
روحانی:

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد

جذب 20 هزار نفر 
در آزمون استخدامی امسال

 تحریم نبود مشکل 
تامین واکسن 

خارجی نداشتیم
رییس جمهوری با بیان اینکه تحریم 
نبود، مشکل تامین واکسن خارجی 
گونه ای  به  دولت  گفت:  نداشتیم، 

برنامه ریزی کرده است....

روابط عمومي شرکت گاز استان سمناناداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی خوزستان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
)نوبت دوم(

1-نام دستگاه مناقصه گزار:اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
2-انواع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر-واریز نقدی به حساب سپرده  اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان  به 
شماره حساب IR54010000405706310761539    نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام رابط تمرکز سپرده تملک دارائیهای 

سرمایه ای )شناسه ملی اداره کل 14000301533(
3-زمان،مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:در ساعتهای اداری از تاریخ 1400/03/18لغایت 1400/03/23  از طریق سامانه تدارکات 

www.setadiran.ir )الکترونیکی دولت)ستاد
4-زمان و محل ارائه پیشنهادها: تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/04/05   طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir می باشد.ضمانتنامه یا فیش واریزی هم به صورت اسکن شده در سامانه فوق الذکر بارگذاری گرددو هم به صورت 
فیزیکی )پاکت الف با درج شماره و موضوع مناقصه(به آدرس:امانیه-خ شهید مدرس-اداره کل راه و شهرسازی خوزستان-اداره توسعه 

منابع انسانی و تحول اداری تا ساعت 12 مورخ 1400/04/05  تحویل گردد.
توجه:زمان تحویل پاکت )الف (تا ساعت 12 می باشد و پس از آن هیچ پاکتی تحویل گرفته نمی شود.

5-زمان و محل بررسی پیشنهادها:ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1400/04/07   به  آدرس:امانیه-خ شهید مدرس-اداره کل راه و شهرسازی 
خوزستان-سالن جلسات

مبلغ برآورد بر اساس محل اجراءموضوع مناقصهشماره مناقصه
فهرست بهاءسال 1400 

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه

1400/16
تکمیل پروژه ندامتگاه 500 نفره 

621/074/633/16116/322/000/000بهبهانشهرستان بهبهان )با ارزیابی فشرده(

شناسه آگهی: 1145451

آگهی تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي 
همزمان با ارزیابي فشرده – شماره02- 1400-03

کد سامانه ستاد :  2000001045000014                                                                                          کد پایگاه ملي مناقصات: 53.088.975
شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد مناقصه تهیه کاال و عملیات ساقه بلند نمودن و نصب گیربکس مناسب برای 38 عدد شیر شبکه 

و توزیع استان سمنان را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد.                                      

شرحعنوان

شرکت گاز استان سمنان به نشاني: سمنان-بلوار شهید اخالقي-نبش خیابان دهه فجرنام و نشاني مناقصه گزار

نوع،کمیت و کیفیت کاال 
یا خدمات

تهیه کاال و عملیات ساقه بلند نمودن و نصب گیربکس مناسب برای 38 عدد شیر شبکه و توزیع استان سمنان
*در مصالح مصرفي پروژه مي بایست قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد

نوع و مبلغ تضمین شرکت 
مبلغ    797.000.000    ریال و شامل تضامین معتبر مندرج در آئین نامه تضمین معامالت دولتي مي باشد.در فرآیند ارجاع کار

زمان و نحوه دریافت 
اسناد مناقصه

از ساعت  9  مورخ  1400/03/22  لغایت ساعت   12  مورخ  1400/03/25  از طریق مراجعه به سامانه 
www.setadiran.ir تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد(  به نشاني

زمان و مکان تحویل 
حداکثر تا ساعت  12  مورخ  1400/04/08  در سامانه  فوق الذکر اسناد مناقصه

زمان گشایش پاکات
پس از انجام ارزیابی کیفی )ب1( . جلسه گشایش پاکات )الف، ب2، ج(  متعاقبا اعالم خواهد 

شد.لذادعوت بعمل مي آید در صورت تمایل براي شرکت در این جلسه ، نماینده تام االختیار خود را کتبا 
به این امور معرفي نمائید.

33453844-023تلفکس امور قراردادها

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتي www.setadiran.ir مراجعه فرمائید.

شناسه آگهی: 1146592
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رضایی: 

نهضت خانه سازی 
ایجاد می کنیم

ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  نامزد 
جمهوری گفت: از مهم ترین کارهای دولت ما 
این خواهد بود که نهضت بزرگ خانه سازی 
با ۱۰ درصد  را  و مردم  ایجاد خواهیم کرد 
آورده صاحب خانه می کنیم. محسن رضایی 

روز پنجشنبه در برنامه ....

عموئی با اشاره به اظهارات عراقچی 
در کمیسیون امنیت ملی مجلس:

دور آتی مذاکرات طی 
روزهای آینده در وین 

آغاز می شود

رئیس کمیته علمی مقابله
 با کرونا خبر داد؛

تولید ۱۱ میلیون دوز 
واکسن ایرانی

 تا پایان تیر

کاهش ۷۵۰ هزار بشکه ای 
خام فروشی با تحقق 
جهش دوم پتروشیمی

تا پیش از آغاز بهره برداری از طرح های جهش 
معادل  روزانه  صنعت  این  پتروشیمی،  دوم 
۶۵۰ هزار بشکه نفت خام، خوراک دریافت 
می کرد که با تحقق جهش دوم، این میزان 
نفت  معادل  بشکه  میلیون   ۱.۴ به  خوراک 
خام می رسد و نشان دهنده کاهش ۷۵۰ هزار 

بشکه ای خام فروشی در کشور است....

عضو کمیسیون صنایع
 مجلس شورای اسالمی: 

وابستگی درآمدهای 
دولت به تولید »به جای 

نفت« موجب رونق 
اقتصاد کشور می شود
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       وزیــر آمــوزش و پرورش با اشــاره به تالش های صورت گرفته برای بازگشــایی مدارس گفت: 
تالش ما باز شــدن مدرســه در سال تحصیلی آینده اســت که الزمه این کار واکسیناسیون معلمان 
اســت و این موضوع مهم از اولویت های وزارت بهداشــت اســت.  محســن حاجی میرزایی در جمع 
فرهنگیان استان سمنان اظهار کرد: در خصوص نیروی انسانی نکته اساسی این است که در درجه 
اول بتوانیم به نیروی باکیفیت دســت پیدا کنیم و دسترسی به معلمان با قابلیت، از حقوق دانش 

آموزان است.....

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین از شرایط تعیین مالیات 
مقطوع عملکرد سال ۱399 برخی از صاحبان مشاغل خبر 
داد.مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با اشاره به صدور 
دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم 
سال  عملکرد  برای  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  سوی  از 
مجموع  که  سوم  و  دوم  گروه  مشاغل  همه  ۱399گفت: 
فروش کاال و خدمات آنها در سال 99 حداکثر ۴۵ برابر 
این  مشمول  باشد  بوده  ق.م.م  ماده 8۶  موضوع  معافیت 
دستورالعمل هستند.سعید حوائج تصریح کرد: به منظور 
تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی 
و وحدت رویه، میزان مالیات عملکرد سال ۱399 برخی 
از صاحبان مشاغل با شرایطی به صورت مقطوع تعیین می 
شود.وی با اشاره به اینکه فرم مذکور در سامانه سازمان امور 
مالیاتی کشور قرار داده شده است، گفت: تمامی صاحبان 
مشاغل گروه های دوم و سوم که مجموع فروش کاال و 

ارائه خدمات آنها در سال ۱399 حداکثر ۰۰۰، ۰۰۰، 2۰۰، 
در  و  باشند  می  دستورالعمل  این  مشمول  بوده  ۱۶ریال 
صورت تکمیل و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ از نگهداری 
اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند.

وی درخصوص نحوه تعیین مالیات مقطوع گفت: مالیات 
سال  عملکرد  قطعی  مالیات  مبنای  بر  مشاغل  صاحبان 
۱398، با میزان مالیات قطعی تا 3 میلیون تومان بدون 
افزایش نسبت به عملکرد سال ۱398 خواهد بود.حوائج 
ادامه داد: مالیات صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی  
بیش از 3 میلیون تومان تا ۶ میلیون تومان با چهاردرصد 
افزایش نسبت به عملکرد سال ۱398 و مالیات صاحبان 
مشاغل با میزان مالیات قطعی بیش از ۶ تا ۱2 میلیون 

تومان با هشت درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱398 
تعیین می شود.وی همچنین افزود: مالیات صاحبان مشاغل 
مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۱2 میلیون تومان با 
دوازده درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱398 تعیین 
می شود.حوائج درخصوص افراد خارج از شمول دستورالعمل 
تشریح کرد: صاحبان مشاغل گروه اول، مودیانی که سال 
۱399 اولین سال فعالیت آن ها بوده، مودیانی که دارای 
تغییر محل فعالیت در سال ۱399 بوده اند، مودیان متقاضی 
استفاده از مواد ۱3۷، ۱۶۵ و ۱۷2 قانون مالیاتهای مستقیم، 
خریداران سکه از بانک مرکزی در سال ۱399  و مودیانی 
که در سال ۱399 تغییر سهم مالکیت و شراکت داشته اند 
مشمول استفاده از این دستورالعمل نخواهند بود و مکلف به 

انجام تکالیف قانونی و ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر 
می باشند.وی همچنین اظهار داشت: صاحبان مشاغلی که 
امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را 
به صورت یکجا نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر 
تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.مدیرکل امور 
مالیاتی استان تاکید کرد : برخورداری از هر نوع تسهیالت و 
معافیت های مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه در 
موعد مقرر قانونی است. بنابراین فعاالن اقتصادی به منظور 
هرگونه  یا  و  نرخ صفر  قانونی  مشوق های  از  مندی  بهره 
تسهیالت دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت 
مقرر قانونی ارائه نمایند.وی تاکید کرد: تسلیم اظهارنامه 
و پرداخت مالیات ،صددرصد الکترونیکی است و نیازی به 

مراجعه حضوری افراد و یا ارائه پرینت اظهارنامه به ادارات 
امورمالیاتی نیست.وی در خصوص نحوه ی تسلیم اظهارنامه 
نیز اظهار داشت: مودیان مالیاتی با مراجعه به درگاه ملی 
مالیات به آدرس www.intamedia.ir  از طریق رایانه 
های شخصی خود، کافی نت ها و دفاتر پیشخوان دولت می 

توانند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 99 برخی از صاحبان مشاغل
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ساخت طوالنی ترین کابل اینترنت 
زیردریایی جهان توسط گوگل

گوگل کابل اینترنت زیردریایی جدیدی را احداث می کند که 
آمریکا، برزیل، اوروگوئه و آرژانتین را متصل می کند و ظرفیت 
اتصال اینترنت میان این مناطق را تقویت خواهد کرد. گوگل 
در یک پست وبالگ اعالم کرد این کابل که فِرمینا نام دارد، 
طوالنی ترین کابل اینترنت زیردریایی در جهان خواهد بود و از 
کرانه شرقی آمریکا تا الس تونیناس آرژانتین امتداد پیدا می 
کند و از پرایا گرانج برزیل و پونتا دل اِسته اروگونه عبور می 
کند.گوگل اعالم کرد فِرمینا دسترسی به خدمات گوگل را برای 
کاربران در آمریکای جنوبی بهبود می بخشد. این کابل با ۱2 
جفت فیبر ترافیک را سریعتر و مطمئنتر بین آمریکای شمالی 
و جنوبی منتقل خواهد کرد و به کاربران دسترسی سریع و با 
تاخیر اندک به محصوالت گوگل نظیر جست و جو، جی میل، 

یوتیوب و همچنین خدمات گوگل کلود می دهد.
بر اساس گزارش رویترز، این خبر همزمان با افزایش تقاضا برای 
خدمات ابری و اینترنت در دوران پاندمی که افراد بیشتری به 
کار، خرید و سرگرمی در فضای آنالین می پردازند، اعالم شد.

تزریق ۴۵۰میلیارد تومان برای تکمیل 
تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه

معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه روند 
احداث تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه را مثبت ارزیابی کرد. 
محمدباقر نوبخت 2۰ خرداد در سفر به پیرانشهر ضمن بررسی 
آخرین اقدامات در راستای احداث کامل تونل انتقال آب به 
دریاچه ارومیه در حاشیه این بازدید با مثبت ارزیابی کردن روند 
احداث این تونل گفت: افتتاح این پروژه و انتقال آب به دریاچه 
ارومیه در احیای دوباره این دریاچه بسیار مهم و اثرگذار است.

وی گفت: با توجه به افزایش هزینه ها و استهالک تجهیزات، 
و  تزریق خواهد شد  این طرح  به  دیگر  تومان  ۴۵۰میلیارد 
مجریان طرح نیز برای افتتاح طرح تا پایان تیر ماه امسال 
قول مساعد دادند.معاون رئیس جمهور افزود: درحال حاضر از 
مجموع 3۶ کیلومتر تونل انتقال آب نزدیک به 8۰۰ متر)طول 
تونل( باقی مانده که به دلیل باال بودن حجم زهکشی پیشرفت 

کار در این مسیر باقی مانده با روند منطقی به پیش می رود.
نوبخت گفت: با افتتاح این تونل ساالنه نزدیک به ۶۵۰میلیون 

مترمکعب آب روانه دریاچه ارومیه خواهد شد.

مدیرعامل برق منطقه ای غرب:
تمام نیروگاه های برق غرب کشور 

فعال است
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب با اشاره به افزایش دمای 
هوا در هفته آتی گفت: با توجه به افزایش مصرف برق در پی 
افزایش دما، هفته ای بحرانی در پیش داریم. علی اسدی در 
شورای اداری استان کرمانشاه با اشاره به مشکالت پیش آمده 
در شبکه برق کشور در هفته های گذشته گفت: این مشکالت 
ریشه در افزایش مصرف، کاهش تولید برق، کاهش بارندگی 
ها، گسترش استفاده از رمز ارزها و افزایش دما دارد.وی افزود: 
افزایش دمای هوا در این زمینه بسیار اثرگذار است، چرا که 
به ازای هر یک درجه افزایش دما، حدود هزار مگاوات مصرف 
برق افزایش می یابد.اسدی گفت: این میزان افزایش در استان 
به ازای هر یک درجه افزایش دما، حدود 3۰ مگاوات است و 
باتوجه به اینکه هفته آینده حدود ۱.۴ درجه هوا گرمتر می 
شود، هفته سختی به لحاظ افزایش مصرف برق در پیش داریم 
و عمال هفته بحرانی خواهد بود.وی افزود: در بحث رمز ارزها 
نیز وضعت به همین منوال است و یک دستگاه ماینر برابر یک 
دستگاه کولر گازی و یا ۱۵ یخچال فریزر برق مصرف می کند.

مدیرعامل برق منطقه ای غرب به افزایش 2۰ درصدی مصرف 
برق  اگر مصرف  وافزود:  اشاره کرد  استان کرمانشاه  برق در 
مدیریت نشود، قاعدتا دچار مشکل خواهیم شد.اسدی به تغییر 
ساعات کار ادارات استان نیز اشاره کرد و افزود: اگر مصرف 
برق در ادارات استان مدیریت شود، آنچه کمبود در زمینه برق 
داریم جبران خواهد شد و کوچکترین خاموشی برنامه ریزی 
شده ای نخواهیم داشت.وی افزود: خوشبختانه دستگاه قضایی 
و اطالعاتی هم در برخورد با رمز ارزهای ورود خوبی داشته اند 
که امیدواریم تمام این اقدامات منجر به کاهش مصرف برق 
شود.اسدی با اشاره به فعال بودن تمامی نیروگاه های غرب 
کشور، ظرفیت این نیروگاه ها را 38۵۰ مگاوات اعالم و تصریح 
کرد: از این میزان 223۰ مگاوات ظرفیت مربوط به نیروگاه 
های کرمانشاه است.وی افزود: این میزان تولید در حالی است 
که مصرف برق کرمانشاه در شرایط پیک حدود ۷۰۰ مگاوات 
است، اما برق شبکه جریان سیال است و در شبکه سراسری 
می چرخد.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب با اشاره به 
وجود ۱۴ نیروگاه در غرب کشور گفت: تمامی این نیروگاه ها 
هفته ای دو بار بررسی می شوند که نیروگاهی تعطیل نشده و 
یا از ظرفیت تولیدی آن کاسته نشود.وی افزود: تمام تالش ما 
این است که مشکلی در بحث تامین برق ایجاد نشود، اما در این 
بین نیز این انتظار هست که مردم و سایر دستگاه ها همکاری کرده 
و صرفه جویی در بحث مصرف برق داشته باشند.اسدی گفت: 
برای تامین برق مراکز انتخاباتی هم تمام هماهنگی های الزم 

صورت گرفته تا پایداری برق در محل شعب را داشته باشیم.

راه اندازی فروشگاه در اینستاگرام 
راحت تر شد

مدیرعامل فیس بوک اعالم کرد این شرکت شبکه اجتماعی 
برای  را  اینستاگرام  در  دیجیتالی  های  فروشگاه  اندازی  راه 
تولیدکنندگان محتوا راحت تر می کند. مارک زاکربرگ اظهار 
دهد  می  اجازه  محتوا  تولیدکنندگان  به  بوک  فیس  کرد: 
فروشگاهها را در صفحات پروفایل شخصی اینستاگرام خود اضافه 
کرده و اکانتشان را با شرکتهای کاال مانند فانجوی یا براوادو لینک 
کنند.فیس بوک همچنین در حال آزمایش ابزار جدیدی است که 
به افراد اجازه می دهد برای تبلیغ محصول پول دریافت کنند. این 
قابلیت به تولیدکنندگان محتوا امکان می دهد از خریدهایی که 
از طریق توصیه آنها به هوادارانشان انجام می گیرد، کمیسیون 
دریافت کنند. برندها نرخ کمیسیون خود را تعیین می کنند.

