، بهار ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشت. 

به گزارش روابط عمومی فوالد سفیددشت، مدیر عملیات 
این شرکت با اعالم این خبر افزود: با تولید ۸۲۱۴۵ تن آهن 
اسفنجی در سومین ماه سال، رکورد تولید این محصول در 
این  که  یافت  ارتقا  سفیددشت  فوالد  مستقیم  احیا  واحد 
افزایش  تن   ۱۰۴۵ اردیبهشت ماه،  رکورد  نسبت به  میزان 
تولید را نشان می دهد. ایمان سلیمانی تصریح کرد: با تولید 
سومین  ثبت  بر  عالوه  خردادماه،  در  محصول  میزان  این 
سه ماهه  تجمعی  تولید  ماهیانه،  تولید  در  متوالی  رکورد 
نخست سال ۱۴۰۰ نیز به میزان ۱۲ درصد مازاد بر برنامه 

محقق شد.
 وی همچنین با اشاره به عملکرد موفقیت آمیز بزرگ ترین 
واحد صنعتی استان در ارزیابی سالیانه مجمع امور شرکت های 
گروه فوالد مبارکه، کسب این گونه موفقیت ها را مرهون تالش 
سایر  و  تأمین کنندگان  پیمانکاران،  کارکنان،  شبانه روزی 

شرکای کسب وکار شرکت دانست.
سهام داران  حمایت های  از  تقدیر  با  پایان  در  سلیمانی 
دست یابی  جهت  در  ایمیدرو(  و  مبارکه  )فوالد  شرکت 
تا  امیدواری کرد  ابراز  این شرکت،  توفیقات پی درپی  به 
و  فوالدسازی  واحد  در  تختال  تولید  جاری  سال  پایان 

ریخته گری میسر گردد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان: 
25 اتوبوس جدید برای شهر اصفهان

 در راه است
ساخت خط اتوبوس دارک – شیخ صدوق

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: ۲۵ 
اتوبوس جدید شهری از محل ۸۵ درصد از اوراق مشارکت 

۱۳۰ میلیارد تومانی، برای اصفهان خریداری شده است. 
اصفهان،  شهرداری  ای  رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
مسعود بنده خدا با اشاره به خریداری ۲۵ دستگاه اتوبوس 
اتوبوسرانی  ناوگان  به  شدن  اضافه  برای  شهری  جدید 
اصفهان اظهار کرد: ما ۱۳۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت 
خرید  صرف  اوراق  این  از  بخشی  که  ایم  کرده  دریافت 
ادامه داد: ۸۵  اتوبوس های جدید شهری شده است. وی 
درصد از این ۱۳۰ میلیارد تومان برای خرید اتوبوس و ۱۵ 
درصد باقی مانده برای ایجاد زیرساخت های بی آر تی در 
مسیر منطقه کمتر برخوردار دارک تا شیخ صدوق هزینه 
می شود.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: اتوبوس های خریداری شده از کارخانه ایران 

خودرو دیزل و دارای استاندارد یورو ۵ است. 
وی با بیان اینکه اتوبوس های خریداری شده به زودی وارد 
شهر اصفهان می شود، گفت: ۱۵ درصد از اوراق مشارکت 
تجهیزات  خرید  عمرانی،  عملیات  صرف  نیز  دریافتی 
ترافیکی، سیستم کنترل تصویری حرکت اتوبوس ها و ... 

می شود. 
بنده خدا اظهار کرد: این مسیر جدید شامل خیابان های دارک، 
خیابان آیت اله غفاری، هاتف، آیت اله مجلسی، نشاط تا شیخ 
صدوق است. وی افزود: طی دو سال گذشته ۱۲۵ دستگاه 
اتوبوس جدید از سوی شهرداری اصفهان و مدیریت شهری 

برای شهر اصفهان خریداری شده است.

