
رضایی:

کلیات الیحه رتبه بندی معلمان 
به تصویب رسید

وحید حاج سعیدی 
از شما چه پنهان حکایت کنکور 
هم شده مثل حکایت توقف شماره 
غیراستاندارد  خودروهای  گذاری 
و  استقالل  سازی  خصوصی  و 
پرسپولیس که دولت با یک دست 
پس می زند و با پا پیش می کشد! 
کنکور  دارند  دوست  هم  یعنی 
دارند  دوست  هم  و  شود  حذف 
پا برجا بماند... از یک طرف سخن 
از ضرورت حذف کنکور سخن به 
میان می آورند و از همان طرف 
برای حفظ  بهانه جدید  هم یک 
آن می تراشند. مشت نمونه خروار 
رشته های   .... جراید  روایت  به 
پرطرفدار مانع حذف ۱۰۰درصدی 
کنکور؛ آموزش  و پرورش ساز وکار 
معدل  سهم  افزایش  برای  الزم 
سرعت  است؛  نکرده  فراهم  را 
مسئوالن در حذف کنکور بسیار 
کار  کنکور  حذف  است؛  پایین 
کارشناسی عمیق تری را می طلبد؛ 
مهندسی  نیازمند  کنکور  حذف 
معکوس است؛ ۱۰۰ هزار میلیارد 
عدم  دلیل  مالی  گردش  تومان 

اجرای قانون حذف کنکور و .... 
یادش به خیر ...کنکور هم کنکور 
های قدیم... باور بفرمائید کنکور 
در گذشته برای خودش کبکبه و 
یکی  زمره  در  و  داشت  ای  دبده 

از خوان های هفتگانه جوانان به 
فرم  تکمیل  از  آمد.  می  حساب 
بدون  باید  که  گرفته  نام  ثبت 
با  خوردگی  قلم  و  تاخوردگی 
خودکار مشکی انجام می شد، تا 
جلسه  در  شرکت  کارت  گرفتن 
صف  در  باید  روز  نصف  یک  که 
می ایستادیم و باقی داستان ... اما 
امروز این امورات در کمتر از چند 
دقیقه انجام می شوند! یاد »علی 
کنکوری« ها هم به خیر ... البته 
در  ها  کنکوری«  »علی  این  اگر 
عصر حاضر به این عنوان مفختر 
می شدند، آنها را »سردار آزمون« 
خطاب می کردند ولی چه کنیم 
که دوران طالیی آنها نیز سپری 
شده است. این جماعت که به مدد 
کنکور،  مختلف  ادوار  در  شرکت 
همراه  به  تجربه  از  باری  کوله 
ورود  از  قبل  ساله  همه  داشتند، 
به جلسه اطالعات ذی قیمتی به 
کنکور اولی ها ارائه می کردند که 
در هیچ کالس کنکوری نظیر آن 
از یال و  اما االن  یافت نمی شد. 
دمش  فقط  کنکور  غول  کوپال 
در  هم  آن  که  است  مانده  باقی 
حال کنده شدن است. آش آنقدر 
شور شده است که اگر تا دو سه 
سال قبل برای قبولی در دانشگاه 
دستکم شرکت در آزمون و نوشتن 

االن  بود،  الزامی  برگه  روی  اسم 
حتی نیازی به ثبت نام در کنکور و 
شرکت در جلسه هم نیست و هر 
وقت ِهرتان کشید و هوس کردید 
توانید  ادامه تحصیل بدهید، می 
بدون شرکت در مرحله مقدماتی و 
گروهی از گروه صعود کرده و وارد 
مرحله حذفی شوید و با پر کردن 
را  تعیین رشته، شانس خود  فرم 
برای قبولی در یکی از دانشگاه های 
معتبر کشور امتحان کنید! اما این به 
معنای ضرورت حذف کنکور نیست 
و کنکور باید سرجایش باشد. یعنی 
اگر درهای تمام دانشگاه ها باز باشند 
صندلی  هزار  چند  دانشگاه  هر  و 
خالی هم داشته باشد ، کنکور نباید 

حذف شود!  
و  آزمون  از  شخصه  به  ما  البته 
و  نداریم  خوشی  دل  ارزشیابی 
نوعی  امتحان  برگزاری  معتقدیم 
و  آموز  دانش  شعور  به  توهین 

در  شود.  می  محسوب  دانشجو 
واقع امتحان یعنی این که ما شک 
داریم تو چیزی از درس فهمیده 
باشی! اما از آنجا که دوستان در 
سازمان عریض و طویل کنکور و 
مافیای کنکور با حذف کنکور دچار 
لطمات عدیده و گسترده اقتصادی 
می شوند و ممکن است بالیی سر 
خودشان یا مردم بیاورند، پیشنهاد 
کنکور  حذف  ازای  در  شود  می 
جدید  کنکور  چند  ها،  دانشگاه 
ازدواج  کنکور  مثالً  کنیم.  ابداع 
گواهینامه  کنکور  طالق،  ،کنکور 
با   .... و  کنکوراستخدام  رانندگی، 
این رویکرد عالوه بر شکسته شدن 
شدن  عادی  و  کنکور  غول  شاخ 
این آزمون برای خلق اهلل، زمینه 
مدیران  از  ای  عده  برای  اشتغال 
چند  درآمد  کسب  و  بازنشسته 
هزار میلیاردی برای عده ای دیگر 

فراهم می شود! 

افتتاح ۱۰ پروژه کالن 
ریلی و جاده ای تا 

پایان مردادماه
با همت دولت تدبیر و امید در دو ماه 
آینده ۱۰ پروژه بزرگ ریلی و جاده ای 
و ۴۱ هزار پروژه مسکنی )شامل ۲۰ 
هزار واحد مسکن ملی و ۲۱ هزار واحد 

مسکن مهر( افتتاح می شود......

 عدم جذب نقدینگی 
در تولید به ایجاد 

حباب بزرگ در بورس 
منجر می شود

انتخابات  دوره  سیزدهمین  نامزد 
ریاست جمهوری گفت که اگر پول و 

نقدینگی در تولید جذب نشود....

تعداد و ارزش 
تراکنش ها در کرونا 

زیاد شد  
الکترونیکی  شبکه  تراکنش های 
پرداخت کارتی کشور در دومین ماه 
سال جاری ۴۸۰ هزار میلیارد تومان 
طریق  از  آن  درصد   ۹۰ که  بوده 

کارت خوان ها انجام شده است.....

رقمی  سالیانه  گفت:  نفت  وزیر 
معادل ۳۵ میلیارد دالر به مردم 
به صورت یارانه گاز داده می شود. 
اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
)سه شنبه(  زنگنه«  »بیژن  ایرنا، 
شورای  مجلس  علنی  صحن  در 
پرسش  به  پاسخ  در  اسالمی 
قندعلی«  ورناصری  »علیرضا 
نماینده مسجدسلیمان و اللی و 
هفتگل و اندیکا درباره جمع آوری 
»جالل  و  مشعل  گازهای 
محمودزاده« نماینده مهاباد درباره 
گازرسانی و کمبود گاز مایع افزود: 
گازهای مشعل یا همان گازهایی 
موضوعی  می رود  مشعل  به  که 
است که بیش از ۶۰ سال مطرح 
بوده و اجرای آن  پیچیده، دشوار 

و پرهزینه  است.
شورای  مجلس  بیان داشت:  وی 
توجه  مساله  این  به  نیز  اسالمی 
داشته و آخرین بار در ماده ۴۸ 
قانون برنامه ششم توسعه، دولت 
را موظف کرد تا گازهای مشعل به 

قیمت عادالنه واگذار شود.
در  ما  داشت:  اظهار  نفت  وزیر 
مزایده  یک  قانون  این  اجرای 
هر  قیمت  و  کردیم  برگزار 
مترمکعب گاز برای پایه مزایده را  
نیم سنت تا ۲ سنت تعیین کردیم 
تعداد  اما  بود،  رایگان  تقریبا  که 

مراجعه کنندگان اندک بود.
اساس  این  بر  ادامه داد:  وی 
قراردادهایی به مقدار نیم میلیون 
مترمکعب برای ایستگاه جمع آوری 
و  پارسی  میدان  مشعل  گازهای 
راه اندازی شد و  امضا و  مارون ۳ 
مورد  چند  جمع آوری  تاسیسات 
دیگر نیز به ظرفیت یک میلیون و 
۷۰۰ هزار مترمکعب انجام شد، اما 

مقادیر بسیار کم بود.
اضافه کرد:  مسوول  مقام  این 
مشعل  گازهای  جمع آوری  برای 
ان. جی. ال  نام  به  واحدهایی  باید 
یا  پاالیشگاه گازی ساخته شود، 
جمع  گازهای  واحدها  این  در 
مختلف،  چاه های  از  شده  آوری 
شیرین سازی و تفکیک و هر کدام 
می شوند،  مصرف  هدفی  برای 
به سرمایه گذاری  این موضوع  اما 

زیادی نیاز دارد.
وی درباره ساخت پاالیشگاه گازی 
نیازمند  این بخش  اینکه  بیان  با 
است،  سنگین  سرمایه گذاری 
تاکید کرد: این مهم پیشتر فقط 
می شد،  انجام  دولتی  صورت  به 
بخش  به  دولت  این  در  اما 
خصوصی مجوز داده شد تا برای 

سرمایه گذاری حضور یابد.
اقدامات  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
فالت  و  خوزستان  در  بسیاری 

مرکزی در زمینه گاز انجام شده 
تا آخر سال  است، اظهار داشت: 
درصد   ۹۰ از  بیش  به   ۱۴۰۱
خواهیم  دست  گاز  جمع آوری 
مسجد  در  البته  افزود:  یافت.وی 
آمده  دست  به  گازهای  سلیمان 
منتقل نمی شود تا فرصت استفاده 
و بهره مندی از این منطقه سلب 
نشود.زنگنه با اشاره به پاالیشگاه 
بیدبلند خلیج فارس، تصریح کرد: 
در  سرمایه گذاری  میلیارد  سه 
این پاالیشگاه انجام شده که ۳.۴ 
میلیون متر مکعب خوارک برای 
جمع  پتروشیمی  کاالهای  تولید 

آوری می کند.
کارون  شرق  در  ادامه داد:  وی 
پاالیشگاه  دو  به  گازها  تولید 
بیدبلند و مارون منتقل می شود 
مکعب  متر  میلیون   ۱۷.۵ که 
بیان  با  نفت  است.وزیر  آن  تولید 
اینکه ان جی ال ۳۲۰۰ در غرب 
هزینه  دالر  میلیارد   ۱.۴ کارون 
نیاز دارد، تاکید کرد: فاز نخست 
اندازی  راه  امسال  پاالیشگاه  این 
می شود که ۹.۶ میلیون متر مکعب 
برای پتروشیمی بندر امام خمینی 

)ره( گاز منتقل می کند.
پاالیشگاه  داشت:  اظهار  زنگنه 
هنگام که گاز جزیره قشم را جمع 
و در  احداث شده  آوری می کند 

دست بهره برداری است، در این 
زمینه دولت قدم بزرگی برداشته و 
سال ۱۴۰۱ به اتمام خواهد رسید.

گاز  صادرات  اینکه  بیان  با  وی 
افزایش  برابر   ۲ فعلی  دولت  در 
تصریح  است،  کرده  تجربه  را 
خام فروشی  گاز  صادرات  کرد: 
محسوب می شود، به همین دلیل 
اولویت کشور صادرات محصوالت 
پتروشیمی تولید شده از گاز است.

وزیر نفت خاطرنشان کرد: دو سند 
تهیه شده که یکی تراز مصرف و 
تولید گاز است که در افق ۱۴۲۰ 
بر بهینه سازی تاکید می کند و 
دیگری در زمینه حمل و نقل که 
به عنوان ریل گذاری برای دولت 

آینده محسوب می شود.
 ۹۰ از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
درصد روستاها گازرسانی شده اند، 
تاکید کرد: ۴۳ هزار میلیارد تومان 
 ۴۰ و  روستایی  گازرسانی  برای 
هزار میلیارد تومان برای خطوط 

انتقال هزینه شده است.
پوشش  اینکه  بیان  با  زنگنه 
گازرسانی کل خانوارهای شهری 
و روستای در حال حاضر به ۹۳ 
درصد رسیده است، اظهار داشت: 
این مهم در مهاباد به ۸۰ درصد، 
سردشت به ۳۴ درصد و پیرانشهر 

به ۷۲ درصد رسیده است.

کنکور را به خاطر بسپار!  زنگنه: 

۳۵ میلیارد دالر یارانه گاز به مردم داده می شود

)) آگهي ((
به استنـاد رونوشت سند شماره  188986 مورخ 99/06/02 به شماره شناسه سند 139911456392000072 دفتر اسناد رسمي 
شمـاره 34 آبادان ، آقایان علی انگالی بوشهر فرزند صفر ، کاظم نصاری فرزند عبدالجلیل و روح اله انگالی بوشهر فرزند صفر ، 
تمامی شش دانگ  شناور حمل کاالی عمومی احمدی 2 به شماره ثبت 20581 بندرامام خمینی )ره ( را به آقایان عبدالحسین 
عامری پور فرزند عبداللطیف به شماره شناسنامه 2335 صادره از آبادان ، باقر عامری پور فرزند عبدالخالق به شماره شناسنامه 
2324 صادره از بوشهر و عباس عامری پور فرزند عبداللطیف به شماره شناسنامه 1176 صادره از اروندکنار  انتقال قطعي داده اند.

مراتب به موجب ماده 3 قانون اصالح قانون دریایي ایران آگهي مي گردد.
شناسه آگهی: 1138936

م.الف: 725

)) آگهي ((
باستناد سند شماره 188912 شناسه 139911456392000063 مورخ 1399/05/26 دفترخانه اسناد رسمي شماره 
34 آبادان ،   خانم رقیه مطور  با شماره  ملی 1940189411 نسبت به انتقال ششدانگ  یک فروند شناور  باری 
ناکو  بشماره ثبت 17336-بوشهر به خانم فاطمه صالحی   با شماره ملی 4709732949 اقدام نموده اند. مراتب به 

استنـاد ماده 25 قانون دریایي ایران آگهي مي گردد.
شناسه آگهی:1138934

م.الف: 724
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معاون سازمان امور مالیاتی 
کشور اعالم کرد:

۳۱ خردادماه، آخرین 
موعد ارایه اظهارنامه 
مالیاتی اشخاص حقیقی

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشور گفت: در قوانین مالیاتی کشور، موعد 
حقیقی  اشخاص  مالیاتی  اظهارنامه  ارایه 
)صاحبان مشاغل( تا پایان خردادماه تعیین 

شده است.....

جلوگیری از مشکالت 
فنی در میادین نفتی با 
کمک هوش مصنوعی

متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان، وعده ای 

که محقق شد

معاون مسکن وزیر راه خبر داد:

۱۹ خرداد، زمان 
دور جدید ثبت نام 

مسکن ملی
گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  مسکن  معاون 
روز  ملی  مسکن  نام  ثبت  مرحله  سومین 
چهارشنبه هفته جاری )۱۹ خرداد ماه( آغاز 
خواهد شد. »محمود محمودزاده« به خبرنگار 
امکان  تامین زمین،  با  ایرنا گفت:  اقتصادی 

ثبت نام مجدد برای متقاضیان جدید....

در نشستی تخصصی
 بررسی شد

چرا مخاطب سراغ 
اخبار جعلی علمی

 می رود؟
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2
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2
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         نمایندگان با کلیات الیحه نظام رتبه بندی معلمان موافقت کردند.این الیحه با هدف اســتقرار 
نظام پرداخت ها براساس تخصص، شایستگی ها وعملکرد رقابتی معلمان، توسعه مستمر و نظام مند 
صالحیت ها و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت  شغلی و ارتقای تعهدحرفه ای معلمان 

در دستور کار قرار گرفته است. 
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شــورای اســالمی بــا 227 رای موافق، 4 رای 
مخالف و ۳ رای ممتنع از 24۵ نماینده حاضر در جلسه علنی کلیات الیحه نظام رتبه بندی معلمان را 

تصویب کردند......
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ساخت گرمکن های پاک بدون نیاز به آب
یکی از شرکت های فناور به دانش فنی ساخت گرمکن های 
تشعشعی نانو کاتالیستی دست یافته است که فاقد شعله بوده 
و نیاز به آب ندارد، ضمن آنکه آالیندگی آن بسیار اندک است. 
به گزارش ایسنا، عبدالرضا اسدبیگی، مدیر مهندسی و اجرای 
طرح یکی از شرکت های فناور گفت: سال ۸۸ طرح ساخت 
گرمکن تشعشعی نانوکاتالیستی با همکاری دانشگاه علم و 
صنعت ارائه و اجرا شد و در حال حاضر از طراحی تا اجرا و 
پیاده سازی این گرمکن ها را انجام می دهیم و موفق به عرضه 

این محصول به بازار شدیم.
وی با بیان اینکه گرمکن های نانوکاتالیستی نیاز به آب ندارد، 
اظهار کرد: این محصول را می توان به صورت ماژوالر استفاده 
کرد، به این معنا که بنا به نیاز، تنها درصدی از آن به کار گرفته 
شود.سید مصطفی حسینعلی، مدیرعامل این شرکت نیز با بیان 
اینکه حدود ۵ سال است که در زمینه توسعه این فناوری در 
مقیاس آزمایشگاهی تحقیقات انجام می دهیم، اظهار کرد: بر 
اساس نتیجه ای که به دست آمد، این شرکت را تاسیس کردیم 
و در ادامه به توسعه فناوری گرمکن های کاتالیستی پرداختیم 
و یکی از دستاوردهای ما، ساخت نمونه مدور این گرمکن ها 
است که مشابه خارجی ندارد.حسینعلی اضافه کرد: معموال 
در صنعت از گرمکن های حمامی استفاده می شود که به آب 
نیاز داشته و آب توسط یک منبع گرم می شود که به دلیل 
این سازوکار، اینرسی باالیی دارند، در حالی که این گرمکن 
نانوکاتالیستی امکان رسیدن سریع به دمای مورد نظر را دارند.

وی نبود آالینده های NOx و آلودگی اندک CO را از ویژگی 
این محصول دانست و یادآور شد: این مزیت موجب شده 
که این آبگرمکن تبدیل به یک محصول پاک شود. از دیگر 
مزیت های این فناوری، مصرف کم سوخت آن و امکان رصد و 

پایش گرمکن به صورت آنالین است.
به نقل از ستاد نانو، به گفته این محقق این گرمکن در شرکت 
گاز استان تهران مورد بهره برداری قرار گرفته و امکان استفاده 

از آن در دیگر ایستگاه های شرکت ملی گاز ایران وجود دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد:
۳۱ خردادماه، آخرین موعد ارایه 
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در 
قوانین مالیاتی کشور، موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص 
حقیقی )صاحبان مشاغل( تا پایان خردادماه تعیین شده است. 
به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی ایران، »محمد مسیحی« 
اظهار داشت: اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل( مطابق قانون 
باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ خود را تا پایان 
خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه 
ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR  ارسال و 

مالیات خود را پرداخت کنند.
وی با اشاره به ماده ۱۰۰ قانون مالیات ها، برخورداری از هر نوع 
تسهیالت و معافیت های مالیاتی را منوط به ارائه الکترونیکی 
اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی دانسته و افزود: فعاالن 
اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر 
و یا هرگونه تسهیالت دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در 

مهلت مقرر قانونی ارائه کنند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه 
با اشاره به شرایط ناشی از بیماری کرونا از مودیان خواست تا 
از هرگونه مراجعه غیرضروری به ادارات مالیاتی اجتناب کنند.

به گزارش ایرنا، بر اساس اعالم این سازمان به دلیل شیوع 
ویروس کرونا در سال ۹۹ بخشنامه ای با احکام مالیاتی جدید 
در حمایت از مشاغل آسیب ابالغ شده است که بر اساس آن 
صدور، تجدید و یا تمدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی 
و حقوقی، موضوع ماده )۱۸۶( قانون مالیات های مستقیم تا 
تاریخ ۳۱ شهریورماه سال جاری نیاز به استعالم و ارایه گواهی 
پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، نخواهد 
داشت.همچنین صنوف به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا 
که فهرست آنها به تصویب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی 
کامل  بخشودگی  از  می رسد،  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی 
جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
اشخاص حقیقی در موعد مقرر قانونی برای دوره های دوم و 
برخوردار می شوند. همچنین درخصوص  سوم سال ۱۳۹۹ 
بر  مالیات  شده  و سررسید  معوق  اقساط  شده،  یاد  صنوف 
عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده طی سال ۱۳۹۹ آنان حداکثر 

تا تاریخ پایان خردادماه امهال می شود

معاون مسکن وزیر راه خبر داد:
۱۹ خرداد، زمان دور جدید ثبت نام 

مسکن ملی
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: سومین مرحله ثبت 
نام مسکن ملی روز چهارشنبه هفته جاری )۱۹ خرداد ماه( 
آغاز خواهد شد. »محمود محمودزاده« به خبرنگار اقتصادی 
ایرنا گفت: با تامین زمین، امکان ثبت نام مجدد برای متقاضیان 

جدید و جاماندگان در دوره های قبلی فراهم شده است.
به گفته محمودزاده اکنون در ۲۴۰ شهر امکان ثبت نام مجدد 

مسکن ملی به دلیل تامین زمین فراهم شده است.
به گزارش ایرنا، آخرین بار در دی ماه سال گذشته امکان ثبت 
واحدهای  نخستین  پارسال  بود.آبان  فراهم  ملی  مسکن  نام 
مسکن ملی آماده شد و مرحله دوم افتتاح مسکن ملی تا پایان 
خردادماه انجام خواهد شد.وزارت راه و شهرسازی پیشتر اعالم 
کرده بود که متقاضیان بدحساب از پروژه های مسکن ملی 
حذف و امکان ثبت نام  مجدد فراهم خواهد شد.بر اساس اعالم 
وزیر راه و شهرسازی، از کل ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی که 
در مرحله اجرا قرار دارد، تا روز ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ تعداد 
۲۱۳ هزار و ۱۰۱ متقاضی اقدام به افتتاح حساب کرده و از 
این تعداد ۱۵۰ هزار و ۳۳۸ نفر وجوه اولیه را واریز کردند 
که معادل ۶ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان است. بنابراین حدود 
۳۸۰ هزار نفر مبلغی را واریز نکرده اند که احتمال حذف آنان 
وجود دارد.شهریور سال ۹۸ طرح اقدام ملی مسکن با حضور 
رییس جمهوری کلنگ زنی شد. برای این پروژه ۴۰۰ هزار واحد 
تعریف شد که در دور نخست نام نویسی یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار نفر از طریق سایت tem.mrud.ir و پیامک ثبت نام کردند 
که ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. نخستین واحدها 
به تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد در روز یکم آبان ماه ۹۹ به 

دستور رییس جمهوری افتتاح شد.

دبیرکل اوپک:
ذخایر نفت سریعتر کاهش پیدا می کند

دبیرکل اوپک اظهار کرد اوپک و متحدانش انتظار دارند ذخایر 
نفت در ماههای آینده سریعتر کاهش پیدا کند که نشان 
دهنده موفقیت آمیز بودن تالشهای این تولیدکنندگان برای 

حمایت از بازار است. 
در  آنالین  اظهارات  در  بارکیندو  محمد  ایسنا،  گزارش  به 
در  نفت  ذخایر  گفت:  نیجریه  المللی  بین  نفت  کنفرانس 
کشورهای توسعه یافته به میزان ۶.۹ میلیون بشکه در آوریل 
کاهش پیدا کرد و ۱۶۰ میلیون بشکه در روز کمتر از مدت 
انتظار داریم سطح ذخایر در  مشابه سال گذشته است. ما 

ماههای آینده به میزان بیشتری کاهش پیدا کند.
اوپک و متحدانش در قالب گروه اوپک پالس در آوریل تصمیم 
گرفتند در فاصله مه تا ژوییه ۲.۱ میلیون بشکه در روز به 
میزان عرضه خود اضافه کنند. این تولیدکنندگان در نشست 
هفته گذشته خود تصمیم مذکور را تایید کردند که افزایش 

قیمتهای نفت را به دنبال داشت.
بارکیندو گفت: بازار به تصمیمی که گرفتیم و شامل تنظیم 
سطح تولید از ماه مه امسال بود، واکنش مثبتی نشان می دهد.

و  واکسیناسیون  برنامه  کرد  اذعان  اوپک  دبیرکل  اگرچه 
برنامه های محرک مالی عظیم، به دورنمای مثبت بازار نفت 
کمک کرده است اما خاطر نشان کرد موانع موجود بر سر 
راه واکسیناسیون جهانی و ادامه شیوع کووید ۱۹ همچنان 

ریسکهایی برای تقاضا برای نفت به شمار می روند.
بارکیندو گفت: نرخ پایبندی تولیدکنندگان اوپک پالس به 

محدودیت عرضه در آوریل ۱۱۴ درصد بود.
این گروه در ماه مه سال ۲۰۲۰ کاهش تولید به میزان ۹.۷ 
میلیون بشکه در روز را به اجرا گذاشت و محدودیت عرضه اش 
تا ژوییه به ۵.۸ میلیون بشکه در روز می رسد.بر اساس گزارش 
رویترز، دبیرکل اوپک در یک پنل گفت و گو در این کنفرانس 
گفت: اگرچه اوپک منکر تغییرات اقلیمی نمی شود اما اقتصاد 
جهانی همچنان به نفت نیاز دارد. ما همه اعضای خود را به 
ادامه سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها تشویق می کنیم اما 

همچنان به تامین تقاضا برای هیدروکربنها ادامه می دهیم.

نرم افزار کنفرانس ویدیویی اپل به روی 
ویندوز و اندروید گشوده شد

شرکت اپل به روزرسانی هایی برای اپلیکیشن چت ویدیویی 
فیس تایم نمایش داد و امکان برقراری تماس با چندین نفر را 
به آن افزود و این نرم افزار را با دستگاههای اندرویدی و ویندوز 

سازگار کرد. 
به گزارش ایسنا، این اقدام اپل را در رقابت مستقیم تری با 
شرکتهایی نظیر زوم قرار می دهد که در دوران پاندمی کووید 
۱۹ محبوبیت فزاینده ای پیدا کردند و نخستین اعالم مهم 

کنفرانس ساالنه طراحان نرم افزار اپل بود.
اپل قابلیتهایی مانند مبهم کردن زمینه و بهبود صدا اضافه کرد 
که به گفته ِکرگ فدریقی، مدیر نرم افزار اپل، هدف آن ضبط 

جزییات مکالمات در تماسهای ویدیویی است.
کنفرانس طراحان جهانی اپل برای دومین سال پیاپی به دلیل 
پاندمی به صورت آنالین برگزار می شود در حالی که معموال 
هزاران طراح برنامه در آن شرکت می کردند  وامیدوار بودند 

اپل به نگرانیهای آنها گوش کند.
مارکو آرمنت، طراح برجسته و مجری پادکست فناوری هفته 
گذشته در یک پست وبالگ نوشت: مدیران اپل باید به دو 
حقیقت واقف باشند. یکی این که اپلیکیشنها برای اپل ارزش به 
همراه می آوردند و دیگری این که طراحان مشتریان را جذب 
می کند و این برنامه اپل نیست. آزار طراحان و القای این که 
آنها باید پای اپل را ببوسند زیرا به آنها اجازه می دهد میلیاردها 
دالر ارزش به پلتفرمشان اضافه کنند نه تنها حریصانه، بخیالنه 
اهانت آمیز  العاده  بلکه فوق  از نظر اخالقی مذموم است  و 
محسوب می شود.کنترل اپل روی برنامه هایی که در فروشگاه 
برنامه این شرکت عرضه می شوند و کمیسیون ۱۵ تا ۳۰ 
درصدی که از فروش دیجیتالی دریافت می کند، تحت تفحص 
رگوالتوری قرار گرفته و در قلب شکایت ضد انحصارطلبی قرار 
دارد که از سوی شرکت اپیک گیمز مطرح شده است.اپل اعالم 
کرده که مدل فعالیت فروشگاه اپ استور این شرکت با ایجاد 
فضایی برای اپلیکیشنهای پولی که مصرف کنندگان به آنها 
اطمینان دارند، بازار نرم افزار آنالین را توسعه بخشیده است. 
این شرکت هفته گذشته به بررسی اشاره کرد که بر اساس آن، 
اپلیکیشنها ۶۴۳ میلیارد دالر درآمد از صورتحساب و فروش در 
سال گذشته داشته اند که ۹۰ درصد آن از پرداخت کمیسیون 
اپل معاف بوده است.بر اساس گزارش رویترز، نتایج نظرسنجی 
از بیش از ۴۰۰ طراح نشان داد طراحان مستقل کوچکتر که 
ساالنه یک میلیون دالر یا کمتر درآمد دارند و هزینه کمتری 
پرداخت می کند در مقایسه با طراحان شرکتهای بزرگتر که 
هزینه باالتری پرداخت می کنند، احساس مثبتی نسبت به 

ارزشی که اپل فراهم می کند، دارند.