این خبر در راستای تالش فیس بوک و اینستاگرام برای جذب 
تولیدکنندگان محتوا از طریق ابزارهای درآمدزایی جدید و رقابت با 

سرویسهایی مانند اسنپ چت و تیک تاک اعالم شد.

مدیرعامل توانیر؛
بیش از ۲ هزار مرکز غیرمجاز 

رمزارزشناسایی شد
مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: 
از سال گذشته تاکنون آمار مراکز استخراج غیرمجاز استخراج 

رمز ارز شناسایی شده به 2 هزار و 8۰۰ مرکز رسیده است . 
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از پایگاه خبری شرکت مدیریت 
تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران)توانیر(، » محمدحسن 
متولی زاده« افزود:تنها در یک هفته گذشته 29 مرکز استخراج 
غیرمجاز رمز ارز شناسایی شده است.وی ادامه داد:  همه مراکز 

شناسایی شده شخصی و متعلق به افراد بوده اند.
غیرمجاز  مرکزهای  شناسایی  نحوه  درباره  توانیر  مدیرعامل 
استخراج رمز ارز خاطرنشان کرد: ابعاد این دستگاه ها کوچک 
است و در عین حال افراد از راه های پیچیده ای به تامین برق 
غیرقانونی این دستگاه ها مراکز یا دستگاه ها استفاده می کنند 

که کار شناسایی را سختتر می کند .
متولی زاده گفت: بیشتر این مراکز از برق غیرمجاز استفاده می 

کنند و باعث فشار مضاعفی به شبکه می شوند.
وی نوسان های قیمتی رمزارزهارا یکی از مهمترین دالیل سوق 

پیدا کردن افرد به سمت رمزارزها برشمرد.
رمزارزها  استخراج  میزان  اینکه  درباره  توانیروی  مدیرعامل 
: ما براساس اطالعات مراکز  ایران چقدر است ادامه داد  در 
بین المللی که استخراج رمزارزها در جهان را رصد می کنند، 
صحبت می کنیم و برپایه آمارهای این مراکز، ۱۰ درصد از کل 
ماینینگ جهان در ایران انجام و حدود 2 هزار مگاوات را شامل 
می شود.متولی زاده با اشاره به این که امسال شاهد رشد 2۰ 
درصدی مصرف برق هستیم، افزود: این میزان رشد در تاریخ 

صنعت برق ایران و شاید جهان بی سابقه باشد.
وی با اشاره به این که در چندروزی که خاموشی داشتیم، 9۵ 
درصد از برق کشور تامین شد و تنها ۵ درصد قابل تامین نبود، 
گفت: ما همه سعی خودرا برای جلوگیری از قطعی برق انجام 
می دهیم ولی بدون همکاری مردم این کار امکان پذیر نخواهد 
بود.مدیرعامل توانیربا اشاره به نقش سازنده رسانه ها در آگاه 
سازی مردم گفت: اگر همه در تنظیم درجه دمای کولرهای 
گازی روی 2۵ درجه یا استفاده از دور کندکولرهای آبی  با 
صنعت برق همکاری و حتی یک المپ اضافی را خاموش کنیم، 

مشکلی در تامین برق وجود نخواهد داشت.

استاندار: 
مناطق آزاد فرصت بی بدیل توسعه 

سیستان و بلوچستان است
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: باید به منطقه آزاد به 
عنوان یک فرصت بی بدیل برای توسعه استان توجه شود و این 
مهم زمانی رخ می دهد که فداکاری و همکاری بیشتری اتفاق 
بیافتد. احمدعلی موهبتی روز پنجشنبه در نشست بررسی 
مشاور  مومنی  حضور  با  سیستان  آزاد  منطقه  فعالیت  آغاز 
رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور اظهار 
داشت: پیوند 2 منطقه آزاد چابهار و سیستان به اقتصاد کشور، 
کشورهای همسایه و سایر کسانی که می توانند از آن نفع ببرند 
کمک خواهد کرد. وی با بیان اینکه منطقه آزاد در اشتغال 
اثرگذاری خواهد داشت و قطعاً از این سو دارای اهمیت است 
افزود: طرح اولیه منطقه آزاد که تهیه شده نیاز به طرح جامع 
دارد که تصویب این طرح جامع و اساسنامه آن برای اینکه 

وظایف مدیران مشخص شود خواسته اول ماست. 
اراضی  تملک  اینکه  بیان  با  بلوچستان  و  استاندار سیستان 
محدوده تعیین شده در منطقه آزاد سیستان باید مشخص 
شود تصریح کرد: نقطه اثرگذار کانونی تولید انرژی در منطقه 
مزرعه میل نادر که یکهزار مگاوات برق خواهد کرد زیرساخت 
بسیار خوبی برای تامین برق مورد نیاز منطقه آزاد خواهد بود. 
اینکه همچنین گازرسانی به منطقه شتاب  با اشاره به  وی 
فزاینده گرفته و باید قبل از اینکه ساختار منطقه آزاد راه بیافتد 
گاز در این منطقه فراگیر شده باشد خاطرنشان  کرد: از دیگر 
زیرساخت های دارای اهمیت در منطقه آزاد سیستان فرودگاه 

بین المللی بوده که دارای اهمیت فراوان است. 
موهبتی با اشاره به اینکه موضوع آب ژرف در منطقه سیستان 
بسیار امیدوارکننده است و به آینده منطقه آزاد کمک خواهد 
کرد اظهار داشت: باید آسیب های اجتماعی را نیز مراقبت کنیم 
و در این راستا اقداماتی شروع شده که بایستی شدت بگیرد تا 

مزیت منطقه آزاد سیستان به دردسر تبدیل نشود. 
وی بیان کرد: منطقه ویژه اقتصادی رامشار در دل منطقه آزاد 
واقع شده است که باید در این زمینه تصمیم گرفته شود که 

ارتباط آن با منطقه آزاد به چه شکل و چگونه باشد. 

تسهیل واردات نهاده های تولید و دارو
آن طور که معاون فنی گمرک ایران می گوید طی مصوبات 
اخیر و ابالغ وزیر اقتصاد، حقوق ورودی واردات نهاده های تولید 
و دارو در انتهای تشریفات گمرکی اخذ خواهد شد که عاملی 
موثر در تسریع و تسهیل روند واردات و ترخیص این اقالم 
است. مهرداد جمال ارونقی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با 
مصوبه اخیر  هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار 
در راستای تجارت خارجی توضیحاتی ارائه کرد. وی گفت که 
با پیشنهاد گمرک ایران مصوب شد تا نسبت به تسهیل و رفع 
موانع واردات نهاده های تولید از طریق پرداخت حقوق ورودی 

در انتهای تشریفات گمرکی اقدام شود. 
ارونقی در مورد چرایی صدور چنین مصوبه ای یادآور شد: در 
جریان واردات، دریافت حقوق ورودی در ابتدا انجام و بعد از آن 
واردکننده امکان اظهار کاال و طی فرایند تشریفات گمرکی را 
دارد که این امر بدلیل عدم تمکن مالی برخی از صاحبان کاال یا 
زمان بر بودن فرآیند تودیع حقوق  ورودی، باعث طوالنی شدن 
زمان ترخیص مواد اولیه دارو، دارو و یا اقالم مرتبط با تولید 
می شد؛ از این رو پیشنهاد پرداخت حقوق ورودی در انتهای 
تشریفات گمرکی، برای این اقالم وارداتی از سوی گمرک ایران 
مطرح شده است. وی افزود: بر این اساس گمرک ایران در مورد 
واردات نهاده های تولید از جمله مواد اولیه، کاالهای واسطه ای، 
ماشین آالت، تجهیزات و لوازم یدکی و همچنین دارو و مواد 
اولیه دارویی،  حقوق ورودی را در انتهای تشریفات گمرکی 
دریافت خواهد کرد.به گفته این مقام مسئول در گمرک ایران، 
مصوبه مربوطه از سوی وزیر اقتصاد به گمرک ایران ابالغ شده 

و  به زودی در دستور کار گمرکات اجرایی  قرار می گیرد.

تا پیش از آغاز بهره برداری از طرح های 
صنعت  این  پتروشیمی،  دوم  جهش 
روزانه معادل ۶۵۰ هزار بشکه نفت خام، 
تحقق  با  که  می کرد  دریافت  خوراک 
جهش دوم، این میزان خوراک به ۱.۴ 
میلیون بشکه معادل نفت خام می رسد 
هزار   ۷۵۰ کاهش  نشان دهنده  و 

بشکه ای خام فروشی در کشور است. 
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، صنعت 
از  بخش  جوان ترین  که  پتروشیمی 
صنعت نفت در ایران و جهان به شمار 
را  افزوده  ارزش  ترین  باال  می رود، 

می تواند ایجاد کند.
متنوعی  حلقه های  از  که  این صنعت 
مایع  خوراک  تبدیل  با  شده،  تشکیل 
یا گاز به محصوالت با ارزش تر، عالوه 
بر تامین نیاز داخلی، سهم مهمی نیز 
در تامین ارز کشور داشته تا آنجا که 
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
عرضه  ارز  از  درصد   3۵ پتروشیمی، 
شده در سامانه نیما توسط شرکت های 

پتروشیمی تامین شده است.
این در شرایطی است که ایران از سال 
9۷ و با خروج یک جانبه آمریکا از برجام، 
تحت شدیدترین تحریم ها قرار داشته و 
صادرات نفت نیز با کاهش چشمگیری 

روبه رو شده است.
نفت  از محل صادرات  کاهش درآمد 
ایران  نفتی  درآمدهای  تا  باعث شده 
میلیارد  پنج  به  گذشته  سال  در 
که  است  حالی  در  این  و  برسد  دالر 
درآمدهای نفتی کشور در سال 9۱، 

برآورد  دالر  میلیارد   ۱۰۰ حدود 
می شود.

در این میان، افزایش صادرات محصوالت 
پتروشیمی و بازگشت ارز صادراتی آن 
به کشور، تا حد زیادی از فشار مضاعف 
است.  کرده  جلوگیری  ارزی  منابع  بر 
اهمیت این موضوع آنجا بیشتر می شود 
که از مجموع درآمد ۱۵ میلیارد دالری 
این صنعت در سال گذشته، ۱۰ میلیارد 

دالر سهم صادرات بوده است.
افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی 
کشور  به  ارز  ورود  معنای  به  تنها  نه 
است، بلکه از خام فروشی نیز جلوگیری 

خواهد کرد.
اغلب  پتروشیمی  صنعت  خوراک 
میعانات  و  نفتا  مانند  مایع  خوراک 
عنوان  به  طبیعی  گاز  یا  است  گازی 
مصرف  واحدها  این  در  خوراک 
مواد  حالت  دو  هر  در  که  می شود 
آنها  به شمار می رود و صادرات  خام 

مصداق خام فروشی خواهد بود.
متانول  و  دالر  گاز 9۰  تن  هر  قیمت 
است،  تن  هر  در  دالر   2۰۰ تا   ۱۵۰
با تبدیل متانول به پروپیلن و اجرای 
طرح های پیشران، ارزش این محصوالت 
به یک هزار و ۵۰۰ دالر در هر تن می 
رسد که نشان دهنده ارزش  افزوده  ۷۰۰ 

درصدی است.
و  پتروشیمی  صنعت  توسعه  بنابراین 
تعریف جهش دوم و سوم در این صنعت 
نه فقط تنوع محصوالت صادراتی را به 
می تواند  بلکه  داشت،  خواهد  دنبال 

خام فروشی را به شدت کاهش دهد.
در سال 98 و پیش از آغاز بهره برداری 
صنعت  دوم  جهش  طرح های  از 
وزیر  معاون  که  آن گونه  پتروشیمی، 
بود،  گفته  پتروشیمی  امور  در  نفت 
سالیانه 33 میلیون تن برابر با ۶۵۰ هزار 
بشکه معادل نفت در روز میزان خوراکی 

بود که از وزارت نفت دریافت می شد.

دوم  جهش  کامل  تحقق  با  رقم  این 
 ۶2 سالیانه  به  پتروشیمی،  صنعت 
میلیون  یک  روزانه  برابر  تن  میلیون 
نفت خام  معادل  بشکه  هزار   ۴۰۰ و 
می رسد که نشان می دهد با بهره برداری 
از طرح های جهش دوم، روزانه تا معادل 
خام فروشی  از  نفت  بشکه  هزار   ۷۵۰

جلوگیری خواهد شد.
در واقع با اجرای طرح های جهش دوم 
دریافتی  خوراک  پتروشیمی،  صنعت 
درصدی   ۱۱۵ رشدی  صنعت  این 
عینی  مصداق  که  کرد  خواهد  تجربه 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در 
خصوص درونگرایی و برون زایی اقتصاد 

کشور است.
این رقم در سال ۱۴۰۴ با تحقق جهش 
سوم پتروشیمی به یک میلیون و ۷۰۰ 
هزار بشکه معادل نفت خام می رسد که 
این به معنای واقعی گذر از خام فروشی 

در صنعت نفت کشور است.
از  جلوگیری  ایرنا،  گزارش  به 
صادرات  سهم  افزایش  خام فروشی، 
غیرنفتی و درآمد ارزی کشور، تکمیل 
پایین دست  در صنایع  ارزش  زنجیره 
اشتغال  و  افزوده  ارزش  ایجاد  و 
بیشتر، توسعه اقتصاد کشور و بهبود 
به عنوان  بارها  و  بارها  مردم  معیشت 
اثرگذار صنعت پتروشیمی  نقش های 
کسی  بر  و  شده اند  تکرار  کشور  در 
این  توسعه  بنابراین  نیست.  پوشیده 
صنعت همسو با اجرای اهداف اقتصاد 

مقاومتی، ضرورتی انکارناپذیر است.

بانک مرکزی با اشاره به نتیجه  سومین 
اسالمی  مالی  اوراق  حراج  از  مرحله 
دولتی در سال ۱۴۰۰ )مورخ ۱9خرداد 
اوراق  جدید  اعالم کرد:  حراج  ماه(، 
جاری  سال  ماه  خرداد   2۵ شده  یاد 
برگزار خواهد شد.  پیرو اطالعیه روز 
 )۱۴۰۰ خردادماه   ۱۱( چهارشنبه 
اوراق مالی  برگزاری حراج  درخصوص 
اسالمی دولتی به اطالع می رساند، طی 
برگزاری سومین مرحله از این حراج، 
سفارشی از طریق سامانه بازار بین بانکی 
موسسات  و  بانک ها  سوی  از  ریالی 

اعتباری غیربانکی دریافت و ثبت نشد.   
 ۱9 به  منتهی  هفته  در  همچنین 
مالی  اوراق   ،۱۴۰۰ سال  خردادماه 
اسالمی دولتی در بازار بورس فروخته 
کارگزاری  گزارش،  این  نشد.برپایه 
عرضه  راستای  در  مرکزی  بانک 
تواترهای هفتگی،  در  اوراق  تدریجی 
مالی  اوراق  حراج  چهارم  مرحله 
به  فروش  برای  دولتی  اسالمی 
بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، 
مالی  نهادهای  و  بیمه  شرکت های 
موضوع بند )2۱( ماده )۱( قانون بازار 
ایران  اسالمی  جمهوری  بهادار  اوراق 
سرمایه گذاری  صندوق های  نظیر 
در  را  سرمایه  تأمین  شرکت های  و 

اجرا  خردادماه(   2۵( سه شنبه  روز 
می کند.

اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه 
با تواتر پرداخت سود  عام، کوپن دار و 
۶ ماهه )پرداخت کوپن دوبار در سال( 

و به شرح جدول زیر است:
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
متقاضی شرکت در این حراج می توانند 
تا  ارسال سفارش های خود  به  نسبت 
ساعت ۱2 روز یکشنبه )23 خردادماه( 
بازار بین بانکی  فقط از طریق سامانه 

اقدام کنند.
مالی  نهادهای  و  بیمه  شرکت های 
موضوع بند )2۱( ماده )۱( قانون بازار 
ایران  اسالمی  جمهوری  بهادار  اوراق 
و  سرمایه گذاری  صندوق های  نظیر 

متقاضی  سرمایه  تامین  شرکت های 
می توانند  نیز  حراج  این  در  شرکت 
سفارش های خود را تا ساعت ۱2 روز 
یکشنبه )23 خردادماه( از طریق سامانه 
فناوری  مدیریت  شرکت  مظنه یابی 

بورس تهران ثبت کنند.
روز  در  حراج  این  به  مربوط  معامالت 
سه شنبه )2۵ خرداد ماه( انجام خواهد 
شد.همه نهادهای مالی متقاضی شرکت 
در این حراج می توانند سفارش های خود 
را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند.