باحضور قائم مقام کمیته امداد انجام شد؛
واگذاری 21 واحد مسکونی به مددجویان 

استان خراسان شمالی
با حضور قائم مقام کمیته امداد ۲۱ واحد مسکونی به همراه 
لوازم ضروری زندگی به مددجویان استان خراسان شمالی 
تحویل شد.مراسم واگذاری ۲۱ واحد مسکونی در منطقه 
محروم »کالشور« خراسان شمالی، با حضور قائم مقام کمیته 
امداد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی برگزار 

شد.
مراسم  این  در  امداد  کمیته  قائم مقام  خاکسار،  مصطفی 
و  جهادی  گروه های  مسکن،  بنیاد  همراهی  از  تقدیر  با 
این واحدهای مسکونی گفت: بیش  برای ساخت  خیران 
این  ساخت  برای  تومان  میلیون   ۳۷۰ و  میلیارد  سه  از 
پروژه مسکونی هزینه شد که از این میزان ۱.۵ میلیارد 
تومان از منابع کمیته امداد، یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون 
گروه  سوی  از  مابقی  و  مسکن  بنیاد  سوی  از  تومان 

صنعتی گلرنگ تامین اعتبار شد.
وی به اقدامات انجام شده برای تامین اثاثیه منزل مددجویان 
اشاره کرد و ادامه داد: برای تمام خانواده هایی که امروز صاحب 
مسکن شدند، لوازم ضروری منزل خریداری شده و به آنان 

واگذار می شود.
لوازم  خرید  برای  کرد:  خاطرنشان  امداد  کمیته  قائم مقام 
واحدهای  آبگرمکن  و  فرش  گاز،   اجاق  شامل  ضروری 
مسکونی ۱۸۰ میلیون تومان هزینه شده است. همچنین 
برای تامین ۲۱ دستگاه یخچال مورد نیاز این مددجویان 
بیش از ۱۰۵ میلیون تومان اعتبار از سوی شرکت گلرنگ 

اختصاص یافت.
خاکسار مجموع اعتبارات هزینه شده در حوزه تامین لوازم 

ضروری این مددجویان را ۲۸۵ میلیون تومان عنوان کرد.
قائم مقام کمیته امداد با بیان اینکه در حال حاضر ۳۶۰۰ 
مسکن  فاقد  شمالی  خراسان  استان  مددجوی  خانوار 
هستند، تاکید کرد: با برنامه ریزی انجام شده، طی دو سال 

آینده تمام این خانواده ها صاحب مسکن می شوند. 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین: 
فصل سوم کاوش های باستان شناسی 

خله کوه آغاز شد 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین از 
آغاز فصل سوم کاوش های خله کوه تاکستان در ادامه مطالعات 
باستان شناسی این منطقه برای امکان سنجی ایجاد سایت موزه 
خبر داد.  علیرضا خزائلی در این باره اظهار کرد: فصل جدید 
کاوش های باستان شناسی خله کوه با هدف خواناسازی فضاهای 
برای  محوطه  ساماندهی  و  باستانی  نهشته های  معماری، 
راه اندازی سایت موزه در این منطقه در اسفندماه سال ۹۹ به 
سرپرستی دکتر فریبا سعیدی انارکی آغاز شد که الیه تاریخی 
به دست آمده در این فصل از کاوش متعلق به هزاره ششم 
پیش از میالد و مربوط به دوره انتقالی مس سنگی قدیم است 
و سفال های به دست آمده نیز مشابه انواع سفال مناطق زاغه 
و چشمه علی هستند که در ابراهیم آباد، چهاربنه، قره قباد و 
ظهیرتپه نیز دیده می شوند و بیانگر ارتباطات منطقه ای هستند. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین با 
اشاره به شروع فصل دیگر این کاوش ها اظهار کرد:در ادامه 
مطالعات باستان شناسی این منطقه برای احداث سایت موزه، 
فصل سوم  این کاوش ها با هدف شناسایی توالی و گسست های 
استقراری خله کوه، الیه های تاریخی، آثار معماری و سازه های 
وابسته به آن آغاز شده و در حال انجام است.وی ادامه داد: 
امیدواریم با راه اندازی سایت موزه و تبدیل این منطقه به یک 
سایت باستان شناسی مهم شهری، عالوه بر نمایش و حفظ 
آثار و یافته های حاصل از این کاوش ها، شاهد رونق گردشگری 
و جذب بیشتر گردشگران به این محوطه ارزشمند باستانی 
باشیم . محوطه باستانی خله کوه با وسعت پنج هکتار در شهر 
تاکستان واقع شده و آثار به دست آمده در الیه های تاریخی این 
منطقه به هزاره پنجم و ششم پیش از میالد و قدیمترین آثاِر 
دوران اسالمی نیز در این محوطه به قرن ۵ و ۶ هجری قمری 
مربوط می شوند. این محوطه در سال ۱۳۷۷ به شماره ۲۲۷۵ 