نصب ۱۹۰۰مگاوات نیروگاه تولید 
پراکنده در کشور

به  نزدیک  شده  نصب  ظرفیت  از  برق  صنعت  سخنگوی 
به  پراکنده  تولید  های  نیروگاه  تولیدی  برق  ۱۹۰۰مگاوات 
شبکه خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا قبل از آغاز تابستان به 
۲۰۰۰ مگاوات افزایش یابد. ظرفیت منصوبه نیروگاه های تولید 
پراکنده در پیک سال گذشته ۱۶۶۴ مگاوات بود که این میزان 
هم اکنون به ۱۸۳۳مگاوات افزایش یافته است. همچنین تولید 
این نیروگاه ها از ابتدای سال تا کنون نسبت به دوره مشابه 

سال گذشته تقریبا ۱۰درصد رشد داشته است.
مصطفی رجبی مشهدی- سخنگوی صننعت برق در این باره 
گفت: در حال حاضر ۱۸۳۳مگاوات نیروگاه تولید پراکنده که 
در طول سال های گذشته احداث شده اند که برق تولیدی خود 

را به شبکه سراسری می فروشند. 
به گفته وی این نیروگاه ها براساس نرخ خرید تضمینی برای 
نیروگاه های جدید و نرخ تعیین شده توسط هیات تنظیم بازار 
برق برای سایر نیروگاه ها به شبکه برق می فروشند، نرخ هیأت 
تنظیم حدود ۴ برابر باالتر از سقف قیمت بازار عمده فروشی 
برق است.  شرکت برق منطقه ای تهران با ۳۶۹مگاوات و 
برق منطقه ای سیستان و بلوچستان با ۱۰ مگاوات، به ترتیب 
بیشترین و کمترین آمار منصوبه نیروگاه های تولید پراکنده 

را در اختیار دارند.

با همت دولت تدبیر و امید در دو ماه 
آینده ۱۰ پروژه بزرگ ریلی و جاده ای 
و ۴۱ هزار پروژه مسکنی )شامل ۲۰ 
هزار واحد مسکن ملی و ۲۱ هزار واحد 

مسکن مهر( افتتاح می شود. 
آخرین  ایرنا،  سه شنبه  روز  گزارش  به 
در  امید  و  تدبیر  افتتاحیه های دولت 
تیر  خرداد،  ماه های  در  ریلی  بخش 
با  و مرداد امسال عملیاتی می شود و 
سوت  جدید  ریلی  مسیر  پنج  افتتاح 
شنیده  جدیدی  استان های  در  قطار 

شود.
ماه های  آخر  روزهای  در  است  قرار 
خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۰ پروژه های 
ریلی »زاهدان- خاش«، »یزد- اقلید«، 
راه آهن »بستان آباد- تبریز«، خط دوم 
دوم  خط  و  زرین شهر«  بافق-  »ریلی 

ریلی »قزوین- زنجان« افتتاح شود.
آزادراه  جاده ای  پروژه های  همچنین 
»اراک- خرم آباد«، راه اصلی »سنندج- 
مریوان«، راه اصلی »پاتاوه- دهدشت«، 
و  شمال«  »تهران-  آزادراه  رفت  باند 
آزادراه »اصفهان- شیراز« به بهره برداری 

خواهند رسید.
آستانه  در  ریلی  پروژه های  جزییات 

افتتاح
طول  به  خاش«  »زاهدان-  راه آهن 
فروردین  بار  آخرین  کیلومتر   ۱۵۰
امسال مورد بازدید هوایی »محمدباقر 

نوبخت« معاون رییس جمهوری قرار 
گرفت. جابه جایی سالیانه ۹۲۷ هزار نفر 
بار در سال  مسافر و ۲.۸ میلیون تن 
افتتاح  اهداف  از  بهره برداری  نخست 
این پروژه است. همه اعتبار مورد نیاز 
برای تکمیل این پروژه تخصیص یافته و 
پیشرفت فیزیکی آن تا پایان فروردین 

امسال ۷۰ درصد بود.
 ۲۷۰ طول  به  »یزد-اقلید«  آهن  راه 
کیلومتر که هدف مهم آن جابه جایی 
یک  و  بار  تن  میلیون  چهار  سالیانه 
نخست  سال  در  مسافر  میلیون 
 ۹۰ پیشرفت  به  است،  بهره برداری 
اعتبار  تخصیص  با  و  رسیده  درصدی 
تا  است  قرار  تومانی  میلیارد   ۴۰۰

خردادماه به بهره برداری برسد.
راه آهن »بستان آباد- تبریز« به طول 

به  بعدی است که  پروژه  ۴۴ کیلومتر 
منظور جابه جایی سالیانه یک میلیون 
نفر مسافر و ۲ میلیون تن بار در سال 
کریدور  و  ریلی  بهبود شبکه  نخست، 
شرق به غرب کشور، تسهیل ترانزیت 
و جابه جایی کاال و مسافر و کمک به 
فرآیند تولید در منطقه ساخته می شود. 
پیشرفت فیزیکی این پروژه ۷۴ درصد و 
اعتبار باقی مانده آن ۳۰۰ میلیارد تومان 

است.
خط دوم ریلی »بافق- زرین شهر« نیز 
ارتقای  مسافران،  حال  رفاه  هدف  با 
ایمنی، کاهش مدت زمان توقف قطارها 
و تسهیل برنامه ریزی به منظور تعمیر و 
بهینه سازی شبکه ریلی به طول ۲۳۷ 
کیلومتر مراحل نهایی آماده سازی خود 
را طی می کند. مهم ترین مشکل خطوط 

ریلی در این محور به نهایت رسیدن 
ظرفیت آن است و با اضافه شدن خط 
در  بیشتری  قطار  اعزام  امکان  دوم 
خطوط ریلی استان ایجاد خواهد شد. 
اکنون به دلیل یک خطه بودن خطوط 
ریلی در این استان قطارها به صورت 
رفت و برگشتی روی یک خط در حال 
حرکت هستند و پیش بینی می شود با 
دو خطه کردن خطوط ۲۰ درصد به 

ظرفیت موجود اضافه شود.
»تهران-  ریلی  خط  کردن  خطه  دو 
قزوین- زنجان« نیز پروژه دیگر وزارت 
راه و شهرسازی است که اکنون در حال 
گسترش بوده و دولت از ابتدا به دنبال 
آن  دوم  زودتر خط  تا هرچه  بود  آن 
افتتاح شود. اجرای این پروژه ظرفیت 
به  شرق  کریدور  مسیر  در  بار  حمل 
غرب کشور را بیش از هفت میلیون تن 

افزایش خواهد داد.
ساعت   ۱.۵ همچنین  ریلی  خط  این 
 - زنجان  ریلی  مسیر  در  سفر  زمان 
قزوین را تقلیل خواهد داد. ۸۰ میلیارد 
تومان از طریق سازمان برنامه و بودجه 
نظر  در  پروژه  این  اتمام  برای  کشور 
گرفته شده است. ساخت خطوط دوم 
ریلی به واسطه اینکه بهره وری راه آهن 
توسعه یافته و با افزایش ظرفیت بار و 
مسافر، زمان سفر کاهش پیدا کند در 

اولویت دولت است.

الکترونیکی  شبکه  تراکنش های 
پرداخت کارتی کشور در دومین ماه 
تومان  میلیارد  هزار  سال جاری ۴۸۰ 
طریق  از  آن  درصد   ۹۰ که  بوده 

کارت خوان ها انجام شده است. 
اقتصادی  گزارش  تازه ترین  اساس  بر   
از سوی شاپرک، مجموع  منتشرشده 
تعداد تراکنش های انجام شده شاپرک 
 ۳ بر  بالغ  سالجاری  اردیبهشت  در 
میلیارد بوده که ارزش این تراکنش ها 
در مجموع به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان 
ماه  فروردین  به  نسبت  که  می رسد 
رشدی معادل ۷.۲ درصد در تعداد و 
حدود ۱۷ درصد در ارزش ریالی داشته 
است. بر این اساس، رشد اسمی ماهانه 
اردیبهشت  در  شاپرک  تراکنش های 
سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل 
۱۶.۹ درصد بوده است. در اردبیشهت 
۱۴۰۰ سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی 

در تراکنش های انجام شده حدود ۶.۵ 
 ۳.۶ موبایلی  پذیرش  ابزار  و  درصد 
درصد بوده و این در حالی است که 
کارت خوان های فروشگاهی ۹۰ درصد 
از کل تراکنش های انجام شده را به خود 

اختصاص داده اند.
از مجموع تراکنش های انجام شده ۸۷.۶۶ 
درصد مربوط به خرید کاال و خدمات، 
۷.۹۷ درصد مربوط به پرداخت قبض 
و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۳۸ 

درصد مربوط به مانده گیری بوده است.
همچنین، از مجموع کل تراکنش های 
انجام شده در اردیبهشت معادل ۹۲.۴۱ 
درصد موفق و ۷.۵۹ درصد ناموفق بوده، 
البته تراکنش هایی که با سوییچ شاپرک 
بوده  موفق  انجام شده، ۹۹.۹۸ درصد 
است.اما از مجموع تراکنش های ناموفق 
انجام شده در این ماه، ۱.۳۳ درصد به 
درصد  پذیرندگی، ۰.۲۳  دلیل خطای 

به دلیل خطای شاپرکی، ۱۰.۳۷ درصد 
به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۷.۶۰  
درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۴۷ 
درصد به علت خطای کسب و کار بوده 
است.بر اساس این گزارش، نسبت ارزش 
در  نقدینگی  به  شاپرک  تراکنش های 
 ۱۳.۳۹ نیز  سالجاری  ماه  اردیبهشت 
درصد بوده و این در حالی است که نسبت 
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به 
نقدینگی در این ماه تنها ۲.۰۵ درصد 
بوده است.بنا بر تحلیل آمارهای رسمی 
در اردیبهشت سال جاری، ابزار کارت خوان 
فروشگاهی با ۲۸۱ تراکنش به ازای هر 
کارت خوان در مکان نخست قرار می گیرد 
و پذیرش اینترنتی با ۱۲۲ تراکنش به ازای 
هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۷۵ تراکنش به 
ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان های 
بعدی قرار می گیرند. افزون بر این متوسط 
تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه 

مذکور معادل ۲۳۷ تراکنش است که این 
تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته 
افزایش ۲/ ۱۵ واحدی )۸/ ۶ درصدی( 
را تجربه کرده است.همچنین بیشترین 
افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به 

کارت خوان فروشگاهی بوده است.
 شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط 
مبلغ تراکنش ها به ازای هر ابزار پذیرش 
است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط 
مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی 
۷/ ۳۷ میلیون تومان بوده که این عدد 
فروشگاهی ۴۲.۵  کارت خوان های  برای 
میلیون تومان و برای پذیرش موبایلی تنها 

۷۵۱ هزار تومان بوده است.

بازرگانی  خدمات  دفتر  سرپرست 
جهاد  وزارت  بازرگانی  توسعه  معاونت 
کشاورزی با بیان اینکه صفر تا صد تولید 
مرغ در سامانه مدیریت اطالعات صنعت 
قیمت  گفت:  شود،  می  رصد  طیور 
جوجه یکروزه در سامانه سماصط همان 
قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان است و اکثر 
تهیه  جوجه  قیمت  این  با  مرغداران 
کرده اند و قیمت های ۸۰۰۰، ۹۰۰۰ 
تومان برای جوجه یکروزه بازار گرمی 
توسط برخی افراد است. حسن عباسی 
معروفان در گفت و گو با ایسنا در پاسخ 
به این سوال که گفته می شود در ۶ماه 

گذشته چندین هزار مرغداری غیرفعال 
آیا  و  اند  کرده  دریافت  دولتی  نهاده 
چنین موضوعی صحت دارد یا خیر؟  
گفت: سامانه ای به نام سماصط)سامانه 
در  اطالعات صنعت طیور(   مدیریت 
وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که 
همه اطالعات مرغداری های از جوجه 
مرغی  میزان  و  دان  مصرف  تا  ریزی 
می  ثبت  شود،  داده  تحویل  باید  که 
وزارت جهاد  امور دام  معاونت  و  شود 
کشاورزی نیز از صفر تا صد آن را رصد 
می کند.وی ادامه داد: مرغداری هایی 
که مجوز و پروانه بهره برداری نداشته 
باشند در این سامانه ثبت نمی شوند و 
سهمیه نهاده دولتی به آنها تعلق نمی 
گیرد.سرپرست دفتر خدمات بازرگانی 
جهاد  وزارت  بازرگانی  توسعه  معاونت 
نهاده  نشت  کرد:  اضافه  کشاورزی 
زیرا  نیست،  پذیر  امکان  هم  دولتی 

تخصیص نهاده از صفر تا صد مشخص 
نبود  سایه  در  قبال  شاید  البته  است. 
نظارت شدید این اتفاق رخ می داد ولی 
در حال حاضر نشتی نهاده وجود ندارد. 
اگر مواردی هم باشد در صورت اعالم 
قابل پیگیری و برخورد خواهد بود.وی 
تصریح کرد: در سامانه سماصط به طور 
دقیق مشخص است که هر مرغداری 
میزان  چه  به  گرفته،  نهاده  چقدر 
جوجه ریزی انجام داده و چقدر مرغ 
باید تحویل کشتارگاه دهد. این سامانه 
برای همه استان ها بوده و ورودی و 
خروجی کنترل می شود.معروفان در 
پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا 
در فروردین ماه دستگاه های مربوطه با 
توجه به افزایش قیمت جوجه یکروزه و 
نهاده و... قیمت مرغ را اصالح کردند، 
گفت: در کشور سازمانی به نام سازمان 
مصرف  و  تولیدکنندگان  از  حمایت 

کنندگان وجود دارد که مکانیزم تعیین 
قیمت با آنها است. یعنی قیمت همه 
مولفه های تولید را استخراج  و سپس 
قیمت محصول نهایی را اعالم می کنند. 
زمانی که قیمت مرغ به ۲۴هزار و ۹۰۰ 
تومان تغییر یافت همه افزایش هزینه ها 
در نظر گرفته شد.وی در پایان گفت:در 
سامانه سماصط قیمت جوجه یکروزه  
همان ۴۲۰۰ تومان است و بیش از ۹۸ 
درصد مرغداری ها هم با همان قیمت 
مصوب جوجه خریداری کرده اند. اینکه 
کسی خارج از سامانه با قیمت های گران 
تر خریده مبنای ما نیست. قیمت های 
۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومانی که برای جوجه 
یکروزه گفته می شود بازارگرمی توسط 
اگر کسی  است. همچنین  افراد  برخی 
مدعی است که جوجه یکروزه را گران 
خریده می تواند اعالم کند و دستگاه های 

نظارتی حتما پیگیری خواهند کرد.

امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  محققان 
مصنوعی  هوش  از  استفاده  به  موفق 
در راستای جلوگیری از مشکالت فنی 

میادین نفتی شدند. 
به گزارش ایسنا، محمدرضا مهدیانی، 
صنعتی  دانشگاه  التحصیل  فارغ 
»مدلسازی  طرح  مجری  و  امیرکبیر 
یکپارچه میدان نفتی تحت فرازآوری با 
گاز با در نظر گرفتن ناپایداری جریان 
« بیان کرد: عموماً پس از توسعه یک 
از  برداری  بهره  و شروع  نفتی  میدان 
چاه ها، مخزن نفتی فشار کافی برای 
که  دارد  را  چاه  سر  به  نفت  راندن 
کاهش  مخزن  فشار  تولید،  ادامه  با 
می یابد و پس از مدتی دیگر مخزن 

سر  به  نفت  راندن  برای  کافی  انرژی 
چاه را ندارد یا با وجود اینکه نفت به 
سر چاه می رسد، نرخ تولید آن قدر کم 
اقتصادی  تولید  ادامه دادن  است که 
نیست؛ در این زمان استفاده از روش 
های فرازآوری مصنوعی نظیر فرازآوری 
با گاز ناگزیر است.وی افزود: فرازآوری 
برای چاه  باال  انعطاف  به دلیل  با گاز 
های مختلف، از محبوبترین روش های 
فرازآوری مصنوعی است. در این روش 
گاز به چاه تزریق شده و به تولید نفت 
این روش  این حال  با  کمک می کند. 
پدیده  دارد.  را  خود  خاص  مشکالت 
مشکالت  از  یکی  جریان  ناپایداری 
گاز  با  مصنوعی  فرازآوری  در  اساسی 

شدن  قطع  موجب  پدیده  این  است. 
بر  و عالوه  نفت شده  متناوب جریان 
کاهش تولید موجب ایجاد لرزش های 
شدیدی نیز می شود که به تأسیسات 
آسیب  درون چاهی  و  االرضی  سطح 
می رساند.وی با بیان اینکه پیدا کردن 
یک روش برای حل این مشکالت عالوه 
بر جذابیت می تواند در حل مشکالت 
کشور بسیار مفید باشد، گفت: با توجه 
به مشکالت ناپایداری جریان و کاهش 
تاسیسات  به  آسیب  نیز  و  سودآوری 
یافتن  چاهی،  درون  و  االرضی  سطح 
اهمیت  از  مشکل  این  برای  حلی  راه 
است.مهدیانی  برخوردار  باالیی  بسیار 
افزود: در این طرح نه تنها مشکالت یاد 

شده حل شده است، بلکه مدلی بسیار 
انعطاف پذیر نیز ساخته شده که توانایی 
شخصی سازی برای یک میدان خاص 
را نیز دارد. این مدل عالوه بر جلوگیری 
از پدیده ناپایداری، به صورت پیوسته 
پارامترهای تزریق و تولید را به گونه ای 
بیشترین  همواره  که  می کند  کنترل 
نفتی  میدان  از  اقتصادی  سودآوری 
حاصل شود.این فارغ التحصیل دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر با اشاره به کاربرد طرح 
گفت: این مدل در کلیه میادین نفتی 
است.  استفاده  قابل  گاز  با  فرازآوری 
عالوه بر این با توجه به روش استفاده 
شده، می توان مدل را برای میادین غیر 

فرازآوری با گاز نیز توسعه داد.

افتتاح ۱۰ پروژه کالن ریلی و جاده ای تا پایان مردادماه

تعداد و ارزش تراکنش ها در کرونا زیاد شد  

جوجه ۸۰۰۰ تومانی بازارگرمی است

جلوگیری از مشکالت فنی در میادین نفتی با کمک هوش مصنوعی

اقتصادی
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فرمانده دانشگاه هوایی شهید ستاری:
انتخابات بهترین راه تصمیم گیری های 

جمعی و سرنوشت ساز جامعه است
فرمانده دانشگاه هوایی شهید ستاری انتخابات را بهترین راه 
تصمیم گیری های جمعی و سرنوشت ساز جامعه خواند و گفت: 
دانشجویان مواظب جهت دهی رسانه ای در دور کردن مردم و 

ملت از منافع خودشان و ایجاد یاس ناامیدی، باشند. 
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی نیروی هوایی 
ارتش، سرتیپ دوم خلبان علیرضا رودباری در جمع فرماندهان، 
اساتید و دانشجویان با بیان اینکه انسان تنها موجودی است که 
از اراده و اختیار کامل نسبت به سایر موجودات برخوردار است، 
گفت: داشتن قدرت انتخاب و اختیار همواره دو نیروی متضاد 

درونی انسان است که در انتخاب آنها مختار است.
فرمانده دانشگاه هوایی شهید ستاری با اشاره به اینکه وضعیت 
برآیند  حاصل  حال،  لحظه  در  ملتی  هر  یا  و  شخص  هر 
تصمیمات و انتخاب های گذشته، و در آینده حاصل برآیند 
تصمیمات و انتخاب های لحظه حال آنها خواهد بود خاطرنشان 
کرد: انتخابات در هر کشور یکی از تصمیمات اساسی و کلیدی 
است که در تعیین سرنوشت آن کشور و ملت نقش بسیار مهم 
و سرنوشت سازی را ایفا می کند.رودباری افزود: گرایش به بدی، 
رفتن به سمت شقاوت و انحراف و گرایش به نیکی یعنی رشد 
و تعالی و رسیدن به کمال است و این همان چیزی است که 
به انسان مقام باال و ارزشمندی را عطا می کند و اینجاست که 

خداوند به آفرینش چنین موجودی به خود آفرین می گوید.  
رودباری بیان کرد: انتخابات و روند گزینش حاکم مبتنی 
بر رأی مردم یکی از آموزه های اسالمی و حقوق اجتماعی 
است و از دیرباز همراه با باورهای اصیل فرهنگ اسالمی 
در  جمعی  تصمیم گیری های  راه  بهترین  که  بوده  عجین 
با بیان اینکه  امور مهم و سرنوشت ساز جامعه است.  وی 
به دلیل داشتن  اجتماع، جامعه و ملت  فرد،  مقدرات هر 
این قدرت انتخاب به دست خودشان رقم می خورد، اظهار 
کرد: خداوند متعال در سوره رعد آیه ۱۱ می فرمایند: إِنَّ 
َ ال یَغیُر ما بَِقْوٍم َحتَّی یَغیُروا ما بَِأنُْفِسِهم »همانا خداوند  اهللَّ
را  خود  حال  آنان  آنکه  تا  نمی دهد  تغییر  را  قومی  حال 
انتخاب های خودشان  با  ملت  مردم  یعنی  دهند«   تغییر 

سرنوشتان تعین می شود.
فرمانده دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ناجا با اشاره 
به تعبیر امیر مومنان علی )ع( وجود پاداش و تنبیه الهی، 
دلیل بر اختیار و انتخاب انسان است، تصریح کرد: شرکت 
و یا عدم شرکت مردم در انتخابات به منظور انتخاب فرد 
اصلح یک حق طبیعی و قانونی است و تاثیر مثبت و منفی 
بسیار زیادی در سرنوشت ملت خواهد داشت که آنر را اوجب 
فعلی  شرایط  در  کرد:  اظهار  رودباری  دانسته اند.   واجبات 
دانشجویان و جوانان عزیز ما باید با توجه به هجمه بسیار باالی 
رسانه ها، نسبت به افزایش درک سواد رسانه ای خود تالش 
دوچندان داشته و در راستای افزایش بینش سیاسی و مواظب 
جهت دهی رسانه در دور کردن مردم و ملت از منافع خودشان 

و ایجاد یاس و ناامیدی باشند.

سفارت ایران در فرانسه خواستار لغو 
ممنوعیت پروازها از پاریس به تهران شد

و  کرونایی  های  محدویت  رفع  با  فرانسه  در  ایران  سفارت 
با  پاریس  در  وضعیت  نسبی  بهبود  و  مردم  واکسیناسیون 
انعکاس این موضوع به ستاد ملی کرونا خواستار لغو ممنوعیت 

پروازها از مبدا پاریس به تهران شد. 
ایران  اسالمی  روابط عمومی سفارت جمهوری  به گزارش 
در پاریس، برای اطالع هم میهنان عزیز مقیم فرانسه در 
طول هفته های اخیر و پس از رفع بخش قابل توجهی از 
انجام بخش عمده  و  فرانسه  در  محدودیت های کرونایی 
همه  وضعیت  نسبی  بهبود  و  مردم  واکسیناسیون  از  ای 
به  توجه  با  و  طوالنی  مدتی  از  بعد  کشور  این  در  گیری 
درخواست های مکرر هم میهنان گرامی مبنی بر برقراری 
مجدد پروازها از مبداء پاریس به تهران، سفارت جمهوری 
مقامات  به  موضوع  انعکاس  ضمن  مکررا  ایران  اسالمی 
ذیصالح و ستاد ملی کرونا، خواستار بررسی های الزم جهت 
لغو ممنوعیت و بازگشت شرایط پروازی به وضعیت عادی 
گردیده است.بر این اساس،  سفارت ایران در پاریس تاکید 
از مشکالت  با آگاهی کامل  و  کردکه بدون هیچ تردیدی 
عدیده شماری از ایرانیان، این سفارت وظیفه خود می داند 
درخواست های مکرر و مشکالت هم وطنان را منعکس و 
مورد پی گیری قرار دهد که البته تاکنون علی رغم پیگیری 
های بعمل آمده، پاسخ مثبت دریافت نگردیده است.این 
با توجه به وضعیت پیچیده و دشواری که هم  نمایندگی 
میهنان بخصوص دانشجویان برای تهیه بلیت و برنامه ریزی 
سفر به ایران عزیز با آن روبه رو هستند، همچنان موضوع 
را با جدیت در دست پیگیری دارد و ضمن درک بازنگری 
ها و ادله بهداشتی مراجع ذیربط و شرایط دشوار مسئولین 
کرونا  با  مبارزه  درگیر  خود  که  کشور  بهداشتی  محترم 
هستند، امیدوار است این معضل که سرگردانی و استیصال 
برخی هم میهنان عزیز مقیم فرانسه را بدنبال داشته، به 
شکلی منطقی در اولین فرصت مناسب حل و فصل گردد. 

سفارت ایران در باکو:
هموطنان برای خروج از جمهوری 

آذربایجان به مجوز کرونا نیاز ندارند
سفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو اعالم کرد: هموطنان 
برای خروج از جمهوری آذربایجان از مرز زمینی آستارا نیاز به 
ثبت نام و اخذ مجوز قبلی از قرارگاه مبارزه با کرونا آذربایجان 
نیازمند  این کشور  به  برای ورود مجدد  اما همچنان  ندارند 

دریافت مجوز از قرارگاه کرونا هستند. 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت  از  ایرنا  گزارش  به 
مقیم  هموطنان  آگاهی  به  کرد:  اعالم  اطالعیه  در  باکو، 
جمهوری آذربایجان می رساند حسب اطالع این سفارت از 
قرارگاه مبارزه با شیوع کرونا در نخست وزیری جمهوری 
آذربایجان، هموطنان برای خروج از این کشور از مرز زمینی 
آستارا نیاز به ثبت نام و اخذ مجوز قبلی از قرارگاه مبارزه 
با کرونا ندارند اما همچنان برای ورود مجدد به این کشور 
نیازمند دریافت مجوز از قرارگاه کرونا )عالوه بر ارائه مدارک 

و مجوزهای های معتبر معمول( هستند.

خدمات رسانی 6۱ پزشک اردوی جهادی 
مس سونگون در ورزقان 

سپاه نیوز: نخستین مرحله اردوی جهاد درمانی شهید در شهر 
از سراسر  با شرکت ۶۱ پزشک  خاروانای شهرستان ورزقان 

کشور اجرا شد.
جهادی- اردوِی  از  مرحله  نخستین  نیوز؛  سپاه  گزارش  به 

درمانِی شهید مدافع حرم حاج ذاکر حیدری در سال تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، به همت مجتمع مس سونگون و با 
مشارکِت پایگاه مقاومت بسیج شهدای صنایع مس از سیزدهم 

تا پانزدهم خرداد اجرا شد.
در این مرحله، خدمات دارویی و درمانی در زمینه های چشم 
پزشکی، دندان پزشکی، زنان-زایمان-نازایی ، کودکان، داخلی 

و حوزه های تخصصی، به صورت کامال رایگان ارائه شد.
 این طرح با توجه به مجوزهای صادر شده از طرف دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
اجرا خواهد شد و تخمین زده می شود در سه مرحله به 
تعداد ۶ هزار نفر خدمات ارائه شود.بر اساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته با مسئولین شهرستان و برگزاری جلسات در 
خصوص نحوه اجرای این برنامه، سپاه ناحیه شهرستان ورزقان، 
فرمانداری شهرستان و بخشداری خاروانا، آموزش و پرورش، 
کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره(، بهزیستی و دیگر ارگان 

های شهرستان ورزقان نیز در این طرح مشارکت دارند.