شایان ذکر است حداقل حجم سفارش 
در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار 
ورقه است. همچنین به نهادهای مالی 
شرکت کننده در این حراج توصیه می شود 
تنوع بخشی به سبد دارایی های مالی را در 

سفارش گذاری خود مدنظر قرار دهند. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به 
پذیرش همه پیشنهادات دریافت شده یا 
فروش همه اوراق عرضه شده در حراج را 
ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده 
را به منظور تصمیم گیری به وزارت امور 
اقتصادی و دارایی ارسال و وزارتخانه مزبور 
نسبت به تعیین سفارش های برنده اقدام 
می کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی 
برندگان انجام می شود.بانک مرکزی بر 
 )۵( تبصره  بند »ک«   )۴( اساس جزء 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید 
و فروش اوراق مالی اسالمی دولت در بازار 
بانک  این  است.کارگزاری  اوراق  ثانویه 
و  معامالت  زیرساخت  تامین   ضمن 
برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم 
دولتی  اسالمی  مالی  اوراق  قیمت  و 
فروش رفته نداشته و اوراق مزبور را در 
بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت 

خریداری نخواهد کرد.
به گزارش ایرنا، انتشار اوراق مالی اسالمی 
که  است  مالی  تامین  ابزارهای  از  یکی 
می تواند با کنترل نقدینگی، آثار تورمی 
در جامعه را کاهش دهد و در این راستا، 
نخستین دور عرضه این اوراق در سال 
۱۴۰۰ از هفته اول خردادماه شروع شد و 
دور دوم نیز ۱9 خردادماه برگزار می شود. 

مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیالت به 
متقاضیان مشاغل و کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا تا پایان شهریورماه 
تمدید شده و وزارت کار طرح جدیدی 
ارائه  بیکاری  بیمه  پرداخت  برای  را 
کرده است که به محض تصویب اعالم 
ویروس  گسترش  دنبال  به  می شود. 
از  بسیاری  بر  آن  تاثیرگذاری  و  کرونا 
مشاغل و کسب و کارها، مقرر شد بیمه 
بیکاری سه ماه اسفند ۱398 و فروردین 
و اردیبهشت ۱399 به افراد بیکار شده 
و کارگران آسیب دیده از کرونا پرداخت 
شود؛ بر این اساس به منظور حمایت 
از  دیده  آسیب  کارگران  و  صنوف  از 
تومان  میلیارد   ۵۰۰۰ مبلغ  کرونا، 
اعتبار از سوی دولت به صندوق بیمه 
کار  یافت.وزارت  اختصاص  بیکاری 
درخواست  ثبت  سامانه  اندازی  راه  با 
مدت  در  که  کسانی  از  بیکاری  بیمه 
سه ماهه دچار بیکاری و توقف فعالیت 
شده بودند درخواست کرد که به سامانه 
 bimebikari.mcls.gov.irآدرس با  ای 
مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

بر اساس اعالم معاونت اقتصادی ریاست 
جمهوری، سال گذشته ستاد ملی کرونا 
مبلغ 2۰۰۰ میلیارد تومان برای مقرری 
که  بود  گرفته  نظر  در  بیکاری  بیمه 

پرداخت شد و در سال جدید نیز وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح جدیدی 
را برای پرداخت بیمه بیکاری ارائه کرده 
که در صورت تصویب اعالم خواهد شد.

مطابق آمارهای سال گذشته، مقرری ایام 
بیکاری کرونا در ماه های اسفند ۱398 و 
فروردین و اردیبهشت ۱399 برای یک 
میلیون و 82 هزار نفر با مساعدت دولت 
پرداخت شد و حدود 9۰ هزار نفر موفق 
به دریافت بیمه بیکاری ایام کرونا نشده و  
منتظر واریز مقرری بودند که در آخرین 
روزهای پایانی سال گذشته، توانستند این 
مبلغ را دریافت کنند.وزارت کار آن زمان 
از مشموالن  اعالم کرد چنانچه احدی 
بیکاری  بیمه  دریافت  به  موفق  هنوز 
ناشی از کرونا نشده می تواند با شماره 
را  موضوع  این  و  گرفته  تماس   2۵۰۰
اعالم و پیگیری کند.در راستای حمایت 
از صاحبان مشاغل و کسب و کارها در 
سال جاری، کارگروه مقابله با پیامدهای 
اقتصادی کرونا، بسته جامع حمایت های 
اقتصادی مالی، بانکی و بیمه ای را در رابطه 
با مقررات در سال ۱۴۰۰ طراحی کرده 
است. آنطور که معاون اقتصادی رئیس 
جمهوری می گوید: با توجه به تبعات 
در  کرونا  ویروس  همه گیری  اقتصادی 
کشور که باعث شد از مشاغل و کسب 

و کارها دچار آسیب شوند، در کارگروه 
اقتصادی برای حمایت از کسب و کارهای 
آسیب از کرونا تصمیماتی اتخاذ و سال 
گذشته جمعا ۷۷ هزار میلیارد تومان اعتبار 
به صورت مستقیم و در قالب تسهیالت 
با  شد.نهاوندیان  پرداخت  خانوارها  به 
بیان اینکه در یک سال گذشته، عملکرد 
تصمیمات حمایتی کرونا در حوزه های 
افزود:  است،  بوده  متفاوت  مختلف، 
براساس ارزیابی که در دو ماه گذشته از 
میزان تحقق برنامه های اجرایی داشتیم، 
کارگروه اقتصادی کرونا یک بسته جامع 
حمایت های اقتصادی کرونا را برای ۱۴۰۰ 
تصویب کرد.وی از پرداخت بدهی مالیاتی 
کسب و کارها تا پایان شهریور ماه بدون 
محاسبه جریمه دیرکرد خبر داد و گفت: 
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تا 
پایان شهریوماه فرصت دارند بدهی مالیاتی 
دیرکرد  محاسبه جریمه  بدون  را  خود 
پرداخت کنند و همه عملیات اجرایی 
متوقف  مذکور  دوره  پایان  تا  مالیاتی 
می شود تا بنگاه ها متضرر نشوند.به گفته 
معاون اقتصادی رئیس جمهوری،سازمان 
امور مالیاتی اجازه دارد جرایم مالیاتی ۱۴ 
رسته بنگاه های اقتصادی متضرر از همه 
گیری کرونا را مورد بخشیدگی قرار دهد.

وی از تمدید مهلت زمانی ثبت نام و 

کسب  کرونایی  تسهیالت  پرداخت 
 ۱۴۰۰ ماه  شهریور  پایان  تا  کارها  و 
کرده همه کسب  توصیه  و  داده  خبر 
وکارها در رسته های ۱۴ گانه به بانک ها 
مراجعه کنند و بانک ها نیز تا پایان آبان 
بپردازند.در  را  تسهیالت  موظفند  ماه 
حال حاضر در چهار رسته گردشگری، 
فرهنگ و هنر، ورزش و جوانان و حمل 
نام  ثبت  مهلت   هوایی  و  ریلی  نقل  و 
و  شده  تمدید  تسهیالت  پرداخت  و 
مهدکودک ها، تاالرها، پارک های آبی و 
شهربازی ها به فهرست کسب و کارهای 
و  شدند  اضافه  کرونا  از  دیده  آسیب 
می توانند از امهال ها و تسهیالت کرونا 
وام  پرداخت  بحث  در  بهره مند شوند. 
این  مشکالت  از  یکی  کرونا  حمایتی 
بود که برخی کسب و کارهای آسیب 
درآمدی  دوران  این  در  کرونا  از  دیده 
نداشتند و تسهیالت دریافت کردند و 
هم اکنون موعد اقساط آنها رسیده است 
لذا کارگروه اقتصادی برای بازپرداخت 
اقساط امهال چهارماهه در نظر گرفت 
و بر این اساس بازپرداخت چهار قسط 
نخست تسهیالت بنگاه های اقتصادی 
انتقال  دوره  پایان  به  سال ۱۴۰۰  در 
یافت تا چهار قسط پس از آخرین قسط 

پرداخت شود. 

کاهش ۷۵۰ هزار بشکه ای خام فروشی با تحقق جهش دوم پتروشیمی

مطابق اعالم بانک مرکزی؛

حراج اوراق مالی اسالمی دولتی 25 خرداد برگزار می شود

تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت وام کرونا

اقتصادی
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خطیب زاده:
 ایران از عراق باثبات و قوی حمایت می کند

سخنگوی وزارت خارجه از توافق خود با مقامات عراقی برای 
گسترش روابط خبر داد و گفت: ایران از یک عراق باثبات، 

متحد و قوی حمایت می کند. 
به گزارش روز پنج شنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، سعید خطیب 
زاده که به عراق سفر کرده است، طی پیامی که در صفحه 
از  نوشت:  کرد،  منتشر  توئیتر  رسان  پیام  در  شخصی خود 
سفر به بغداد و دیدار با فواد حسین وزیر خارجه، حسن ناظم 
وزیر فرهنگ، همکارانم در وزارت خارجه و دیگر دوستان در 

جمهوری عراق خرسندم.
وی درباره نتایج دیدارها و رایزنی های خود با مقامات عراقی 
افزود: در خصوص ارتقاء روابط تمدنی و تعامالت فرهنگی، 

رسانه ای و هنری توافق کردیم.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: ایران از یک عراق باثبات، 

متحد و قوی حمایت می کند.

آقاتهرانی: 
نوجوانان دیگران را به رای دادن 

تشویق کنند
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در پیامی تویتری از نوجوانان 

کشورمان خواست که دیگران را به رای دادن تشویق کنند. 
به گزارش ایسنا، مرتضی آقا تهرانی نماینده مردم تهران و 
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در حساب تویتری خود 
نوشت:»همه باید دیگران را تشویق به رأی دادن کنیم؛ حتی 
نوجوانان عزیزی که نمی توانند رأی دهند دیگران را تشویق 

کنند. یک رأی هم یک رأی است.«

امیر دریادار سیاری خبر داد؛
حضور مقتدرانه ناوگروه نیروی دریایی 
ارتش برای اولین بار در اقیانوس اطلس

دریایی  نیروی  ناوگروه  گفت:  ارتش  هماهنگ کننده  معاون 
ارتش متشکل از ناوبندرمکران و ناوشکن بومی سهند توانست 
برای اولین بار و بدون پهلوگیری در بنادر دیگر کشورها وارد 
اقیانوس اطلس شود و این حضور مقتدرانه حاکی از توانمندی 

دریایی و اقتدار جمهوری اسالمی ایران است. 
به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از روابط عمومی ارتش، امیر 
دریادار حبیب اهلل سیاری در جمع خبرنگاران گفت: حضور 
در آب های بین المللی را حق مسلم نیروی دریایی راهبردی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران می دانیم و این مسیر را با اقتدار 

ادامه می دهیم.
وی افزود: هم اکنون هفتاد و هفتمین ناوگروه نیروی دریایی 
راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران متشکل از ناوشکن 
تمام ایرانی سهند و ناوبندر مکران برای نخستین بار و به منظور 
نشان دادن توانمندی های نظام جمهوری اسالمی ایران در 

عرصه دریانوردی در اقیانوس اطلس حضور دارد.
تاریخ  در  ناوگروه  این  افزود:  ارتش  معاون هماهنگ کننده 
2۰ اردیبهشت امسال از بندرعباس حرکت کرده و بعد از 
طی مسیر طوالنی و عبور از دماغه امید نیک و دور زدن 
به  نزدیک  یعنی  دریایی  مایل  هزار  با طی شش  و  آفریقا 
اکنون  دریانوردی، هم  روز  از سی  کیلومتر پس  هزار   ۱2
در اقیانوس اطلس حضور دارد و مسیر خود را برای اجرای 
اطلس  اقیانوس  سمت  به  دریایی  ماموریت  طوالنی ترین 

شمالی ادامه می دهد.
نیروی  ناوگروه های  اینکه حضور  بر  تاکید  با  دریادار سیاری 
دریایی ارتش در آب های آزاد مطابق قوانین بین المللی دریایی 
انجام می شود، افزود: ناوبندر مکران که به عنوان یک پایگاه 
دریایی متحرک در نیروی دریایی ارتش محسوب می شود 
توانسته است به همراه ناوشکن بومی سهند برای اولین بار و 
بدون پهلوگیری در بنادر دیگر کشورها وارد اقیانوس اطلس 
شود و این حضور مقتدرانه حاکی از توانمندی دریایی و اقتدار 

جمهوری اسالمی ایران است.
وی یادآور شد:  علت این که این دریانوردی طوالنی مدت در 
این مقطع زمانی که شرایط  جوی اقیانوس اطلس شمالی و 
جنوبی نامساعد است صورت می گیرد، در راستای ارتقای توان 
دریانوردی و اثبات قدرت ماندگاری طوالنی مدت در دریاهای 
نامساعد است. زمانی که اعالم کردیم قصد داریم به اقیانوس 
اطلس برویم برخی کشورها از جمله استکبار جهانی اعالم 
کردند،  نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران توان انجام 
چنین کاری را ندارد،  اما در عمل دیدند که این کار را با اقتدار 

انجام دادیم.
با بیان اینکه ماموریت نیروی  معاون هماهنگ کننده ارتش 
از  دفاع  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  راهبردی  دریایی 
اسالمی  منافع جمهوری  و  منابع  از  و صیانت  آبی  مرزهای 
ارتش  دریایی  نیروی  کرد:  خاطرنشان  دریاهاست،  در  ایران 
تاکنون ماموریتش را با موفقیت انجام داده است. در دوران 
دفاع مقدس، بیش از ۱۰ هزار کشتی تجاری و نفتکش توسط 
نیروی دریایی ارتش در مسیر جزیره خارک و بندر امام خمینی 
با موفقیت اسکورت شدند به گونه ای که خللی در اقتصاد 

کشور به وجود نیامد.
دریادار سیاری با بیان اینکه از سال ۱38۷ که فرمانده معظم 
کل قوا لقب راهبردی به نیروی دریایی ارتش اطالق کردند سه 
ماموریت ویژه در دستور کار نیروی دریایی ارتش قرار گرفت، 
افزود: حضور در آب های آزاد، توسعه دیپلماسی دریایی و نیز 
حضور در خلیج عدن به منظور تأمین امنیت خطوط مواصالتی 
مأموریت ها  این  جمله  از  دریایی  تروریسم  برابر  در  کشور 

محسوب می شود.
وی اضافه کرد: نیروی دریایی راهبردی ارتش در همین راستا 
تاکنون با اعزام ۷۶ ناوگروه به آب های آزاد و بین المللی، حدود 
چهار هزار و ۷۰۰ کشتی تجاری و نفتکش را به سالمت از 
مناطق خطر عبور داده و  اسکورت کرده که این همراهی در 

امنیت اقتصاد دریایی بسیار موثر بوده است.
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: در بحث حضور در آب های 
آزاد و دریاهای دیگر و نیز توسعه دیپلماسی دریایی هم نیروی 
دریایی ارتش با عبور از جنوب هند،  سریالنکا و اقیانوس آرام 
در آب های شرق جهان حضور یافته است. پیش از این و در 
سال های گذشته، حرکت به سمت غرب جهان نیز با عبور از 
خلیج عدن،  باب المندب، دریای سرخ، دریای مدیترانه و تنگه 

جبل الطارق صورت گرفته است.

سامانه »انتخاب ایران« راه اندازی شد
رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات کشور با اعالم 
خبر راه اندازی سامانه  »انتخاب ایران« خبر داد و گفت: در این 
سامانه عالوه بر قرار گرفتن اطالعات دقیق شعب اخذ رای، 
صفحاتی در اختیار کاندیداهای انتخابات هایی که در روز 28 
خرداد برگزار می شود قرار میگیرد و شهروندان می توانند با 
مراجعه به این سامانه، در جریان اطالعات دقیق همه کاندیداها 
قرار بگیرند. امیر شجاعان رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد 
انتخابات کشور صبح پنجشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان 
تهران امسال به دلیل شیوع بیماری ویروس کرونا نزدیک به 
افزایش داده ایم و  ده هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور 
همچنین برای شعب موجود باید پیش بینی  برای رای دادن 
بدون دغدغه مردم انجام می دهیم.وی خاطر نشان کرد: تاکنون 
مانورهایی جهت احصای مشکالت در برگزاری انتخابات برگزار 
شده است و این مشکالت تا حدودی برطرف شده است.  مانور 
بسیار مهمی داریم و امیدواریم در این مانور دیگر مشکلی را 
مشاهده نکنیم.رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات 
کشور گفت: هماهنگی های الزم جهت برگزاری هرچه بهتر 
انتخابات از جمله موضوع تامین برق که اخیراً با مشکالتی 
مواجه شده است، انجام شده است و ان شاءاهلل در روز برگزاری 

انتخابات با قطع برق مواجه نخواهیم شد.
شجاعان همچنین اظهار کرد: در این دوره سامانه »انتخاب 
ایران« را راه اندازی کرده ایم و این سامانه در دسترس عموم 
قرار می گیرد. تمامی داوطلبان انتخابات های سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری ایران، ششمین دورهٔ شوراهای اسالمی شهر و 
روستا، میان دوره ای مجلس شورای اسالمی و میان دوره ای دوم 
مجلس خبرگان رهبری در سامانه انتخاب ایران دو صفحه دارند 
که می توانند در آنها عالوه بر سوابق خود، مطالب تبلیغاتی خود 
را قرار دهند و شهروندان می توانند با مراجعه به این سامانه در 
جریان سوابق داوطلبان قرار بگیرند. هر کس می خواهد راجع 
به داوطلبان اطالعات داشته باشد می تواند اطالعات دقیق را 
از این سامانه دریافت نماید.وی افزود: همچنین در این سامانه 
اطالعات شعب اخذ رای در اختیار شهروندان قرار می گیرد و 
شهروندان می توانند با روشن کردن لوکیشن تلفن همراه خود 
نزدیکترین شعب اخذ رای به خود را پیدا کنند؛ این سامانه سه 
شعبه نزدیک به هر فرد در شعاع ۱ و نیم کیلومتری را تعیین و 
اولویت بندی می کند و شهروندان می توانند در سریع ترین زمان 
ممکن به نزدیکترین شعبه اخذ رای مراجعه نمایند و رای خود 

را در صندوق های اخذ را بیاندازند.
از  کشور  انتخابات  ستاد  اطالعات  فناوری  کمیته  رئیس 
تهران  استان  در  انتخابات  برگزاری  مسئوالن  و  فرمانداران 
خواست که نقاط جغرافیایی شعب اخذ رای استان را در سامانه 
»انتخاب ایران« بصورت دقیق تعیین نمایند تا اطالعات شعب 

به صورت دقیق در اختیار شهروندان قرار بگیرد.

برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات شوراها 
در ۲۴ مرکز استان 

رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات کشور از برگزاری 
تمام الکترونیکی انتخابات شوراها در 2۴ مرکز استان خبر داد 
و گفت: در 2۴ مرکز استان رای دهندگان در انتخابات شوراها 
به جای تعرفه کاغذی یک کارت الکترونیک دریافت خواهند 
کرد و از طریق دستگاه اخذ رای می توانند رای خود را با ورود 
کد داوطلب انجام دهند و از این طریق عملیات شمارش آرا به 
سرعت و با دقت در پایان زمان رای گیری انجام خواهد گرفت. 
به گزارش ایسنا، امیر شجاعان رئیس کمیته فناوری اطالعات 
ستاد انتخابات کشور پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه 
ستاد انتخابات استان تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
مانور سراسری انتخابات در کشور برگزار می شود، خاطر نشان  
داد: درمتنوری که برگزار می شود تعدادی از شعب اخذ رای 
فعال می شود و تست های الزم از دستگاه های الکترونیکی 
انجام خواهد شد تا با هماهنگی های انجام شده بتوانیم بدون 

مشکل انتخابات را به نحو بسیار خوب اجرا کنیم.
شیوه  تهران  استان  انتخابات  ستاد  جلسه  در  گفت:  وی 
مانیتورینگ و پایش شعب از طریق سامانه جامع انتخابات و 
تمهیداتی که فرمانداران باید داشته باشند و نظارت هایی که 
باید انجام گیرد و اقداماتی که سازماندهی شده، توضیح داده 
شد.رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات کشور با اشاره 
به انجام الکترونیکی عملیات تجمیع آرا در انتخابات روز 28 
خرداد، اظهار کرد: شیوه تجمیع آرا و هماهنگی های الزم با 
شورای نگهبان انجام گرفته است تا بتوان از محل شعبه به 
شکل دقیق تجمیع آرا را انجام داد و سازماندهی های الزم برای 

ارتباطات و احراز هویت رای دهندگان انجام گرفته است.
شجاعان همچنین گفت: انتخابات شوراها در 2۴ مرکز استان 
به شکل تمام الکترونیک انجام خواهد شد و رای دهندگان 
به جای تعرفه کاغذی یک کارت الکترونیک دریافت خواهند 
کرد و از طریق دستگاه اخذ رای می توانند رای خود را با ورود 
کد داوطلب انجام دهند و از این طریق عملیات شمارش آرا به 
سرعت و با دقت در پایان زمان رای گیری انجام خواهد گرفت.

رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات کشور با اشاره به 
راه اندازی سامانه »انتخاب ایران« خاطر نشان کرد: برای اولین 
بار سامانه ای آماده شده که مردم می توانند با مراجعه به آدرس 
Entekhabiran.moi.ir از طریق آن اطالعات تایید شده کلیه 
داوطلبان انتخابات ۱۴۰۰ و صفحات مجازی معرفی شده را 
مشاهده کرده و ارتباط مستقیم با داوطلب برقرار کنند. این 
سامانه همچنین قابلیت این را دارد که رای دهندگان بتوانند 
در روز اخذ رای نزدیک ترین شعب را روی نقشه مالحظه 
کنند و با توجه به شرایط کرونایی خلوت ترین شعبه نشان داده 
خواهد شد.شحاعیان در ادامه اظهار کرد: به دلیل شیوع بیماری 
ویروس کرونا، حدود ۱۰ هزار شعبه در سراسر کشور اضافه شده 
است و این اقدام باعث ایجاد شرایط مناسب تر و ازدحام کمتر 
جمعیت و رعایت بیشتر دستورالعمل های بهداشتی خواهد شد. 
در مجموع شعب اخذ رای برای انتخابات شوراها بیش از ۷۴ 
هزار شعبه است که برای انتخابات ریاست جمهوری برخی 

شعب سیار می شود و این آمار به ۷۰ هزار شعبه می رسد.
 2۴ مراکز  در  کشور،  استان   3۱ از  گفت:  پایان  در  وی 
برای  شعب  تمامی  در  الکترونیک  تمام  انتخابات  استان 
در  و  بود  خواهد  روستا  و  شهر  اسالمی  شورای  انتخابات 
سایر شعب سراسر کشور تمام عملیات احراز هویت، ارسال 
صورتجلسات، تعریف صورتجلسه و ورود اطالعات همچنین 
الکترونیکی،  کامال  گیری  نتیجه  زمان  تا  تجمیع  عملیات 

شفاف و قابل کنترل و پایش است.

رییس جمهوری با بیان اینکه تحریم 
خارجی  واکسن  تامین  مشکل  نبود، 
گونه ای  به  دولت  گفت:  نداشتیم، 
تا  برنامه ریزی کرده است که مطمئنا 
پایان سال ۱۴۰۰، همه گروه های هدف 

واکسینه شوند. 
به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از پایگاه 
االسالم  حجت  دولت،  رسانی  اطالع 
جلسه  در  روحانی  حسن  والمسلمین 
روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی 
مقابله با کرونا با تاکید بر تداوم تالش ها 
طور  به  گفت:  واکسن،  تامین  برای 
قطع دستگاه های مسئول نظیر وزارت 
بهداشت و درمان، وزارت امور خارجه و 
بانک مرکزی در این خصوص اقدامات 
خود را با همان جدیت که در ابتدای 

کار داشتند، انجام خواهند داد.
شرایط  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آمریکا  ضدبشری  اقدامات  و  تحریمی 
با  واکسن  تأمین  در  بی تردید  نبود، 
و  نبودیم  رو  روبه  مشکالت  نوع  این 
می توانستیم جزو کشورهای مقدم در 
این حوزه باشیم، اظهار داشت: به رغم 
همه این مشکالت و در همین حالت 
سر  پشت  را  حداکثری  فشارهای  هم 
گذاشتیم و توانستیم  بدون توجه به  
مشقت،  و  سختی  با  چه  اگر  فشارها 
واکسن را تأمین کنیم و در این مسیر 
به مردم متعهد شدیم که طبق سند 
ملی و اقدامات، واکسیناسیون به همین 
صورت انجام بگیرد و همه تالش خود 
را انجام خواهیم داد که تا پایان دولت، 
واکسیناسیون گروه هدف )فاز یک، فاز 
دو، فاز سوم( انجام شده باشد و اقدامات 
الزم برای تامین واکسن های مورد نیاز 
برای فاز چهارم )آخر( نیز انجام شده 
خاطرنشان  جمهوری  باشد.رییس 
گونه ای  به  دولت  اساس  این  بر  کرد: 

برنامه ریزی کرده است که مطمئنا تا 
پایان سال ۱۴۰۰، همه گروه های هدف 
واکسینه شوند و برای سال های آینده 
هم بدون وابستگی به خارج از کشور، 
واکسن به طور کامل تامین و حتی توان 
صادرات به سایر کشورها فراهم خواهد 

شد.
ملی  ستاد  عملیاتی  قرارگاه  به  وی 
استقرار  به  توجه  با  داد  دستور  کرونا 
این قرارگاه در وزارت کشور و برعهده 
از  انتخابات  اجرای  مسئولیت  داشتن 
سوی وزیر کشور، با جدیت و قاطعیت 
هر چه تمام تر نسبت به ارائه هشدارها و 
اخطارهای الزم، جهت رعایت پروتکل ها 
اقدام فوری را انجام داده و با نامزدهای 
متخلف در این خصوص برخورد قاطع 
و جدی صورت گیرد و اقدامات انجام 

شده به مردم اطالع رسانی شود.
رییس جمهوری با بیان اینکه کسانی 
قانون  حافظ  کشور  در  است  قرار  که 
باشند نباید قانون شکنی کنند، گفت: 
کادر درمان و مدافعان سالمت انتظار 
باالترین  است  قرار  که  کسانی  ندارند 
کنند،  اشغال  را  کشور  اجرایی  پست 
اینچنین نسبت به کادر درمان اجحاف 

کرده و برای آنها مشکل بیافرینند.

روحانی همچنین با تاکید بر ضرورت 
ارائه آموزش های الزم به مردم در زمینه  
روش صحیح رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی از سوی رسانه های عمومی، 
و  الزم  آموزش های  کرد:  تأکید 
آگاهی بخشی به مردم در این خصوص 
در روزهای باقیمانده تا انتخابات باید به 
صورت کامالً روشن، مؤثر و مستمر از 
انجام  مجازی  و شبکه  رسانه ها  سوی 
شود.جلسه روسای کمیته های تخصصی 
ستاد ملی مقابله با کرونا روز پنج شنبه 
برگزار  جمهوری  رییس  حضور  در 
این جلسه قرارگاه عملیاتی  شد و در 
و  بهداشت  های  کمیته  و  ملی  ستاد 
امنیتی–اجتماعی و تبلیغات و  درمان، 
از وضعیت روند  اطالع رسانی گزارشی 
بیماری و اقدامات انجام شده در زمینه 
تامین واکسن و عملیات واکسیناسیون و 
همچنین اجرای پروتکل های بهداشتی 
این  در  الزم  محدودیت های  اعمال  و 
انتخاباتی  تبلیغات  در  ویژه  به  زمینه 

نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ ارائه کردند.
کمیته بهداشت و درمان در گزارشی از 
روند عملیات واکسیناسیون و همچنین 
واکسن  تامین  در  شده  ایجاد  تاخیر 
کشورهای  برخی  طرف  از  خارجی 

متعهد شده به دلیل برخی مشکالت 
با  که  کرد  امیدواری  ابراز  موانع،  و 
پیگیری ها و اقدامات انجام شده از سوی 
امور خارجه و  وزارت بهداشت، وزارت 
بانک مرکزی از کشورهایی که سازنده 
تسریع  همچنین  و  هستند  واکسن 
مشکل  کوواکس،  سهمیه  دریافت  در 

کمبود واکسن بزودی برطرف شود.
همچنین  درمان  و  بهداشت  کمیته 
تولید  واکسن های  ورود  به  اشاره  با 
کرد  تاکید  عملیاتی  مرحله  به  داخل 
با  نیز  داخل  تولید  واکسن های  که 
پشت سرگذاشتن مراحل فنی بتوانند 
وارد چرخه عملیات  نزدیک  آینده  در 
واکسیناسیون شوند و واکسیناسیون در 

کشور سرعت بیشتری بگیرد.
قرارگاه  همچنین  جلسه،  این  در 
عملیاتی ستاد ملی گزارشی از میزان 
رعایت پروتکل ها در تجمعات تبلیغاتی 
فعالیت   ،۱۴۰۰ انتخابات  نامزدهای 
تبلیغاتی ستادهای انتخاباتی و همچنین 
زمینه  این  در  اطالع رسانی  و  آموزش 
کمیته  همکاری  با  رسانه ها  سوی  از 
تاکید  و  ارایه  اطالع رسانی  و  تبلیغات 
تخلفات  برخی  بروز  مورد  در  کرد 
نامزدها  برخی  طرفداران  سوی  از  که 
پروتکل های  رعایت  عدم  زمینه  در 
مکاتبات  گرفته،  صورت  بهداشتی 
الزم انجام و هشدارهایی به ستادهای 
همین  است.در  شده  داده  انتخاباتی  
زمینه، کمیته بهداشت و درمان با ابراز 
نگرانی نسبت به عدم رعایت پروتکل ها 
برخی  توسط  که  عادی انگاری هایی  و 
از  گرفته،  انجام  استان ها  در  نامزدها 
خواست   ۱۴۰۰ انتخابات  نامزدهای 
دعوت از مردم برای رعایت پروتکل های 
را در  انتخاباتی  تبلیغات  در  بهداشتی 

اولویت فعالیت های خود قرار دهند.

ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس با اشاره به اظهارات عراقچی در 
نشست کمیسیون، گفت: بنا بر اظهارات 
مذاکره کننده ارشد کشورمان در وین 
دور آتی مذاکرات طی روزهای آینده در 
وین آغاز می شود اما علی رغم شفاف  و 
دقیق تر شدن متون مورد توافق، موارد 
اختالفی همچنان باقی است و هیات 
ایرانی بر رفع تمامی تحریم ها و راستی 

آزمایی تاکید دارد. 
ابوالفضل عموئی در گفت وگو خبرنگار 
در  ملت،  خانه  خبرگزاری  خبرنگار 
توضیح نشست ماه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
با حضور سیدعباس عراقچی  اسالمی 
وین،  در  ایران  ارشد  کننده  مذاکره 
مذاکرات  پیرامون  جلسه  این  گفت: 
ایران با ۴+۱ درباره برجام برگزار شد، 
دور  آخرین  از  گزارشی  عراقچی  آقای 
ارایه دادند که طبق گزارش  مذاکرات 
ایشان، متونی که در حال توافق بین 
هیات ها است کمی شفاف تر و دقیق 
تر شده، هر چند موضوعات اختالفی 

باقی مانده است.سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اظهارات  بر  بنا  افزود:  اسالمی  شورای 
آقای عراقچی اختالفات در چند موضوع 
رفع تحریم ها، ترتیبات اجرایی و مسائلی 
از این نوع است، دور آتی مذاکرات طی 
روزهای آینده در وین آغاز می شود و 
صورت  به  مذاکرات  در  ایران  مواضع 
ایرانی  هیات  طرف  از  قطعی  و  ثابت 

دنبال می شود.
وی اضافه کرد: آقای عراقچی همچنین 
افزود »این مواضع رفع تمامی تحریم ها 
و همینطور راستی آزمایی لغو تحریم 
ها است و پس از آن جمهوری اسالمی 
در  تعهدات  به   بازگشت  آماده  ایران 
ارشد  کننده  مذاکره  است.«  برجام 
کشورمان همچنین گفت که در بخش 
افراد،  موارد مشخص تحریم  تحریمی 
اقتصادی مهمی  نهادها و بخش های 
باقی مانده است که هیات مذاکره کننده 

بر رفع آنها اصرار دارد.
شمیرانات،  تهران،  مردم  نماینده 
شد:  یادآور  پردیس  و  اسالمشهر  ری، 

حفظ   بر  جلسه  ادامه  در  نمایندگان 
و  کردند  تاکید  نظام  اصولی  مواضع 
همینطور بر اجرای دقیق قانون اقدام 
تطابق  و  تحریم ها  لغو  برای  راهبردی 
مذاکرات با مفاد این قانون اشاره داشتند.

مذاکره کننده ارشد کشورمان در وین 
با اشاره آغاز دور جدید مذاکرات وین از 
هفته آینده، گفت: مذاکرات به نقطه ای 
رسیده که برخی مسائل کلیدی هنوز 
در آن باقی مانده و باید در مورد آنها 
تصمیم گیری شود البته اختالف نظر در 
خصوص مسائل جدید نیست و اختالف 
درباره نحوه بازگشت طرفین به توافق 

است. 
گفت وگوی  در  عراقچی  عباس  سید 
خبرنگار  خبرنگار  با  اختصاصی 
خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشت 
خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی 
مجلس، گفت: در کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی، توضیحات مفصلی 
از آخرین وضعیت مذاکرات وین ارایه 
سواالت  نیز  محترم  نمایندگان  دادم، 
و دغدغه هایی داشتند که پاسخ ها و 

توضیحات الزم را خدمتشان ارایه کردم.
مذاکره کننده  ارشد کشورمان در وین 
مذاکرات  پایان  از  بعد  بار  هر  افزود: 
خدمت نمایندگان می رسم و این ناشی 
از تعامل بسیار خوب با نمایندگان است، 
در این جلسات نکاتی مطرح می شود 
که برای ما روشنگر است و به پیشرفت 

مذاکرات کمک می کند.
عراقچی در ادامه اظهار کرد: مذاکرات به 
نقطه ای رسیده که برخی مسائل کلیدی 
هنوز در آن باقی مانده و باید در مورد 
آنها تصمیم گیری شود. ما هفته آینده 
دور جدید مذاکرات را آغاز خواهیم کرد  
و امیدواریم که در موضوعات مختلف 
پیشرفت داشته باشیم ولی درباره اینکه 
دور آخر مذاکرات باشد یا خیر، قضاوت 

زود است.
در  کشورمان  ارشد  کننده   مذاکره 
وین مسئول تیم مذاکره کننده ایران، 
مسائل  درباره  نظرها  اختالف  گفت: 
جدید نیست، در واقع اختالف نظر در 
خصوص موضوع هایی اصلی در ارتباط 
با نحوه بازگشت طرفین به توافق است.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
کارهای  مهم ترین  از  گفت:  جمهوری 
دولت ما این خواهد بود که نهضت بزرگ 
خانه سازی ایجاد خواهیم کرد و مردم را 
با ۱۰ درصد آورده صاحب خانه می کنیم. 
محسن رضایی روز پنجشنبه در برنامه 
تبلیغاتی سیمای خراسان رضوی افزود: 
اکنون هر خانه 8۰ متری 32۰ میلون 
تومان هزینه دارد اما در دولت ما هر کس 
3۰ میلیون تومان و ۱۰ درصد این مبلغ را 
بیاورد مابقی پول را از بانکها وام می دهیم 
و همان خانه در وثیقه بانک خواهد ماند تا 
همه اقساط پرداخت شود.وی ادامه داد: در 
اروپا و آمریکا هم همینگونه عمل می شود 
مدیران  برخی  دارد.  رهنی وجود  وام  و 
تحصیلکرده غرب، افکار غربی را می آورند 
اما تجارب غربی ها را نمی آورند. اگر بخش 
مسکن را رونق ببخشیم 3۰۰ صنعت 
پشت سر آن به راه خواهد افتاد و نقش 
مهمی در اشتغال زایی خواهد داشت.این 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: 

صاحب این نظام، مردم هستند ما خود 
را سپر ملت ایران می کنیم و مشکالت 
را حل خواهیم کرد، نمی گذاریم غم و 
غصه ای که به چهره ملت نشسته تداوم 
یابد. اجازه نمی دهیم غبار نان قرضی، زباله 
گردی، کولبری بر قامت بلند ملت ایران 
بنشیند. پارتی بازی و بی عدالتی باید کنار 
برود و ما این کار را خواهیم کرد.وی 
انسانی مهمترین  افزود: حفظ کرامت 
ازدواج  مسئله  است.  ما  دولت  هدف 

جوانان مورد توجه است. در مرحله نخست 
به بانوان خانه دار که بیش از 2 فرزند 
داشته باشند بعد از ۶ ماه آموزش حقوق 
کرامات  ارتقای  کرد،  خواهیم  پرداخت 
انسانی را از داخل خانه آغاز خواهیم کرد و 
کسب و کارهای خانگی را توسعه خواهیم 
داد و اولین توجه ما به اقشار آسیب پذیر 
خواهد بود. رضایی ادامه داد: کار مهم 
امام راحل در انقالب اسالمی این بود 
که با کمک عشق به وطن و اسالم همه 

ایرانیها را دورهم جمع کرد و انسجام 
بزرگی به وجود آورد و ما یکی شدیم و 
روی قامت خود بلند شدیم و ایستادیم.