در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

معاون عمرانی استانداری قزوین: 
صاحبان چاههای فرم یک برای نصب 

کنتور هوشمند اقدام کنند 
کمبود  به  توجه  با  گفت:  قزوین  استانداری  عمرانی  معاون 
شدید منابع آبی و ضرورت مدیریت مصرف، صاحبان چاههای 
فرم یک برای نصب کنتور هوشمند باید اقدام کنند.  شورای 
حفاظت از منابع آب عصر چهارشنبه به ریاست استاندار در 
سالن شهید امامی استانداری قزوین برگزارشد. علی فرخزاد 
در این نشست گفت: با توجه به چالش جدی در زمینه تامین 
منابع آبی به کشاورزان اطالع رسانی شده و تذکر داده شده تا 
کشت تابستانه بیش از سقف تعیین شده نباشد.وی بیان کرد: 
دستور جدید آبیاری باغات صادر شده و قرار است استعالم 
تعیین  برای  بتوان  تا  دهد  پاسخ  بموقع  کشاورزی  جهاد  را 
اقدام کرد.معاون عمرانی استانداری  پایان سال  تا  تکلیف را 
قزوین یادآورشد: صاحبان چاههای فرم یک باید برای نصب 
کنتورهای هوشمند اقدام کنند زیرا در حال حاضر ۶۰ درصد 
چاهها دارای کنتور هوشمند است و مابقی هنوز به این سیستم 
مجهز نشده است و از صاحبان چاههای فرم یک درخواست می 
شود برای نصب کنتور اقدام کنند.فرخزاد گفت: در حال حاضر 
شاهد توسعه باغات هستیم و این موضوع باید مدیریت شود تا 
افراد دارای چاهها فرم یک برداشت اضافه نداشته باشند.معاون 
عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: در کشت برنج در برخی 
مناطق استان از جمله الموت به دلیل این که قطعات کوچک و 
محدود است و از آب سطحی استفاده می شود و بازچرخه آب 
به استان گیالن می رود می توانیم مجوز کشت را بگیریم که 
این کار مستلزم پیگیری امور از وزارتخانه است.وی بیان کرد: 
پیشنهاد می کنیم  با تمدید مهلت ممنوعیت کشت تا سه سال 
بتوانیم مجوز الزم را برای تداوم کشت برنج در استان دریافت 
کنیم.فرخزاد در خصوص برخورد با برداشت آب با تانکر از کانال 

آب و افزایش هزینه آب بهای باغ ویالها نکاتی را متذکر شد.

  با حضور قائم مقام کمیته امداد انجام شد:
اهدای ۴2۰ سری جهیزیه به نوعروسان 

نیازمند و مددجویان خراسان شمالی
به  امداد  کمیته  مقام  قائم  حضور  با  جهیزیه  سری   ۴۲۰
نوعروسان نیازمند و زوج های تحت حمایت این نهاد در استان 
مصطفی  حضور  با  مراسمی  در  شد.  اهدا  شمالی  خراسان 
خاکسار قهرودی، قائم مقام کمیته امداد ۴۲۰ سری جهیزیه 
به نوعروسان نیازمند و خانواده های تحت حمایت در استان 
خراسان شمالی ارائه شد.قائم مقام کمیته امداد در این مراسم، 
ارزش هر سری از جهیزیه های اهدایی را ۱۵ میلیون تومان 
اعالم کرد و گفت: در مجموع برای تامین این اقالم بیش از ۶ 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.وی خاطرنشان 
کرد: در این سری از جهیزیه ها، پنج قلم لوازم ضروری زندگی 
شامل ماشین لباسشویی، اجاق  گاز، یخچال فریزر، تلویزیون 
و جاروبرقی پیش بینی است.خاکسار، تحکیم نهاد خانواده و 
ازدواج  ارائه تسهیالت  از اهداف  را  ازدواج  به  تشویق جوانان 
به خانواده های تحت حمایت دانست و تاکید کرد: کمک به 
تشکیل خانواده و توجه به حفظ کیان این نهاد مقدس یکی از 
برنامه های خوب کمیته امداد است که از طریق اهدای جهیزیه، 
کمک هزینه ازدواج و انجام مشاوره های پیش، حین و پس از 
ازدواج پیگیری می شود.وی با تقدیر از حضور خیران و مشارکت 
مردم در تامین جهیزیه نوعروسان نیازمند، اظهار کرد: امروز 
همدلی و همکاری مسئوالن و نهادهای مختلف در امدادرسانی 

به محرومان بسیار ارزشمند است. 