کاظمی:
انتخابات شوراها در ۲۴ مرکز استان به 

صورت الکترونیکی برگزار می شود
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا 
نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی در ششمین دوره انتخابات 

شوراهای شهر و روستا را تشریح کرد. 
سیدحمیدرضا کاظمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملت، با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا به 
صورت الکترونیکی، گفت: این انتخابات در ۱۰ هزار شعبه در 
سراسر کشور به صورت الکترونیکی برگزار می شود، ظرفیت 
وزارت کشور به همین اندازه بود تا در هر شعبه ۳ صندوق قرار 
گیرد، به عبارتی در کل کشور ۳۰ هزار صندوق الکترونیکی 
برپا  روستا  و  شهر  شوراهای  انتخابات  دوره  ششمین  برای 
می شود.نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته مقرر شد 
۸ کالنشهر و ۱۶ مرکز استان که کالنشهر نیستند انتخابات را 
الکترونیکی برگزار کنند، در واقع انتخابات در ۲۴ مرکز استان 

الکترونیکی برگزار می شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: از آنجایی که در استان تهران ۴ انتخابات 
پوشش داده می شود، احتمال داده شد که اگر یکی از این 
انتخابات به صورت الکترونیکی باشد، مردم سردرگم شوند از 

این رو در پایتخت انتخابات الکترونیکی نداریم.

عضو هیات رئیسه مجلس:
مشارکت پرشور در انتخابات رافع 

تهدیدات ملی است
مشارکت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  عضوهیات 
برابر  در  کشور  مصونیت  موجب  انتخابات  در  مردم  پرشور 
تهدیدات ملی وعامل  ثبات اقتصادی خواهد شد. علی کریمی 
فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  با تاکید 
بر اتکا اداره کشور به آرای عمومی گفت: انتخابات رسم الخط 
اداره کشور در ۴سال را با سالیق و دیدگاه های مختلف ترسیم 
می کند. جمهوریت نظام اسالمی از جلوه های زیبای اسالمیت 
آن است .نماینده مردم بابل در مجلس یازدهم بسترسازی 
برای مشارکت پرشور مردم در انتخابات را رسالت اولیه دولت 
، رسانه ها و تریبون  داران رسمی دانست و افزود: دولت باید 
زمینه های گفت وگو و تعامل با گروه های سیاسی را برای ظهور 
و به روز سالیق و دیدگاه های متنوع در عرصه سیاسی فراهم 
آورد. کریمی فیروزجایی اعتالی فرهنگ اسالمی در عرصه 
وخاطرنشان  عنوان  ضروری  و  مهم  را  انتخاباتی  رقابت های 
کرد: نامزدها و حامیان آنها  در رقابت های انتخاباتی نباید به 
مبانی فرهنگی انقالب آسیب  وارد کنند.عضو خانه ملت تصریح 
کرد: مناظرات و برنامه های انتخاباتی نامزدها و حامیان آنها با 
هدف آگاهی از برنامه ها ودیدگاه های مورد نظر آنان طراحی 
شده است.عضو هیات رئیسه مجلس با اظهار تاسف از مناظره 
نخست نامزدهای انتخاباتی که به حریم شکنی انجامید، افزود: 
در عصر انفجار اطالعات توسل به دروغ، تخریب و توهین برای 
جمع آوری آرای مردم جواب نمی دهد.کریمی فیروزجایی در 
ادامه گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، گفت: مدعیان قانونگرایی 
به جای پاسخگویی در قبال ناکارآمدی ۸ساله در اداره کشور 
سیاست فرافکنی را در مناظرات در پیش گرفتند.عضو مجمع 
نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسالمی افزود: دلسرد 
کردن مردم نسبت به آینده انقالب تالش مذبوحانه در مسیر 
شورای  مجلس  رئیسه  هیات  است.عضو  دشمنان  خواست 
اسالمی  تصریح کرد: انقالب اسالمی در دهه پیشرفت و عدالت 

نیازمند مدیران جوان وانقالبی و از جنس مردم است.

سفیر ایران در روسیه :
با نهایی شدن موافقتنامه لغو روادید 
گروهی، رشد چشمگیری در تردد 

گردشگران را شاهد خواهیم بود
سفیر ایران در روسیه تاکید کرد: هر چقدر مراودات و رفت و 
آمد بین شهروندان دو کشور ایران و روسیه افزایش پیدا کند، 

به همان میزان مناسبات دو کشور نیز عمیق تر خواهد شد. 
 علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی جمهوری اسالمی ایران در ادامه سفر به مسکو عصر روز 
دوشنبه ۱۷ خرداد ماه در دیدار با جمعی از فعاالن گردشگری 
ایران و روسیه، با اشاره به ظرفیت های گردشگری کشورمان ، 
جاذبه های گردشگری و تنوع این حوزه در ایران را در دنیا بی 
نظیر عنوان کرد.در این دیدار کاظم جاللی سفیر کشورمان در 
فدراسیون روسیه نیز با اشاره به روابط دوستانه تهران و مسکو 
عنوان داشت : روابط خوب و عزم جدی دو کشور برای توسعه 
و گسترش هرچه بیشتر روابط، فرصت بزرگی برای شهروندان 

ایرانی و روسی برای سفر و گردشگری است.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری گفت که اگر پول و نقدینگی 
موجب حباب  نشود،  تولید جذب  در 

بزرگ در بورس می شود. 
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محسن 
رضایی در جمع خبرنگاران گفت: برنامه 
دولت ما برای مهار نقدینگی این است 
که تولید را به شدت پر جاذبه کنیم و 
بازدهی این بخش را از طریق کاهش 
هزینه های تولید باال ببریم و از سوی 
که  مولدی  غیر  فعالیت های  بر  دیگر، 
مالیات  نمی پردازند،  مالیات  اکنون 
وضع کنیم و در نهایت بازدهی تولید 

را افزایش دهیم.
وی افزود: اصالح محیط کسب و کار 
برای تسهیل  اقدام های مهم  از  یکی 
اکنون  است.  تولید  بازدهی  افزایش  و 
تهران  در  فعالیت ها  از  بسیاری  مجوز 
صادر می شود که این امر می تواند در 
کارآفرین چند  و  شود  انجام  استان ها 
روز معطل صدور مجوز و متحمل هزینه 
حمل و نقل نشود. چرا کارآفرین باید 
هزینه معطل شدن در تهران را بدهد 
و چرا باید وامی که می خواهد، بجای 
اینکه همان روز بدستش برسد، شش 

ماه دیگر دریافت کند؟
نامزد انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری، 
همچنین از داشتن پنج یا شش برنامه 
از  و  تولید  هزینه های  کاهش  برای 
جمله استفاده از فناوری های نو مانند 
فین تک، بالک چین و رمزارزها گفت 
نوین،  فناوری های  در   : داد  ادامه  و 
تحصیل،  حین  می توانند  دانشجویان 
و  کنند  عرضه  را  خود  نوآوری های 
درآمد داشته باشند و این اقدامی است 
که در کشورهایی نظیر هند انجام شده 
دو  ما  وزارتخانه های  از  یکی  حتی  و 
طرح دانشجویی را از طریق فناوری های 
جدیدی که وزارت خزانه داری هند به 
کار گرفته بود، خریداری کرد که این امر 
می تواند الگوی مناسبی برای استفاده از 

توان علمی دانشجویان ما نیز باشد.
رضایی همچنین گفت: اصوال نقدینگی 
و پول، تشنه بزرگ شدن است؛ یعنی 
پول جایی می رود که بزرگتر شود و دو 
مسیر برای پول متصور است: یکی رانت 

و داللی و دیگری مسیر تولید.
وی توضیح داد که  اگر تولید، جاذبه 
مانند  باشد،  داشته  باالیی  بازدهی  و 
یک آهن ربا و قوی تر از رانت و داللی، 

نقدینگی را به سوی خود جذب خواهد 
کرد، اما اگر هر یک تومان که وارد تولید 
یک  هر  و  بازدهی  ریال  یک  می شود 
تومان که وارد رانت می شود دو ریال 
بازدهی داشته باشد، پول به سوی تولید 

نخواهد رفت.
ریاست  انتخابات  نامزد  این  عقیده  به 
این  ما  دولتمردان  مشکل  جمهوری، 
بانک  و  نمی فهمند  را  پول  که  است 
مرکزی ما نتوانست بفهمد پولی که از 
بانک ها بخاطر کاهش نرخ سود خارج 
نشود، موجب  تولید  وارد  اگر  می شود 
حباب بزرگی در بورس می شود که در 
نهایت و در جایی خواهد ترکید و اگر 
می دانستند پول یعنی چه و گردش 
پول را می شناختند، هیچ وقت دست به 

چنین خطای بزرگی نمی زدند.

طرح محسن رضایی برای مهار 
نقدینگی با افزایش جذابیت و کاهش 

هزینه های تولید 
بانک  گفت:  رضایی  محسن  دکتر 
مرکزی ما نتوانست بفهمد پولی که از 
بانک ها بخاطر کاهش نرخ سود خارج 
نشود، موجب  تولید  وارد  اگر  می شود 
حباب بزرگی در بورس می شود که در 

نهایت و در جایی خواهد ترکید.
دکتر محسن رضایی گفت: با افزایش 
جذابیت تولید و کاهش هزینه های آن 
و همچنین وضع مالیات بر فعالیت های 
تولید  سوی  به  را  نقدینگی  غیرمولد 

هدایت خواهیم کرد.
محسن  دکتر   ،rezaee.ir گزارش  به 
رضایی در جمع خبرنگاران گفت: برنامه 
دولت ما برای مهار نقدینگی این است 
که تولید را به شدت پر جاذبه کنیم و 
بازدهی این بخش را از طریق کاهش 
هزینه های تولید باال ببریم و از سوی 

دیگر، بر فعالیت های غیر مولدی که هم 
اکنون مالیات نمی پردازند، مالیات وضع 
خواهیم  کرد که در نهایت بازدهی تولید 

را افزایش دهیم.
وی افزود: اصالح محیط کسب و کار 
و  تسهیل  برای  مهم  اقدامات  از  یکی 
افزایش بازدهی تولید است. هم اکنون 
تهران  در  فعالیت ها  از  بسیاری  مجوز 
صادر می شود که این امر می تواند در 
کارآفرین چند  و  شود  انجام  استان ها 
روز معطل صدور مجوز و متحمل هزینه 
حمل و نقل نشود. چرا کارآفرین باید 
هزینه معطل شدن در تهران را بدهد 
و چرا باید وامی که می خواهد، بجای 
اینکه همان روز بدستش برسد، شش 

ماه دیگر دریافت کند؟
نامزد انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری، 
همچنین از داشتن پنج یا شش برنامه 
از  و  تولید  هزینه های  کاهش  برای 
جمله استفاده از فناوری های نو مانند 
فین تک، بالک چین و رمزارز ها خبر 
نوین،  فناوری های  در  افزود:  و  داد 
تحصیل،  حین  می توانند  دانشجویان 
و  کنند  عرضه  را  خود  نوآوری های 
درآمد داشته باشند و این اقدامی است 
که در کشور هایی نظیر هند انجام شده 
دو  ما  وزارتخانه های  از  یکی  حتی  و 
طرح دانشجویی را از طریق فناوری های 
جدیدی که وزارت خزانه داری هند به 
کار گرفته بود، خریداری کرد که این امر 
می تواند الگوی مناسبی برای استفاده از 

توان علمی دانشجویان ما نیز باشد.
رضایی همچنین گفت: اصوال نقدینگی 
و پول، تشنه بزرگ شدن است؛ یعنی 
پول جایی می رود که بزرگتر شود و دو 
مسیر برای پول متصور است: یکی رانت 

و داللی و دیگری مسیر تولید.
وی افزود: اگر تولید، جاذبه و بازدهی 

باالیی داشته باشد، مانند یک آهنربا و 
قوی تر از رانت و داللی، نقدینگی را به 
سوی خود جذب خواهد کرد، اما اگر هر 
یک تومان که وارد تولید می شود یک 
ریال بازدهی و هر یک تومان که وارد 
رانت می شود دو ریال بازدهی داشته 
باشد، پول به سوی تولید نخواهد رفت.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: 
مشکل دولتمردان ما این است که پول 
را نمی فهمند و بانک مرکزی ما نتوانست 
بفهمد پولی که از بانک ها بخاطر کاهش 
نرخ سود خارج می شود اگر وارد تولید 
نشود، موجب حباب بزرگی در بورس 
می شود که در نهایت و در جایی خواهد 
ترکید و اگر می دانستند پول یعنی چه 
هیچ  می شناختند،  را  پول  گردش  و 
بزرگی  خطای  چنین  به  دست  وقت 

نمی زدند.

محسن رضایی: طرح معیشت ایرانیان، 
مشکالت خانوارها را حل میکند 

طرح  اجرای  با  گفت:  رضایی  محسن 
یارانه،  ایرانیان در سه بخش  معیشت 
مسکن  طرح  و  خانه دار  زنان  حقوق 
را  مردم  معیشتی  مشکالت  ایرانیان، 
برطرف خواهیم کرد.نامزد سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
با اجرای طرح معیشت ایرانیان در سه 
بخش یارانه، حقوق زنان خانه دار و طرح 
معیشتی  مشکالت  ایرانیان،  مسکن 
مردم را برطرف خواهیم کرد.به گزارش 
در  رضایی  محسن  دکتر   ،rezaee.ir
جامع  طرح  افزود:  خبرنگاران  جمع 
معیشت ایرانیان، در سه بخش اصلی 
برای حل مشکالت مردم اجرا می شود 
و با این سه فعالیت، مشکالت معیشت 
مردم و بخصوص مشکالت دهک های 

پایین جامعه را برطرف خواهیم کرد.
یارانه ۴۵۰  پرداخت  طرح  گفت:  وی 
آن  مالی  تامین  منابع  تومانی،  هزار 
مشخص و روشن است و از صرفه جویی 
اکنون  یارانه ای بدست می آید که هم 
می گردد  پرداخت  ثروتمند  اقشار  به 
ثروتمند  دهک های  به  که  یارانه ای  و 
پرداخت می شود، صرفه جویی خواهد 
شد و به ۴۰ میلیون ایرانی پرداخت می 
شود.وی افزود: این یارانه در وهله اول 
به ۴۰ میلیون ایرانی پرداخت می شود 
و هر دو سال ۱۰ میلیون نفر به این 

جمعیت افزوده خواهد شد.

نظام  الیحه  کلیات  با  نمایندگان 
رتبه بندی معلمان موافقت کردند.این 
الیحه با هدف استقرار نظام پرداخت ها 
براساس تخصص، شایستگی ها وعملکرد 
و  مستمر  توسعه  معلمان،  رقابتی 
نظام مند صالحیت ها و کیفیت عملکرد 
معلمان، تقویت انگیزه و رضایت  شغلی و 
ارتقای تعهدحرفه ای معلمان در دستور 

کار قرار گرفته است. 
ایرنا،  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
و ۳  مخالف  رای  موافق، ۴  رای   ۲۲۷
رای ممتنع از ۲۴۵ نماینده حاضر در 
رتبه  نظام  کلیات الیحه  علنی  جلسه 

بندی معلمان را تصویب کردند.
الیحه  این  بررسی  جریان  در 
رییس  سفیدان«  »علیرضامنادی 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
این  گفت:  الیحه  این  با  موافقت  در 
الیحه با تالش مجلس برای معلمانی 
که ما را آموزش دادند پس از ۱۰ سال 
انتظار به سرانجام رسید. البته برای مواد 
این الیحه در کمیسیون کار کارشناسی 
انجام می شود و برای اینکه این الیحه از 
طرف دولت آینده پس فرستاده نشود، 

کلیات آن بررسی شد.
وی افزود: ۱۵ هزار میلیارد تومان برای 
رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده 
است و اعتقاد داریم برای هر معلمی 
این  انجام شود و اجرای  این کار  باید 
الیحه سبب تحول در آموزش و پرورش 
ناقابلی  تحفه  امیدواریم  و  خواهد شد 

برای معیشت و ارتقای معلمان باشد.
به  الیحه؛  این  یک  ماده  اساس  بر 
منظور استقرار نظام پرداخت ها براساس 
تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی 
نظام مند  و  مستمر  توسعه  معلمان، 
تخصصی،  عمومی،  صالحیت های 
عملکرد  کیفیت  و  تربیتی  و  حرفه ای 
معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی 

شغلی و ارتقای تعهد حرفه ای معلمان 
معلمان  حرفه ای  هویت  تقویت  و 
براساس سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش و نقشه جامع علمی کشور، نظام 
رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون 

تعیین و اجرا می شود.
قانون،  این  در  الیحه   ۲ ماده  طبق 
اصطالحاتی در معانی مشروح مربوط 
به کار می روند که در جز یک تعریف 
از وزارت، وزارت آموزش و پرورش است 
و در تعریف معلمان در جزء ۲  ماده 
۲ مشموالن طرح طبقه بندی مشاغل 
دبیر،  آموزگار،  شامل  کشور،  معلمان 
مشاور  تربیتی،  امور  مربی  هنرآموز، 
مدیر  سالمت،  مراقب  آموزشی،  واحد 
و معاون شاغل در واحدهای آموزشی و 
تربیتی که صرفاً در مشاغل مذکور در 
واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به 

خدمت دارند، می شوند.
در جزء ۳ در تعریف شایستگی منظور 
صفات، ویژگی ها و توانمندی های مورد 
نیاز برای توفیق در شغل یا عملکرد برتر 

شامل دانش، نگرش و مهارت است.
بر اساس جزء ۴ در تعریف صالحیت 
معلمی، مجموعه ای از شایستگی های 

ناظر بر جنبه های هویت فردی و حرفه 
دانش  حرفه ای،  تعهد  و  )اخالق  ای 
تخصصی، دانش و مهارت های تربیتی( 
که معلم باید در جهت درک شایسته 
موقعیت خود و دیگران و عمل برای 
بهبود مستمر آن کسب کند و برآیند 
و  تخصصی  عمومی،  صالحیت های 
حرفه ای است.طبق جزء ۵ در تعریف 
صالحیت عمومی )ویژگی های رفتاری( 
آمده است: مجموع های از شایستگی 
ویژگی های  و  صفات  بر  ناظر  های 
شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش ها، 
اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، 
فرهنگی و اخالقی جامعه و نظام آموزش 
و پرورش کشور که زمینه را برای انجام 
کار متعهدانه آماده و پایبندی فرد را به 
ارزش ها، قوانین و مقررات آشکار می 
سازد. این دسته از صالحیت ها مستقل 
از صالحیت های عمومی بدو خدمت 
است و در طول خدمت مشمولین مورد 

سنجش قرار می گیرد.
صالحیت  تعریف  در   ۶ جزء  در 
تخصصی ذکر شده است: مجموعه ای 
تسلط  با  مرتبط  شایستگی های  از 
تخصصی،  دانش  برآیند  و  فرآیند  بر 

)موضوع تدریس(، دانش تربیتی و سایر 
یاددهی،  با  مرتبط  دانشی  حوزه های 
و  خالقیت  دستاوردها،  یادگیری، 
توانایی  و  مرتبط  علمی  های  نوآوری 
آن  در  پژوهش  انجام  و  علمی  تفکر 
حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف 

شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.
تعریف صالحیت  و  جزء ۷  اساس  بر 
حرفه ای، مجموعه ای از شایستگی های 
مرتبط با به کارگیری تلفیقی دانش، 
نگرش و مهارت های تخصصی و تربیتی 

در موقعیت آموزشی و تربیتی است.
گفته  تجربه  تعریف  و   ۸ جزء  در 
شده: توانمندی هایی که فرد در طول 
سال های خدمت و صرفاً در ارتباط با 

حرفه معلمی کسب کرده است.
رتبه  نظام  تعریف  و  اساس جزء ۹  بر 
بندی معلمان آمده است: مجموعه ای 
به  که  فرایندهایی  و  قواعد  اصول،  از 
منظور کسب اهداف مندرج در ماده 
قانون طراحی  این  )۱( در چهارچوب 
الیحه  این  در  می شود.رتبه  اجرا  و 
از  است  ماده ۲عبارت  طبق جزء ۱۰ 
سطحی از تجربیات، ویژگی ها و صفات، 
و  فردی  عملکردهای  و  شایستگی ها 
شغلی معلمان که بر مبنای نتایج ناشی 

از سنجش و ارزیابی تعیین می شود.
است:  آمده  الیحه  این   ۳ ماده  در 
معلمان براساس تخصص، شایستگی ها 
و عملکرد رقابتی خود درتبه های یک 
تا پنج قرار می گیرند و شرایط کسب، 
ارتقا، توقف و تنزل رتبه در آیین نامه 

اجرایی این قانون تعیین می شود.
طبق ماده ۴ ورود به فرآیند رتبه بندی 
معلمان با حداقل دو سال سابقه خدمت 
رتبه  کسب  و  گرفته  صورت  معلمی 
های باالتر مستلزم حداقل شش سال 
توقف در هریک از رتبه ها و کسب سایر 
شرایط الزم تعیین شده در آیین نامه 

اجرایی این قانون خواهد بود.

رضایی:

 عدم جذب نقدینگی در تولید به ایجاد حباب بزرگ در بورس منجر می شود

کلیات الیحه رتبه بندی معلمان به تصویب رسید

سیاسی
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فرمانده انتظامی: 
کاروان موتوری اشرار مسلح
 در فهرج کرمان متالشی شد

یگان  ماموران  درگیری  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
تکاوری ۱۱۴ شهرستان بم با کاروان موتوری اشرار در دشت 
سمسور شهرستان فهرج خبر داد و گفت: طی این درگیری۲ 

شرور مسلح کشته و ۲ قبضه سالح کالش کشف شد. 
به گزارش ایرنا،  سردار عبدالرضا ناظری در تشریح این خبر به 
رسانه ها افزود: ماموران یگان تکاوری بم هنگام گشت زنی در 
نقاط صعب العبور محدوده دشت سمسور شهرستان فهرج با 

کاروان موتوری اشرار رو به رو و با آنان درگیر شدند.
وی ادامه داد: طی این درگیری کاروان موتوری اشرار که توان 
رویارویی با تکاوران پلیس را در خود نمی دیدند با استفاده 
از نقاط کویری اقدام به فرار کردندکه پلیس به تعقیب آنان 
پرداخت و در این عملیات یک دستگاه موتورسیکلت آنان 
حامل ۲ شرور در منطقه زمینگیر شد و هر ۲ شرور که مسلح 
به ۲ قبضه سالح کالش بودند طی درگیری با ماموران به 
هالکت رسیدند.گفتنی است این عملیات که با کشف مقادیری 
مواد مخدر نیز همراه بوده و هم اکنون با پاکسازی محل و 

ردزنی مسیر تردد اشرار ادامه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن:
سازمان حفاظت محیط زیست خواستار 
بازنگری در مالکیت تاالب انزلی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن با انتقاد از اختصاص 
مالکیت تاالب بین المللی انزلی به وزارت نیرو، گفت: محیط 
زیست خواستار بازنگری در مالکیت تاالب است زیرا براساس 
ماهیت طبیعی این تاالب الزم است نهادهای مرتبط همانند 
محیط زیست و منابع طبیعی تولیت آن را بر عهده داشته 
باشند. ساسان کفایی در نشست خبری به منظور پاسداشت 
هفته محیط زیست اظهار داشت: تاالب یک عرصه و پهنه 
طبیعی است که باید توسط متولیان امر یعنی منابع طبیعی یا 

محیط زیست نگهداری و حراست شود.
وی خاطرنشان کرد: به طور حتم باید اموال دولتی به نام یکی 
از دستگاه ها همچون وزاتخانه ها و سازمان های دولتی سند 
دار شود اما باور داریم که وزارت نیرو، تولیت مناسبی برای 
برای مراقبت و حراست از  تاالب انزلی نیست و  بهتر است 

مالکیت با دستگاه منابع طبیعی و یا محیط زیست باشد.
وی با یادآوری این که  نامه نگاری هایی در این خصوص از سوی 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به قوه قضائیه و در استان 
به مدیرکل دادگستری گیالن انجام شده است افزود: امیدواریم 

با بازنگری مجدد در این خصوص اتفاق بهتری رخ دهد.
بهمن ماه ۹۹ موضوع انتقال سند مالکیت پهنه آبی تاالب 
اقدام  این  و هدف  بود  نیرو، خبر ساز شده  وزارت  به  انزلی 
محیط  شد.مدیرکل  عنوان  ملی  محدوده  کردن  مشخص 
زیست گیالن در ادامه با بیان اینکه  دستگاه دروگر سنبل 
آبی برای نخستین بار در کشور و به دست متخصصان داخلی 
و با حمایت سازمان محیط زیست ساخته شده خاطرنشان 
کرد: ساخت این دستگاه  بدست متخصصان داخلی موجب 
۶۰ درصد صرفه جویی ارزی برای کشور شده است.وی افزود: 
کانون های اصلی هجوم سنبل آبی شناسایی شده است که تا 
پایان خرداد ماه امسال برنامه جمع آوری این گیاه مهاجم 
تاالب با اعتباری از سوی سازمان حفاظت محیط زیست انجام 
می شود.وی در خصوص ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر 
گرفته شده برای مبارزه با گیاه مهاجم سنبل آبی توضیح داد: 
مصوبه این موضوع با تالش بسیار زیاد از هیئت دولت اخذ 
شد اما متاسفانه به دلیل نبود نقدینگی این اعتبار جذب نشد؛ 
لذا از سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست شده است که 
دریافت این اعتبار به سال ۱۴۰۰ منتقل شود.سنبل آبی یکی 
از ۱۰ گونه گیاهان مهاجم دنیا است. گیاه مهاجم سنبل آبی 
به عنوان گونه زینتی وارد اکوسیستم آبی کشور شده و به دلیل 
تکثیر و رشد باالی این گیاه، به شدت سطح آب را پوشانده و 
مانع ورود نور و اکسیژن به داخل آب  و به دلیل تولید لجن 
آلی باعث خشک شدن پهنه های آبی می شود.تاالب بین المللی 
انزلی با مساحتی حدود ۲۰ هزار هکتار که از شمال به انزلی، از 
جنوب به صومعه سرا، از شرق خمام، از جنوب شرقی به رشت 
و از غرب به کپورچال و آبکنار انزلی محدود است ، طی چند 
سال گذشته مورد هجوم گونه ای گیاه به نام »سنبل آبی« 
قرار گرفته که مشکالت زیادی برای این اکوسیستم ارزشمند 
و زیستمندان آن ایجاد کرده است.این تاالب سال ۱۳۵۴ در 
فهرست تاالب های بین المللی کنوانسیون رامسر به ثبت رسید 
همچنین سازمان بین المللی حیات پرندگان، این تاالب را به 
عنوان زیستگاه با اهمیت برای پرندگان تشخیص داده  و جزو 
تاالب های طبیعی و آب شیرین کشور و  از جمله زیباترین 

مناظر آبی منطقه است.

رییس کمیسیون عمران مجلس:
۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل

 زیرساخت های مرز مهران اختصاص یافت
 رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از تخصیص 
بین  مرز  زیرساخت های  تکمیل  برای  تومان  میلیارد   ۱۰۰
المللی مهران خبر داد.  محمدرضا رضایی کوچی در جلسه 
نهایی پیگیری و نظارت میدانی سفر رییس مجلس شورای 
زوار  تردد  اظهار داشت: حدود ۶۰ درصد  ایالم  به  اسالمی 
اربعین از مرز مهران صورت می گیرد ولی به نسبت این تعداد 

زیرساخت های آب شرب و فاضالب پیش بینی نشده است.
پروژه  تکمیل  برای  تومان  میلیارد   ۱۰۰ تخصیص  از  وی 
آنها  اجرای  با  امیدواری کرد:  ابراز  و  داد  های مرزی خبر 
روند خدمات رسانی به زائران بهبود یابد.رییس کمیسیون 
عمران مجلس با اشاره به اینکه ایالم تنها استانی است که 
به شبکه ریلی متصل نشده است، گفت: پروژه اتصال ایالم 
به راه آهن تنها پنج درصد پیشرفت دارد.وی ادامه داد: ۲۰۰ 
میلیارد تومان امسال به این پروژه تخصیص یافته است که 
امیدواریم یک قطعه از این طرح امسال به مناقصه برود.رضایی 
اتصال استان ایالم به شبکه آزادراهی کشور را از نیازهای ایالم 
توصیف کرد و بر لزوم تزریق اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل 

پروژه آزادراه کرمانشاه،  حمیل ایالم تاکید کرد.
وی همچنین خواستار اختصاص ۶۰ میلیارد تومان برای تکمیل 

تصفیه خانه فاضالب شهر ایالم به ظرفیت ۱۶۰ هزار نفر شد.