نادرست  سیاست های  گفت:  وی 
دولت ها در این دو سه دهه اخیر باعث 
شد این توانایی عظیم کاهش یابد و در 
مقابل مشکالت احساس ضعف و ناتوانی 
کنیم. ما می خواهیم دوباره قیام کنیم. 
در دفاع مقدس، شرق و غرب نتوانستند 
کاری  ایران  مردم  بودن  یکی  برابر  در 
انجام دهند و ما پیروز شدیم.این نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری افزود: یک بار 
دیگر هم می توانیم همه اقوام دور هم جمع 
شویم و حرکت سوم را آغاز کنیم و این 
کار با وجود رهبر فرزانه و جوانان غیرتمند 
ایران امکان پذیر می باشد.وی با بیان اینکه 
چنین نیست که نتیجه انتخابات از قبل 
مهندسی شده باشد ادامه داد: این مردم 
هستند که سرنوشت صندوق ها را تعیین 
می کنند. دوباره میخواهیم قیام سوم را 
برای زندگی بهتر و برای پیشرفت ایران و 
دستیابی به قله های بلند انجام دهیم و 
راه آن این است که همه با هم حرکت 
کنیم و دوباره استانها و اقوام ایرانی را به 

میدان بیاوریم.

روحانی:

 تحریم نبود مشکل تامین واکسن خارجی نداشتیم

عموئی با اشاره به اظهارات عراقچی در کمیسیون امنیت ملی مجلس:

دور آتی مذاکرات طی روزهای آینده در وین آغاز می شود

 رضایی: 

نهضت خانه سازی ایجاد می کنیم

سیاسی
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طرح رفع توقیف خودروهای رسوبی
 در کرمانشاه آغاز شد

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه از آغاز 
رفع توقیف خودروهای رسوبی که در پارکینگ ها نگهداری 
می شوند، خبر داد و گفت: این طرح از پنجشنبه 2۰ خرداد 
در  پنجشنبه  عصر  شیری«  »فضل اهلل  سرهنگ  شد.  آغاز 
گفت و گو با اظهار داشت: با اشاره به وجود یک هزار و 92۶ 
دستگاه خودرو رسوبی در پارکینگ ها، افزود: خودروهایی 
که تا پایان سال ۱398 توقیف شده اند صاحبان آنها می 
توانند از این طرح استفاده کنند.وی تصریح کرد: خودروهای 
فرسوده و همچنین خودروهایی که هیچگونه سابقه ای در 
سامانه شماره گذاری پلیس ندارند مشمول این طرح نمی 
شوند امکان ترخیص آنها نیست.رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی کرمانشاه افزود: ۶۰ درصد این خودروها به خاطر 
تخلف های راهوری توقیف شده و ۴۰ درصد نیز مربوط به 
حوزه انتظامی است که دستور قضایی دارد و برای ترخیص 

نیز به دستور قضایی دارند.
سرهنگ شیری با بیان اینکه رفع توقیف خودروهای رسوبی 2 
ماه به طول می انجامد، گفت: پلیس هیچ الزامی برای پرداخت 
خودروهای  برای  فنی  معاینه  کسب  و  شهرداری  عوارض 
ترخیصی ندارد.وی در پایان با اشاره به خدمات خوبی که طی 
2 سال اخیر به شهروندان ارائه شده است، گفت: طرح تقسیط 
جریمه های رانندگی )برای اولین بار در کشور( نوبت دهی 
اینترنتی، طرح کاهش مراجعان به پلیس راهور ، سیستمی 
کردن توقیف و رفع توقیف قضائی و ترخیص موتور سیکلت 

های رسوبی از جمله این اقدامات بوده است.
2۰ کیلوگرم هرویین در کرمانشاه کشف شد

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف 2۰ کیلوگرم 
ماده مخدر هرویین در شهر کرمانشاه و دستگیری چهار نفر در 

این رابطه خبر داد.
سرهنگ »سمین فالحی« روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: 
پس از اطالع ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در 
خصوص فعالیت یک باند قاچاق و اینکه اعضای آن قصد انتقال 
مقدار قابل توجهی مواد مخدر به استان را دارند، رسیدگی به 

موضوع در دستور کار قرار گرفت.
باند  تردد  محل  شناسایی  از  پس  ماموران  داد:  ادامه  وی 
قاچاقچیان مواد مخدر در مسیر مناسب مستقر و در حالی که 
مجوز قضایی را همراه داشتند به محض مشاهده خودروی پژو 

۴۰۵ قاچاقچیان آن را متوقف کردند.
سرهنگ فالحی تصریح کرد: در بازرسی های انجام شده 2۰ 
کیلوگرم ماده مخدر هرویین کشف و چهار قاچاقچی شامل 2 
مردو 2 زن دستگیر شدند.رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
به دستگاه  باند  اعضای  از معرفی  پایان  استان کرمانشاه در 

قضائی جهت صدور احکام الزم خبر داد.

۲۴۰ میلیارد ریال در پایگاه های اورژانس 
بابل سرمایه گذاری شد

رییس مرکز فوریت های پزشکی اورژانس ۱۱۵ بابل گفت که 
در ایام کرونا چهار پایگاه اورژانس با اعتبار 2۴۰ میلیارد ریالی 

در این شهرستان افتتاح شد. 
به گزارش ایرنا ، دکتر ابوالقاسم لعلی روز پنجشنبه در آیین 
افتتاح پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی منطقه کیامهر واقع در 
محور شهرهای بابل و سیمرغ افزود : در ایام کرونا فعالیت های 
اورژانس بابل چندین برابر شده است که برای خدمت رسانی 
بهتر به شهروندان نیازمند به احداث پایگاه های اورژانس در 

مناطق پرجمعیت داشتیم.
وی ادامه داد: این مبلغ از محل اعتبارات دولتی و کمک خیرین 
برای احداث و تجهیز چهار پایگاه در پایگاه کمربندی امیرکال ، 
پایگاه اورژانس احمد چاله پی، پایگاه دوم داخل دانشگاه علوم 

پزشکی و پایگاه کیامهرهزینه شده است.
لعلی گفت : همچنین با توجه به جمعیت زیاد و گستردگی 
جغرافیایی شهرستان بابل زمینه و مقدمات احداث پنج پایگاه 
دیگر نیز فراهم شده است که با افتتاح آنها تعداد پایگاه های 

اورژانس شهرستان بابل به 2۰ مورد افزایش می یابد.
وی افزود : پایگاه اورژانس کیامهر که به ۴۰ هزار نفر از مردم 
محور بابل به سیمرغ خدمت رسانی می کند با کمک 2۰ 
میلیارد ریالی خیرین و حدود ۶۰ میلیارد ریال دولتی ساخته 
و بهره برداری شده است.دانشگاه علوم پزشکی بابل مستقل از 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران است.

۲۰۰ هزار مترمربع مسکن محرومین 
در چهارمحال و بختیاری احداث شد

سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری 
گفت: بر اساس طرح مصوب سفر معاون رییس جمهوری و 
رییس سازمان برنامه و بودجه به استان در سال 99 تاکنون 
2۰۰ هزار مترمربع مسکن محرومین در استان احداث شده 
با  گفت وگو  در  پنجشنبه  روز  سامانی  ریاحی  فرشید  است. 
افزود: در راستای اجرای طرح احداث مسکن  ایرنا  خبرنگار 
محرومین در سال ۱398 سهمیه استان تعداد 2 هزار و ۴۴۰ 
واحد مسکونی بود که ۱۰۰درصد این طرح اجرایی شده است 

و تمامی واحدها احداث شده است.
وی ادامه داد: همچنین سهمیه سال ۱399 نیز تعداد یک هزار 
واحد تصویب شد که در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۷۵ 

درصدی در حال اجرا است.
ریاحی سامانی تصریح کرد: مجموع زیر بنای احداث شده در 
این طرح بیش از 2۰۰ هزار مترمربع است که تسهیالت بانکی 
پرداخت شده با همکاری بانک های عامل استان حدود ۱۵۷ 

میلیارد تومان است.
سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: 9۰ میلیارد تومان کمک بالعوض از سوی سازمان 
برنامه و بودجه تامین و متناسب با پیشرفت فیزیکی واحدها به 

حساب ذینفعان پرداخت شد.
ریاحی خاطر نشان کرد: احداث مسکن مقاوم، بهداشتی و 
آسیب پذیر  اقشار  جهت  طبیعی،  حوادث  برابر  در  مطمئن 

روستایی از مهم ترین اهداف  طرح مسکن محرومین است.
به گزارش ایرنا، بر اساس مصوبات سفر دکتر نوبخت معاون 
محترم رئیس جمهوری به استان در سال های 98 و 99 طرح 
نیازمندان در  برای  واحد مسکونی  و ۴۴۰  احداث سه هزار 

سراسر استان تصویب شد.

استاندار ایالم:
 ۴۰۵ میلیارد تومان برای سد کنجانچم 

سرمایه گذاری شد 
استاندار ایالم با بیان اینکه آغاز آبگیری سد کنجانچم گام 
بزرگی در جهت تکمیل سامانه گرمسیری است، گفت: ۴۰۵ 
محل  از  کنجانچم  سد  آبگیری  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 
صندوق توسعه ملی با موافقت مقام معظم رهبری، سرمایه 
گذاری شده است.  محمد نوذری روز پنجشنبه در حاشیه 
آیین آبگیری سد کنجانچم مهران که بصورت ویدئو کنفرانس 
توسط رییس جمهوری انجام شد، اظهار داشت: این پروژه که 
در پایداری مرز تاثیرگذار است به همراه  پروژه آب اندازی 2 
هزار و ۷۵۰ هکتار شبکه اصلی آبیاری و زهکشی در دهمین 

پویش هرهفته الف - ب - ایران در استان ایالم افتتاح شد.
وی افزود: سد کنجانچم از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع 
8۶ متر و با طول تاج 2 هزار و ۶۰۰ متر طراحی و اجرا شده 
است.نوذری با بیان اینکه با بهره برداری از سد کنجانچم می 
توان شاهد تحول کشاورزی در منطقه بود، گفت: این سد با 
حجم مخزن 8۵ میلیون متر مکعب بخشی از طرح بزرگ 
سامانه گرمسیری است که تنظیم کننده آب نابهنگام انتقالی 
از سامانه خواهد بود.استاندار ایالم با بیان اینکه تمامی تالش 
خود را برای افتتاح فاز سوم سامانه گرمسیری تا پایان دولت 
بکار خواهیم بست، افزود: آغاز آبگیری سد کنجانچم یک اتفاق 

مهم و گام بزرگی در جهت تکمیل سامانه گرمسیری است.
به گزارش ایرنا، سد خاکی کنجانچم در 22 کیلومتری شهر 
مهران قرار دارد و با اجرای این طرح 2 هزار و ۷۵۰ هکتار شبکه 

اصلی آبیاری و زهکشی به بهره برداری می رسد.

۲۰۵ پروانه صنایع دستی 
در پاکدشت صادر شد

فرماندار پاکدشت گفت: به منظور توسعه فعالیت حوزه صنایع 
دستی، 2۰۵ پروانه فعالیت در این حوزه صادر شده که از این 
تعداد ۷۵ پروانه مربوط  به صنایع دستی کارگاهی و ۱3۰ 
پروانه در حوزه تولیدات انفرادی است. مهدی یوسفی جمارانی 
روز پنجشنبه به مناسبت روز جهانی صنایع دستی در بازدید 
از کارگاه تولید شیشه و بلور، با اشاره به  نقش صنایع دستی 
در ایجاد اشتغال پایدار و صیانت از فرهنگ کشور اظهار داشت: 
صنعتی،  کوچک  واحدهای  توسعه  منظور  به  تا  است  الزم 
به صورت گستره به سمت تجاری سازی تا عالوه بر تأمین 
نیازهای داخلی، زمینه صادرات نیز فراهم شود.وی با اشاره به 
مهمترین سیاست  دولت در توسعه اشتغال روستایی افزود: 
در  ویژه  به  شغلی  ظرفیت های  مهم ترین  از  دستی  صنایع 
مناطق روستایی محسوب می شود و اقدام دولت در این زمینه 
توسعه و پیشرفت کارگاه های سنتی و کوچک با توانمندسازی، 
تقویت برندسازی، تجاری سازی و بسته بندی باکیفیت است 
تا از این روش تولیدات به بازارهای جهانی راه پیدا کنند.این 
مسئول خاطرنشان کرد: با صدور 2۰۵ پروانه صنایع دستی به 
صورت کارگاهی و انفرادی؛ در مجموع برای بیش از 9۰۰ نفر 
اشتغال ایجاد شده است.وی ادامه داد: کارگاه صنایع دستی 
تولید شیشه و بلور روستای محمودآباد با تولید ساالنه ۵۰۰ 
هزار قطعه محصول شیشه ای، ظرفیت شغلی مستقیم برای ۷۰ 
نفر را فراهم کرده که با حمایت و توسعه کارگاه ظرفیت شغلی 
به دو برابر افزایش خواهد یافت.یوسفی اضافه کرد: مهم ترین 
محصوالت صنایع دستی شهرستان شامل سفال، کاشی معرق 
و هفت رنگ، دستبافت های سنتی، اجرهای صنعتی، شیشه و 
لعاب، چرم، معرق و منبت چوب و قلم زنی است.رییس دفتر 
میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان پاکدشت نیز در این 
بازدید گفت: شهرستان پاکدشت از ۴3 اثر تاریخی شامل ابنیه 
و قلعه های تاریخی، کاروانسرا و امامزاده برخوردار است که از 
مجموع این آثار، 3۵ اثر، در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده 
است.اسداهلل تاجیک میرزایی اظهار داشت: با توجه به بافت و 
آثار تاریخی شهرستان و معفی پاکدشت به قطب گردشگری 
گل و گیاه کشور، می توان با ایجاد مجموعه های گردشگری در 
کنار میراث فرهنگی اشتغال زایی خوبی را فراهم کرد.وی با 
اشاره به وجود معادن و خاک ُرس مرغوب در شهرستان افزود: 
خاک ُرس شهرستان جزو مرغوبترین خاک سفال است که با 
توجه به ظرفیت و پتانسیل باالی شهرستان و فعالیت کارخانه 
و کارگاه های تولید محصوالت سفالی و همچنین تنوع در کانی 
ها می توان محصول مشترکی با تلفیق سفال و لعاب نیز تولید 
کرد.تاجیک به تولید آجرهای سنتی در پاکدشت با کیفیت باال 
در سطح کشور اشاره کرد و افزود: 8 کارگاه تولید آجر سنتی در 
شهرستان فعال هستند که محصوالت خود را به منظور مرمت 
و بازسازی آثار تاریخی در سطح کشور و صادرات با کیفیت 
مطلوبی ارائه می دهند.وی یادآور شد: با برنامه ریزی، حمایت 
از تولیدکنندگان با هدف تسهیل در فعالیت، بازاریابی و فروش 
تولیدات صنایع دستی در بازارهای داخلی و خارجی و حمایت 
از اجرای طرح های گردشگری می توان به بازگشت سرمایه و 
ایجاد ضریب شغلی پایدار کمک کرد.پاکدشت با 3۵۰ هزار نفر 
جمعیت در 2۵ کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است.