همکاری   نامه  تفاهم  مراسمی  در 
مشترک میان شرکت آب و فاضالب و 
صدا و سیمای مرکز اصفهان منعقد شد.

مشارکت  قالب  در  نامه  تفاهم  این 
پخش  و  تولید  در  همکاری  و 
با  تلویزیونی  و  رادیویی  برنامه های 
موضوع مدیریت مصرف بهینه آب و  
سازگاری با کم آبی به امضای  مدیران 
.مدیرعامل  رسید  سازمان  دو  ارشد 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در این مراسم  گفت: نهادینه کردن 
تنها  جامعه  در  آب  بهینه  مصرف 
و  نیست   دستگاه  یک  به  مختص 

مسئله ای فرابخشی است.
هاشم امینی ارتقاء سواد آبی در جامعه 
را یکی از دالیل همکاری بیش از پیش 
با صدا و سیمای مرکز اصفهان دانست 
و  بخشی  انسجام  با  کرد:  تصریح  و 
در  فرهنگی  های  برنامه  ساماندهی 
توان  می  آبی  کم  با  سازگاری  زمینه 

سواد آبی  در جامعه را ارتقاء بخشید.
مدیریت  راه  نقشه  افزود:ترسیم   وی 

مصرف بهینه آب در جامعه،  با تعامل 
و همکاری رسانه ها ، بهتر و موثر تر 

تحقق می یابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان  که     این  بیان  با  اصفهان 
کمترین میزان  مصرف سرانه آب در 
کشور را دارد ، اعالم کرد: در چند سال 
با فرهنگ سازی  آبفای اصفهان  اخیر 
مصرف بهینه در جامعه موفق شد سرانه 
مصرف آب در اصفهان را  از ۱۸۹ به 

۱۵۷ لیتر در شبانه روز کاهش دهدکه 
این میزان ، کمترین رقم در کشور است.

و  صدا  مدیرکل  مراسم  این  ادامه  در 
میزان  گفت:  اصفهان  مرکز  سیمای 
اصفهان  در  شرب  آب  سرانه  مصرف 
در  اصفهان  آبفای  موفقیت  بیانگر 
در  آب  بهینه  مصرف  سازی  فرهنگ 

جامعه است.
بهرام عبدالحسینی گفت: برای این که 
آثار ناشی از تبعات پدیده خشکسالی در 

یابد رسانه  به حداقل کاهش  اصفهان 
ملی نهایت تالش خود را  در خصوص 
ترویج مصرف درست آب در بخش های 
مختلف به ویژه آب شرب در دستور کار 

قرار داده است.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان 
افزود: تامین آب شرب در شرایط سخت 
کم آبی ، کار بسیار دشواری است که 
مسئوالن آبفا با تالش شبانه روزی و به 
صورت جهادی این امر خطیر را به خوبی 
انجام می دهند و آب شرب  پایدارمردم 
در سطح شهر ها و روستاهای استان  را 

به خوبی تامین کرده اند.
شایان ذکر است  این تفاهم نامه در 
تولید  درخصوص  بند   ۲۱ و  ماده   ۶
رادیو  مشترک  های  برنامه  پخش  و 
ضرورت   تلویزیونی   موضوعات   -با 
مدیریت مصرف آب ،  حساس سازی 
افکار عمومی نسبت به موضوع کاهش 
میزان بارندگی ها، وقوع  خشکسالی 
تأمین  و شرایط سخت  های مستمر 

آب شرب و بهداشت منعقد شد.

ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
بارش  کاهش  با  گفت:  قزوین  استان 
آب  منابع  در  شدید  کمبود  و  ها 
امسال  تابستانه  کشت  در  زیرزمینی 
فقط تا ۴۰ درصد میزان کشت قبلی 
برای  و  یافت  خواهد  اختصاص  آب 

کشت اضافه آبی نداریم. 
قزوین؛  از  برنا  گزارش خبرگزاری  به 
عصر  آب  منابع  از  حفاظت  شورای 
در  استاندار  ریاست  به  چهارشنبه 
سالن شهید امامی استانداری قزوین 
برگزارشد. یداهلل ملکی در این نشست 
از  بخشی  تعادل  طرح  اظهارداشت: 
ریزی  برنامه  با  و  شد  آغاز   ۸۲ سال 
مجاز،  غیر  های  چاه  بستن  و  مدون 
جلوگیری از اضافه برداشت چاههای 
مجاز، راه اندازی گشت های نظارتی 
تالش کرده ایم با مدیریت منابع آبی 
از آبهای زیرزمینی  در مسیر صیانت 

گام برداریم.
ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان قزوین تصریح کرد: با کشف و 
ضبط ۳۵۰ دستگاه حفاری غیر مجاز 
چاه،  حلقه   ۲۷۲۸ کردن  پلمب  و 
مجاز  غیر  چاه  حلقه  کردن ۴۴۵  پر 
چاه  حلقه   ۳۳۱ منسوبات  تقلیل  و 
 ۵۶۰ جویی  صرفه  زمینه  کشاورزی 

میلیون مترمکعب آب مهیا شد.
گذشته  سال  تا  کرد:  بیان  ملکی 
آبهای  افت  شاهد  قزوین  دشت  در 
زیرزمینی بودیم که با اقدامات انجام 
از  توانستیم  سال  مدت سه  در  شده 
پیشگیری  زیرزمینی  های  آب  افت 

کرده و افت یک متر و ۶۸ سانتیمتری 
صفر  به  را  آن  و  کردیم  متوقف  را 

رساندیم.
و  ها  بارش  کاهش  به  اشاره  با  وی 
بروز خشکسالی در استان یادآورشد: 
 ۱۶ طالقان  سد  به  ورودی  پارسال 
 ۵ به  امسال  که  بود  مترمکعب 
همچنین  یافته  کاهش  مترمکعب 
میلیون   ۴۱۸ سد  آب  حجم  پارسال 
 ۲۸۹ به  امسال  که  بود  مترمکعب 

میلیون مترمکعب رسیده است.
ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
کمک  با  کرد:  بیان  قزوین  استان 
دستگاه  انتظامی،  نیروی  استانداری، 
توانستیم  کشاورزی  جهاد  و  قضایی 
را  ها  رودخانه  بستر  هکتار   ۶۱
مسیر  کیلومتر   ۷۰ و  آزادسازی 

رودخانه ها را بازگشایی کنیم.
جلسات  برگزاری  با  گفت:  ملکی   
سازگاری با کم آبی مصوباتی داشتیم 
با تعیین تکلیف چاههای  و قرار شد 

صرفه  درصد   ۱۰ میزان  یک،  فرم 
تامین  را  باغات  آب  تا  شود  جویی 
کنیم. وی اضافه کرد: برای تامین آب 
باغات ۴۵ میلیون مترمکعب سهمیه 
اختصاص خواهیم داد اما باید مراقبت 
کنیم این آب به باغات جدید و کمتر 

از ۵ سال سابقه احداث داه نشود.
تاسیس رصد خانه آب در قزوین

ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان قزوین از احداث رصدخانه آب 
در استان خبر داد و گفت: با احداث 
تمامی  کنترل  خانه ضمن  رصد  این 
چاههای آب کشاورزی قادر خواهیم 
بود مدیریت منابع آبی را بدقت انجام 

دهیم.
وی در خصوص ممنوع شدن کشت 
برنج در کشور بجز استانهای شمالی 
از  دولت  هیئت  مصوبه  با  یادآورشد: 
سه سال گذشته کشت برنج فقط در 
استان های شمالی مازندران و گیالن 
استانها  سایر  در  و  شده  اعالم  مجاز 

ممنوع است و ما در فشار هستیم تا 
این مصوبه را اجرا کنیم.