۴۵ درصد عرصه های چهارمحال و بختیاری 
در موقعیت بحرانی آتش سوزی است 

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اراضی  امور  و  حفاظت  معاون 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به وسعت یک میلیون  و ۶۳۳ 
استان  استان گفت: ۷۴۰ هزار هکتار وسعت  هزار هکتاری 
شامل جنگل ها و مراتع متراکم و نیمه متراکم با تراکم پوشش 

بیش از ۲۵ درصد در شرایط بحرانی آتش سوزی قرار دارد. 
رحمان توکلی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با 
اشاره به اجرای طرح پهنه بندی و تعیین مناطق دارای خطر 
آتش سوزی باال در سطح استان ،افزود: ۸۹۳ هزار هکتار از 

این عرصه ها نیز دارای شرایط نیمه بحرانی و عادی قرار دارد.
وی اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات و تدابیر مدیریتی 
کاهش  و  پیشگیرانه  روش های  بکارگیری  حریق،  بحث  در 
آتش سوزی به واسطه تهیه نقشه های پهنه بندی است که در 
این راستا با روش های مختلف علمی ،عرصه های که به لحاظ 
بروز و وسعت حریق دارای خطرپذیری  بیشتری می باشند، 
تعیین می شود. توکلی افزود: تراکم پوشش گیاهی به عنوان 
ماده سوختنی یکی از مهمترین عوامل گسترش آتش سوزی در 
سطح مراتع و جنگل هاست.وی با تاکید بر اینکه پراکنش عامل 
انسانی و بهره برداران منابع طبیعی و گردشگران  به عنوان 
عامل اصلی بروز آتش سوزی است عنوان کرد:برابر مطالعات 
انجام شده،  تراکم جمعیت انسانی در عرصه های جنگلی و 
مرتعی تاثیر مستقیم و معناداری بر تعداد آتش سوزی ها دارد 
و بروز و  وسعت حریق ۲ مولفه اصلی در پهنه بندی و تعیین 
مناطق ریسک حریق محسوب می شود.وی گفت: با تعیین 
مناطق خطرپذیر آتش سوزی، می توان عوامل تسریع و وسعت 
سطح آتش سوزی را مدیریت و موجب کاهش خسارت به منابع 
طبیعی شد.به گفته وی، عواملی از جمله سرعت وزش باد، 
شیب و جهت شیب عرصه منابع طبیعی، میزان پوشش گیاهی 
جنگلی و مرتعی، میزان بارش ساالنه و رطوبت خاک، وجود 
مواد قابل اشتغال و گیاهان علفی یکساله از جمله گراس ها، 
فاصله از اراضی کشاورزی، فاصله از ایستگاه اطفای حریق و  

پراکنش جاده ها در پهنه و وسعت حریق تاثیرگذار است. 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اراضی  امور  و  حفاظت  معاون 
طرح  استان  در  اینکه   بر  تاکید  با  بختیاری  و  چهارمحال 
مطالعات پهنه بندی عرصه ها در راستای پیشگیری از حریق  
حضور  و  دیده بانی  ایستگاه  ایجاد  گفت:  است،  شده  اجرا 
نیروهای حفاظتی در مناطق خطرپذیر آتش سوزی، باالبردن 
ضریب حفاظت منطقه برای جلوگیری از خطر حریق ، اجرای 
اقدامات آموزشی و ترویجی برای پیشگیری از حریق و جانمایی 
آن در نقشه های مربوطه در این مطالعات پیشنهاد داده شده 
بود که در سالجاری ایستگاه های دیده بانی در سطح شهرستانها 

فعال شده است.
وی گفت :عالوه بر اقدامات پیشگیرانه از جمله احداث آتش بر 
و  بهره برداران  آموزش  ضرورت  به  مراتع   و  جنگل ها  در 
دامداران، استقرار نیروهای بیشتر و باال بردن ضریب حفاظتی 
در مناطق پرخطر حریق، استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی، 
تشکل ها و استفاده از پتانسیل  همیاران طبیعت در راستای 

اطفاء حریق جزء اولویت های بخش منابع طبیعی است.
سطحی  در  آتش سوزی  فقره   ۱۰ پارسال  ایرنا،  گزاش  به 
از عرصه های منابع طبیعی استان رخ  از ۱۱۵ هکتار  بیش 
داد که بیشترین حریق در شهرستان های اردل، کوهرنگ، 

فارسان،بروجن و لردگان اتفاق افتاد.
مردم استان می توانند هرگونه تخلف در رابطه با جنگل ها و 
مراتع را با استفاده از سامانه ۱۵۰۴ و ۱۳۹ امداد جنگل و مرتع  
و یا اطالع به یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان ها 

گزارش دهند.
و  چهارمحال  مساحت  از  هکتار  هزار   ۴۰۰ و  میلیون  یک 
بختیاری را مراتع و جنگل ها پوشش داده است که رقمی 

معادل ۸۶.۵ درصد از سطح این استان را شامل می شود.

مدیرکل محیط زیست کرمان:
محیط زیست کرمان با توسعه

 در تعارض نیست 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت : رویکرد 
این اداره کل نه تنها در تقابل و تعارض با توسعه قرار ندارد 
بلکه در کنار و همگام با توسعه این استان تعریف شده است. 

مرجان شاکری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان کرمان از ظرفیت های قانونی خود 

برای پیشبرد اهداف عالیه این نهاد نهایت استفاده را می برد.
با بیان اینکه محیط زیست دستگاهی با شرح وظایف  وی 
از  بر جلوگیری  نهاد عالوه  این  گسترده است تصریح کرد: 
تخلفات شکار و صید، پایش های کیفی در صنایع را نیز زیر 
نظر دارد و برای استقرار صنایع در چارچوب ضوابط زیست 

محیطی باید اظهار نظر کند.
وی با بیان اینکه مطالعات و آموزش های زیست محیطی در 
کنار اقدامات انجام شده در سازمان حفاظت محیط زیست می 
تواند در پیشبرد اهداف این نهاد بسیار موثر باشد اظهار داشت: 
آموزش های موثر و جدی زیست محیطی در شبکه شاد برای 

دانش آموزان اجرا شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان افزود: اگر در 
سنین پایین اهمیت محیط زیست به دانش آموزان آموخته 
شود در آینده با مسئوالن و افرادی مواجه خواهیم بود که با 
مسائل محیط زیست بیگانه نیستند و محیط زیست را به عنوان 
یک مانع نمی بینند بلکه به عنوان عنصر اثرگذار در سالمت 

مردم می دانند.
وی با بیان اینکه مسئوالن همواره در کنار محیط زیست بوده 
و هستند و دولت تدبیر و امید با اقدامات انجام شده نشان داد 
به محیط زیست بسیار اهمیت می دهد گفت: طرح مطالعاتی 
تاالب جازموریان در سال ۹۵ و در دولت تدبیر و امید آغاز شد.

شاکری همچنین با بیان اینکه مشکالت متعددی در حوزه 
محیط زیست وجود دارد تصریح کرد: اکنون استان کرمان 
گرفتار پدیده گرد و غبار است و یک وجه بسیاری از حوادث 

زیست محیطی است.
 وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین دغدغه های محیط 
زیست کرمان که جزو دغدغه های زیست محیطی است، گرد 
و غبار و بحران آب است افزود: برداشت های بی رویه از منابع 
آبی کیفیت آب این استان را تنزل داده لذا با تغییر کیفیت 
منابع آبی شاهد خشک شدن برخی باغ های پسته شمال 

کرمان و تبدیل آن به کانون ریزگردها شده است.

بعد از گذشت حدود ۲۲ سال از پیمان 
فلورانس،  و  اصفهان  خواهرخواندگی 
برای نخستین بار مدیران شهری این 
دو  شهر برای تولید آثار هنری مشترک 
تبادل نظر کردند و در نشستی آنالین 
جزئیات اجرای این فعالیت هنری در 
قرار  بررسی  مورد  را  موسیقی  حوزه 

دادند.   
ای  رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
گفتگوی  از  پس  اصفهان،  شهرداری 
شهردار  و  اصفهان  شهردار  آنالین 
همکاری  پیشنهاد  طرح  و  فلورانس 
برای  های مشترک فرهنگی و هنری 
های  ظرفیت  از  بیشتر  گیری  بهره 
فرهنگی و هنری دو شهر خواهرخوانده، 
مدیران حوزه روابط بین الملل اصفهان 
و فلورانس در نشستی مشترک پیرامون 
رویدادهای  و  ها  برنامه  اجرای  نحوه 
فرهنگی – هنری دو شهر گفتگو کردند.   
در این نشست، ایمان حجتی، مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اخیر  گفتگوی  به  اشاره  با  اصفهان 
مورد  در  فلورانس  و  اصفهان  شهردار 
شهر  دو  بین  مشترک  موضوعات 
این  ما  عزم  کرد:  اظهار  خواهرخوانده 
بود که جنبه تاریخی دو شهر اصفهان 
و فلورانس را در قالب همکاری مشترک 
نشان دهیم که در همین راستا تولید 
آثار هنری در حوزه موسیقی دو کشور 

و انتشار در شبکه های اجتماعی می 
تواند موثر واقع شده و برای دوستداران 
دو شهر و مخاطب جهانی جذاب باشد.     
وی ادامه داد: آثار تهیه شده برگرفته 
از فرهنگ موسیقایی دو کشور است 
که برای همکاری مشترک هنرمندان 
و  اصفهان  شهر  دو  مردم  آشنایی  و 
تهیه  هنر،  مشترک  زبان  با  فلورانس 
مدیرکل  شد.   خواهد  منتشر  و 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
گوی  و  گفت  در  افزود:  اصفهان 
بر چهار  فلورانس  و  اصفهان  شهردار 
محور طرح شهروند دیپلمات، فعالیت 
های هنری مشترک دو شهر، تبادالت 
علمی و دانشگاهی با محوریت نهادهای 
تراموا  پروژه  و  ها  دانشگاه  مربوطه و 
چهار  هر  موضوعات  که  شد  صحبت 

محور در حال پیگیری و اقدام است. 
*استقبال از ایده پروژه مشترک در 

حوزه موسیقی  
این نشست، خانم زامپارال، مشاور  در 
الملل  بین  امور  در  فلورانس  شهردار 
و فرهنگی با استقبال از اجرای پروژه 
مشترک هنری بین دو شهر اصفهان 
چارچوب  گیری  شکل  بر  فلورانس  و 
تاکید  طرح  این  جزئیات  و  همکاری 
کرد و افزود: تهیه و انتشار ویدئوکلیپ 
از آثار موسیقایی دو کشور ایران و ایتالیا 
از سوی هنرمندان موسیقی این کشور 

مد نظر ماست.
در  آمادگی  این  داد:  ادامه  وی 
با  تا  دارد  وجود  فلورانس  شهرداری 
و  ای  رسانه  های  ظرفیت  از  استفاده 
آثار  معرفی  به  اجتماعی،  های  شبکه 

تولیدشده بپردازد.
بین  امور  در  فلورانس  مشاور شهردار 
با  امیدواریم  افزود:  فرهنگی  و  الملل 
در  مانده  باقی  جزئیات  شدن  نهایی 
آثار  زودتر  این همکاری، هرچه  مورد 
تولیدشده در شبکه های اجتماعی برای 

شهروندان هر دو شهر ارائه شود.
خواهرخواندگی  پیمان  است  گفتنی 
سفر  جریان  در  فلورانس  و  اصفهان 
المبرتو دینی، وزیر امور خارجه وقت 
در  همراه  هیات  و  تهران  به  ایتالیا 
رسید  طرف  دو  امضای  به   ۷۷ سال 
تا زمینه ساز اجرای برنامه ها و طرح 
های فرهنگی – هنری مشترک باشد؛ 
ظرفیت های این پیمان طی سال های 
سال  چهار  طی  و  نشد  بالفعل  اخیر 
برای  هایی  رایزنی  و  ها  فعالیت  اخیر 
احیای روابط بین دو شهر آغاز شد که 
ماحصل یکی از این فعالیت ها، اجرای 
رویدادهای مشترک هنری بین دو شهر 

است. 
از  کرونا  شرایط  در  اصفهان  شهردار 
برای حفظ  آنالین  فرصت گفتگوهای 
با  خواهرخواندگی  روابط  بهبود  و 
هر  و  کرد  استفاده  مختلف  شهرهای 
با  آنالین  و  مجازی  گفتگوهای  هفته 
و  خواهرخوانده  شهرهای  شهرداران 
مختلف  کشورهای  سفرای  همچنین 

داشت. 

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
قزوین گفت: قهر با صندوق های رای 
بلکه  نکرده  حل  را  کشور  مشکالت 
دشمنان را برای توطئه بیشتر جسور 
می کند لذا همه وظیفه داریم با حضور 
پرشور در انتخابات بدخواهان را نا امید 

و اقتدار نظام را بیشتر کنیم. 
قزوین؛  از  برنا  خبرگزاری  گزارش  به 
نشست »بررسی اندیشه های انتخاباتی 
با  دوشنبه  روز  انقالب«  فقید  معمار 
معبودی  علی  االسالم  حجت  حضور 
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
سالن  در  رسانه  اصحاب  و  قزوین 
برگزار  قزوین  سپاه  اقشار  ساختمان 
شد. حجت االسالم معبودی در جمع 
استان  رسانه های گروهی  خبرنگاران 
در خصوص اندیشه های امام گفت: از 
سوی بدخواهان دو هدف عمده تحریف 
جمهوری  تحریف  و  امام  شخصیت 
اسالمی همواره یک تهدید جدی بوده 
که با روشهای مختلف به آن دامن زده 
راه  بدانیم  که  این  برای  افزود:  اند.وی 
امام ماندگار است باید به اصول و مبانی 
اندیشه های امام رجوع کنیم و هفت 
را  تاکید داشتند  بر آن  امام  اصل که 

مورد توجه قرار دهیم.
ناب  اسالم  کرد:  تصریح  معبودی 
و  آمریکایی  اسالم  نفی  و  محمدی 
امام  اصلی  رویکردهای  از  متحجرین 
گراها  ملی  و  سکوالرها  اما  بود  راحل 
تالش کردند تا این اصل را زیر سوال 

برده و منحرف کنند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
و  خداوند  به  اتکال  یادآورشد:  استان 
اعتماد  الهی،  وعده  صدق  به  اعتقاد 
به  اعتقاد  و  مردم  نیروی  و  اراده  به 
همیشه در صحنه بودن آنها از دیگر 

رویکردهای امام بود.
وی اضافه کرد: این که برخی می گویند 
خاصی  افراد  اما  باشد  کم  مشارکت 
بیایند غلط است و با مرام و مشی امام 
فاصله دارد و مشارکت و باورمندی به 

قدرت و نقش تعیین کننده مردم یک 
اصل در نظام اسالمی است.

معبودی بیان کرد: اگر مردم در صحنه 
نباشند ارکان نظام می لنگد و به اهدف 
متعالی خود نخواهیم رسید لذا در همه 

حال به حضور مردم نیازمندیم.
وی اظهارداشت: امام خمینی طرفدار 
و  بود  مستضعفان  و  محرومان  جدی 
اما  کرد  می  محکوم  را  گری  اشرافی 
برخی عالقه ندارند این روحیه در جامعه 
احیا شود به همین دلیل نگداشتند با 

حقوق های نجومی برخورد شود.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
استان قزوین با اشاره به دیگر ویژگی 
های امام بیان کرد: بنیانگذار جمهوی 
و  قلدران  شدید  مخالف  اسالمی 
محرومان  حامی  و  جهانی  مستکبران 
بود اما متاسفانه برخی امروز می گویند 
باید سیاست ما مطابق با نظر استکبار 
و قدرتمندان عالم باشد و این روش با 
اندیشه های امام فاصله دارد و ضد آن 

است.
وی اضافه کرد: تاکید بر استقالل و نفی 
از  پذیری در سیاست خارجی  سلطه 
رویکردهای دیگر امام بود ولی برخی 
بد فکران می گویند استقالل را کنار 
بگذاریم و زیر سلطه ابرقدرتها برویم و 
با آمریکا و غرب رابطه داشته باشیم در 
غیر این صورت منزوی می شویم در 
حالی که امام معتقد بر استقالل بود و 

ما هم باید در این مسیر گام برداریم.
معبودی اضافه کرد: امام وحدت ملی و 
مقابله با تفرقه افکنان را جدی و مهم می 
دانستند ولی امروز برخی می خواهند 
ایجاد تفرقه در  با دو قطبی سازی و 
میان مردم به تفرقه دامن بزنند که باید 
هوشیار باشیم و این توطئه را خنثی 

کنیم.
دشمنان دنبال حضور کم رنگ مردم 

در انتخابات هستند
حضور  اهمیت  بیان  با  ادامه  در  وی 
در انتخابات اظهارداشت: در این دوره 

از انتخابات دو دسته تالش می کنند 
حضور حداکثری رخ ندهد اول کسانی 
کمک  با  و  اند  نشسته  خارج  در  که 
رسانه های بیگانه دنبال دلسردی و نا 
امید کردن مردم هستند تا مشارکت 

به حداقل برسد.
معبودی بیان کرد: دسته دوم در داخل 
هستند که آگاهانه یا آگاهانه در مسیر 
دشمن گام برمی دارند تا انتخابات سرد 
و کم رنگ و بدون مشارکت باشد اما 
همه ما وظیفه داریم اگر دوستدار نظام 
انتخابات  در  هستیم  امام  و  انقالب  و 

شرکت کنیم.
انتخابات تجلی وحدت مردم  است

وی گفت: انتخابات تجلی وحدت مردم 
و اقتدار نظام است و مشارکت گسترده 
در آن موجب اقزایش قدرت چانه زنی 
در مجامع بین المللی و یاس و نا امیدی 

دشمنان می شود.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
اگر  حتی  اظهارداشت:  قزوین  استان 
به نظر ما شورای نگهبان خوب عمل 
نکرده ما باید قانون را بپذیریم و تسلیم 
قانون باشیم تا نظم جامعه خدشه دار 

نشود.
 وی اضافه کرد: وقتی یک نهادی کسی 
را تایید نکرده و آن شخص در انتخابات 
شر کت نمی کند بدون تردید در مسیر 
کرده  انقالب حرکت  و ضد  دشمنان 

است.
معبودی بیان کرد: قبول داریم که در 
کشور فساد اداری و تبعیض و مشکالت 
آن  با  مقابله  راه  اما  داریم  اقتصادی 
و  نیست  انتخابات  در  نکردن  شرکت 
قهر کردن با صندوق های رای به همه 

آسیب می زند
باور  سلیمانی  شهید  گفت:  وی 
قرارگاه  اسالمی  جمهوری  که  داشت 
سیدالشهداست و تضعیف نظام در واقع 
ضربه زدن به مرام ساالر شهیدان است 
و اگر کسی تعمدا رای ندهد حتی اگر 
عزاداری اباعبداهلل را انجام دهد دیگر 

معنا ندارد.
معبودی اظهارداشت: مجاز نیستیم به 
خاطر برخی مشکالت از صندوق های 
رای قهر کنیم زیرا امروز در یک  جنگ 
پای  دشمنان  همه  و  هستیم  نابرابر 
کارهستند تا مردم در انتخابات شرکت 
نکنند و ما نباید دشمن را شاد کنیم 
و بدانیم رای ندادن ما دشمنان را شاد 
و دوستان انقالب را مایوس و ناراحت 

می کند.
وی اضافه کرد: اگر بی انصافی نکنیم 
توانیم ببینیم که همه سلیقه ها  می 
گروه  یک  شاید  هست  انتخابات  در 
افراد کمتری دارند اما از سالیق مختلف 
باید  نامزد داریم و با کمک رسانه ها 
مردم را دعوت کنیم تا حماسه دیگری 

خلق شود.
از  دلجویی  برای  رهبری  خطاب 

داوطلبان، شورای نگهبان نبود
به  پاسخ  در  معبودی  االسالم  حجت 
سوالی در خصوص تاکید رهبری برای 
صالحیت  رد  افراد  برخی  از  دلجویی 
شده و جبران آنچه خالف واقع شده  
شورای  رهبری  خطاب  اظهارداشت: 
برای  رهبری  تذکر  بلکه  نبود  نگهبان 
کسانی بود که گزارش غلط داده اند و 
در فضای مجازی بد اخالق شد اما اصل 

عدم احراز با این گزارش نبوده است.
رهبری درس  این سخنان  افزود:  وی 
مقام  عالیترین  بدانیم  که  بود  اخالق 
گرفته  نادیده  حقی  اگر  دارند  تاکید 

شود از کنار آن عبور نمی کنیم.
معبودی گفت: ما منتظر اعالم رسمی 
کسانی هستیم که این گزارش را دادند 

و بببنیم چگونه جبران خواهند کرد.
برخی نامزدها به بلوغ فکری نرسیده اند/ 

روش مناظره ایراد دارد
انتخاباتی  مناظره  خصوص  در  وی 
رسد  می  نظر  به  گفت:  هم  نامزدها 
برخی از کسانی که نامزد شده اند هنوز 
به بلوغ فکری نرسیده اند و مناظره ها 
ایراد دارد و باید به جای تهمت زدن 
و نامزدهای دیگر را خراب کردن باید 

برنامه ارائه کنند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
استان قزوین اظهارداشت: برخی بخش 
ندارم و  را قبول  نامزدها  های مناظره 
برای ایجاد هیجان کارهایی می شود که 
منطقی نیست و بهتر است مردم را با 
توانمندی و برنامه های خود برای اداره 

کشور آشنا کنند.
وی در پایان از مردم استان خواست 
با شرکت در انتخابات و رای به رئیس 
شوراها  انتخابات  در  منتخب  جمهور 
هم به کسانی رای دهند که به دور از 
با تخصص  و حزبی  جریانات سیاسی 
و تجربه و سالمت نفس خود به فکر 

خدمت به مردم باشند.

گفتگوی مدیران شهری اصفهان و فلورانس پیرامون اجرای پروژه مشترک هنری بین دو شهر خواهرخوانده
حجتی مطرح کرد:

 انتشار آثار هنری مشترک در شبکه های اجتماعی ایران و ایتالیا

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قزوین: 

قهر با صندوق های رای مشکالت را حل نمی کند

استان ها 



اخبار کوتاه اخبار کوتاه

چه کسانی نباید ُدز دوم واکسن کرونا 
را تزریق کنند؟

واکسیناسیون علیه کرونا برای با اولویت گروه های در معرض 
خطر از بهمن سال گذشته در کشورمان آغاز شده و توصیه 
می شود که افرادی که نوبت شان می شود، حتما این واکسن 
را تزریق کنند، اما چه کسانی از نظر علمی نباید واکسن کرونا 

را تزریق کننند؟. 
به گزارش ایسنا، کسانی که به تخم مرغ حساسیت دارند، حتما 
قبل از تزریق واکسن کرونا از پزشک آن مرکز سوال کنند که 
آیا می توانند واکسن کرونا را تزریق کنند یا خیر. در عین حال 
کسانی که سابقه هر نوع آلرژی جدی دارند، حتما بعد از تزریق 
واکسن یک ربع تا نیم ساعت در مرکز واکسیناسیون تحت 

نظر بمانند.
همچنین اگر کسی بعد از تزریق واکسن، شوک آلرژیک شدید 
نشان داد، با دارو قابل درمان بوده و اصال جای نگرانی نیست، 
اول واکسن کرونا واکنش  تزریق دوز  از  بعد  اما کسانی که 
آلرژیک شدید نشان دادند، نباید دوز دوم واکسن را دریافت 
کنند.باید توجه کرد که حداکثر ایمنی واکسن کرونا چهار هفته 
بعد از تزریق دوز دوم واکسن کروناست و ایمنی اولیه نیز چهار 
هفته بعد از تزریق دوز اول واکسن کرونا حاصل می شود، اما 
این ایمنی کامل نیست و باید حتما تمام پروتکل های بهداشتی 

را رعایت کرد.
بر اساس اعالم صفحه اینستاگرامی وبدا، در عین حال فاصله 
مختلف،  واکسن های  در  کرونا،  واکسن  دوز  دو  بین  تزریق 
متفاوت است و نباید اصرار کرد که دوز دوم واکسن را زودتر از 

موعد تزریق کرد؛ زیرا ایمنی کمتری حاصل می شود.

زباله های رها شده و آتش سوزی 
بالی جان درختان

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران 
مهمترین  را  آتش سوزی  و  طبیعت  در  شده  رها  زباله های 
تهدیدات علیه درختان به عنوان منبع تولید اکسیژن ذکر کرد. 
به گزارش ایسنا سید نقی عزیزی افزود: با توجه به کم بودن 
عرصه های جنگلی طبیعی و در دست کاشت به خصوص در 
استان تهران در صورت از بین رفتن حتی چند درخت خسارت 
سنگینی از نظر اکولوژیک طبیعی و حتی اقتصادی به جامعه 

وارد خواهد شد.
وی افزود: با توجه به کم بودن میزان بارندگی، باالبودن میزان 
درجه حرارت و کمبود رطوبت خاک خطر آتش سوزی در 

جنگل ها افزایش یافته است.
عزیزی در ادامه گفت: هموطنانی که به این عرصه ها می روند 
باید هوشیار باشند آتشی که روشن کرده اند را حتما خاموش 
یا ظرف هایی شیشه ای در  و  ته سیگار  انداختن  از  و  کنند 

طبیعت بپرهیزند.
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
آبخیزداری استان تهران عزیزی که در یک برنامه تلویزیونی 
صحبت می کرد در پایان گفت: با توجه به نیاز به اکسیژن به 
خصوص در تهران تهدیداتی درختان را که مهمترین منبع 
تولید اکسیژن هستند را تهدید می کند مانند رها کردن زباله 
در طبیعت اما مهمترین تهدید خطر آتش سوزی است زیرا 
حریق در چند دقیقه می تواند سطح زیادی از جنگل ها و تعداد 

زیادی از درختان را از بین ببرد.