۱۹۰ هکتار از جنگل های کردستان
 در آتش سوخت

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: از ابتدای 
طبیعی  عرصه های  آتش سوزی  فقره  در 28  تاکنون  امسال 

استان، ۱9۰ هکتار از جنگل ها و مراتع در آتش سوخت. 
سعدی نقشبندی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
اظهار داشت: امسال در مجموع 3۶  فقره آتش سوزی در عرصه 
های طبیعی استان رخ داده است که 322 هکتار شامل ۱9۰ 

هکتار جنگل طبیعی و ۱8۰ هکتار مرتع بوده است.
وی اضافه کرد: گرمای زود هنگام و پوشش گیاهی مناسب با 
توجه به پراکنش مطلوب بارندگی ها در سال زراعی گذشته 
باعث شد تا آتش سوزی مراتع و جنگل های استان امسال 

زودتر از سال گذشته آغاز شود.
وی با بیان اینکه شروع آتش سوزی های امسال از اردیبهشت 
بود، یادآور شد: پارسال ۱8۷ فقره آتش سوزی در عرصه های 
طبیعی استان رخ داد که طی آن یک هزار و ۴۴۵ هکتار در 

آتش سوخت.
نقشبندی به برنامه های اداره کل منابع طبیعی استان برای 
مقابله با آتش سوزی ها اشاره کرد و گفت: تیم بندی گروه های 
اطفای حریق در ۱۰ شهرستان انجام و کارکنان ادارات منابع 

طبیعی نیز به امکانات الزم اطفای حریق مجهز شده اند.

تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
تکمیل  گفت:  سمنان  استان  مدارس 
 ۶۵۱ شامل  استان  ناتمام  طرح   8۴
 ۵۰۰ و  هزار   ۱3۶ با  درس  کالس 
مترمربع زیربنا، سه هزار و ۴2۰ میلیارد 
ریال اعتبار نیازمند است.  سعید هژبری 
افتتاح  آیین  در  پنجشنبه  شامگاه 
دکتر  شهید  کالسه   ۱2 آموزشگاه 
با حضور  مصطفی چمران در سمنان 
وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
ابراز داشت:  اگر طرح های نیمه تمام 
به  افتتاح شود، ۱.2۵ مترمربع  استان 
اضافه  استان  آموزشی  فضای  سرانه 
به  استان  در  سرانه  این  و  می شود 
عدد 8.33 که استاندارد است نزدیک 
می شود.وی با اشاره به اینکه 2 گام مهم 
در راه نوسازی و تجهیز مدارس برداشته 
شده است گفت: گام اول، به روزرسانی 
استانداردها و توجه ویژه به سند تحول 

بنیادین آموزش و پرورش است.
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
ساخت  گفت:  سمنان  استان  مدارس 
پنج مجتمع آموزشی در استان آغاز شد. 
مجتمع های  داشت:  ابراز  هژبری 
استانداردهای  مبنای  بر  آموزشی 
انرژی  مدیریت سبز و کاهش مصرف 
و کاهش آالیندگی ها ساخته می شود 

که بیشترین حفاظت از محیط زیست 
مکان یابی  کرد:  بیان  آید.وی  عمل  به 
و  بزرگ  طرحی  عنوان  به  مدارس 
ارزشمند نام برد و گفت: سمنان یکی 
از چهار استان آزمایشی این طرح است 
استان  این  یابی در  بیشترین مکان  و 
نوسازی،  است.مدیرکل  شده  انجام 
توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان 
گفت: استفاده از خدمات دانشگاه های 
بزرگ به عنوان اینکه معماری مدارس 
شود  ساخته  نو  نگاه  یک  اساس  بر 
اصلی است که بر این اساس هر 2 سال 
ایرانی  مدرسه  معماری  همایش  یک 
برگزار می شود و طرح های برگزیده در 

استان ها اجرا می شود.
هژبری افزود: گام بزرگ دوم، ورود به 

مدارس  مانند حذف  رفع چالش هایی 
خشتی و گلی بود که در سال 98 در 

استان سمنان به پایان رسید.
وی بیان کرد: حذف تمامی بخاری های 
سال  در  استان سمنان  مدارس  نفتی 
9۷ به پایان رسید و در مرحله بعد 9۷ 
نیز حذف  بخاری های گازی  از  درصد 
شد و باقی تا پایان سال حذف می شود.

تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
داشت:  ابراز  سمنان  استان  مدارس 
کار  دستور  در  امسال  که  موردی 
به  دارد، رسیدگی  قرار  استان سمنان 
سرویس های بهداشتی مدارس مناطق 

محروم است.
که  است  این  بر  تالش  گفت:  هژبری 
در  مگر  جدیدی  طرح  هیچ  امسال 

شرایط خاص آغاز نشود  و اولویت، اتمام 
طرح هایی است که پیشرفت فیزیکی 
فضای  نقش  افزود:  دارد.وی  باالیی 
مدرسه بر قدرت یادگیری دانش آموزان 
انکارناپذیر است و بی شک معماری و 
هویت بنای مدرسه بر روحیه و انگیزه 

دانش آموزان تاثیر مستقیم دارد.
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
ایجاد  گفت:  سمنان  استان  مدارس 
فضای باز، فضای سبز و فضای ورزشی 
سرمایشی  سامانه های  از  استفاده  و 
کالس های  در  استاندارد  گرمایشی  و 
درس اهمیت باالیی دارد و اولویت است.

وی بیان کرد: به منظور رعایت عدالت 
اجتماعی، مدارس شهری و روستایی در 

استان سمنان کیفیت مشابه دارند.
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
اینکه  بیان  با  سمنان  استان  مدارس 
راستای  در  نیز  مکان یاب  سامانه 
اجتماعی است گفت:  برقراری عدالت 
اعتبار زیادی به منظور ساخت مدرسه 
و  شاهرود  سمنان،  مهر  مسکن  در 
گرمسار اختصاص یافت.افتتاح مجموعه 
دکتر  شهید  کالسه   ۱2 آموزشگاه 
مصطفی چمران با اعتباری بالغ بر ۴۵ 
سفر  برنامه های  از  ریال  میلیون  هزار 
وزیر  میرزایی  حاجی  محسن  یکروزه 

آموزش و پرورش به سمنان بود. 

استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
سمنان گفت: ساختمان اداری این اداره 
کل، بعد از ۱۰ سال وقفه و با تخصیص 
نقدی ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار، تابستان 
محمد  می رسد.  بهره برداری  به  امسال 
دستورانی در نشست همزمان شورای 
اداری و آموزش و پرورش استان سمنان با 
حضور وزیر آموزش و پرورش در سالن 
یادگار امام )ره( استانداری اظهار داشت:  
تکمیل ساختمان آموزش و پرورش استان 
سمنان بعد از وقفه ۱۰ ساله، نشان از 
توجه دولت تدبیر و امید به این بخش 
ریال  میلیارد  داد: ۴۰۰  ادامه  است.وی 
اعتبار برای ساختمان اداری آموزش و 
پرورش استان سمنان به صورت نقدی 
تامین شد.دستورانی بیان کرد: براساس 
راهبرد تعیین شده، تسهیل آموزش به 
دانش آموزان در شرایط فعلی شیوع کرونا 

و تالش شد  بوده  توجه  مورد  همواره 
چراغ آموزش در تمام پایه ها در استان 
کرد:  اضافه  بماند.وی  روشن  سمنان 
کرونا،  شیوع  با  اسفند 98  اول  هفته 
تعطیلی مدارس آغاز شد و با وقفه کوتاه 
آموزش مجازی شکل گرفت و آموزش 
همراهی  با  سمنان  استان  پرورش  و 
بخش های مختلف تالش کرد با تهیه 
تبلت و تجهیز هنرستان ها در سراسر 
استان تعلیم و تربیت متوقف نشود و 
و  اولیا  درصد  نظرسنجی 9۵  براساس 
لحاظ  از  استان سمنان  آموزان  دانش 
رضایت  احساس  آموزش  به  دسترسی 
داشتند.وی افزود: 9۰ درصد دانش آموزان 
استان سمنان به شبکه شاد و ۱۰ درصد 
دیگر با استفاده از ظرفیت دانشجومعلم 
در قالب تیم جهادی و پخش درسنامه 
از آموزش ها بهره مند شدند.دستورانی 

ترمیم  در  اقدامات  کرد:  خاطرنشان 
حقوق فرهنگیان، جبران عقب ماندگی، 
رتبه بندی معلمان در 2 مرحله و مرحله 
سوم رتبه بندی که در مجلس منتظر 
تصویب نهایی است،  از جمله اقدامات 
ارزشمند در دولت تدبیر و امید است.

وی یادآور شد: امسال از هم اکنون طرح 
مهر آغاز شده و انتظار می رود مدیران 
تا  اجرایی همراهی کنند  دستگاه های 
مدارس استان سمنان بعد از 3۰ ماه در 
دوره تعطیلی برای آغاز سال تحصیلی 
آراسته شود.مدیرکل آموزش و پرورش 
استان سمنان گفت:  در سال تحصیلی 
در  را  تحرک  و  نشاط  فضای  آینده 
مدارس افزایش خواهیم داد و تحقق این 
راهبرد نیاز به تامین اعتبار برای فراهم 
کردن تجهیزات ورزشی و برگزاری اردو 
دارد.وزیر آموزش و پرورش در این سفر 

اهلل  آیت  با  دیدار  بر  عالوه  روزه  یک 
نماینده ولی   ، سیدمحمد شاهچراغی 
سمنان  امام جمعه  و  استان  در  فقیه 
، استاندار  آشناگر  علیرضا  و همچنین 
سمنان، با نمایندگان معلمان استان نیز 
حاجی  داشت. محسن  خواهد  دیدار 
و  دانش آموزان  نمایندگان  با  میرزایی 
تشکل های دانش آموزی  دیدار و گفت 
در  شرکت  با  سپس  و  کند  می  وگو 
جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش 
با مدیرکل ، معاونان و روسا و مدیران 
شهرستانها  پرورش  و  آموزش  ادارات 
خواهد  نشست  نیز  استان  مناطق  و 
کاردانش  دبیرستان  افتتاح  داشت. 
شهید چمران و همچنین دیدار با جمعی 
، آخرین  از خیران مدرسه ساز استان 
و  آموزش  وزیر  روزه  یک  سفر  برنامه  

پرورش به استان سمنان خواهد بود.

اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
خراسان   کشاورزی  جهاد  سازمان 
جنوبی گفت: از سال 9۶ تا پایان اسفند 
ماده 33  »خ«  بند  براساس  سال 99 
استمهال وام های سررسیده شده بخش 
کشاورزی، ۱39 میلیارد تومان از جریمه 
کشاورزان  تسهیالت  سود  و  دیرکرد 
استمهال و پرداخت تسهیالت به مدت 

سه سال تمدید شد. 
محمدحسین اکبری روز پنجشنبه در 
جمع خبرنگاران افزود: در بودجه سال 
۱۴۰۰ بند »ز« تبصره 2 قانون بودجه 
اعتباری به استان اختصاص یافت که 
برای تمامی کشاورزانی که از سال 9۴ تا 

۱۴۰۰ تسهیالت دریافت کرده اند برای 
سال  یک  و  پرداخت  دیرکرد،  جریمه 
اقساط کشاورزان نیز تمدید خواهد شد.

وی گفت: این طرح نیز شامل تمامی 
فعاالن بخش کشاورزی می شود ضمن 
به  کرونا  تسهیالت  محل  از  اینکه 
واحدهایی که دچار آسیب و خسارت 
تومان  میلیارد   ۷.۵ تاکنون  شده اند 

تسهیالت پرداخت شده است.
برآورد خسارت های  اظهار داشت:  وی 
شده  انجام  استان  در  نیز  خشکسالی 
است تا مشکالت کشاورزان به صورت 

عمده حل و فصل شود.
سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 

هم  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد 
درباره تامین نهاده های دامی و علوفه 
نیاز کشاورزان و دامدارن استان  مورد 
گفت: در زمینه نهاده های یارانه دار سال 
گذشته حداکثر میران نهاده توزیع شده 
9 هزار تن بود که در فروردین امسال 
به ۱۴ هزار تن و اردیبهشت ماه به ۱۶ 

هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.
محمدابراهیم ابراهیمی افزود: در مورد 
علوفه های خشبی که تامین آن برعهده 
است،  کشاورزی  تشکل های  و  دامدار 
انجام شده  به هماهنگی های  توجه  با 
تشکل ها پای کار آمدند و در روزهای 
اخیر بیش از ۱۰ هزار تن خرید انجام 
شد تا به مصرف واحدهای سنتی دام 

برسد.
وی بیان کرد: با توجه به اهمیت این 
مساله، قرارگاه تامین علوفه دام در استان 
معاونت  دبیری  به  و  استاندار  توسط 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری در 
استان تشکیل شده که هماهنگی بین 
دستگاهی، رصد وضعیت و تامین علوفه 

و دام از جمله اهداف آن است.
سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار 

تعاونی  یک  شهرستان  هر  در  داشت: 
اتحادیه  استان  مرکز  در  و  دامداران 
علوفه های  که  است  فعال  دامداران 
خشبی را خریداری و نسبت به توزیع 

آن اقدام می کند.
یا  محدودیت  هیچ  گفت:  وی 
سهمیه بندی برای شهرستان ها وجود 
ندارد و براساس نیاز دام شهرستان باید 
تشکل ها نسبت به تامین علوفه اقدام 

کنند.
ابراهیمی افزود: سازمان تعاون روستایی 
به  نسبت  اخیر  ماه   2 در  نیز  استان 
خریداری هزار و 23۰ تن علوفه خشبی 

اقدام کرده است.
از  حمایت  راستای  در  گفت:  وی 
دامداران به ویژه دام سبک، خرید دام 
مازاد به استان ابالغ شد به این ترتیب 
که به ازای هر کیلوگرم دام زنده ترکیبی 
۴۵ هزار تومان، بره نر ۵۰ هزار تومان، 
بز و بزغاله نر ۴۵ هزار تومان، میش 32 
هزار تومان، قوچ ۴2 هزار تومان، بزغاله 
ماده ۴۵ هزار تومان و بز ماده 32 هزار 
تومان خریداری و به ازای هر کیلوگرم 
دام زنده سه کیلوگرم جو یارانه ای به 

دامدار تعلق می گیرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب گیالن 
میلیارد   3۰۰ و  9هزار  میزان  گفت: 
برای تکمیل پروژه های  اعتبار  تومان 

فاضالب استان نیاز است.  
پنجشنبه  روز  حسینی  محسن  سید 
اجرایی  آغاز عملیات  آئین  در حاشیه 
احداث تصفیه خانه فاضالب شهرستان 
صومعه سرا  افزود: احداث تصفیه خانه 
در آستارا ، بخش شرقی انزلی، مسکن 
مهر رشت و صومعه سرا در حال اجرا 
عملیات  شروع  به  اشاره  با  است.وی 
فاضالب  تصفیه خانه  ساخت  اجرایی 
 : داشت  اظهار  صومعه سرا  شهرستان 

اتفاق خوشایندی به سبب  اقدام،  این 
زیست محیطی برای تاالب بین المللی 
انزلی نیز خواهد بود چرا که به هر اندازه 
ورود  از  آوری شود  فاضالب جمع  که 
می  پیشگیری  تاالب  این  به  فاضالب 
شود. تاالب بین المللی انزلی با مساحتی 
حدود 2۰ هزار هکتار که از شمال به 
انزلی، از جنوب به صومعه سرا، از شرق 
از  و  به رشت  از جنوب شرقی  خمام، 
غرب به کپورچال و آبکنار انزلی محدود 
مورد  گذشته  سال  چند  طی   ، است 
هجوم گونه ای گیاه به نام »سنبل آبی« 
قرار گرفته که مشکالت زیادی برای این 

اکوسیستم ارزشمند و زیستمندان آن 
ایجاد کرده است.افزون بر مقادیر زیادی 
سم و کود شیمیایی روزانه بیش از ۴۰۰ 
هزار متر مکعب فاضالب به تاالب بین 

المللی انزلی وارد می شود.
این تاالب سال ۱3۵۴ در فهرست تاالب 
به  رامسر  کنوانسیون  بین المللی  های 
ثبت رسید همچنین سازمان بین المللی 
حیات پرندگان، این تاالب را به عنوان 
پرندگان  برای  اهمیت  با  زیستگاه 
تشخیص داده  و جزو تاالب های طبیعی 
و آب شیرین کشور و  از جمله زیباترین 
مناظر آبی منطقه است.عملیات اجرایی 

احداث تصفیه خانه فاضالب شهرستان 
حضور  با  پنجشنبه  صومعه سرا 
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس 

جمهور و استاندار گیالن آغاز شد.
جلوگیری از ورود فاضالب به آب های 
تبدیل  بندرانزلی،  تاالب  و  سطحی 
استفاده  قابل  آب  به  شهری  فاضالب 
سبز  فضای  کشاورزی،  زمین های  در 
قدرت  افزایش  معابر،  شست وشوی  و 
خودپاالیی رودخانه های محلی، افزایش 
به  کمک  و  شهروندان  سطح سالمت 
نجات تاالب بندرانزلی از جمله مزایای 

اجرای این پروژه است.