رودخانه  حاشیه  در  افزود:  ملکی 
اراضی  از  هکتار  هزار   ۵ شاهرود 
زیرکشت برنج رفته و بیش از ۴ هزار 
کشاورزی  فعالیت  عرصه  این  در  نفر 
می کنند که باید در سه سال با کشت 
می  اجرایی  ممنوعیت  این  جایگزین 
اما  آخر آن هستیم  شد که در سال 

بهره برداران استقبال نکرده اند.
وی گفت: به دلیل قدمت کشت برنج 
و استفاده از آبهای رودخانه شاهرود و 
آب های سطحی برای نشاء مشکلی 
ما  و  نیست  زیرزمینی  آبهای  برای 
اما  هستیم  کشت  ادامه  موافق  هم 
و  شود  تکلیف  تعیین  وضعیت  باید 
برای مستثنی  وزارتخانه  با  با مکاتبه 
قرار  گیالن  مرز  در  که  قزوین  شدن 

دارد اقدام شود.
آب کشت تابستانه تا40 درصد

 تامین می شود
منابع  کاهش  با  امسال  افزود:  ملکی 
با کمبود آب  بروز خشکسالی  و  آبی 
فقط  که  ایم  کرده  اعالم  و  مواجهیم 
۴۰ درصد سهیم آب کشت تابستانه 
کشاورزان  از  و  شد  خواهد  تامین 
خواسته ایم بشدت مراقب کشت خود 

باشند چون آب اضافی نداریم.
وضعیت  امسال  چون  گفت:  وی 
محترم  استاندار  از  نداریم  خوبی 
تامین  با  کنیم  می  درخواست 
اعتبار به ما کمک کنند تا چاههای 

تلفیقی را وارد مدار کنیم.

استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
فرهنگ  اعتالی  راستای  در  زنجان، 
استان  ای  رسانه  و  رسانی  اطالع 
روزنامه  خبرنگار  کوچکترین  از 
دراستان  ملی  تالش  سراسری 
خبرنگار  گزارش  کرد.به  قدردانی  
تالش ملی اززنجان ، حجت االسالم 
تبلیغات  کل  مدیر  احمدی،  سعید 
آرتین  از  زنجان،  استان  اسالمی 
و  خبرنگار  کوچکترین  عباسی، 
سراسری  روزنامه  نگار  رزونامه 
تجلیل  زنجان  دراستان  ملی  تالش 

کرد. 
استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
فرهنگ  ترویج  اینکه  بیان  با  زنجان، 
مطالعه و اطالع رسانی درجامعه امروز 
برای دانش آموزان و نوجوانان دارای 
اظهارداشت:  است،  اساسی  اهمیت 
صحیح  تربیت  و  رشد  با  نوجوانان 
در خانواده می توانند در حوزه های 

وهنرنقش  فرهنگ  و  رسانی،  اطالع 
اساسی در جامعه داشته باشند.

وی، با اشاره به  اهمیت بروز جنگ 
استفاده  و  ای  رسانه  و  افزاری  نرم 
جوانان  و  نوجوانان  پیش  از  بیش 
مجازی،  های  فضا  و  ازاینترنت 

در  امروز  دردنیای  یادآورشد: 
نیازمند  عمومی  افکار  تنویر  جهت 
و  باال  ای  رسانه  سواد  دارای  افراد 
ای  تولید کنندگان محتوای  رسانه 
به  جامعه  افراد  که  هستیم  مناسب 
ویژه نوجوانان بتوانند پاسخ سواالت 

و نیازهای دوران نوجوانی خود را به 
بیاورند. دست 

به گفته احمدی، جوانان و نوجوانان 
با  درمقابله  جامعه  توسعه  و  دررشد 
آسیب های اجتماعی و جلوگیری از 
بروز برخی مشکالت در میان خانواده 
توانند  آینده سازان می  به عنوان  ها 
پیشگام درتولید محتوای مفید باشند.

خبرنگارافتخاری  عباسی،  آرتین 
روزنامه سراسری تالش ملی در استان 
و دانش آموز سال دهم رشته انیمشن 
و پویا نمایی هنرستان هنرهای زیبای 
استان زنجان است که از ۲سال پیش 
در حوزه های اطالع رسانی و رسانه 
وارد  خبرنگار  آموز  کار  بعنوان  ای 
که  است  شده  رسانی  اطالع  عرصه 
کانون  فعال  نیزعضو  قبل  سالهای  از 
پرورش فکری کودکان نوجوانان بوده 
است که در حوزه نویسندگی داستان 

و طراحی فعالیت دارد.

امضای تفاهم نامه همکاری  مشترک میان شرکت آب و فاضالب
 و صدا و سیمای مرکز اصفهان 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین: 

امسال آب 40 درصد کشت تابستانه تامین می شود

در راستای اعتالی فرهنگ اطالع رسانی و رسانه ای استان زنجان انجام شد؛ 

کوچکترین خبرنگار افتخاری روز نامه تالش ملی تجلیل شد