تاثیر منفی عدم آموزش ریاضی بر رشد 
مغزی و شناختی

بر اساس نتایج مطالعه جدید، نوجوانانی که مطالعه ریاضیات 
را رها کردند، در مقایسه با همساالنی که به مطالعه ریاضیات 
ادامه دادند، از نظر رشد مغزی و شناختی، آسیب بیشتری را 

نشان می دهند. 
به نقل از فیز، ۱۳۳ دانش آموز بین سنین  ۱۴ تا ۱۸ سال در 
آزمایش محققان گروه روان شناسی تجربی دانشگاه آکسفورد 
انگلستان شرکت کردند. برخالف اکثر کشورهای جهان، در 
انگلستان دانش آموزان ۱۶ ساله می توانند تصمیم بگیرند که 
آموزش ریاضی خود را رها کنند. این وضعیت به گروه تحقیقاتی 
اجازه داد تا بررسی کند که آیا این فقدان آموزش ریاضی در 
دانش آموزانی که متعلق به یک محیط مشابه هستند، می تواند 

بر رشد و شناخت مغز تاثیر بگذارد یا خیر.
نتایج نشان داد، دانش آموزانی که ریاضیات را رها کردند، مقدار 
کمتری از یک ماده شیمیایی مهم برای انعطاف پذیری مغز 
)اسید گاما-آمینوبوتیریک( در یک منطقه کلیدی مغز درگیر 
در بسیاری از عملکردهای مهم شناختی، از جمله استدالل، 
اساس  بر  دارند.  یادگیری  و  ریاضیات، حافظه  حل مسئله، 
مقدار ماده شیمیایی مغزی موجود در هر دانش آموز، محققان 
توانستند بین نوجوانانی که ریاضیات را مطالعه کردند یا مطالعه 
نکردند، فارغ از توانایی های شناختی آنان، تفاوت قائل شوند. 
عالوه بر این، مقدار این ماده شیمیایی مغز  تغییرات نمره 
موفقیت ریاضی را حدود ۱۹ ماه بعد با موفقیت پیش بینی 
کرد. شایان ذکر است، محققان قبل از اینکه نوجوانان مطالعه 
ریاضیات را رها کنند، تفاوت هایی در ماده شیمیایی مغز پیدا 
نکردند.روی کوهن کادوش، سرپرست این تحقیق و استاد 
علوم اعصاب شناختی دانشگاه آکسفورد اظهار کرد: مهارت های 
ریاضیات با مزایای مختلفی از جمله اشتغال، وضعیت اقتصادی 
اجتماعی و سالمت روحی و جسمی همراه است. نوجوانی دوره 
مهمی در زندگی است که با تغییرات مهم مغزی و شناختی 
همراه است. متاسفانه، موقع رها کردن مطالعه ریاضیات در این 
سن  به نظر می رسد بین نوجوانانی که تحصیالت خود را در 
ریاضی متوقف می کنند در مقایسه با کسانی که آن را ادامه 
می دهند شکافی ایجاد می شود. مطالعه ما سطح جدیدی از 
درک بیولوژیکی از تاثیر آموزش در مغز در حال رشد و تاثیر 

متقابل بین زیست شناسی و آموزش را فراهم می کند.
این  از  نیست که چگونه می توان  افزود: هنوز مشخص  وی 
اختالف، یا پیامدهای طوالنی مدت آن پیشگیری کرد. همه 
نوجوانان از ریاضیات لذت نمی برند بنابراین ما باید گزینه های 
احتمالی مانند آموزش منطق و استدالل را که مانند ریاضیات 

همان ناحیه مغز را درگیر می کنند، مورد بررسی قرار دهیم.
پروفسور کوهن کادوش ادامه داد: در حالی که ما این تحقیق 
را قبل از بیماری کووید-۱۹ آغاز کردیم، من هنوز در شگفتم 
و  به طورکلی،  آموزش وپرورش  به  کم  دسترسی  چگونه  که 
به طورخاص ریاضیات )یا عدم وجود آن به دلیل همه گیری( 

بر مغز و رشد شناختی کودکان و نوجوانان تاثیر می گذارد. 

وزیر بهداشت: 
توانمندسازی ماماها در دستور کار قرار گیرد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به معاون 
آموزشی وزارت بهداشت بر ضرورت توانمندسازی کادر مامایی 
و حضور هر چه بیشتر دانشجویان این رشته در بخش های 

زنان و زایمان تاکید کرد. 
این  از وبدا، سعید نمکی در  ایرنا  به گزارش روز سه شنبه 
نامه خطاب به علی اکبر حق دوست، با تاکید بر نقش ماماها 
در بهبود شاخص های بهداشتی از جمله مراقبت از مادران 
باردار قبل، حین و بعد از زایمان و نیز مراقبت از کودکان، بر 
توانمندسازی کادر مامایی و حضور هرچه بیشتر دانشجویان و 
مربیان مامایی در بخش های زنان و زایمان و درمانگاه های 
مربوطه جهت فراگیری آموزش های الزم و انجام کارآموزی، 

تاکید کرد.
وزیر بهداشت در نامه نوشت: بهبود شاخص های بهداشتی از 
جمله مراقبت از مادران باردار قبل، حین و بعد از زایمان و 
نیز مراقبت از کودکان و ... از ابعاد بسیار مهم رسیدن به هدف 
تامین، حفظ و ارتقای سطح سالمت جامعه بوده و در این 
رابطه کادر مامایی به ویژه در مراکز بهداشتی و درمانی و مرکز 

تسهیالت زایمانی نقش بسیار مهمی به عهده دارند.
نمکی تاکید کرد: ضرورت ایجاب می کند تا کادر مامایی از 
اتخاذ  ترتیبی  بنابراین.  بهره مند شوند  توانمندی های الزم 
نمایید تا مدیران گروه و روسای بخش های زنان و زایمان به 
منظور توانمندسازی کادر مامایی، زمینه حضور هرچه بیشتر 
دانشجویان و مربیان محترم مامایی را در بخش های زنان و 
زایمان و درمانگاه های مربوطه برای فراگیری آموزش های الزم 
و انجام کارآموزی فراهم کرده و نهایت همکاری را انجام دهند 
ارسال گزارش اقدامات آتی به دفتر اینجانب مورد انتظار است.

رئیس سازمان حج و زیارت:
عربستان اعالم کند که در چه سطحی 

توانایی برگزاری مراسم حج را دارد
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه زمان به سرعت در 
حال گذر است، گفت: ما منتظریم تا مسئوالن کشور عربستان 
اعالم کنند که درچه سطحی توانایی برگزاری مراسم حج را 

دارند.   
شورای  نشست  حج،  اطالع رسانی  پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان 
حج و زیارت - بمناسبت گرامیداشت ایام ارتحال بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران به ریاست حجت االسالم والمسلمین 
سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت 
و سرپرست حجاج ایرانی در جوار مرقد مطهر امام خمینی 

)قدس سره( تشکیل شد.
درابتدای نشست علی رضا رشیدیان با اشاره به اخبار منتشر 
شده در خصوص حج ۱۴۰۰ در آستانه فرا رسیدن  ماه ذی 
القعده، اظهار داشت: کشورهای اسالمی همچنان در انتظارند 
تا عربستان تکلیف حج آینده را مشخص کند و سازمان حج و 
زیارت نیز بر اساس وظیفه ذاتی خود پیگیراین موضوع است.  

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: زمان به سرعت در حال گذر 
است و ما منتظریم تا مسئوالن کشورعربستان اعالم کنند که 

درچه سطحی توانایی برگزاری مراسم حج را دارند.  
بیشترین تعداد مبتالیان به بیماری کرونا درمکه مکرمه گزارش شده

 اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت نیز در 
ادامه این جلسه از بررسی های انجام شده در خصوص پروتکل 
ها و دستورالعمل های منتشر شده  از طرف کشور میزبان 
درباره حضور زائران در عمره مفرده در شرایط کرونا و پیش 
بینی ها در مورد حج ۱۴۰۰ گزارش داد و با اشاره به آمار اعالم 
شده درباره شیوع کرونا درعربستان اظهار داشت: بیشترین 
تعداد مبتالیان به این بیماری درمکه مکرمه گزارش شده است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز تاکید کرد: ابهاماتی 
که در این بررسی ها مشخص شده است جمع بندی و با رعایت 
مناسک فقه شیعه در حج و عمره به کشور میزبان منعکس 
شود تا دربازنگری ها بویژه در دو نرم افزار اعتمرنا و توکلنا 

مورد توجه قرار گیرد.  
لزوم توجه به تحقق برنامه ریزی های انجام شده درسطح کشور

به  توجه  برلزوم  نواب همچنین  والمسلمین  االسالم  حجت 
تحقق برنامه ریزی های انجام شده درسطح کشوربمناسبت 
فرارسیدن هفته حج )اول الی هفتم ذی القعده- بیست و دوم 
الی بیست وهشتم خرداد ماه( تاکید کرد و خواستاربهره گیری 
از فرصت فضای مجازی برای یادآوری جایگاه حج و زیارت خانه 
خدا و حرم رسول اکرم )ص( در میان زائران و عالقه مندان به 
خاندان نبوت شد.  برپایه این گزارش، نماینده ولی فقیه درامور 
حج و زیارت در ابتدای این جلسه طی سخنانی با بزرگداشت 
سی و دومین سالگرد ارتحال امام خمینی)قدس سره( و یوم 
اهلل ۱۵ خرداد و تقارن آن با سالروزشهادت امام صادق)ع(، به 
تبیین نقش بی بدیل امام امت درعصرحاضر پرداخت.حجت 
االسالم والمسلمین نواب با بیان اینکه جوامع اسالمی و بشری 
بدهکار امام راحل هستند، راهنمائی ها، حکمت ها، سیره و 
منش امام خمینی را برای همه انسان های جهان درس آموز 
دانست.وی با اشاره به وجود رهبران تک بعدی و چند بعدی در 
جوامع انسانی گفت: به لطف خداوند از پیروزی انقالب اسالمی 
تاکنون، جمهوری اسالمی ایران از رهبران جامع برخوردار بوده 
وهست.وی نمونه هایی از توجه امام به ابعاد فردی، خانوادگی، 
کشوری و بین المللی را یادآور شد و خاطر نشان کرد: مالک 
امام امت؛ حق بود، ایشان به مردم عشق می ورزید وبه همه 

اقشار توجه داشت.  
رژیم صهیونیستی با کشیدن دیوار خود را محصور می کند

حجت االسالم والمسلمین نواب افزود: اگر رژیم صهیونیستی با 
کشیدن دیوار خود را محصورمی کند از هدایت های امام امت 
و راهنمایی های مقام معظم رهبری است و امروز با الطاف الهی 
و این راهنمایی ها پیروزی ازآن نیروهای مقاومت فلسطین 
درسرزمین های اشغالی است.  وی در پایان سخنان خود 
به انتخابات پیش رو اشاره کرد و مردم را به حضور در پای 
صندوق های رای برای انتخاب فردی شایسته بعنوان شخصیت 
دوم کشور فراخواند و گفت: این فرد باید از اخالق، منش، علم، 
دانش و دیگر صفات الزم برای قرار گرفتن در این جایگاه 
برخوردار باشد.در پایان این نشست حجت االسالم و المسلمین 
نواب و آقای  رشیدیان به همراه جمعی از معاونین و مدیران 
بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت  با حضور در 
مرقد مطهر حضرت امام خمینی)قدس سره( با آرمان های بلند 

بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران تجدید میثاق کردند.

معاون درمان ستاد کرونا استان تهران 
ضمن تشریح روند بیماری در استان، 
از موارد تک گیر ویروس جهش یافته 
تهران  در  جنوبی  آفریقای  و  هندی 
خبر داد و در عین حال درباره امکان 
جایگزینی دوز دوم واکسن های تزریق 
موجود،  واکسن های  دیگر  با  شده 

توضیح داد. 
دکتر نادر توکلی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به روند کاهشی بیماری کرونا در 
استان تهران، گفت: البته شیب بسیار 
مالیم است و کماکان تعداد بستری های 
قابل توجه است اما خوشبختانه تعداد 
روند  اما  است .  شده  کمتر  فوتی ها 
کاهشی مانند پیک های قبلی چشمگیر 
که  فروردین  دهم  به  نسبت  نیست. 
فروردین  انتهای  تا  و  شد  آغاز  پیک 
به اوج خود رسید می توان گفت روند 
پیک بیماری تقریبا ۵۰ درصد کاهش 
داشته است و تعداد بستری ها از حدود 
۱۷۰۰ نفر به ۷۰۰ نفر رسیده است و 
به همین ترتیب مراجعات سرپایی هم 
اکنون حدود ۴۵۰۰ نفر در روز است. 
هزار  حدود ۱۰  از  بیماران  کل  تعداد 
نفر به حدود ۴۵۰۰ نفر رسیده است و 
فوتی های روزانه حدود ۳۰ تا ۳۵ نفر 
شده است. حدودا هفته ای ۱۵ تا ۲۰ 
درصد کاهش بار بیماری داشتیم و در 
۳ یا ۴ هفته اخیر ۵۰ درصد کاهش بار 
بیماری داشتیم، البته کماکان مراجعات 

به مراکز درمانی ادامه دارد.
تعداد  مواردی  در  طرفی  افزود:از  وی 
ترخیصی ها از تعداد بستری ها افزایش 
می یابد زیرا هم مراقبت ها افزایش یافته 
است و هم بیماری از نظر مرگ و میر و 
شدت، سیر آرام تری دارد. خوشبختانه 
میزان مرگ و میر افراد باالی ۷۰ سال 
به نوعی  یافته است که شاید  کاهش 
این موضوع را بتوان با گسترش پوشش 

واکسیناسیون مرتبط دانست.
توکلی علت روند کاهشی گذر از پیک 
چهارم را حجم باالی ویروس معرفی و 
اظهار کرد: ما حجم زیادی از بیماران 
مدیریت  سرپایی  کلینیک های  در  را 
می کردیم تا با کمبودی مواجه نشویم، 
اما به نظر می رسد این رفتارِ یک ویروس 
جهش یافته است. البته این امکان از 
نظر اقتصادی وجود ندارد که تک تک 
بیماران از نظر اینکه به چه نوع جهشی 
از ویروس مبتال شدند را بررسی کنیم 
هرچند که از نظر اپیدمیولوژیک  هم این 
موضوع توجیه ندارد ولی طبیعتا رفتار 
جدید ویروس با سال گذشته و ویروس 
ووهان متفاوت است . موارد تک گیری از 
ویروس هندی و آفریقایی هم در استان 
گزارش شده است اما اینگونه نیست که 
بخواهیم همه مبتالیان را مرتبط با این 

جهش ها بدانیم.
وی همچنین درباره برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و رعایت پروتکل های 
ستاد  قطعا  کرد:  تاکید  آن،  بهداشتی 
ملی مقابله با کرونا پروتکل هایی را ابالغ 
می کند و بر این اساس و با رعایت آن ها، 

چالش ما به شدت کاهش می یابد.
به  بخشیدن  سرعت  با  وی،  گفته  به 
از  پیش بینی ها  واکسیناسیون  مقوله 

روند بیماری بویژه مرگ و میر ناشی از 
آن طی روزهای آتی کاهشی است.

پیک  بروز  احتمال  درباره  توکلی 
گفت:  ایسنا  به  نیز  کرونا  پنجم 
نمی توان صد درصد اعالم کرد پیک 
پنجم رخ می رهد یا خیر. طبیعتا اگر 
نشود  انجام  درستی  به  پروتکل ها 
داشت.  خواهیم  نشیب هایی  و  فراز 
محاسبه ای برای بررسی شدت عفونت 
ویروس داریم که بر اساس ضریبی به 
کمتر   R وقتی  می شود.  بیان   R نام 
از عدد یک باشد یعنی بیماری روبه 
 R کاهش است، در حال حاضر عدد
که در یک ماه اخیر کمتر از یک بوده 
است روند ثابتی را نشان می دهد که 

بیماری در اوج نیست.
وی درباره روند واکسیناسیون کرونا در 
استان تهران نیز اظهار کرد: هر فردی 
که ُدز اول واکسن را دریافت کرده است 
در فاصله زمانی مشخص برای دریافت 
ُدز دوم فراخوان می شود. طبیعتا فردی 
که ُدز اول را دریافت کرده است، ُدز 
شده  گذاشته  کنار  برایش  هم  دوم 
است. فراموش نکنیم اینگونه هم نیست 
که الزاما ُدز دوم پوشش کامل داشته 
ُدز  همان  با  مواقع  خیلی  در  باشد، 
اول هم ایمنی نسبی حاصل می شود 

و حتی توصیه می شود تزریق ُدز دوم 
تا  بیاندازید  هم  بیشتری  تاخیر  به  را 
بتوانید در مدت طوالنی تری اثر واکسن 
را تجربه کنید ولی در هر حال چالش 
عمده در تزریق ُدز اول است. از طرفی 
تزریق ُدز اول در کسانی که سابقه ابتال 
داشتند، همانند دریافت ُدز دوم است. 
ولی  نداشتیم  از کمبود  فعال گزارشی 
ملی  ستاد  سخنگوی  اعالم  اساس  بر 
واکسن  اضطراری  کرونا مجوز مصرف 
کووایران برکت هم در حال صدور است 
و با ورود این واکسن چالش های ما هم 

کاهش می یابد.
استان  کرونا  ستاد  درمان  معاون 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  تهران 
تامین  در  مشکل  بروز  درصورت  آیا 
امکان  وارداتی،  واکسن های  دوم  ُدز 
جای  به  ایرانی  واکسن های  تزریق 
ُدز دوم وجود دارد یا خیر؟،  تاکید 
به  است  شده  ثابت  دنیا  در  کرد: 
جز واکسن های هوشمند که واردات 
در  نگرفت؛  صورت  ما  کشور  به  آن 
سایر واکسن های کرونا که در کشور 
کشته  ویروس  از  و  می شود  مصرف 
می توان  است  شده  استفاده  شده 
برای ُدز دوم از واکسن های دیگر هم 
استفاده کرد. گرچه هنوز ما وارد این 
فضا نشدیم و در تهران با معضل نبود 

ُدز دوم واکسن روبرو نشدیم.
رعایت  میران  درباره  در  پایان  توکلی 
تهران،  در  بهداشتی  پروتکل های 
در  گزارشات  آخرین  اساس  بر  گفت: 
هفته گذشته میزان رعایت پروتکل ها 
رعایت  وقتی  است.  بوده  درصد   ۷۸
برسد  درصد   ۸۰ باالی  به  پروتکل ها 
که  هرچند  است؛  راحت تر  ما  خیال 
میزان رعایت هم در صنوف مختلف، 
متفاوت است و عدد اعالمی میانگینی 

از مجموع صنوف و شرایط است. 

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آموزش و پرورش جزئیات طرح 
بازگشت  برای  را  با آموزش(  آبا )آشتی 
دانش آموزان بازمانده از تحصیل به جریان 
آموزش را تشریح کرد و گفت: طرح آبا 
ویژه افرادی طراحی شده است که در 
منطقه محل سکونتشان مدرسه هم وجود 
دارد اما شرایط آنها به گونه ای است که 
نمی توانند در مدرسه حاضر شوند. شهریار 
فوالدوند در گفت وگو با ایسنا، در این باره 
اظهار کرد: بازماندگان از تحصیل کسانی 
هستند که شرایط فرهنگی، اقتصادی 
و خانوادگی آنها مانع از حضورشان در 
بنابراین  شود،  می  درس  های  کالس 
ناگزیر هستیم به دنبال آنها برویم و عالوه 
بر فراهم کردن بسترهای تحصیل برای 
همگان، متناسب با اقتضائات بازماندگان 
از تحصیل، طراحی های داشته باشیم تا 
بتوانیم آنها را به مسیر تحصیل برگردانیم.

وی افزود: به عنوان مثال برخی فرزندان 
در  ایامی از سال در کشاورزی و دامداری 
و دیگر مشاغل به خانواده خود کمک و پا 
به پای آنها کار می کنند. در برخی مناطق 
دختران ازدواج کرده امکان ادامه تحصیل 
را پیدا نمی کنند. دالیل مختلفی برای 
بازماندگی وجود دارد اما پذیرش چنین 
قابل  پرورش  و  آموزش  برای  موضوعی 
قبول نیست و هر ساله به دنبال اتخاذ 

راهکارهایی برای کاهش این آمار است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آموزش و پرورش با اشاره به طرح 
آبا )آشتی با آموزش( گفت: طرح آبا ویژه 
افرادی طراحی شده است که در منطقه 
محل سکونتشان مدرسه هم وجود دارد 
اما شرایط آنها به گونه ای است که نمی 
توانند در مدرسه حاضر شوند. آبا، آموزش 
از راه دور است که به صورت آفالین و 
یا آنالین برگزار می شود و از انعطاف در 

برخوردار  تدریس  و روش  مکان  زمان، 
موسسات  با  داد:  ادامه  است.فوالدوند 
خیریه و مجموعه هایی که بر اساس 
ایفای  به دنبال  ذاتی شان  مسئولیت 
نقش خود در راستای ارتقای تعلیم و 
تربیت هستند مشارکت می کنیم. یکی 
از منویات سندتحول مشارکت جویی با 
عوامل سهیم در امر تعلیم و تربیت، به 
جهت اجتماعی کردن مسئله تعلیم و 
تربیت است بنابراین همانطور که گفته 
شد از ظرفیت این مجموعه ها نیز کمک 
می گیریم.وی با اشاره به شناسایی افراد 
انداز  از تحصیل گفت: چشم  بازمانده 
برنامه،  اجرای  دوم  و  اول  در سال  ما 
آموزش به ۱۰۰ هزار نفر است. پیش 
بینی کرده ایم کالس های اقماری برای 
شود  تشکیل  بازمانده  آموزان  دانش 
و یک مشاور از سوی مدرسه مجری، 
در  و  کند  مدیریت  را  کالس  فضای 

نهایت مجموعه متولی برگزاری کالس 
های اقماری، آزمون می گیرد و ارتقای 
پایه تحصیلی می دهد.به گزارش ایسنا، 
آشتی  »طرح  تحولی  بسته  اساس  بر 
و  دالیل  مهم ترین  )آبا(،  آموزش«  با 
ضرورت اجرای این طرح، افزایش نرخ 
پوشش تحصیلی و کاهش آمار دانش 
تغییر  تحصیل،  از  بازمانده  آموزان 
از  استفاده  و  آموزشی  روش های  در 
آموزش های مبتنی بر فناوری های نوین 
با انعطاف در زمان و مکان، امکان ارائه 
رشته های تحصیلی برای ادامه تحصیل 
استعداد  با  متناسب  آموزان  دانش 
آن ها و نیازهای هر منطقه، کمک به 
جبران بخشی از کمبود نیروی انسانی 
متوسطه  دوره  در  آموزش وپرورش 
روستائیان  مهاجرت  از  جلوگیری  و 
تحصیل  ادامه  به واسطه  شهرها  به 

فرزندانشان بیان شده است.

بازنشستگان  حقوق  متناسب سازی 
آنها  خواست  شاید  اجتماعی  تامین 
اما  نبخشد  تحقق  کامل  طور  به  را 
بدون شک در شرایط کنونی جامعه، 
عرصه  ظالمانه  تحریم های  وجود 
بین الملل، شیوع کرونا و دشواری های 
یک  عنوان  به  آن،  از  ناشی  اقتصادی 
دولت  کارنامه  در  ارزشمند  دستاورد 
ایرنا،  گزارش  به  شود.  ثبت  دوازدهم 
بازنشستگان  حقوق  متناسب سازی 
تامین اجتماعی به عنوان مطالبه اصلی 
قشر بازنشسته کشور یکی از اقدامات 
مهم دولت دوازدهم است که مرداد ماه 
سال ۱۳۹۹ در شرایطی که جامعه با 
دشواری های اقتصادی ناشی از شیوع 

کرونا روبه رو بود، اجرایی شد.

طرحی که از هشت سال گذشته که 
حقوق  »همسان سازی  عنوان  تحت 
در  مستمری بگیران«  و  بازنشستگان 
تصویب  به  اسالمی  شورای  مجلس 
فراوانی  وقوس های  کش  با  رسید، 
روبه رو شد و سرانجام در مرداد سال 
۹۹ حقوق ماهانه آنها را در مرحله اول 
از ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش داد، 
هدف  به  دستیابی  برای  که  حمایتی 
اصلی طرح یعنی ترمیم حقوق جامعه 
بازنشسته کشور باید تکمیل می شد و 
از هشت ماه  از گذشت  سرانجام پس 
حقوق  توانست   ۱۴۰۰ فروردین  در 
بازنشستگان را به بیش از چهار میلیون 

تومان برساند.
متناسب سازی،  این  براساس 

از  سابقه  سال   ۳۰ با  بازنشستگان 
و  میلیون  چهار    ،۱۴۰۰ فروردین 
هزار   ۳۰۰ و  میلیون  چهار  تا   ۲۰۰
تومان دریافت کرده و بازنشستگان با 
بیش از ۳۰ سال سابقه نیز باتوجه به 
سنوات بیش از این مبلغ و بازنشستگان 
کمتر از ۳۰ سال سابقه، کمتر از این 
دریافت  سنوات  به  را)باتوجه  میزان 
خواهند کرد.در اطالعیه سازمان تامین 

اجتماعی آمده است:
سنواتی(  ماده۹۶)افزایش  اعمال  اول: 
بر مجموع مبالغ مستمری و متناسب 
مستمری  سال۱۳۹۹  اسفند  سازی 

بگیران صورت پذیرفت.
ماندگی   عقب   %۷۵ جبران  دوم: 
نسبت  به  برقراری  سال  مستمری 

حداقل مستمری
انتظارات و مطالبات  سوم: با توجه به 
و  بگیران  مستمری  سطوح  همه 
از  اجتماعی، پس  تامین  بازنشستگان 
و  سنواتی(  ۹۶)افزایش  ماده  اعمال 
اجرای متناسب سازی حقوق مستمری 
جانبی،  مزایای  افزایش  و  بگیران 
دریافتی هیچ مستمری بگیری کمتر 
اسفند  پرداختی  مجموع  برابر  از ۱.۵ 

سال۱۳۹۹ نخواهد بود.
و  انتظارات  به  توجه  با  همچنین 

مطالبات همه سطوح مستمری بگیران 
پس  اجتماعی،  تامین  بازنشستگان  و 
افزایش  و  قانونی  ماده  این  اعمال  از 
دریافتی  شد،  سبب  جانبی  مزایای 
هیچ مستمری بگیری کمتر از ۱.۵ برابر 
سال۱۳۹۹  اسفند  پرداختی  مجموع 

نباشد.
تامین  ساله  بازنشستگان ۷۲  از  یکی 
اجتماعی که بیش از ۳۰ سال سابقه 
خدمت در یکی از ادارات دولتی تهران 
را به عهده داشته است، در رابطه با این 
اجتماعی  خبرنگار  به  حقوق  افزایش 
ایرنا می گوید: مطابق با ماده ۹۶ قانون 
تامین اجتماعی، افزایش حقوق سالیانه 
باید براساس نرخ تورم سالیانه در کشور 
اتفاق افتد، اما افزایش حقوق سال ۹۹ 
برای حداقل بگیران اعمال شد و قشر 
متوسط بیمه پرداز از این افزایش حقوق 

محروم ماند.
این بازنشسته تامین اجتماعی توضیح 
می دهد: اقدامات حمایتی این سازمان 
در سال ۹۹ حقوق بازنشستگان طبقه 
نزدیک  حداقل بگیران  به  را  متوسط 
کرد، اما با ترمیم مستمری ها در سال 
این فاصله جبران و  از  ۱۴۰۰ بخشی 
قشر متوسط بیمه پرداز هم توانست از 

این حمایت برخوردار شود.

معاون درمان ستاد کرونا استان تهران اعالم کرد

موارد تک گیر کرونای هندی و آفریقایی در تهران 

آشتی بازماندگان از تحصیل با آموزش

متناسب سازی حقوق بازنشستگان، وعده ای که محقق شد
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اسپانیا به روی گردشگران واکسینه
 شده باز شد

مرزهای اسپانیا با هدف آغاز فصل گردشگری تابستانه به روی 
مسافران کامال واکسینه شده سراسر جهان باز شد. 

به گزارش ایسنا و به نقل از تلگراف، اسپانیا به منظور احیای 
حوزه  همچون  که  کشور  خسارت دیده  گردشگری  صنعت 
گردشگری بسیاری از نقاط جهان در دوران کرونا با مشکالتی 
مواجه شده است  ، هفتم ژوئن، عالوه بر پذیرش مسافران 
بین المللی کامال واکسینه شده، اجازه ورود کشتی های تفریحی 

به بنادر این کشور را نیز صادر می کند.
وزیر بهداشت اسپانیا با اشاره به امن بودن این کشور به عنوان 
یک مقصد گردشگری اعالم کرد اسپانیا روند بازگرفتن جایگاه 

ارشد در گردشگری جهانی را آغاز کرده است.
مدرک  ارائه  به  نیاز  بدون  بریتانیایی  مسافران  ماه »می«  از 
را  اسپانیا  به  ورود  امکان  کرونا  آزمایش  یا  واکسینه شدن 
داشتند. با این حال وزارت خارجه بریتانیا تصمیم های پیشین 
درخصوص سفر به اسپانیا را تغییر نداده و اعالم کرده است 
همچنان به شهروندان توصیه می کند جز در مواقع ضروری به 

اسپانیا سفر نکنند.
اسپانیا در فهرست زرد مسافرتی بریتانیا قرار دارد و این یعنی 
تمام کسانی که از این کشور به بریتانیا بازمی گردند باید تا ۱۰ 

روز در قرنطینه بمانند.
خبرگزاری فرانسه اعالم کرده بود، انتظار می رود صبح روز 
دوشنبه در فرودگاه ماالگا حدود ۲۰ پرواز متفاوت از نقاط 

مختلف اروپا از جمله لندن و برلین انجام شود.