تکمیل ۸۴ طرح نوسازی مدارس سمنان ۳.۴ هزار میلیارد ریال نیاز دارد

ساختمان آموزش و پرورش سمنان بعد از وقفه ۱۰ ساله تابستان افتتاح می شود

۱39 میلیارد تومان از تسهیالت کشاورزان خراسان جنوبی استمهال شد

تکمیل پروژه های فاضالبی گیالن 9 هزار میلیارد تومان اعتبار الزم دارند

استان ها 



اخبار کوتاه اخبار کوتاه

اجرای طرح محدودیت و ممنوعیت های 
تردد خودروها؛ تا بعد از کرونا 

رییس مرکز اطالعات و کنترل راهور ناجا گفت: طرح محدودیت 
و ممنوعیت های تردد برابر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
ادامه داشته و مجوزهای تردد برای سفرهای ضروری از طریق 
فرمانداری ها صادر می شود. سرهنگ احمد شیرانی افزود: 
بر این اساس ورود خودروهای شخصی با پالک غیربومی به 
شهرهای گروه قرمز و نارنجی و همچنین خروج خودروها با 

پالک بومی از این شهرها ممنوع است.
وی ادامه داد: تردد از شهرهای گروه زرد به سایر شهرهای گروه 
زرد بالمانع است ، اما محدودیت تردد شبانه نیز از ساعت 22 
تا 3 بامداد ادامه دارد.رییس مرکز اطالعات و کنترل راهور ناجا 
گفت: تردد خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی بار ، کاال و 

مسافر از این محدودیتها مستثنی هستند.
شهرها  بندی  رنگ  تغییرات  به  توجه  با  افزود:  شیرانی 
هموطنان قبل از سفر از آخرین وضعیت محدودیت شهرها 
از  اطالع  برای  کنند.  حرکت  به  اقدام  بعد  و  شوند  مطلع 
از اطالعیه های ستاد  آخرین وضعیت رنگ بندی شهرها 
در  تردد  داد:  ادامه  شود.وی  استفاده  کرونا  با  مقابله  ملی 
و  شده  دیده  یکپارچه  البرز  و  تهران  استان  دو  محدوده 
خودروهای با پالک این دو استان می توانند تا آخرین نقطه 

این استانها تردد کنند.
ثبت تخلفات ترددهای غیرمجاز در این طرح توسط دوربین 

های شهری و جاده ای به صورت هوشمند انجام می شود.

نامگذاری روزهای هفته حج اعالم شد
حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت در راستای 
بزرگداشت این ایام، نامگذاری روزهای اول تا هفتم ذی القعده 
را اعالم کرد.  با آغاز هفته حج از روز شنبه 22 تا 28 خرداد 
)اول تا هفتم ذی القعده(، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور 
حج و زیارت در راستای بزرگداشت این ایام، نامگذاری روزهای 

اول تا هفتم ذی القعده را اعالم کرد.
میالد  با  مصادف  که  نخست  روز  گزارش،  این  اساس  بر 
حضرت معصومه )س( است به عنوان »حج، مقام و منزلت 
زن«، روز دوم »حج، خودسازی و معنویت«، روز سوم »حج، 
و  اسالمی  روز چهارم »حج،مقاومت  بهداشت و سالمت«، 
دفاع از مسجد االقصی«، روز پنجم »حج، برائت از مشرکین 
رهبری«  و  والیت  حج،  ششم»  روز  و  جهانی  استکبار  و 

نامگذاری شده است.
این هفته  پایانی  این گزارش حاکی است، روز هفتم و روز 
همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری »حج، انسجام و 

اقتدار اسالمی« نام گرفته است.

پیشنهاد پرداخت پاداش کرونا به کادر 
درمان تامین اجتماعی 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از ارسال پیشنهاد پرداخت 
پاداش ایام کرونا به کارکنان مراکز درمانی درگیر کرونا تا معادل 
۱۰۰ درصد یک ماه حقوق، به هیات مدیره این سازمان برای 

اخذ مصوبه خبر داد. 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  عمومی  روابط  از  ایرنا  گزارش  به 
نظام  ساماندهی  جلسه  در  پنجشنبه  روز  ساالری  مصطفی 
رویه  افزود:  اجتماعی  تأمین  سازمان  کارکنان  به  پرداخت 
پرداخت اضافه کار و مزایای انگیزشی در خصوص همکاران 
بخش درمان مادامی که مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی 

پذیرای بیماران کرونا هستند، ادامه می یابد.
وی همچنین از ابالغ بخشنامه شیوه محاسبه و کسر هفت 
در  بازنشستگی  متقاضی  همکاران  سهم  بیمه  حق  درصد 

مشاغل سخت و زیان آور خبر داد.
ساالری با تشریح اقدامات و پیگیری های صورت گرفته در 
تامین  سازمان  کارکنان  زحمات  و  تالش ها  جبران  راستای 
اجتماعی به ویژه حوزه درمان در دوران پاندمی کرونا، اظهار 
داشت: با ابالغ این بخشنامه، بابت سنوات سخت و زیان آور 
پرستاران در حین بازنشستگی، 2۰ درصد حق بیمه پنجساله 
بر عهده سازمان و فقط هفت درصد کسورات بر عهده خود 
آنان خواهد بود که به موجب این بخشنامه سهم کارمند از 
محل پاداش پایان خدمت و طی 2۴ ماه کسر از مستمری 

بازنشستگی قابل تادیه خواهد بود.
و  محاسبه  جدید  دستورالعمل  ابالغ  از  همچنین  ساالری 
پرداخت پرکیس به پزشکان از دی سال 99 خبر داد و افزود: 
عالوه بر این، با ابالغ دستور اداری جبران کاهش غیرارادی 
عملکرد پرکیس پزشکان در ایام کرونا، جبران کاهش عملکرد 
پزشکان مشمول از اول تیر ۱399 به بعد، محاسبه و پرداخت 

خواهد شد.
به  ارسال پیشنهادی  از  اجتماعی  تأمین  مدیرعامل سازمان 
هیات مدیره برای پرداخت معوقه فوق العاده های سختی کار و 
نوبت کاری خبر داد و افزود؛ احتماال ظرف هفته آینده هر دو 
موضوع به تصویب هیات مدیره خواهد رسید که به محض ابالغ 

مصوبه، مراتب برای اجرا به استانها ابالغ خواهد شد.
ساالری همچنین با اشاره به درخواست از سازمان اداری و 
استخدامی کشور در رابطه با مجوز افزایش فوق العاده ویژه 
با  با شرایط رسته های مختلف شغلی،  متناسب  کارکنان 
قدردانی از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و رییس هیات 
امنای سازمان تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: به محض 
این  پاسخ  ابالغ  و  دستمزد  و  حقوق  شورای  مجوز  اخذ 
مرجع، اقدامات الزم در سازمان تامین اجتماعی بالفاصله 

انجام خواهد شد.
ارزیابی  های  شاخص  تصویب  و  اصالح  به  اشاره  با  وی 
مزایای  اصلی  کمیته  در  انگیزشی  مزایای  محاسبه  در 
پرداخت  سقف  اصالح  و  بازبینی  از  سازمان،  انگیزشی 
مزایای انگیزشی به کارکنان به منظور رعایت عدالت در 

پرداخت ها، خبر داد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین از شفاف سازی 
در خصوص نحوه محاسبه ساعت کارکرد و اضافه کار کارکنان 
در معرض خطر اشعه در مراکز درمانی و ابالغ مکاتبات مرتبط 

برای اجرا به استانها خبر داد.
ساالری تأکید کرد: صدور احکام کارگزینی مربوط به افزایش 
حقوق سال ۱۴۰۰ کارکنان شاغل در سازمان تامین اجتماعی 
انجام و پرداخت حقوق خرداد همکاران نیز بر اساس احکام 
صادره جدید صورت می گیرد و معوقات مربوط به احکام سال 

۱۴۰۰ نیز در آینده نزدیک پرداخت می شود.

سود، جریمه و کارمزد وام کشاورزان 
خسارت دیده بخشیده شد

رییس دیوان عدالت اداری گفت: با رأی هیئت عمومی دیوان؛ 
سود، جریمه و کارمزد وام های دریافتی کشاورزان خسارت 
دیده از حوادث غیر مترقبه، مشمول بخشودگی قرار گرفت 
و بانک ها موظف به بازگرداندن جریمه دیرکرد هستند. حجت 
االسالم والمسلمین محمد مصدق افزود: دیوان عدالت اداری 
براساس قانون اساسی تنها مرجع قضایی رسیدگی به تظلمات 
آحاد مردم در برابر قدرت حاکمه است.رییس دیوان عدالت 
اداری ادامه داد: در سال 9۶ براساس بند )خ( ماده )33( برنامه 
ششم توسعه قانونی مصوب شد؛ کشاورزانی که بر اثر حوادث 
غیر مترقبه متضرر می شوند وام به آن ها تعلق گیرد و سود وام 
و جریمه تأخیر گرفته نشود و مدت سه سال هم بازپرداخت 
شان به عقب بیفتد.حجت االسالم والمسلمین مصدق گفت: 
هیئت وزیران در سال 9۷ بخشنامه ای صادر و درباره این قانون، 
محدودیت ایجاد کرد؛ به این ترتیب که این بخشنامه کسانی 
را که وام دریافت کرده اند به دو بخش تبدیل کرد؛ کسانی 
که منبع مالی وام دریافتی شان خود بانک باشد هیچ سود و 
جریمه ای به آنان تعلق نمی گیرد، اما کسانی که منبع مالی شان 

صندوق توسعه ملی باشد، جریمه تأخیر و سود باید بدهند.
وی افزود: کشاورزان بر همین اساس متضرر شدند و تعدادی 
از آن ها به دیوان عدالت اداری دادخواست دادند تا اینکه هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال کرد و بر این 
اساس همه کشاورزان اعم از اینکه منبع مالی وام شان صندوق 
توسعه ملی یا خود بانک باشد، مشمول قانون هستند و دولت 
مکلف است همه این کشاورزان را مشمول ابطال این بخشنامه 
قرار دهد.رییس دیوان عدالت اداری افزود: بنابر این همه کشاورزانی 
که وام دریافت کرده اند بدون اینکه به دیوان عدالت اداری مراجعه 
کنند، می توانند به بانک مربوطه مراجعه کنند. ما ابالغ کرده ایم و 
دولت مکلف است عمل کند.حجت االسالم والمسلمین مصدق 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رأی دیوان از چه زمانی قابل 
اجراست، گفت: این رأی از همین االن الزم االجراست و بر اساس 
ماده )۱3( قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه دولت از روز تصویب 
ملغی می شود و همه کسانی که از آن روز تا االن متضرر شده 
اند؛ مشمول این بخشنامه هستند و گویی چنین بخشنامه ای اصاًل 
وجود نداشته است و اگر در این مدت از کسی جریمه دیرکرد هم 

دریافت شده است باید به آنها برگردانده شود.

همکاری بنیادشهید و شورای عالی مناطق 
آزاد برای اشتغال فرزندان ایثارگران

تفاهم نامه همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و شورای عالی 
مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در حوزه های 
مختلف از جمله اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران امضا شد. 
سعید اوحدی، معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید 
اشاره  با  نامه  تفاهم  این  امضای  ایثارگران در مراسم  امور  و 
رویدادهای مهم خرداد از جمله سالروز آزادسازی خرمشهر، 
رحلت امام خمینی )ره( و قیام ۱۵ خردادماه، گفت: امروز در 
همین ماه خرداد باز هم شاهد تحقق وعده های الهی و پیروزی 
مردم مظلوم فلسطین در مقابل رژیم اشغالگر صهیونیست 
انتخابات  در  پرشور  حضور  ضرورت  بر  تأکید  با  بودیم.وی 
پیش رو خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری قرار داریم، باید حماسه ای پرشور خلق شود 
تا راه شهدا و ایثارگران ادامه پیدا کند.اوحدی درباره تفاهم نامه 
همکاری مشترک بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و شورای 
عالی مناطق آزاد تجاری، اظهار داشت: در نشست های قبل 
و  بررسی شد  ایثارگری  به جامعه  مشکالت خدمت رسانی 
با توجه به اینکه دولت موظف به خدمت رسانی به جامعه 

ایثارگری است، حل این مشکالت در دستور کار قرار گرفت.
معاون رییس جمهوری با اشاره به برخی از موضوعات مطرح 
شده در این تفاهم نامه خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال پایدار 
برای فرزندان شهدا و ایثارگران و استفاده از ظرفیت ها و اسناد 
فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در مناطق آزاد به عنوان 
این  در  که  است  موضوعاتی  از جمله  گران بها  گنجینه های 
تفاهم نامه به آنها پرداخته شده است.رییس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران با تأکید بر ضرورت پیشبرد و تحقق این تفاهم نامه 
برای خدمت به جامعه ایثارگری تاکید کرد: با توجه به اینکه 
در ماه های پایانی دولت دوازدهم قرار داریم باید با جدیت کارها 
انجام شود و ارزش گذاری به جامعه ایثارگری در همه دولت ها 
عالی  دبیر شورای  مؤمنی،  گیرد.حمیدرضا  قرار  توجه  مورد 
مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این نشست 
با اشاره به تالش برای خدمات رسانی به ایثارگران در حوزه 
های مختلف از جمله اشتغال، درمان و آموزش، گفت: تالش 
می کنیم تا پایان دولت خدمت رسانی به ایثارگران شتاب پیدا 
کند و در شورای عالی مناطق آزاد تجاری به مدیران تأکید شده 
است که به اجرای این تفاهم نامه توجه ویژه ای داشته باشند.دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره 
به تأکید رییس جمهوری برای خدمات به ایثارگران تا پایان 
دولت دوازدهم، گفت: امید است با اجرای این تفاهم نامه و خدمت 

به جامعه ایثارگری ره توشه ای برای آخرت مسئوالن فراهم شود.

ممنوعیت کلنگ زنی جدید و جذب نیرو در 
شهرداری ها در ماه های پایانی شوراهای پنجم

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تاکید کرد: 
هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید در شهرداریها در ماه های 
پایانی فعالیت شورای پنجم ممنوع است.  مهدی جمالی نژاد در 
همایش معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری ها از معاونان 
عمرانی استانداری ها خواست تا نظارت الزم در ماه های پایانی 
شورای پنجم بر شوراها و شهرداری ها صورت گیرد تا شاهد 
بکارگیری نیرو و کلنگ زنی پروژه های عمرانی جدید نباشیم  .وی 
گفت: با توجه به تشکیل شوراهای جدید در سال ۱۴۰۰ ضروری 
است که نگاه و گفتمان مدیریت شهری و روستایی به مسایل تغییر 
نماید و به این دلیل باید به مباحث نوین حوزه های مدیریت شهری 
و روستایی و آشناساختن شهرداری ها و دهیاری و شوراها با 
مباحث جدید فرهنگی و اجتماعی، پاسخگویی به انتظارات 
کودکان، جوانان، زنان، افراد مسن، ورود به برندسازی، توسعه 
کسب و کارهای خرد، بکارگیری مناسب از فضای مجازی و 
حرکت در مسیر تحقق شهرها و روستاهای هوشمند و ضرورت 
برنامه ریزی برای بهره گیری اصولی و مناسب از ظرفیتهای 
شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ ها در مدیریت شهری و 

روستایی؛ توجه مضاعفی شود.

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا با 
اشاره به تامین دوزهای واکسن داخلی 
خاطر  مشخص،  بندی های  زمان  در 
نشان کرد: تا انتهای تیر ماه ۱۱میلیون 
دوز، تا مرداد ماه 2۱میلیون دوز و در 
انتهای آبان و آذر 3۰میلیون دوز واکسن 
را به تولید می رسانیم که این می تواند با 

احتساب گروه پُرخطر انجام شود. 
به گزارش ایسنا، دکتر مصطفی قانعی 
عضو پیوسته و رئیس گروه آینده نگاری، 
سالمت  کالن  رصد  و  نظریه پردازی 
فرهنگستان علوم پزشکی در نشست 
»چالش کووید ۱9 و برون رفت از آن 
به کمک واکسن تولید داخل در دولت 
علوم  فرهنگستان  محل  در   «  ۱۴۰۰
پزشکی برگزار شد گفت: در حال حاضر 
۷ واکسن در فاز پیش بالینی هستند اما 
صدور مجوز اضطرار برای واکسن برکت 
»کووایران« صادر شده تا بتوان چرخه 
واکسیناسیون کشور را با این واکسن 

تکمیل کرد.
چندین  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
قرار  تولید  عرصه  در  را  کرونا  واکسن 
دهیم، افزود: حمایت ها از این واکسن ها 
انجام شده و تا 3 میلیون دوز واکسن را 

تا آخر خرداد ماه خواهیم داشت.
تولید  این  اینکه  بر  تاکید  با  قانعی 
عدم  مشکل  می تواند  کرونا  واکسن 
واردات واکسن را حل کند و راهی برای 
برون رفت از این مساله باشد، ادامه داد:  
تحقیقات نشان می دهد که می توانیم 
وارداتی  واکسن های  بعدی  دوزهای 
به  کنیم.  تزریق  داخلی  واکسن  با  را 
و  آسترازنکا  واکسن های  مثال  عنوان 
اسپوتنیک را می توانیم با واکسن های 
حل  کوبا  و  پاستور  انستیتو  مشترک 
کنیم و این شدنی است تا از وضعیت 

همه گیری کرونا خارج شویم.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با اشاره 
در  داخلی  واکسن  دوزهای  تامین  به 
زمان بندی های مشخص، خاطر نشان 
کرد: تا انتهای تیر ماه ۱۱ میلیون دوز، 
تا مرداد ماه 2۱ میلیون دوز و در انتهای 
آبان و آذر 3۰ میلیون دوز واکسن را 
به تولید می رسانیم که این می تواند با 

احتساب گروه پرخطر انجام شود.
رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا با 
بیان اینکه هنوز در کل دنیا نتوانسته اند 
واکسیناسیون را به صورت صددرصدی 
هیچ  هنوز  شد:  یادآور  دهند،  انجام 
واکسیناسیون  درصد   ۷۰ به  کشوری 
نرسیده و در برخی موارد شاهدیم که با 
وجود واکسیناسیون ویروس های جدید 
کرونا در آن کشور دیده شده است به 
گونه ای که در شیلی علی رغم واکسینه 

شدن مردم،موارد جدید کرونا گزارش 
شده است.