کشف ردپاهای دوران پارینه سنگی 
در غاری واقع در اسپانیا ردپاهای کودکان دوران پارینه سنگی 

کشف شده است. 
به گزارش ایسنا و به نقل از انشنت اوریجینز، استان »کانتابریا« 
واقع در اسپانیا برای غارهایی که طراحی های باستانی بر روی 
دیوار آن ها نقش بسته اند شهرت دارد. اکنون باستان شناسان 
در غار »گارما« موفق به کشف ردپاهای ۱۶۵۰۰ ساله کودکان 

عصر پارینه سنگی شده اند.
غار »گارما« در شمال دهکده  »اومونو« کشف شده است. در 
این حوالی تاکنون بیش از چهارهزار فسیل متعلق به فاصله 
بین ۱۷۵هزار سال پیش تا قرون وسطی کشف شده و حاال 
معاون »کانتابریا« از کشف شگفت انگیز ۱۴ ردپای کودکان 
عصر پارینه سنگی که در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند خبر 

داده است.
به گفته کارشناسان برخی از این ردپاها فقط بر اثر فرود آمدن 
پاشنه پا و برخی از تورفتگی ها بر اثر فرود آمدن آرنج در زمین 

ایجاد شده اند.
به  به ۱۸ سانتی متر می رسد که می تواند  این ردپاها  طول 

گروهی از کودکان شش تا هفت ساله تعلق داشته باشد.
معاون »کانتابریا« معتقد است این اکتشاف »کانتابریا« را در 
غار  و  قرار می دهد  باستان شناسی  و  علمی  تحقیقات  مرکز 
»گارما« را به عنوان یکی از مهم ترین مکان های جهان برای 
کسب اطالعات از زندگی انسان در عصر پارینه سنگی معرفی 

می کند.
به گفته باستان شناسان با توجه به دست یابی به این اکتشاف 
مهم، کاوش در بخشی از غار »گارما« که محل اکتشاف ردپاها 

بوده آغاز شده است.

مونسان: 
ظرفیت های گردشگری ایران 

در جهان بی نظیر است
ایرنا - وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  مسکو - 
دستی جمهوری اسالمی ایران عصر روز دوشنبه در دیدار 
با جمعی از فعاالن گردشگری ایران و روسیه، ظرفیت های 

گردشگری کشورمان را در دنیا بی نظیر عنوان کرد. 
به گزارش ایرنا  از مسکو، علی اصغرمونسان به ظرفیت های 
کم نظیر گردشگری و سیاحتی ایران اشاره کرد و افزود: در 
کنار ظرفیت های بی نظیر گردشگری در ایران متمدن و زیبا،  
امنیت کامل و میهمان نوازی ذاتی ایرانیان، مجموعه ای جذاب 

را برای حضور گردشگران از سراسر جهان ایجاد کرده است.
وی یادآورشدکه سرزمین ایران عالوه بر داشتن آثار تاریخی، 
فرهنگی و تمدنی متنوع و صنایع دستی بی نظیر، از چشم 
اندازهای زیبای طبیعی شامل جنگل های انبوه، کوههای سر به 
فلک کشیده، رودخانه های خروشان و کویرهای زیبا برخوردار 

است و می تواند برای هر گردشگری جذاب باشد. 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توضیح داد 
که در ایران بیش از ۷۰۰ موزه دولتی و غیردولتی وجود دارد 
که از نظر غنای فرهنگی، تمدنی و تاریخی، در دنیا بی نظیر 
است. در بخش صنایع دستی، بیش از ۳۵۰ هنر اصیل و بومی 
وجود دارد. مونسان به تالش های دولت برای تسهیل  و روان 
سازی گردشگری در ایران اشاره کرد و گفت: گردشگری از 
محورهای فرهنگی و تاریخی به سمت بوم گردی، گردشگری 
سالمت، گردشگری کشاورزی و گردشگری معدن توسعه یافته 
است.در سال های اخیر ۴۰۰ هتل و ۲هزار واحد اقامتی در 
روستاها احداث شده تا در کنار دیگر حوزه های گردشگری، 
زمینه گردشگری طبیعت در نقاط مختلف ایران نیز فراهم 
شود.وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ارزان 
قیمت بودن سفر به ایران اشاره کرد و افزود: کشورمان در 

ردیف ارزان قیمت ترین مقاصد دنیا برای گردشگران است.
و  اقتصادی  کمیسیون های  عضو  دو  که  نشست  این  در 
همراه  هیات  اعضای  و  اسالمی  شورای  مجلس  گردشگری 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز حضور 
داشتند، کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه 
به روابط دوستانه تهران و مسکو اشاره کرد و افزود: روابط 
خوب و عزم جدی دو کشور برای توسعه و گسترش هرچه 
بیشتر روابط، فرصت بزرگی برای شهروندان ایرانی و روسی 
اینکه شناخت  با بیان  برای سفر و گردشگری است.جاللی 
دو ملت از یکدیگر زمینه ساز توسعه پایدار روابط دو جانبه 
خواهد شد، ادامه داد: هر چقدر مراودات و رفت و آمد بین 
شهروندان افزایش پیدا کند، به همان میزان مناسبات دو کشور 
نیز عمیق تر خواهد شد.وی به ظرفیت های عظیم گردشگری 
در دو کشور اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با نهایی شدن 
موافقتنامه لغو روادید گروهی، شاهد رشدی چشمگیر در تردد 

گردشگران دو کشور خواهیم بود.

خاطرات ۱۴۱ شهید روحانی و طلبه 
در»میهمانان ملکوت« 

کتاب »میهمانان ملکوت« به خاطرات ۱۴۱ شهید روحانی و 
طلبه استان آذربایجان شرقی اختصاص دارد. 

به گزارش ایسنا، کتاب »میهمانان ملکوت« به خاطرات ۱۴۱ 
شهید روحانی و طلبه استان آذربایجان شرقی اختصاص دارد. 
و  داستان  عرصه  نویسندگان  از  به  کوشش جمعی  اثر  این 
ادبیات دفاع مقدس و با تالش »سعید عباس زاده« به رشته 
تحریر درآمده است.این کتاب ۶۸۰ صفحه ای به اهتمام مرکز 
»عاشورا«  سپاه  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ 
آذربایجان شرقی به شمارگان ۲۰۰۰ جلد در پاییز سال ۱۳۹۲ 

به چاپ رسیده است.
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:

کتاب »میهمانان ملکوت«، مجموعه داستان های کوتاه از 
زندگی ۱۴۱ شهید روحانی و طلبه آذربایجان شرقی است 
که به مناسبت گرامیداشت آن بزرگواران، به همت جمعی از 
نویسندگان فعال در عرصه داستان و ادبیات دفاع مقدس 
با برداشت  این مرز و بوم،  و شیفته راه و آرمان شهیدان 
هرچند  اینک  و  آمد؛  فراهم  جمع آوری شده  اسناد  از  آزاد 
دیر، مرور خاطره های سرخ و جاودانه آن ملکوتیان، دوباره 
رایحه دل انگیز شهادت را در جامعه، بین نسل های کنونی 

و آینده عطرافشانی می کند.
ستاد کنگره بزرگداشت شهدای روحانی آذربایجان شرقی، 
اذعان دارد که روایت حماسه های ماندگار در این مختاصر، 
که  دارد  افتخار  لیکن  است؛  بی کران  دریای  از  قطره ای 
و  رسانده  انجام  به  را  مانده  زمین  کاری  وظیفه،  برحسب 
امید دارد یادآوری ارزش های واال که در سبک زندگی و 
سیرت و رفتار شهیدان عزیز تجسم یافته، در هدایت جامعه 

به سوی آن ارزش های فراموش شده تاثیرگذار باشد.

خون پاک شهدا امنیت کشور
 را تضمین کرده است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن با اشاره 
به جایگاه رفیع و واالی شهدا در جامعه، گفت: خون پاک و 
مقدس شهدا و جانبازان تضمین کننده امنیت و آرامش خاطر 

آحاد ملت در ایران اسالمی است. 
به گزارش ایسنا، عبداهلل پاکاری در دیدار با خانواده جانباز 
متوفی »ناصر رضازاده لیچاهی« در شهرستان آستانه اشرفیه، 
مالقات با خانواده های شاهد و ایثارگر را روحیه بخش دانست 
و بیان کرد: احترام جامعه نسبت به خانواده های شهدا به ویژه 
والدین این بزرگواران نشان می دهد که ملت ایران زنده و قوی 
است و پای عهد و آرمان خود نسبت به انقالب و ارزش های 

اسالمی ایستاده است.
از  تکریم  ایثارگران   و  تکریم خانواده های شهدا  وی گفت: 
ارزش ها است. خانواده های معظم شهدا و ایثارگران ولی نعمتان 
جامعه اسالمی هستند و دیدار با آنها و حمایت ایشان و دیدن 

صبر و ایثار ایشان مایه دلگرمی مسئوالن است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن با اشاره 
به جایگاه رفیع و واالی شهدا در جامعه، گفت: خون پاک و 
مقدس شهدا و جانبازان تضمین کننده امنیت و آرامش خاطر 

آحاد ملت در ایران اسالمی است.
جایگاه  که  کنونی  شرایط  در  کرد:  خاطرنشان  پاکاری 
معنویت در کشورهای مختلف جهان روز به روز کمرنگ 
شهدا  زندگی  و  سیره  معرفی  با  می تواند  ایران  می شود، 
شهادت  و  ایثار  فرهنگ  از  جوان،  نسل  به  ایثارگران  و 

کند. پاسداری 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن خدمت به 
خاندان شهدا و ایثارگران را توفیق بسیار ارزشمندی دانست و 
یادآور شد: باید قدردان خدمتگزاری به این قشر معزز باشیم و 
همه ما وظیفه داریم با نگاهی ویژه برای حل مسائل و مشکالت 

خانواده های شهدا و ایثارگران اقدام کنیم.

تصمیم گیری نهایی درباره حج به زودی
درباره  نهایی  تصمیم  کرد  اعالم  عربستان  رسانه  وزارت 
آینده  روز  چند  در  امسال  حج  مراسم  برگزاری  چگونگی 

اعالم خواهد شد. 
به گزارش ایسنا به نقل از عرب نیوز، »مجید الکاسبی« وزیر 
رسانه عربستان سعودی در یک نشست خبری که در ریاض 
و  وزارت حج  مقامات سعودی شامل  اعالم کرد  برگزار شد 
بهداشت در حال بررسی آخرین تحوالت درباره شیوع ویروس 
کرونا هستند و تصمیم نهایی درباره برگزاری حج امسال را به 

زودی اعالم خواهند کرد.
او تصریح کرد: به سبب گسترش گونه های جدید ویروس 
کرونا، ارزیابی دقیق و صحیح آسیب های ایجادشده با شیوع 
ویروس کرونا بسیار حائز اهمیت است چرا که مراسم حج 
انتشار بیماری در عربستان و جهان اسالم  نباید به مرکز 

تبدیل شود. 
را  زائران خارجی  عربستان سعودی سال گذشته حضور 
کرونا  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  برای  حج  مراسم  در 
شهروندان  از  نفر  هزار  حدود  تنها   و  کرد  اعالم  ممنوع 
را  حج  مناسک  نمادین،  به صورت  عربستان،  ساکنان  و 

به جا آوردند. 
امسال  بودند  کرده  اعالم  پیش تر  خبری  منابع  برخی 
حج  مراسم  در  شرکت  برای  زائر  هزار   ۶۰ مجوز حضور 
خارجی  زائران  میان  از  افراد  این  و  شد  خواهد  صادر 
ماه گذشته  افرادی که حداقل در شش  یا  واکسینه شده 
اما  بود  خواهند  یافته اند  بهبود  کرونا  ویروس  به  ابتال  از 
بار  عربستان  کرد  اعالم  می  ماه  در  رویترز  خبرگزاری 
خراجی  زائران  حضور  ممنوعیت  بررسی  حال  در  دیگر 
جدید  گونه های  ظهور  از  نگرانی  دلیل  به  حج  برای 

ویروس کروناست. 
پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان  اندونزی که  کشور 
است و بیش از ۱۲ درصد از مسلمانان جهان را در خود 
جای داده اعالم کرده برای دومین سال پیاپی به سبب 
شرکت  حج  مراسم  در  کرونا  ویروس  شیوع  از  نگرانی 

نخواهد کرد. 
پیش از شیوع ویروس کرونا ساالنه ۲.۵ میلیون نفر از سراسر 
جهان در مراسم حج شرکت می کردند و درآمد عربستان از 

محل حج و عمره ساالنه به حدود ۱۲ میلیارد دالر می رسید.

معاون امور مطبوعاتی دسترسی مخاطب 
به حجم گسترده ای از اطالعات و اخبار 
را دغدغه امروز عنوان کرده و مخاطب 
شناسی و نیازشناسی دقیق را قبل از 
با  مقابله  برای  حلی  راه  محتوا،  تولید 
و  علم  بنیاد  کرد.  عنوان  جعلی  اخبار 
فناوری مصطفی)ص( با همکاری معاونت 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
پنجمین نشست ترویج علم را با موضوع 
»انتشار اخبار علمی در رسانه  های جمعی؛ 
کرد.این  برگزار  واقعیت  ها«  انتظارات، 
نشست با حضور محمد خدادی، معاون 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مطبوعاتی  امور 
سرپرست  اجاق،  زهرا  سیده  اسالمی؛ 
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات 
علمی  بخش  مدیر  بومجوط،  هشام  و 
شبکه الجزیره، روز دوشنبه ۱۷ خردادماه 
معاونت  محل  در  صبح  ساعت ۱۰  از 
مطبوعاتی برگزار شد.محمد خدادی ـ 
ـ در  معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد 
رابطه علم و رسانه  این نشست درباره 
کامال  رابطه  رسانه  و  علم  کرد:  عنوان 
متقابلی دارند. من زمانی که در دهلی نو 
در سال ۱۳۶۸ خبرنگار جمهوری اسالمی 
بودم، با تلکس خبر را می فرستادم؛ در آن 
ـ پنج ساعت  زمان ارسال هر خبر چهار 
طول می کشید و هزینه زیادی هم داشت. 
چهار سال بعد وقتی برگشتم تهران فکس 
آمده بود و به مرور پیشرفت در انتشار 
اطالعات صورت گرفت. خبرگزاری یک 
هر  االن  است.  اطالعات  تولید  کارخانه 
کسی با موبایلش اطالعات را جابه جا 
می کند. علم باعث پیشرفت رسانه شد 
و از طرفی رسانه توانست علم و فناوری 
را دغدغه مردم کند. علم و رسانه به 
عنوان دو موضوعی که برای توسعه به 
هم کمک کردند و با سرعت بی بدیلی 
در حرکت هستند، باعث شدند تا ما 
با دنیای دیگری روبرو شویم. چیزی 
که آینده را از آن ما می کند این است 
اطالعات  تولید  مهارت  و  اطالعات  که 
را باال ببریم. شما با حجم گسترده  و 
نامحدودی از اطالعات روبه رو هستید 
که دغدغه امروز است. منابع اطالعاتی 
از مرجع اطالعاتی ما نیستند زیرا  ما 
به  شده  تبدیل  ما  اطالعاتی  منابع 
فیک نیوز. ما دیدیم در موضوع کرونا 
در جایی که از علم سوء استفاده شد، 

اطالعات تبدیل به فیک نیوز شد.
او افزود: من در دهه شصت به خاطر 
دارم که مجالت علمی از خارج می آمد 
ترجمه  را  مجالت  این  گروهی  و 
می کردند و خیلی هم خریدار داشت. 
امروز همه خبرگزاری ها، دارای سرویس 
علمی هستند. ما در دهه شصت اخبار 
مردم  به  نمی توانستیم  را  خبرگزاری 
محدودیت  اخبار  تبادل  و  بدهیم 
داشت. قدرت علم امروز محدود به یک 
سرویس نیست؛ هر کس که امروز زنده 
داده  تغییر  را  زندگی اش  علم  است، 
دغدغه  در  هم  اولویت کشورها  است. 
علم تاثیرگذار است اما دغدغه علم از 
گذشته دور همیشه وجود داشته و روز 
به روز هم اهمیتش بیشتر می شود؛ زیرا 
ظرفیت و بسترش بیشتر می شود. ما در 
دوره ای انحصار اطالعات داشتیم نهایتا 
یک رادیو بود و یک روزنامه اما امروز ما 
انحصار نداریم بلکه انتخاب داریم؛ در 
این دوره رسانه نقشش مهم است اما 
دیگر تنها نیست. شبکه های اجتماعی 
شریک رسانه ها هستند. در گذشته از 
اما  می رسیدیم  مخاطب  به  اطالعات 
امروز از مخاطب به اطالعات می رسیم. 
نیازشناسی  و  شناسی  مخاطب  باید 
دقیق را قبل از تولید محتوا انجام دهیم.

اینکه  بیان  با  مطبوعاتی  امور  معاون 
در ایران مشکل ما مشکل کمی شدن 
همین  به  کرد:  عنوان  رسانه هاست، 
خاطر ما رسانه مسلط وحرفه ای علمی 
عمق  در  ما  رسانه های  زیرا  نداریم 
رسانه  هستند.  سطح  در  و  نیستند 
ها باید تخصصی تر شوند و ما هم به 
عنوان معاونت مطبوعاتی از رسانه های 
از  یکی  می کنیم.  حمایت  تخصصی 
تخصصی،  رسانه  اصلی  کارکردهای 
شناخت مخاطب است. زبان علم زبان 
تخصصی است و برای مخاطب عام باید 
دسته بندی و مصداق سازی شود. االن 
یکی از بحران های اصلی جوامع شبه علم 
هاست. باید مخاطب عام را از خاص جدا 
کنیم در تولید محتوا مهارتمان افزایش 
پیدا کند، از خام فروشی در اطالعات 
به گزارش  را  اطالعات  و  دوری کنیم 
نوعی  به  کنیم.  تبدیل   ... و  انیمیشن 
کاری کنیم تا اطالعات در بستر اقناع 

قرار بگیرد و به نیاز مخاطب پاسخ دهد؛ 
انتخاب های  این صورت شما جزو  در 
مخاطب قرار می گیرید.او افزود: ما در 
همه موضوعات مخاطب خاص و عام 
داریم. رسانه تخصصی مخاطب خاص 
باز خودش  هم  مخاطب خاص  دارد. 
امروز  دنیای  دارد.  مختلفی  الیه های 
محتوا  تولید  هاست؛  تخصص  دنیای 
است.  متخصص  مخاطب  با  متناسب 
یکی از مشکالت ما این است که رسانه 
اطالع  دغدغه  نمی دانند.  تخصص  را 
علمی   مراکز  باید دغدغه خود  رسانی 
شود. باید افراد متخصص این حوزه را 
مرجعیت  و  کنند  دعوت  همکاری  به 
اعالم اطالعات را خودشان اعالم کنند.

خدادی در پایان با بیان چند راه حل 
علمی  اطالعات  درست  انتشار  برای 
گفت: فضای رقابتی، تقابل و تضاد در 
علم هم وجود دارد. جذابیت اطالعات 
برای مردم در چیزی است که متمایز 
باشد. ما با چهار الیه در اطالعات روبه 
القائات  ابهامات،  شبهات،  هستیم:  رو 
اطالعی  بی  بسترش  که  شایعات  و 
است. دسترسی به اطالعات االن برای 
است. در دنیای جدید  زیاد  مخاطب 
جامعه  می شود.  ایجاد  جدید  تقاضای 
و شناخت  اطالعات  تولید  باید  علمی 
قرار دهند. در  اولویت  در  را  مخاطب 
حوزه رسانه ها ما باید به سمت افزاش 
مهارت تولید اطالعات و جدا کردن ویوز 
از نیوز برویم، به سوژه های علم و فناوری 
هم توجه کنیم، از خام فروشی اطالعات 
دوری کنیم و به فضای فرآورده سازی 
هیچکس  چه  اگر  برویم.  اطالعات  از 
امروز در دنیای حاضر نمی تواند نیازش 
به علم را بپوشاند اما زیرساخت هایش را 
هم باید به همین میزان افزایش دهیم.

سیده زهرا اجاقـ  سرپرست پژوهشکده 
مطالعات فرهنگی و ارتباطات ـ نیز در 
این نشست درباره دالیل نفوذ شبه علم 
و اخبار جعلی در جامعه عنوان کرد: بین 
حوزه علم و رسانه شکاف است که در 
همه جای جهان هم این شکاف وجود 
زبانی که حوزه  تفاوت  به دلیل  دارد. 
علم با دیگر حوزه ها دارد، این شکاف 
می خواستیم  ما  می شود.  تلقی  عادی 
تا علم حالل مشکالتمان باشد و این 
برداشت تاریخی از علم از همان ابتدا 
در رسانه های ما نیز اثر گذاشت؛ باعث 
هم  علم  به  رسانه ها  رویکرد  تا  شد 
رویکرد حالل مشکالت باشد. متاثر از 
همین نگاه ابزاری، رویکرد رسانه ها هم 
می شود رویکرد انتقالی؛ به این معنی 
که مخاطب را به عنوان موجودی غافل 
که چیزی نمی داند در نظر می گیرد که 
باید اطالعاتی را به او منتقل کند. وقتی 
جلوتر می آییم و به دوره ای می رسیم 
که علم نقش اجتماعی پیدا می کند، 
علم  از  عمومی  درک  مثل  مفاهیمی 
مطرح می شود. بعد می رسیم به اینکه 
در جامعه ما َفکتی وجود دارد تا ببینیم 
درک عمومی نسبت به علم چیست. 
رسانه باید این ضعف را برطرف کند و 
برای این کار باید نگاهش را به مخاطب 
با  ارتباط علم  تغییر دهد. شکافی در 
جامعه وجود دارد که دالیل متعددی 
دارد. یکی از دالیلش همان نگاه ابتدایی 
ما نسبت به علم است. بعد می بینیم که 
پژوهشی در این زمینه نداریم تا بتوانیم 
روزنامه نگاری را تربیت کنیم که این 
پیوند را برقرار کند؛ در نهایت نیز به این 
فضای رسانه ای می رسیم که تولیدکننده 
محتوا خود مخاطب می شود و در اینجا 

موضوع شبه علم نفوذ پیدا می کند.
او دلیل تفاوت نگاه به علم در کشورهای 
مختلف را نظام های سیاسی و حکومتی 
علم  متفاوت  آرایش  گفت:  و  دانست 
در کشورها به حمکرانی های متفاوت 
برمی گردد. در اشکال مختلف سیاست 
گذاری، علم جایگاه متفاوتی دارد. به 
هم  مردم  که  بینم  می  دلیل  همین 
رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند. 
هر کشوری بر اساس معیارهای خودش 

پشت  می کند.  اداره  را  رسانه هایش 
نظام رسانه ای به نظام سیاست گذاری 
و  عمل  در  را  خودش  که  می رسیم 
نشان می دهد. نگار هم  روزنامه  رفتار 

روزنامه  تفاوت  توضیح  در  اجاق  زهرا 
علمی  نگاری  روزنامه  و  علم  نگاری 
و رسانه علمی  علم  بین رسانه  گفت: 
و روزنامه نگاری علم و روزنامه نگاری 
علمی تفاوت وجود دارد. روزنامه نگاری 
علمی یعنی شما به عنوان روزنامه نگار 
در هر سرویسی باید از حوزه  ای که به 
آن می پردازید شناخت علمی داشته 
باشید. روز نامه نگار علم ما فکر می کند 
علم یعنی اینکه بگوید کیت تشخیص 
چیست و به اینکه چرا کیت تشخیص 
به ما نمی رسد نمی پردازد و این موضوع 
را علمی نمی داند؛ در صورتی که باید 
و  بنوسید  گزارش  هم  زمینه  این  در 
کار کند.سرپرست پژوهشکده مطالعات 
فرهنگی و ارتباطات، درباره اخبار جعلی 
این  به  مخاطب  آوردن  روی  دلیل  و 
اخبار نیز گفت: من در این دوران کرونا 
روی اخبار جعلی تمرکز کردم تا ببینم 
از منظر مخاطب دارای چه ویژگی هایی 
جذاب  مخاطب  برای  که  هستند 
ـ۱۹  کووید  مثل  بحران هایی  هستند. 
جامعه را دست پاچه می کند تا زودتر 
این  علم  وقتی  تا  کند.  پیدا  راه حلی 
پدیده را بشناسد زمانی طی می شود. 
راه حلی که خود علم در این زمان ارایه 
داد رعایت بهداشت و نظافت بود. در 
واقع حوزه بهداشت در این موضوع راه 
حل شد. اما در این فاصله ما مخاطبی را 
داریم که دنبال اطالعات است. برایش 
ویروس  کووید  به  چرا  نیست  مهم 
راهی  دنبال  فقط  می گویند،  تاجدار 
برای در امان بودن است. در این میان 
رویکردهای مختلفی مثل طب سنتی، 
نگاه مذهبی و ... را داریم که اطالعاتی 
را ارایه می کنند، یا دلشان می سوزد و 
می خواهند راه حل ارایه دهند و یا به 
دنبال سودجویی هستند. از طرفی، از 
حوزه علم اخبار متضادی خارج می شود. 
علم   ذاتی  ویژگی  شک  و  تردید  زیرا 
هستند که اگر مخاطب این را نشناسد 
از اخبار متضاد علمی خسته می شود و 
در نتیجه بیشتر سراغ آن هایی می رود 
که راه حل های فوری را ارایه می دهند. 
مخاطب یا نمی داند چطور باید مغالطه 
را تشخیص دهد و یا نمی خواهد این کار 
را بکند؛ در نتیجه با موبایلش اطالعات 
را به اشتراک می گذارد و این جریان به 
نگار  روزنامه  می شود.  منتشر  سرعت 
علم باید پیشا بحران عمل کند و ببیند 
کدام خبر ظرفیت جعل خبر را دارد؛ 
باید از نظر خود مردم هم در این زمینه 

استفاده کند.
زهرا اجاق در پایان گفت: ما االن در 
ناپذیری  اجتناب  اطالعاتی  فضای 
هستیم. این فضا خطراتی دارد. فوران 
اطالعات مشکالتی را ایجاد کرده است. 
نیست  معنی  این  به  دسترسی،  این 
ما  که همه آدم ها متخصص شده اند. 
فضایی داریم که کامال تخصصی است. 
بعدش کتاب های مرجع را داریم، بعد 
عمومی  ـ  علمی  اطالعات  هم  آن  از 
به  را  اطالعات  نگار  روزنامه  که  است 
صورت ساده به خورد مخاطب می دهد. 
روزنامه نگاری علم، االن اولویت درجه 
چندم است در نتیجه جعل خبر پیش 
نگاری  روزنامه  که  زمانی  تا  می تازد. 
مشکل  این  است  این  وضعیتش  علم 
را داریم. تا زمانی که بودجه پژوهشی 
ما انقدر است، یعنی ما برای علم وقعی 
قائل نیستیم. فکر می کنم برای تصویب 
کردیم  صحبت  امروز  که  قضیه  این 
باید در دل سیاست گداران ما علم را 
بفهمند. فعاالن حوزه علمی نیازمند زیر 
اخت هایی هستند تا بتوانند نقششان را 
انجام دهند. علم را قطعه قطعه می بینند 
اما اینطور نیست. همه بخشهای علم در 
هم تنیده اند و این به حل مساله کمک 
می کند. باید علم را به فرهنگ خودمان 

تزریق کنیم.گوهر رضا - عضو موسسه 
اطالعاتی  منابع  و  علم  ارتباطات  ملی 
هند - نیز که به صورت آنالین در این 
نقش  درباره  داشت،  شرکت  نشست 
رسانه در انتقال مفاهیم علمی توضیح 
و  زبان علم  داد: در قرن های گذشته 
داشتیم  اخبار  از  ما  که  تعریف هایی 
توسط مردم عادی قابل فهم نبود اما 
به مرور با پیشرفت نظام های آموزشی 
مفاهیم بازتعریف شدند و مردم در مورد 
جهان به طور جدی فکر کردند. زبان 
دانشمندان هنوز هم توسط مردم عادی 
به خوبی فهمیده نمی شود ما به کسانی 
به  را  دانشمندان  زبان  که  داریم  نیاز 
زبان مردم عادی ترجمه کنند این خالء 
حس می شود و این دقیقا اتفاقی است 
که در خبرگزاری ها می افتد. در رقابت 
میان رسانه ها، علم باید با دیگر حوزه ها 
مثل سیاست، فرهنگ و ورزش رقابت 
کند. همه مردم عادی این  موضوعات را 
دنبال می کنند. وقتی رسانه می خواهد 
واقعیت را منتقل کند رقابت به وجود 
این  در  علم  موارد  اغلب  در  می آید. 
واقعیت  زیرا  می خورد  رقابت شکست 
ها و ارقام و اعداد برای مردم جذابیت 
زیادی ندارد. ما فکر می کنیم اگر در یک 
اتاق بنشینیم و علم را به جامعه منتقل 
کنیم کار درست را انجام داده ایم اما 
این با انتقال واقعی فرق دارد. ارتباط 

علم و رسانه ها می تواند کامل شود.
او درباره مشکالت حوزه علم روزنامه 
کشورها  از  برخی  در  علمی  نگاری 
کشور  از ۲۸  دیتاهایی  حدودا  گفت: 
نتیجه  این  به  و  شده  جمع آوری 
رسیده اند که بیشتر رسانه ها و روزنامه 
ارتباط  برای  ندارند.  علمی  بخش  ها 
برقرار کردن میان علم و جامعه باید نگاه 
جامعی وجود داشته باشد. تقابل بین 
ایده های موجود که غیرعلمی هستند و 
ایده های علمی همیشه در همه جوامع 
اطالعات  وقتی  است.  داشته  وجود 
کشف می شوند این تقابل رخ می دهد. 
من در مورد هند و پاکستان اطالعاتی 
شدم  متوجه  و  کردم  آوری  جمع  را 
در طی چهار سال چندین دانشمند 
و فعال رسانه ای کشته شدند و برخی 
نیز آرزوی مرگ می کردند. مگر در علم 
چه چیزی وجود دارد که برخی از افراد 
جامعه را به انگیزه قتل می کشاند؟ در 
حالت عادی به نفع همه است تا علم 
به همه منتقل شود. جامعه وقتی دچار 
فجایع علمی می شود بیشتر به سمت 

اخبار علمی متمایل می شود.
گوهر رضا در پایان گفت: ما در حال 
کار بر روی مشکالت ارتباط بین جامعه 
و علم هستیم. جامعه محترم علمی در 
هند قطعا پیشرفت کرده است با وجود 
ما  که  دارد  وجود  این حقیقت  اینکه 
توسط  ویژه  به  فشار  تحت  گروه  یک 
کشورهای پیشرفته هستیم. علم ابزار 
مشکالت.  ابزار حل  نه  است  شناخت 
باید  و...  صنعتی  اقتصادی،  حوزه های 
از اطالعات علمی برای پیدا کردن راه 
حل استفاده کنند. علم وظیفه اش حل 
مشکالت نیست. یک فاصله فرهنگی 
بین علم و حقایق فرهنگی وجود دارد 
که مردم باید این را درک کنند. ما باید 
برای هر مخاطبی  در فرمت مناسبی 
وقتی  دهیم.  ارایه  را  علمی  اطالعات 
را  علمی  اطالعات  تا  می کنیم  تالش 
به مردم عادی منتقل کنیم باید بدانیم 
نیاز مخاطب چیست. باید نحوه واکنش 
مردم نسبت به اطالعات بررسی شود 
را  عمومی  دانش  که سطح  ببینیم  و 
بر  هند  در  ما  نه.  یا  می دهد  افزایش 
روی ارتباط بین علم و جامعه تمرکز 
اجاق،  دکتر  خانم  گفته  به  کرده ایم. 
بشکه  را  مخاطب  که  نیست  اینطور 
خالی تصور کنیم که باید پُرش کنیم 
بلکه باید بررسی کنی که چه اطالعاتی 
نیاز دارد. ما باید بدانیم که مردم چه 
نیازی دارند و سطح دانششان چقدر 
است و بدانیم که می خواهیم آن ها را به 
چه سطحی برسانیم. در کتاب من که 
ماه پیش منتشر شد اطالعات جالبی در 
این زمینه می بینید. تجربه چین در این 
زمینه می تواند برای همه ما مهم باشد. 
اطالعات علمی برای مردم قابل احترام 
است اما جامعه علمی باید بر روی  فهم 
عمومی از علم تمرکز کند. نمی توانیم 
بگوییم چون علم خوب است ما باید آن 
را به جامعه منتقل کنیم باید ببینم چه 
اطالعاتی برای جامعه مفید است و بعد 
آن ها را منتقل کنیم. باید بر روی فهم 

مردم درباره علم بیشتر کار کنیم.

در نشستی تخصصی بررسی شد

چرا مخاطب سراغ اخبار جعلی علمی می رود؟

فرهنگی
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عطایی: 
برای تیم ملی جوانان ۱۵۰ بازیکن 

را به اردو دعوت کردیم
سرمربی تیم والیبال جوانان ایران گفت: به دلیل اینکه قرعه 
مسابقات جوانان جهان مشخص نشده برای بازی های تدارکاتی 

باید با دقت عمل کنیم. 
بهروز عطایی در گفتگو با ایسنا، در خصوص دعوت ۲۴ بازیکن 
به اردوی تیم ملی جوانان برای حضور در مسابقات جهانی زیر 
۲۱ سال گفت: در مرحله اول و اردوی ارزیابی بیش از ۱۵۰ 
بازیکن را به تیم ملی دعوت کردیم و معتقدم که همکارانم کار 
بسیار سختی را انجام دادند. پس از غربالگردی جمعیت به ۳۴ 

بازیکن رسید و اردوی دوم خود را آغاز کردیم.
او ادامه داد: در اردوی دوم سعی کردیم بیشتر بحث ارزیابی 
برای بازیکنان را مطرح کنیم. پس از برگزاری این اردو که ۱۰ 
روز به طول انجامید ۲۴ بازیکن انتخاب شدند و باز هم این 

تعداد در روز های آینده کاهش خواهد داشت.
عطایی ادامه داد: سعی می کنیم غربالگری را سریع تر شروع 
کنیم چرا که زمان کمی تا مسابقات داریم و باید نکات فنی 
و مباحث تاکتیکی را با بازیکنان مطرح کنیم تا سریع تر به 

ترکیب اصلی تیم ملی برسیم.
 سرمربی تیم والیبال جوانان ایران در پاسخ به اینکه جو تمرین 
بازیکنان چگونه است؟ پاسخ داد: همگی بچه های ایران بوده 
و در کنار هم در باشگاه های مختلف بازی کرده اند. سعی می 
کنیم فضا به گونه ای باشد که بازیکنان از تمرینات لذت ببرند 
چرا که قرار است این جوانان آینده والیبال ایران را شکل دهند 
و امیدوارم فضا به گونه ای باشد که بازیکنان بتوانند حداکثر 

توانایی های خود را به نمایش بگذارند.
او در باره برگزاری  بازی های تدارکاتی گفت: قطعا بازی هایی 
خواهیم داشت. دعوت نامه ای از بلغارستان داریم که در آن 
ایران و برزیل به رقابت تدارکاتی دعوت شده اند. همچنین قرار 
است یک تیم دیگر به این مسابقه دعوت شود که هنوز نام آن 
مشخص نیست.  فعال فدراسیون والیبال جواب این دعوتنامه 
را نداده چرا که معتقدم تا زمانی که مشخص نباشد قرعه 
مسابقات چگونه است ما باید محتاط عمل کنیم. باید بدانیم 
با چه تیم هایی هم گروه هستیم و ترجیح من این است که با 
تیم های همگروه در مسابقات بازی نکنیم. به دلیل اینکه قرعه 
مسابقات مشخص نشده برای بازی های تدارکاتی باید با دقت 
عمل کنیم.تیم ملی والیبال جوانان ایران، از پایان شهریورماه 
امسال مسابقات قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان را پیش رو دارد. 
این رقابت ها از تاریخ ۳۱ شهریور تا ۱۱ مهرماه به میزبانی 
ایتالیا میزبان  ایتالیا برگزار می شود و  مشترک بلغارستان و 

مرحله نهایی مسابقات خواهد بود.

حاتمی سرمربی تیم بسکتبال شهرداری 
گرگان شد

مهران حاتمی به عنوان  جایگزین شاهین طبع، هدایت تیم 
بسکتبال شهرداری گرگان را برعهده  گرفت. 

به گزارش ایسنا، پس از کش  و قوس های فراوان و با اعالم 
باشگاه شهرداری گرگان، مهران حاتمی سرمربی سابق تیم 
ملی بسکتبال ایران، رسما به عنوان سرمربی این تیم برای 

فصل پیش رو معرفی شد.
تیم شهرداری  گرگان  در فصل گذشته با سرمربیگری مهران 

شاهین طبع عنوان قهرمانی سوپر لیگ را به دست آورد.
حاتمی در دو فصل گذشته لیگ ایران، هدایت هیچ تیمی 
را بر عهده نداشت و حال باید برای دفاع از عنوان قهرمانی 

گرگانی ها، کار خود را با این تیم آغاز کند.

کشتی گیران کارگر همچنان در انتظار 
برگزاری اردوها! 

رییس انجمن کشتی کارگران کشور گفت: بیش از یکسال 
است که کلیه فعالیت های ورزش کارگری متوقف شده و به 
دلیل لغو مسابقات بین المللی امکان برگزاری اردو یا اجرای 

برنامه های پیش بینی شده را نداریم. 
حسن حمیدی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بیش از 
یکسال است که کشتی ورزش کارگری به دلیل بیماری کرونا 
ادامه دارد. هر چند  این تعطیلی همچنان  و  تعطیل است 
کشتی گیران کارگر در استانها و شهرستانها به صورت کم و 
بیش تمرینات خود را پیگیری می کنند اما این تمرینات زمانی 

هدفمند است که شاهد برگزاری اردوهای تیم ملی باشیم.
وی گفت: برای اجرای هر برنامه ای در ورزش کشتی کارگران 
باید منتظر فراهم شدن شرایط و بهبود وضعیت در آینده باشیم 
تا با برگزاری مسابقات بین المللی، کشتی کارگران نیز فعالیت 
خود را شروع کند. در طی یکسال گذشته با لغو مسابقات 
جهانی ورزش کارگری تمام برنامه های پیش بینی شده تحت 

تاثیر کرونا قرار گرفته و امکان اجرای آنها را نداشتیم.
حمیدی در پایان خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز برنامه های 
زیادی برای کشتی گیران کارگر پیش بینی کرده بودیم که با 
تغییر زمان برگزاری مسابقات جهانی ورزش کارگری متاسفانه 
کلیه برنامه ها از جمله برگزاری اردوها متوقف شد. در حال 
حاضر نیز منتظر هستیم تا ببینیم این مسابقات در شهریورماه 
امسال برگزار می  شود تا برنامه های خود را عملیاتی کنیم یا 

همچنان باید در بالتکلیفی بسر ببریم.

آخرین وضعیت مصدومیت امیری
 تشریح شد

پزشک تیم ملی فوتبال در تشریح وضعیت مصدومیت وحید 
امیری گفت: ابن بازیکن در جریان بازی با بحرین از ناحیه 

همسترینگ مصدوم شده است. 
به گزارش ایرنا، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در 
بحرین در مسابقات مقدماتی انتخابی جام جهانی به مصاف 
تیم میزبان رفت که موفق شد با نتیجه سه بر صفر از سد 

حریف بگذرد.
در جریان این دیدار در دقیقه ۶۸ وحید امیری مصدوم شد و 

به همین خاطر جای خود را به سعید عزت اللهی داد.
علیرضا شهاب پزشک تیم ملی در تشریح آخرین وضعیت 
امیری اظهار داشت: این بازیکن در دیدار تیم ملی ایران برابر 

بحرین متاسفانه از ناحیه همسترینگ پا آسیب دیده است.
وی افزود: کارهای تشخیصی برای درمان این بازیکن در اولین 

فرصت انجام تا وضعیتش مشخص شود.
تیم ملی فوتبال ایران از گروه سوم مرحله مقدماتی جام جهانی 
۲۰۲۲ در منطقه آسیا، موفق شد با حساب سه بر صفر بحرین 
را شکست داده و با ۱۲ امتیاز به رتبه دوم برسد.سردار آزمون 
۲ مرتبه و مهدی طارمی برای ایران موفق به گلزنی شدند. 

دیدارهای گروه سوم به میزبانی بحرین برگزار می شود.

حضور ۱6 تنیسور در اردوی آماده
 سازی دیویس کاپ 

دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی تنیس مردان به 
منظور حضور در رقابت های تنیس دیویس کاپ ترکمنستان 

از ۲۰ خرداد ماه در تهران از سر گرفته می شود. 
ایرنا؛ کادر فنی تیم ملی تنیس بزرگساالن، ۱۶  به گزارش 
تنیسور منتخب را به مرحله دوم اردوی آماده سازی دعوت 
کردند که انوشا شاهقلی، سینا مقیمی، معین محمدی، حسام 
یزدی  ، آرش سوری، اصالن منتخب، علی یزدانی، سامیار 
الیاسی، یونس طالور، سیاوش شیردل، کسری رحمانی، امیر 
علی قوام، معین معظم، محمد مهبد، علیرضا بهزاد پور و مهرشاد 
قفقازی ا پنجشنبه جاری تمرینات خود را آغاز می کنند.مرحله 
دوم اردوی آماده سازی تا چهارم تیر ماه در زمین های مجموعه 

ورزشی شهید شیرودی برگزار می شود.  
الی ۲۴  از ۱۱  ملی  تیم  آماده سازی  اردوی  نخست  مرحله 
اردیبشهت ماه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی زیر نظر 
امیر  و  فرشاد طالور مربی  تیم ملی،  اکبر طاهری سرمربی 

اکبری بدنساز تیم ملی برگزار شد.  
رقابت های تنیس دیویس کاپ از ۱۵ تا ۲۰ شهریور ماه سال 

جاری به میزبانی ترکمنستان برگزار خواهد شد.
 

آزادکار تیم ملی: 
امیدوارم هر فردی که الیق است

 به المپیک برود
دارنده ۲ نشان برنز قهرمانی آسیا و ۲ برنز قهرمانی زیر ۲۳ سال 
جهان اظهار امیدواری کرد ورزشکاری که الیق است دوبنده 

تیم ملی کشتی آزاد در بازی های المپیک را برتن کند. 
امین طاهری آزادکار وزن ۱۲۵ کیلوگرم اعزامی به رقابت های 
بین المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی لهستان در گفت وگو با 
ایرنا، گفت: رقابت های لهستان که مرحله آخر انتخابی تیم ملی 
کشتی آزاد اعزامی به توکیو است از سه شنبه در شهر ورشو 
لهستان در وزن های ۵۷، ۷۰، ۷۹، ۸۶ و ۹۷ آغاز  و چهارشنبه 

در وزن های ۶۱، ۶۵، ۷۴، ۹۲ و ۱۲۵  برگزار می شود.
وی افزود: اکنون تیم ملی کشتی آزاد ایران در  لهستان اسکان 
در   ملی  تیم  دوبنده  است  امیدوارم کسی که الیق  و  دارد 
المپیک ۲۰۲۰ را بر تن کند و فرد انتخابی کادر فنی و کشتی 

ایران بهترین نتیجه را در المپیک کسب کند.
 - از  زیلکوفسکی  جام  آزاد  کشتی  بین المللی  رقابت های 
سه شنبه در لهستان آغاز  و مراسم قرعه کشی و وزن کشی 
پنج وزن نخست برگزار می شود که محمدحسین محمدیان، 
علی شعبانی و علیرضا کریمی نمایندگان کشورمان در وزن 
۹۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند.مسابقات پنج 
وزن دوم نیز -چهارشنبه برگزار می شود و رضا اطری در وزن 
۶۱ کیلوگرم، یونس امامی و مصطفی حسین خانی در وزن 
۷۴ کیلوگرم و امین طاهری و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ 
کیلوگرم به روی تشک می روند.مراسم وزن کشی و قرعه کشی 
ساعت و رقابت ها از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران آغاز می شود

۲ بازیکن جدید به اردوی تیم ملی فوتبال 
فراخوانده شدند

در پی مصدومیت دو ملی پوش در بحرین، ۲ بازیکن به اردوی 
تیم ملی فوتبال فراخوانده شدند.  پس از مصدومیت وحید 
امیری در بازی تیم ملی فوتبال ایران برابر بحرین، اسکوچیچ 
دو بازیکن جدید را به اردو فراخواند.به دلیل مصدومیت وحید 
امیری در دیدار  تیم ملی ایران مقابل بحرین، میالد سرلک و 
عارف غالمی با نظر دراگان اسکوچیچ به اردوی تیم ملی دعوت 
شدند.این دو بازیکن باید در اولین فرصت خود را به کادر فنی 
در منامه معرفی کنند.این در حالی است که پیش از این نیز در 
اردوی تیم ملی کمال کامیابی نیا بامصدومیت مواجه شده بود.

مساوی  صورت  در  ایران  ملی  تیم 
صعود  برای  اندکی  شانس  عراق،  با 
جهانی  جام  انتخابی  بعد  مرحله  به 
خواهد داشت و در این صورت تقریبا 

باید به انتظار معجزه بنشنید.
با پیروزی تیم ملی ایران مقابل بحرین، 
حساس  از  یکی  اسکوچیچ  شاگردان 
سر  پشت  را  خود  بازی های  ترین 
گذاشتند و به رده دوم گروه خود صعود 
کردند. با این حال هنوز کار برای ایران 
تمام نشده است. یوزهای ایرانی برای 
دیدار دیگر  بعد دو  مرحله  به  صعود 
این  برنده  ایران  داشت.اگر  خواهند 
دو دیدار شود، با ۱۸ امتیاز به عنوان 
بعد می شود.  راهی مرحله  صدرنشین 
با ۱۶  با عراق مساوی کند،  ایران  اگر 
امتیاز دوم می شود که در این صورت 
به عنوان  برای صعود  تیم ملی  شرایط 
مسابقات  برتر  دوم  تیم  پنج  از  یکی 
ارزیابی می شود. در صورت باخت مقابل 

عراق هم، ایران شانسی ندارد.
*بررسی شانس ایران در صورت 

مساوی با عراق
غیر از ۸ تیم اول گروه ها، با احتساب 
عدم  و  قطر  سرگروهی  شدن  قطعی 
حضور این تیم در دور نهایی رقابت ها 
به دلیل میزبانی جام جهانی، ۵ تیم از 
۸ تیم برتر دوم گروه های مختلف هم 
راهی مرحله بعدی رقابت ها می شود. از 
طرفی کنار کشیدن کره شمالی از گروه 
خود، معادالت را پیچیده کرد و باعث 
شد فیفا اعالم کند که برای تعیین تیم 
دوم، نتایج بهترین تیم های دوم با تیم 

آخر گروه محاسبه نمی شود.
تیم های دوم،  فعلی  به جدول  نگاهی 
حاکی از وضعیت نگران کننده تیم ملی 

است.
تیم های  آینده  مسابقات  بررسی  با 

دوم می توان به این نتیجه رسید که 
شاگردان اسکوچیچ در صورت مساوی 
با عراق شانس بسیار کمی برای صعود 
دارند و کار به اما و اگر و معجزه گره 

خواهد خورد.
جدول تیم های دوم:

۱- لبنان ۴ بازی، ۱۰ امتیاز
۲- ازبکستان ۵ بازی، ۹ امتیاز تفاضل 

+۶
۳- امارات ۵ بازی، ۹ امتیاز تفاضل ۵+ 

گل زده ۱۰
۴- ایران ۵ بازی، ۹ امتیاز تفاضل +۵ 

گل زده ۹
۵- عمان ۵ بازی، ۹ امتیاز تفاضل ۳+
۶- چین ۴ بازی، ۷ امتیاز تفاضل ۶+
۷- اردن ۴ بازی، ۷ امتیاز تفاضل ۵+

۸- تاجیکستان ۵ بازی، ۴ امتیاز
در صورت تساوی با عراق و برد کامبوج 
ایران ۱۰ امتیازی )با تفاضل گل ۵+( 
می شود. به همین منظور به بازی های 
آینده این تیم ها نگاهی خواهیم داشت 
و سرنوشت مسابقات را بررسی می کنیم.

گروه A: چین با برد مالدیو و تساوی با 
سوریه )صدرنشین( ۱۱ امتیاز می شود و 

باالتر از ایران خواهد بود.
در حالت دوم و در صورت ناکامی چین 

مقابل سوریه، چین ۱۰ امتیازس خواهد 
گل  تفاضل  علت  به  احتماال  که  شد 

بیشتر باالتر از ایران جای می گیرد.
گروه B: اردن دو بازی سخت با کویت 
و استرالیا دارد و شانس صعودش کم 
است چرا که کویت هم میزبان مسابقات 
است و به سختی در خانه به اردن امتیاز 

خواهد داد.
گروه D: سرنوشت این گروه مقداری 
میزبان  عربستان  است.  پیچیده 
بازی  تنها  است.  متمرکز  بازی های 
تاثیرگذار ازبکستان هم با تیم میزبان 

است که برای صدرنشینی می جنگد.
و  یمن  ازبکستان  اگر  اول:  حالت 
عربستان را ببرد تیم اول گروه می شود 
و عربستان در صورت برد سنگاپور ۱۱ 
ایران قرار  از  باالتر  امتیازی می شود و 
با  ازبکستان  می گیرد.حالت دوم: اگر 
عربستان مساوی کند ۱۰ امتیازی می 
شود با تفاضل گل ۶ + که به ضرر ایران 
ازبکستان  اگر  سوم:  بود.حالت  خواهد 
در  کند،  واگذار  عربستان  به  را  بازی 
این صورت همه چیز به نفع ایران است 
سقوط  پایین تر  رتبه  به  ازبکستان  و 

می کند.  
گروه E: عمان دو بازی با افغانستان و 

بنگالدش دارد که در صورت پیروزی 
شاگردان برانکو، عمان ۱۲ امتیازی می 
شود و تقریبا به مرحله بعد صعود خواهد 

کرد.
گروه  این  دوم  تیم   :F گروه 
و  دارد  پایینی  امتیاز  )تاجیکستان( 

تقریبا صعودش ناممکن است.
پیچیده  گروه های  دیگر  از   :G گروه 
مسابقات همین گروه است. امارات تیم 
دوم گروه است اما به علت میزبانی در 
بازی  دو  احتماال  متمرکز،  بازی های 
آینده خود را پیروز و صدرنشین شود. 
با این حال به بررسی گروه می پردازیم.

صورت  در  امارات   - اول  حالت 
ویتنام،  و  اندونزی  دادن  شکست 
تیم اول می شود و ویتنام در صورت 
شکست مالزی با ۱۱ امتیاز تیم دوم 
گروه می شود که ویتنام به عنوان تیم 
دوم به مرحله بعد راه خواهد یافت و 

باالتر از ایران قرار می گیرد.
حالت دوم- امارات در صورت شکست  
دادن اندونزی و تساوی با ویتنام ۱۰ 
امتیازی می شود با تفاضل گل ۵+ که 
ایران است اما گل زده  با  تقریبا برابر 

اماراتی ها بیشتر است.
گروه  این  بازی های  میزبان   :H گروه 
کره جنوبی است. اگر لبنان ترکمنستان 
را شکست دهد و به کره جنوبی ببازد، 
به  تقریبا  و  شد  خواهد  امتیازی   ۱۳

عنوان تیم دوم صعود می کند.
براساس محاسبات فوق، لبنان، عمان، 
امارات )یا ویتنام( و چین چهار تیمی 
هستند که وضعیت بهتری نسبت به 
ایران دارند و احتماال در روز پایانی به 
عنوان تیم دوم به مرحله بعد راه خواهند 
یافت. از این بین تاجیکستان و اردن به 
احتمال زیاد حذف می شوند. در نتیجه 
همه چیز میان ایران و ازبکستان است.

این  می گوید  ایران  فوتبال  کارشناس 
تیم می تواند تیم ملی عراق را هم بدون 

مشکل خاصی شکست دهد. 
سیدمهدی سیدصالحی در گفت وگو با 
ایسنا، درباره آنالیز بازی ایران و بحرین 
در نیمه نخست گفت: ایران در نیمه 
اول با سیستم ۲-۴-۴ وارد زمین شد. 
احسان حاج صفی و احمد نوراللهی دو 
هافبک دفاعی تیم ملی بودند و امیری 
و قلی زاده در سمت چپ و راست بازی 
می کردند. در ادامه تیم ملی به سیستم 
نوراللهی  دارد.  تاکتیک  تغیر   ۳-۳-۴
و  شد  تیم ملی  دفاعی  هافبک  تنها 
حاج صفی و امیری جلوتر بازی کردند. 
قلی زاده در سمت راست و طارمی در 
قلب  در  آزمون  سردار  و  سمت چپ 
نوعی  به  داشتند.  حضور  حمله  خط 

ترکیب ما ۱-۵-۴ شده بود.
وی ادامه داد: از طرفی تیم ملی بحرین 

این دیدار چهار تغییر داشت و  برای 
سعی داشت با ترکیب ۱-۳-۲-۴ بازی 
مستقیم انجام دهد و ایران را تحت فشار 
بگذارد. در نیمه اول روی مهار بازیکنان 
بحرین چندین اشتباه داشتیم. حریف 
نسبت به ما دوندگی بیشتری داشت و 
در عوض استرس در تیم ملی ما قالب 
بود و به طور کلی پاس عمقی زیادی در 
خط دفاعی بحرین نداشتیم. اگر طارمی 
با دقت تر  را  اول ضربه خود  نیمه  در 

می زد، ورق زودتر برمی گشت.
از  یادآور شد:  ملی  تیم  مهاجم سابق 
در  بازیسازی  و  تحرک  عدم  طرفی 
خط هافبک تیم ملی مشهود بود. این 
مشکل در نیمه دوم با ورود قدوس و 
خط  چپ  سمت  به  حاج صفی  رفتن 
حاج  نوراللهی،  شد.  برطرف  دفاعی 
صفی و امیری بازیکنان درگیر شونده 
هستند و کمتر می توانند پاس در عمق 

بدهند اما تخصص قدوس در این کار 
بیشتر بود و انرژی بیشتری را به نمایش 
گذاشت. یک نکته مهم تمایل بحرین 
به انجام فوتبال و خروج از خط دفاعی 
بود. به مرور انرژی این تیم تحلیل رفت 
با خالی شدن مرکز خط هافبک و  و 
ایجاد فاصله با خط دفاعی، مهاجمان ما 
توانستند مدافعان کند این تیم را پشت 
سر بگذارند و به دروازه برسند. با زدن 
گل اول، استرس در تیم ملی هم از بین 
رفت.سیدصالحی با بیان اینکه ترکیب 
تیم ملی در نیمه نخست ایده آل نبود 
و  از چپ  می توانستیم  ما  کرد:  اظهار 
راست زمین خط حمله را تغذیه کنیم. 
میالد محمدی و صادق محرمی نفوذ 
نمی کردند. از طرفی حاج صفی سطح 
عادی خود را داشت. فقط وحید امیری 
دوندگی بیشتری را به نمایش گذاشت.

او با اشاره به کم تحرکی تیم ملی افزود: 

مهاجمان ما هم تحرک کمی داشت و 
آزمون  سردار  از  چیزی  اول  نیمه  در 
ندیدیم. در نیمه دوم به علت باال بازی 
کردن بحرین و ضعف خط دفاعی، ما 
توانستیم از به گل برسیم. ما در نیمه 
خط  در  اشتباه  پاس  چند  هم  اول 
دفاعی داشتیم که می توانست تبدیل به 
ضد حمله شود. این اتفاق ناشی تحت 
تیم  در  استرس  و  گرفتن  قرار  فشار 
ملی بود. استرس باعث شد که کیفیت 
بازیکنان ما پایین تر بیاد اما با زدن گل، 
باری از روی دوش تیم ملی برداشته 

شد.
کرد:  تاکید  فوتبال  کارشناس  این 
بحرین از نظر فنی و تاکتیکی در سطح 
ما نبود و موقعیت خاصی نداشتند. علت 
استرس ما به خاطر اتفاقات دور رفت 
بود. سرمربی بحرین هم اذعان کرده بود 
که تیمش در حد و اندازه ایران نیست.

شانس کم ایران برای صعود به عنوان تیم دوم

هشدار به ایران؛ مساوی با عراق را فراموش کن!

سیدصالحی:

 اگر ایران خودش باشد، عراق را هم شکست می دهد

ورزش

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

نوبت دوم
 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۱۳۵۱ هیات 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  نعمت شاه حسینی فرزند علی بشماره شناسنامه ۲۸۱۴ صادره از 
شهرری در یک باب ساختمان مسکونی به مساحت ۹۸۰/۵۴۴ مترمربع به پالک ۴۵ فرعی از ۲۰ اصلی 
مغرور و مجزی شده از پالک ۴۵فرعی از ۲۰ اصلی واقع در گرمسار قریه سنرد خریداری از مالک رسمی 
آقای ٫خانم رضا معصومی 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. شماره آگهی ۱۱۳۹۲۴۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۳/۰۳                                تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

علی اکبر شاه حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار

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

نوبت دوم
 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۱۳۵۱ هیات 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  نعمت شاه حسینی فرزند علی بشماره شناسنامه ۲۸۱۴ صادره 
از شهرری در یک باب ساختمان مسکونی به مساحت ۹۸۰/۵۴۴ مترمربع به پالک ۴۵ فرعی از ۲۰ 
اصلی مغرور و مجزی شده از پالک ۴۵فرعی از ۲۰ اصلی واقع در گرمسار قریه سنرد خریداری از مالک 
رسمی آقای ٫خانم رضا معصومی 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. شماره آگهی ۱۱۳۹۲۴۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۳/۰۳                                تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

علی اکبر شاه حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار

گواهی حصر وراثت
محمد جان نصیری بهزادی بشناسنامه شماره۱۰ باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه،درخواستی به شماره۰۰۰۰۱۳۵  تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان شاه نگار علیپور بهزادی بشناسنامه شماره ۲۶۱ در تاریخ دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از: 
۱- محمد جان نصیری بهزادی فرزند غریب به شماره شناسنامه  ۱۰نسبت با متوفی: فرزند ۲- گل بهار نصیری بهزادی فرزند غریب به شماره شناسنامه۳۵ نسبت با متوفی: 
فرزند ۳- گل انار نصیری بهزادی فرزند غریب به شماره شناسنامه۱۴ نسبت با متوفی: فرزند ۴- نرگس نصیری بهزادی فرزند غریب به شماره شناسنامه۷۱۰ نسبت با متوفی: 

فرزند ۵- محمد رضا نصیری بهزادی فرزند غریب به شماره شناسنامه ۲۳ نسبت با متوفی: فرزند
پس از تشریفات قانونی سرانجام در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵  در وقت فوق العاده شعبه دوم  حصروراثت شورای حل اختالف آلونی بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از 
مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یادشده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه 
بر ترکه تعلق می گیرد و با عنایت به ماده واحده مربوط به اصالح مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۶ بهمن ماه ۱۳۸۷ و به استناد ماده واحده الحاق  یک تبصره به ماده 

۹۴۶ قانون مدنی اصالحی ۱۳۸۷/۱۱/۶ مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ مجلس شورای اسالمی به صورت زیر تقسیم می گردد.
محمد جان نصیری بهزادی – فرزند : ۲/۷ – دو هفتم از کل ماترک * گل بهار نصیری بهزادی– فرزند : ۱/۷ – یک هفتم از کل ماترک * گل انار نصیری بهزادی– فرزند 

: ۱/۷ – یک هفتم از کل ماترک * نرگس نصیری بهزادی– فرزند : ۱/۷ – یک هفتم از کل ماترک * محمد رضا نصیری بهزادی– فرزند : ۲/۷ – دو هفتم از کل ماترک
این گواهینامه صرفاً جهت درج در روزنامه سراسری صادر گردید و فاقد اعتبار دیگری است.

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم  حصروراثت آلونی_مسعود مرادی  

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

نوبت دوم
برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۷۱۲۶۰۰۰۰۴۰ هیات اول/دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک باوی تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی حسن حمدپور دیلمی فرزند فاضل به شماره شناسنامه ۳۴۶ صادره از در 
یک باب خانه به مساحت ۲۲۱ مترمربع پالک ف ۶۸۱ اصلی واقع در بخش ۰۷ خریداری به صورت 
مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز 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 قضائی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. ۵/۴۳۱/م/الف 

تاریخ انتشار نوبت اول آگهی:۱۴۰۰/۰۳/۰۳
تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

عبدالعظیم خلیلی زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک  
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اخبار کوتاه اخبار کوتاه

افتتاح دو باب مدرسه شش کالسه بنیاد 
برکت در شهرستان میبد یزد

مدرسه شش کالسه شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای 
مسئوالن  حضور  با  میبد  شهرستان  در  آموز  دانش 
گزارش  بنابر  شد.  برداری  بهره  آماده  و  افتتاح  استان 
توسعه  نوسازی،  مدیرکل  ذاکر  جواد  عمومی،  روابط 
افتتاح  مراسم  حاشیه  در  یزد  استان  مدارس  تجهیز  و 
با  و  دولتی  اعتبارات  با  سلیمانی  شهید  :مدرسه  گفت 
از  آموز  دانش  شهدای  مدرسه  و  برکت  بنیاد  مشارکت 

محل اعتبارات دولتی احداث گردیده است.
وی اضافه نمود هریک از این مدارس در زمینی به مساحت 
۳۰۰۰ مترمربع و با زیر بنا به میزان ۷۶۵ متر مربع ساخته 

شده و امروز افتتاح و آماده بهره برداری گردید. 
یزد،  استاندار  طالبی  مراسم  این  در  است  ذکر  به  الزم 
میرمحمدی نماینده مردم شریف تفت و میبد در مجلس 
مدیرکل  فرد  موحدی  میبد،  فرماندار  اسالمی،فالح  شورای 
آموزش و پرورش و تعدادی از مسئولین استانی و شهرستانی 

حضور داشتند.
در پایان مراسم نیز با اهدای لوح تقدیر از طراحان و مهندسین 

ناظر این مدارس  تقدیر و قدردانی گردید.

 
تجهیز ویژه سازمان آتش نشانی اصفهان برای افزایش 

ایمنی شهر
۵۰ دستگاه خودرو سبک و سنگین به 

آتش نشانی اصفهان اضافه می شود
ایمنی شهرداری  و خدمات  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
اصفهان گفت: در برنامه این هفته » هر یکشنبه، یک افتتاح« از 
پروژه ها و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری اصفهان رونمایی می شود.
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان،  اداره  به گزارش 
خریداری۲۰  گفت:  خصوص  این  در  گالبی  محسن 
دستگاه شاسی ایسوزو و تجهیز به تجهیزات آتش نشانی 
اضافه  همچنین  ریال،  میلیون   ۵۸۰ بر  بالغ  هزینه ای  با 
مقنعه  کاله،  دستکش،  از  اعم  امدادی  تجهیزات  کردن 
حریق، کامبی تولز به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال از جمله 
رسانی  بهبود خدمت  برای  این سازمان  تجهیزات جدید 

به شهروندان است. 
 ۱۱ ارزش  به  سواری  پژو  دستگاه  چهار  خرید  افزود:  وی 
برای  های لوکس  تویوتا  دستگاه   ۱۱ خرید  ریال،  میلیارد 
ریال،  میلیارد  با هزینه ۴۴۰  نجات در کوهستان  و  امداد 
خرید یک دستگاه اتوبوس فرماندهی سیار در زمان بحران و 
خرید هشت دستگاه شاسی اسکانیا برای تبدیل به خودروی 
و  امکانات  دیگر  از  ریال  میلیارد   ۴۸۰ اعتبار  با  اطفائیه 
تجهیزاتی است که به سازمان آتش نشانی اصفهان اضافه 
می شود تا مردم و شهروندان در زمان حوادث، احساس 

امنیت و آرامش بیشتری داشته باشند. 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان اضافه کرد: بازسازی خودروهای نور رسان، جرثقیل، 
اطفائیه و خودرو آموزش برون ایستگاه با صرف ۱۰ میلیارد 

ریال اعتبار انجام شده است. 
موتورسیکلت  دستگاه  شش  همچنین  کرد:  اضافه  گالبی 
سنگین برای امداد و نجات فوری در زمان اوج ترافیک با صرف 
اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال به تجهیزات آتش نشانی 

اصفهان افزوده می شود.
*افتتاح به روزترین مرکز فرماندهی و اتاق فرمان کشور

وی از افتتاح به روزترین مرکز فرماندهی و اتاق فرمان کشور 
نیز خبر داد و گفت: این فضا امکان پوشش دهی بهتر شهر را 
فراهم می کند و با تجهیزات و امکاناتی که دارد روند عملیات 

را بهبود می بخشد.

تعامل رابطان خانه کارگر و آبفای اصفهان 
با محوریت مدیریت مصرف آب

در نشست رئیس اداره آموزش همگانی  آبفای  استان اصفهان 
با رابطان خانه کارگر، بر همکاری و تعامل این تشکل مردمی با 

آبفای اصفهان در خصوص مصرف بهینه آب تاکید شد.
محسن شفیعا در جلسه ای که با حضور ۶۰ نفر از رابطان و 
تشکل های خانه کارگر برگزار شد،گفت: انتظار           می 
رود تشکل های خانه کارگر در انعکاس و انتشار محتوا های 
آموزشی با محوریت مدیریت مصرف آب در فضای مجازی  با 

آبفای استان اصفهان همکاری کنند.
وی رابطان خانه کارگر را حامیان یا سفیران آب در ادارات نامید 
و اظهار داشت: حضور رابطان خانه کارگر در ادارات می تواند 
نقش موثری در فرهنگ سازی مصرف درست آب در میان 

کارکنان دستگاه های اجرایی ایفا نمایند.
در ادمه این نشست رئیس امور اعضای خانه کارگر اصفهان 
گفت: خانه کارگر استان اصفهان از لحاظ تعداد اعضا و ارائه 

خدمات آموزشی در کشور رتبه اول را داراست.
محمود امانی پور افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی در 
کشور و استان یکی از مهمترین برنامه های آموزشی که امسال 
خانه کارگر در اصفهان برای اعضا در نظر گرفته آموزش مصرف 

بهینه آب است.
وی اظهار داشت:  خانه کارگر استان اصفهان در زمینه فرهنگ 
سازی مصرف بهینه آب در جامعه نهایت همکاری را با آبفای 

استان اصفهان در دستور کار قرار می دهد.
اضافه می شود در پایان این نشست به پنج نفر از رابطان حاضر 

در جلسه، لوازم کاهنده مصرف اهدا شد. 

استاندار قزوین: 
مشارکت در انتخابات موجب تقویت 
امنیت و اقتدار نظام اسالمی می شود 

استاندار قزوین گفت: مشارکت گسترده و پرشور مردم در 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی موجب تقویت 

امنیت و اقتدار کشور می شود. 
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ هدایت اهلل جمالی پور در 
خصوص اهمیت شرکت در انتخابات اظهارداشت: انتخابات نماد 
مردم ساالری دینی است و مردم با مشارکت حداکثری در 
انتخابات ۲۸ خرداد درک و شعور باالی سیاسی و سهم خود 

در تعیین سرنوشت کشور را نشان می دهند.
وی اضافه کرد: بدون تردید حضور فعاالنه مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای شهری و روستایی موجب تقویت 
نظام اسالمی شده و کشور را در برابر توطئه های دشمنان 

بیمه می کند.
با  مردم  ها ی گذشته  دوره  در  کرد:  بیان  قزوین  استاندار 
مشارکت گسترده خود نشان دادند با حضور در صحنه های 
حساس دشمنان را نا امید می کنند و این بار نیز با درک 

شرایط حساس کشور می توانند شگفتی آفرین شوند.
وی گفت: انتخابات ضامن استقالل کشور، تقویت نظام مقدس 
انقالب  معظم  رهبر  با  ملت  همراهی  و  اسالمی  جمهوری 

اسالمی است .
جمالی پور با اشاره به تاثیر مشارکت حداکثری در انتخابات 
در ابعاد داخلی و خارجی تصریح کرد: مشارکت در انتخابات 
دستاوردهای بزرگی دارد که در داخل کشور موجب ایجاد 
وحدت و همبستگی و اعتماد عمومی و در عرصه بین المللی 
هم ضامن تقویت دستگاه دیپلماسی کشور شده و نمودی از 

همبستگی را در معرض دید عموم جهانیان قرار می دهد.
استاندار قزوین اضافه کرد: دولت برآمده از انتخابات پرشور 
مردمی با پشتوانه آرای باال از قدرت بیشتری در چانه زنی 
برای مصالح و منافع کشور در عرصه های بین المللی برخوردار 
خواهد شد و کشوری با این پشتوانه مصون شده و هیچ قدرتی 

توانایی مقابله با آن را نخواهد داشت.
وی بی طرفی عوامل برگزاری انتخابات در استان را یک اصل 
مهم دانست و اظهارداشت: دست اندرکاران برگزاری انتخابات 
باید از رفتار جریانی و سلیقه ای پرهیز کنند و  مدافع حقوق 

مردم و نامزدها باشند و قانون را رعایت کنند.
انتظار  انتخابات  برگزاری  عوامل  از  کرد:  بیان  پور  جمالی 
نامزدها جدا پرهیز  یا علیه  له  اقدام  از جانبداری و  داریم 
در  باید  و  است  و شرع  قانون  کار خالف  این  کنند چون 
اعمال  گفت:  قزوین  باشند.استاندار  پاسخگو  الهی  دادگاه 
خالف  انتخابات  فرآیندهای  در  گروهی  و  شخصی  سلیقه 
و  است  مردم  به  خیانت  نوعی  واقع  در  و  قانون  و.  شرع 
همه باید طوری رفتار کنیم که در پیشگاه الهی سرافکنده 

نباشیم و حقوق مردم را زیر پا نگذاریم.
وی اظهارداشت: دستورالعمل های بهداشتی به تمامی عوامل 
برگزاری انتخابات ابالغ شده و شیوه نامه های بهداشتی در 
شعب اخذ رای به دلیل تداوم کرونا باید جدی گرفته شود 
و تست گیری سریع کرونا از عوامل برگزاری انتخابات و پای 
صندوق ها پیش بینی شده است. انتخابات شوراهای شهری 
و روستایی در استان قزوین در ۲۸ شهر و ۶۷۹ روستا برگزار 

خواهد شد.

البرز رتبه ششم کشوری در جذب اعتبارات 
مکانیزاسیون کشاورزی را کسب کرد

کشاورزی  جهاد  سازمان  مکانیزه  های  فناوری  اداره  رییس 
استان البرز گفت: بخش کشاورزی این استان موفق به کسب 
جایگاه ششم کشوری در جذب اعتبارات توسعه مکانیزاسیون 

کشاورزی شد. 
یاسر ایزدی نیا روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: در سال 
۱۳۹۹ در هر هفته سه دستگاه تراکتور به ناوگان مکانیزاسیون 
کشاورزی استان البرز اضافه شد و مبلغ ۱۴میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان درقالب خط شماره هشت توسعه مکانیزاسیون 
کشاورزی به منظور تجهیز ناوگان مکانیزه بخش کشاورزی 

استان البرز پرداخت شده است. 
رییس اداره فناوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی 
استان البرز با اشاره به اینکه این اعتبارات از محل منابع 
 ۲۰ آورده  سهم  با  تسهیالت  شکل  به  کشاورزی  بانک 
درصدی و بازپرداخت پنج تا هفت ساله به منظور خرید 
تجهیزات  باغی،  و  زراعی  ادوات  کمباین،  تراکتور،  انواع 
پرورش  واحدهای  تجهیزات  طیور،  پرورش  های  سالن 
بهره  اختیار  در  پروری  آبزی  و  شیالت  همچنین  و  دام 
افزود:  البرز قرار گرفته؛  برداران بخش کشاورزی استان 
درصد   ۱۲۴ کشور  در  مذکور  اعتبارات  جذب  میانگین 
بوده است که استان البرز با جذب ۱۴۶ درصدی موفق 
به کسب جایگاه ششم کشوری در مقایسه با سایر استان 

های کشور شده است. 
ایزدی نیا تصریح کرد: در سال جاری نیز مبلغ ۲۰ میلیارد 
مکانیزاسیون کشاورزی  و کیفی  توسعه کمی  تومان جهت 
در قالب خط شماره نه توسعه مکانیزاسیون به استان البرز 

اختصاص داده شده است. 
وی افزود: تأمین بیش از ۱۳۲ دستگاه انواع تراکتور سنگین، 
متوسط و سبک زراعی و باغی، دو دستگاه کمباین برداشت 
غالت و دانه های روغنی و همچنین انواع ادوات کشاورزی 
از محل تسهیالت توسعه مکانیزاسیون کشاورزی منجر به 
به  استان  کشاورزی  مکانیزاسیون  استاندارد  ضریب  ارتقاء 
یک و هفتاد و دو صدم)۱/۷۲( اسب بخار در هکتار)افزایش 
مکانیزه  ناوگان  نوسازی  و  درصدی(  صدم  پنج  و  بیست 

کشاورزی در سال ۱۳۹۹ شده است.

مدیرعامل شرکت ایرانسل گفت: نسل 
۵ زمینه ساز زیرساخت تحول دیجیتالی 
صنعتی  حوزه های  برای  که  است 
که  امیدواریم  ما  و  است  تعریف شده 
مبارکه  فوالد  در  هدف گذاری  این 
سنگ بنای خوبی برای سایر حوزه های 
صنعتی مثل خودرو، انرژی و کشاورزی 

باشد.
به گزارش خبرنگار فوالد، بیژن عباسی 
آرند مدیرعامل ایرانسل در آیین امضای 
با  ایرانسل  و  مبارکه  فوالد  تفاهم نامه 
بیان این که فوالد مبارکه سهم جدی 
در توسعه اقتصادی کشور دارد، بیان 
نقش  مبارکه  فوالد  شرکت  داشت: 
بسیار بزرگی در تأمین نیازهای کشور 

و صادرات دارد.
محصوالت  تولید  به  اشاره  با  وی 
باکیفیت در فوالد مبارکه افزود: شرکت 
فوالد مبارکه در رده ها و استانداردهای 

بین المللی در حال تولید است.
از  تقدیر  ضمن  ایرانسل  مدیرعامل 
کارکنان شرکت  و  مدیران  تالش های 
فوالد مبارکه ادامه داد: پرسنل فوالد 
به  را  مبارکه  فوالد  توانسته اند  مبارکه 
سطح  در  موفق  مجموعه  یک  عنوان 

کشور سربلند کنند.
وی بیان داشت: فوالد مبارکه با رهبری 
در جاده سازی زیرساخت های صنعت 
در طرح تحول دیجیتال به درستی نیاز 
جدی توسعه آینده صنعت را شناسایی 

و برنامه ریزی کرده است.
شرکت  که  این  بیان  با  آرند  عباسی 
ایرانسل به عنوان یک همکار در کنار 

تأکید  است،  مبارکه  فوالد  شرکت 
سال  پانزدهمین  وارد  ایرانسل  کرد: 
جوانی  شرکت  و  شده  شکل گیری 

محسوب می شود.
تحول  طرح  پیشتاز  مبارکه  فوالد 

دیجیتال در کشور است
با کمک  بتوانیم  باید  کرد:  تأکید  وی 
و  بهره وری  ارتقای  درصدد  فناوری 
تا  باشیم  صنایع  در  هزینه ها  کاهش 
صنعت بتواند خدمات بهتری در اختیار 
تحول  دهد؛طرح  قرار  خود  مشتریان 
دیجیتال فوالد مبارکه قطعاً با کمک 

فناوری نسل ۵ می تواند سرعت بگیرد.
مدیرعامل شرکت ایرانسل با اشاره به 
مشارکت با شرکت فوالد مبارکه عنوان 
فوالد  با  تفاهم نامه  امضای  با  داشت: 
مبارکه درصدد همکاری بیشتر با این 
شرکت هستیم چراکه فوالد مبارکه در 
اجرای طرح تحول دیجیتال در کشور 

پیشتاز است.
مبارکه  فوالد  کرد:  خاطرنشان  وی 

همواره در مدیریت دانش فعال است 
همکاری  برای  خوبی  زمینه های  و 
نیز  این راستا  ایرانسل دارد که در  با 

هم افزایی خوبی محقق خواهد شد.
هدف گذاری فوالد مبارکه برای تحول 
سایر  برای  بنایی  سنگ  دیجیتال 

حوزه های صنعتی
ادامه داد:  ایرانسل  مدیرعامل شرکت 
فناوری نسل ۵ یک فناوری تحول ساز 
و جهشی بزرگ در صنعت تلفن همراه 
است، چراکه در این نسل عمدتاً در حال 
ایجاد زیرساخت تحول صنعتی هستیم.

همراه،  تلفن   ۵ نسل  در  افزود:  وی 
حجم  و  کمتر  تأخیر  بیشتر،  سرعت 
تبادل اطالعات فراهم بوده و زمینه ساز 
حوزه  در  دیجیتال  تحول  زیرساخت 
صنعت است که یکی از اهداف طراحان 
از  ابتدا استفاده  از  شبکه نسل پنجم 
صنعتی  کاربردهای  در  فناوری  این 

اتصال های انبوه بوده است.
عباسی آرند اضافه کرد: نسل ۵ زمینه ساز 

که  است  دیجیتالی  تحول  زیرساخت 
شده  تعریف  صنعتی  حوزه های  برای 
است و ما امیدواریم که این هدف گذاری 
در فوالد مبارکه سنگ بنای خوبی برای 
مثل خودرو،  سایر حوزه های صنعتی 

انرژی و کشاورزی باشد.
ایرانسل زیرساخت شبکه برای تجهیز 

نسل ۵ را فراهم کرده است
مدیرعامل شرکت ایرانسل خاطرنشان 
تأسیس  و  شکل گیری  پروانه  کرد: 
ایرانسل در سال ۱۳۸۴ از طرف وزارت 
ارتباطات صادر شد و تا یک سال بعد 
وارد فرآیند اجرا و ارائه خدمات گردید.

ایرانسل به عنوان  با بیان این که  وی 
در  همراه  تلفن  بزرگ  اپراتور  دومین 
و حوزه  دیتا  اپراتور  بزرگترین  کشور، 
این  داشت:  اذعان  است،  دیجیتال 
شرکت با بیش از ۵۵ میلیون مشترک، 
نیمی از ترافیک تلفن همراه کشور را 

پوشش می دهد.
عباسی آرند با بیان این که ایرانسل در 
سال ۹۹ نخستین اپراتوری بود که اولین 
سایت های نسل ۵ را وارد کشور کرد، 
تصریح کرد: بیش از ۲ سال است که 
در حال کار کردن روی زیرساخت های 

خارجی هستیم.
وی با اشاره به اینکه ایرانسل آماده سازی 
برای  کشور  کل  در  شبکه  زیرساخت 
تجهیز به نسل ۵ را فراهم کرده است، 
گفت: زیرساخت های کامل دسترسی به 
نسل ۵ در ایرانسل آماده است و در هر 
جای کشور می توانیم خدمات خود را 

ارائه دهیم.

اینترنتی  خرید  هفته های  طرح 
اتحادیه  حمایت  و  پیشنهاد  با 
کسب و کارهای مجازی از ابتدای اسفند 
دیجی کاال  اکنون  شد.  آغاز   ۱۳۹۹
خدمات ویژه خود را به ساکنان استان  
خوزستان از ۸  خرداد الی ۲۱ خرداد 

ارائه می دهد.
طرح  در   دیجی کاال  چشم انداز 
است  این  ایران  اینترنتی  هفته های 
سرویس های  گستره  تنها  نه  که 
را  مختلف  حوزه های  در  اینترنتی 
دسترس  ایران  مردم  همه  برای 
مناسب  فرصتی  بلکه  سازد،  پذیر 
مجازی  کسب وکارهای  تمامی  برای 
ایجاد  استانی  کسب وکارهای  و 
آنالین  هم افزایی  یک  در  تا  کند 
سنتی،  و  محلی  کسب وکارهای  با 
خدمات خود را به مخاطبان وسیع تر 
بنابراین  کنند.  عرضه  متنوع تر  و 
از حمایت  عبارتند  این طرح  اهداف 
هر  محلی  اصناف  و  کسب و کارها  از 
کسب وکارهای  از  حمایت  استان، 
آسیب دیده در کرونا، ترویج فرهنگ 
اینترنتی در همه بخش های  خرید 
کسب وکارهای  دسترسی  کشور، 

و  ایران  وسعت  به  بازاری  به  محلی 
تأکید بر تمرکززدایی از سرویس های 
اینترنتی و محدود نماندن این خدمات 

به پایتخت یا کالن شهرهای ایران.

فرصتی مناسب برای 
خرید و فروش اینترنتی 

پویش »دیجی کاال برای همه ایران« 
با طرح هفته های خرید اینترنتی در 
آستانه سال جدید آغاز شد. در طرح 
خود  خدمات  هفته  هر  دیجی کاال 
استان های  از  هرکدام  ساکنان  به  را 
پس  حاال  می کند.  معرفی  ایران 
گلستان،  کرمان،  استان های  از 
به  طرح  این  فارس،  و  یزد  سمنان، 
این  است.  رسیده  خوزستان  استان 
از  خوزستان  استان  برای  پویش 
ادامه  تا ۲۱خرداد  و  آغاز  خرداد   ۸
هر  پویش،  این  در  داشت.  خواهد 
مربوط  اختصاصی  صفحه  هفته 
ویژه  پیشنهادهای  با  استان  هر  به 
سفارش ها،  رایگان  ارسال  شامل 
کد  و  استان  فروشندگان  محصوالت 
تخفیف برای خرید اولی ها در اختیار 
همچنین  و  می گیرد  قرار  کاربران 

دیجی کاال  اجتماعی  شبکه های  در 
اطالع رسانی های الزم برای ارتباط با 

مخاطبان استان انجام می شود.
برای  ویژه  تخفیف  کد  ارائه 
خوزستانی های خرید اولی، تخفیف های 
هفتگی روی کاالها، عرضه محصوالت 
ایران، دریافت  و محلی سراسر  بومی 
خوزستانی ها  سفارش های  رایگان 
هزینه  پرداخت  بدون  مقصد  در 
عالقه  مورد  کاالهای  نمایش  ارسال، 
خوزستانی ها و امکان فروشنده شدن 
برای همه کسانی که کاالیی برای عرضه 
دیجی کاال  ویژه  پیشنهادهای  دارند، 

برای مخاطبان استان خوزستان است.

فروشنده شوید
در  فعال  کسب وکارهای  از  بسیاری 
ویژه  به  و  آنالین شهرها  غیر  فضای 
همچنان  ایران  در  افتاده  دور  نقاط 
آنالین  پلتفرم های  ظرفیت  با 
طرح  این  ندارند.  کامل  آشنایی 
مشتریان،  یعنی  بازیگران  تمام  به 
پلتفرم  و  آنالین  کسب وکارهای 
که  طوری  به  می کند.  کمک  ها 
با  می توانند  محلی  کسب وکارهای 

طریق  از  و  رویداد  این  در  شرکت 
به  را  خود  جایگاه  دیجی کاال، 
نشان  خود  استان  کسب وکارهای 
دهند و کسب وکارهای آسیب دیده از 
کرونا نیز می توانند از این فرصت برای 
عرضه محصوالت به مخاطبان بیشتر 
اختصاصی  صفحه  در  ببرند.  بهره 
مربوط به هر استان، جایگاهی برای 
عرضه محصوالت فروشندگان استانی 

در نظر گرفته شده است.
رسالت اصلی دیجی کاال این است که 
به عنوان برندی ملی برای همه مردم 
اساس  بر  باشد.  شده  شناخته  ایران 
تنها  نه  دیجی کاال   ۹۸ سال  گزارش 
بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ نقطه روستایی 
دست کم یک بار از دیجی کاال سفارش 
داشته اند بلکه در سال ۹۹ حدود ۱۳۰ 
هزار فروشنده از ۳۲ استان و ۱۰۰۰ 
شهر ایران در دیجی کاال فعالیت دارند.

هستید  خوزستان  استان  ساکن  اگر 
از  را  خود  خرید  اولین  می خواهید  و 
دیجی کاال انجام دهید، با استفاده از کد 
تخفیف KHNC هفته خرید اینترنتی 
استان خوزستان را از اینجا دنبال کنید:

https://dgka.la/khz۰۰

مدیرعامل ایرانسل مطرح کرد

هدف گذاری فوالد مبارکه برای تحول دیجیتال، 
سنگ بنایی برای سایر حوزه های صنعتی

دیجی کاال برای همه ایران؛

 هفته های خرید اینترنتی  به استان خوزستان رسید 