وضعیت واکسیناسیون کشور
وضعیت  خصوص  در  قانعی 
تاکنون ۴  واکسیناسیون کشور گفت: 
دوز  واکسن  نفر  هزار  و 2۰۰  میلیون 
دوز  نفر  هزار   ۷۰۰ به  نزدیک  و  اول 
دوم را دریافت کرده اند؛ با این تفاسیر ۵ 
میلیون دوز در ایران به افراد و گروه های 

خاص تزریق شده است.
وی با بیان اینکه وضعیت ایران در زمینه 
در  نیم درصد  از  واکسیناسیون کمتر 
تزریق دوز دوم است، گفت: نزدیک 3 
درصد در کل کشور واکسیناسیون انجام 
گرفته اما ما باید اقداماتی را برای برون 
رفت از این شرایط فعلی داشته باشیم تا 

به واکسیناسیون کلی برسیم.
رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا با 
بیان اینکه تاکنون 2۰ کشور توانسته اند 
گفت:  دهند،  انجام  را  واکسیناسیون 
فعلی  شرایط  این  از  رفت  برون  برای 
این  باید  که  دارد  وجود  چالش هایی 

چالش ها برطرف شوند.
قانعی ایجاد زیرساخت مدیریت و پایش 
پروژه های  بر  نظارت  واکسیناسیون، 
تولیدی، تعیین جمعیت هدف، تعیین 
واکسن مورد نیاز، تعیین محل های انبار 
و تحویل، تعیین ظرفیت حمل و نقل، 
ریسک  پسماند،  سایت های  مدیریت 
انسانی و  نیروی  برنامه ریزی  سنجی، 
بودجه بندی از اقدامات تامین واکسن 
در کشور دانست و یادآور شد: تامین 
مشارکت  با  باید  واکسن  کنندگان 
عمومی و خصوصی مورد حمایت قرار 
واکسن  چالش های  بتوانیم  تا  گیرند 
کووید را در کشور حل کنیم و زنجیره 

حرکت تامین تا تزریق را میسر کنیم.
قانعی با بیان اینکه تامین واکسن از سه 
و  مشترک  تولید  داخل،  تولید  طریق 
واردات انجام می گیرد، گفت: تامین این 
واکسن ها نیاز به مدیریت اساسی دارد و 
در هر یک از این روش ها انبار، تحویل، 
تزریق، مشارکت بخش خصوصی و … 
انجام  برنامه ریزی  یک  اساس  بر  باید 

بگیرد.
آپارتاید واکسن کرونا در دنیا

کرونا  با  مقابله  علمی  کمیته  رئیس 
کشورها،  از  بسیاری  اینکه  بیان  با 
زیرساخت های تولید واکسن را داشتند، 
گفت: تولید ۱۱.۵2 میلیارد دوز واکسن 
تا انتهای 2۰2۱ در زیرساخت های مهم 

جهان برنامه ریزی شده است.
قانعی با بیان اینکه ۷.۵۵۰ میلیارد دوز 
واکسن توسط کشورهای مختلف پیش 
خرید شده است، گفت: کانادا، اتحادیه 
اروپا، آمریکا، بریتانیا و استرالیا چندین 
برابر جمعیت خود واکسن کرونا را پیش 

خرید کرده اند.
مشکالت ایران در واردات واکسن کرونا

وی با اشاره به چالش های پیش روی 
انتقال  و  نقل  کرونا،   واکسن  واردات 
بد  و  موجود  تحریم های  دلیل  به  ارز 
عهدی های کشورها در تحویل واکسن 
را از جمله چالش های کشور در واردات 
واکسن کرونا نام برد و اظهار گرد: ما این 
بدعهدی ها را از سوی هند دیدیم که 
دلیل  به  این کشور  »بهارات«  واکسن 
عدم صدور مجوز از سوی دادستان این 

کشور به ما تحویل داده نشد.
قانعی با اشاره به برخی از انتقادات در 
زمینه واردات واکسن کرونا، خاطر نشان 
کرد: همواره نقدهایی وجود داشته که 
ایران  یا  و  نشده  مدیریت  درستی  به 
این  واقع  اما در  نداشته  توانایی خرید 
بدعهدی ها و عدم اختصاص ارز نیمایی 

برای واردات وجود داشته است. 
این  رفع  ضرورت  بر  تاکید  با  قانعی 
چالش ها گفت: مقام معظم رهبری نیز 
به این موضوع تاکید دارند که در صورت 
رفع تحریم و یا بعد از تحریم نباید یک 

لحظه هم غفلت کرد.
رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا با 
سازمان  سیاست های  اینکه  بر  تاکید 
تولید  خصوص  در  باید  دارو  و  غذا 
و  حل  خصوصی  بخش  در  واکسن 
بهداشت  وزارت  بین  که  اختالفی 
نیز  دارد  وجود  جمهوری  ریاست  و 
مرتفع شود. با وجود این بدعهدی ها 

و عدم وجود سیاست های درست در 
زمینه واکسن های وارداتی الزم است 

متکی به تولید داخل باشیم.
قانعی با بیان اینکه واکسن کووایران به 
عنوان یک واکسن ایرانی تزریق را به 
زودی به عنوان واکسیناسیون عمومی 
را  اضطرار  مجوز  و  کند،  می  شروع 
واکسن های  گفت:  می کند،  دریافت 
ایرانی اکنون در وضعیت خوبی هستند 
که با حمایت از تولید داخل می توانیم 
برطرف  را  واکسن  تامین  چالش های 

کنیم.
آخرین وضعیت واکسن های ایرانی کرونا

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا در 
ایرانی  های  واکسن  وضعیت  خصوص 
گفت: واکسن یکی از شرکت ها در فاز 
مصرف  مجوز  اخذ  منتظر  بالینی  سه 
اضطراری است. این واکسن مبتنی بر 
ویروس کشته شده است عالوه بر آن 
بر  مبتنی  که  کونژوگه  واکسن  مدل 
نوترکیب است در حال طی  پروتئین 
همکاری  با  که  بوده  سه  فاز  کردن 

پاستور و کوبا است.
قانعی با بیان اینکه واکسن کووپارس 
بر  مبتنی  رازی  سازی  سرم  موسسه 
پروتئین نوترکیب در فاز دو بالینی است 
گفت: یک شرکت دانش بنیان دیگری با 
همکاری استرالیا روی واکسن مبتنی بر 
پروتئین نوترکیب فعالیت می کند و در 

فاز دو بالینی است.
وی در خصوص واکسن فخرا گفت: این 
واکسن مجوز فاز دو بالینی را به تازگی 

اخذ کرده است.
رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا با 
اشاره به واکسن دیگری که با همکاری 
بقیه اهلل و یک شرکت دیگر  دانشگاه 
پیش می رود، گفت: این واکشن مبتنی 
بر پروتئین نوترکیب است که پرونده آن 
فاز یک در  برای  دارو  در سازمان غذا 

حال بررسی است.
وی در خصوص هفتمین مدل واکسن 
ایرانی کرونا گفت: همچنین دو شرکت 
مبتنی بر ویروس کشته شده تحقیقات 
خود را به پایان رسانده اند که پرونده آنها 
اکنون به سازمان غذا و دارو ارسال شده 
از  است.قانعی در خصوص یکی دیگر 
واکسن های کرونا که توسط یک شرکت 
دانش بنیان در حال مطالعه است، گفت: 
این شرکت هنوز در مرحله کارآزمایی 
حیوانی است.وی در خصوص واکسن 
مبتنی بر mRNA گفت: این واکسن 
بر اساس  در حال تحقیقات است که 
آخرین اطالعات کارآزمایی حیوانی آن 
رو به اتمام بوده و پیش بینی می شود تا 
پایان سال کارآزمایی بالینی را به اتمام 

برساند.

به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تالش های صورت گرفته برای بازگشایی 
مدارس گفت: تالش ما باز شدن مدرسه 
در سال تحصیلی آینده است که الزمه 
این کار واکسیناسیون معلمان است و 
این موضوع مهم از اولویت های وزارت 
بهداشت است.  محسن حاجی میرزایی 
در جمع فرهنگیان استان سمنان اظهار 
نکته  انسانی  نیروی  کرد: در خصوص 
اول  درجه  در  که  است  این  اساسی 
بتوانیم به نیروی باکیفیت دست پیدا 
کنیم و دسترسی به معلمان با قابلیت، 

از حقوق دانش آموزان است.
استان  فرهنگیان  جمع  در  که  وی 
و مجازی  به صورت حضوری  سمنان 
سخن می گفت، با بیان اینکه داشتن 
امنیت شغلی از مطالبات معلمان است و 
همواره نسبت به این موضوع دغدغه مند 
بوده ایم و تعهدات قانونی خود در جذب 
گفت: ۱۰۰  داده ایم،  انجام  را  معلمان 
هزار نفر طی سال های مختلف با این 
نهاد همکاری کردند و توقع استخدام 
دارند که در میان آنها افرادی با ۶۰سال 
سن یا افرادی که رشته تحصیلی آنان 
تناسبی با ماموریت آموزش و پرورش 

ندارد نیز هستند.
وزیر آموزش و پرورش با اعالم این خبر 
تیرماه سال  استخدامی  آزمون  در  که 
و  آموزش  نفر جذب  هزار  جاری، 2۰ 
پرورش خواهند شد، اظهار کرد: تالش 
ما همواره ساماندهی بر مبنای چارچوب 
و اصولی بود که در حق کسی اجحاف 
کار  به  را  خود  مساعی  همه  و  نشود 

قانون  که  افرادی  قبال  در  تا  بستیم 
برای آنان تعیین تکلیف کرده غفلت و 

کوتاهی صورت نگیرد.
انسانی   نیروی  وضعیت  داد:  ادامه  وی 
باید به گونه ای شایسته به سامان برسد 
برای همین و دفاع از حقوق معلمان و 
شورای  در  را  مصوبه ای  آموزان  دانش 
عالی فرهنگی مصوب کردیم تا استخدام 
معلمان از بین بهترین داوطلب ها احصا 
شده و شرط جذب نیز گذراندن آزمون 
در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید 
رجایی است و هرکسی ویژگی الزم را 

داشت به کار گرفته می شود.
به  اینکه  بیان  با  میرزایی  حاجی 
تدریج به سمت رفع نگرانی فرهنگیان 
حرکت  شغلی  امنیت  تضمین  و 
بندی  رتبه  خواهیم کرد، گفت: طرح 
فرهنگیان  جامعه  مطالبات  از  یکی 
است.  تحول  سند  مولفه های  از  و 
حقوق  افزایش  تنها  رتبه بندی  هدف 
نیست در رتبه بندی معیار، استخراج 
عمومی  و  حرفه ای  صالحیت های 

ایجاد می کند  معلمان است و مجالی 
تا معلمان صالحیت خود را ارتقا دهند.

وی رأی مجلس نسبت به این موضوع را 
در زمره بی نظیرترین حمایت ها توصیف 
کرد و افزود: اختصاص رتبه بندی افراد 
ما  و  صالحیت هاست  احراز  اساس  بر 
دنبال این هستیم معلمان از امتیاز برابر 
برخوردار  با کارمندان سایر دستگاه ها 
شوند و تالش می کنیم قبل از پایان کار 

دولت این طرح اجرایی شود.
کاهش فاصله حقوق فرهنگیان با سایر 
مشاغل و کارکنان و افزایش فوق العاده 
ویژه از دیگر موضوعاتی بود که حاجی 
کرد:  اظهار  و  اشاره  آن  به  میرزایی 
سازمان امور اداری دستوری صادر کرده 
که به محض تصویب، این طرح هم اجرا 
خواهد شد.پیش از سخنان وزیر آموزش 
و پرورش هفت نفر از فرهنگیان استان 
سمنان به نمایندگی از مربیان پرورشی، 
آموزگاران  و  دبستانی  پیش  مربیان 
دوره های ابتدایی، دبیران و هنرآموزان 
و مدیران دوره های ابتدایی و متوسطه 

کردند.  مطرح  را  خود  دیدگاه های 
حضور  با  همچنین  میرزایی  حاجی 
استان  در  ولی فقیه  نماینده  دفتر  در 
سمنان، با اشاره به تالش های صورت 
گفت:  مدارس  بازگشایی  برای  گرفته 
تالش ما باز شدن مدرسه در سال آینده 
است که الزمه این کار واکسیناسیون 
از  مهم  موضوع  این  و  است  معلمان 
است.وی  بهداشت  وزارت  اولویت های 
کرونا  که  محدودیت هایی  به  اشاره  با 
ایجاد کرده، گفت:  آموزش  فرآیند  در 
ارائه آموزش در این شرایط کمی دشوار 
شده اما با وجود همه محدودیت ها، امر 
تعلیم و تربیت معلق نماند و در بستر 
مجازی به فعالیت کیفی خود ادامه داد.

وزیر آموزش  و پرورش به دغدغه مقام 
و  نهاد  این  به  نسبت  رهبری  معظم 
اجرای سند تحول بنیادین اشاره و بیان 
کرد: مقام معظم رهبری عنایت ویژه ای 
به آموزش وپرورش دارند و آینده کشور 
در گروی نظام تعلیم و تربیت است. از 
این رو سند تحول بنیادین ظرفیتی مهم 
است که مورد تأیید معظم له قرار گرفته 
اجرای درست  نهاد هم  این  اولویت  و 
مرکز  گزارش  است.به  سند  این  مفاد 
وزارت  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع 
میرزایی  حاجی  پرورش،  و  آموزش 
بنیادین  اینکه در سند تحول  بیان  با 
آموزش و پرورش مبنای کار چرخش 
از آموزش به سمت تربیت است، افزود: 
بخش های تربیتی شامل بخش اخالقی، 
عبادی، اجتماعی و اقتصادی و بدنی از 

چارچوب های این سند است.

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا خبر داد؛

تولید ۱۱ میلیون دوز واکسن ایرانی تا پایان تیر

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد

جذب 2۰ هزار نفر در آزمون استخدامی امسال
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گنبدکاووس هشت هزار هنرمند صنایع 
دستی دارد

صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث   اداره  رییس 
گنبدکاووس گفت که این شهرستان هشت هزار هنرمند فعال 
در رشته های مختلف صنایع دستی و فرش ترکمن دارد که 
پنج هزار و ۴8۱ نفر از آنان به صورت انفرادی فعالیت می کنند. 
مریم آق آتابای روز پنجشنبه در دیدار شماری از هنرمندان با 
فرماندار ویژه گنبدکاووس به مناسبت 2۰ خرداد روز جهانی 
صنایع دستی اظهارداشت: هم اکنون 3۷ کارگاه تولیدی و 
هشت شرکت تعاونی ثبت شده حوزه صنایع دستی در این 

شهرستان فعال است.
هنرمندان  دستی  صنایع  محصوالت  اینکه  بابیان  وی 
گنبدکاووس در ۱۴ فروشگاه اختصاصی عرضه می شود، افزود: 
با توجه به شرایط کرونا و نیاز به تقویت تجارت الکترونیک، 
توسط  دستی  صنایع  محصوالت  فروش  سایت  تاکنون 2۰ 

هنرمندان این شهرستان نیز فعال شده است.
آق آتابای همچنین با اشاره به اینکه خیلی از هنرمندان صنایع 
دستی ساکن در مناطق روستایی امکان فروش محصوالت 
خود از طریق فضای مجازی را ندارند، اضافه کرد: الزم است 
افرادی به عنوان پشتیبان آموزش های الزم برای بروز رسانی 
بازاریابی  کار  و  دهند  ارائه  هنرمندان  این  به  را  محصوالت 

محصوالت آنها را نیز برعهده گیرند. 
بیمه، ارائه تسهیالت، کمک به زنده نگه داشتن هنرهای بومی، 
ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی و ایجاد رشته های جدید 
هنرستان ها  در  سنتی  زیورآالت  و  سفال  آینه کاری،  مانند 
از جمله  فعالیت  برای  مناسب  مکان  قراردادن  اختیار  در  و 

خواسته های هنرمندان حاضر در نشست بود.
فرماندار ویژه گنبدکاووس نیز در این نشست با قدردانی از 
هنرمندانی که به صورت انفرادی، جمعی و خانوادگی برای 
پاسداشت هنردستی نیاکان و اقوام خود تالش می کنند، گفت: 
در 2 سال اخیر باتوجه به مشکالت اقتصادی، تحریم و شیوع 
کرونا، حمایت ها آن گونه که باید از هنرمندان در بحث بیمه و یا 

ارائه تسهیالت انجام نشده است.
انتخابات  ایام  تداخل  به  توجه  با  افزود:  کریمی  عبدالقدیر 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای 
اسالمی شهر و روستا با هفته صنایع دستی، در تیرماه نشست 
همراه  هنرمندان  از  بیشتری  جمعیت  از  دعوت  با  مفصلی 
باحضور مدیران کل مرتبط استانی برای بررسی مشکالت این 

قشر و کمک به حل آنها برگزار خواهد شد.
وی، وجود هنرمندان صنایع دستی با سطح باالیی از قابلیت را 
برای گنبدکاووس افتخاری بزرگ دانست و اضافه کرد: تولیدات 
صنایع دستی هنرمندان این شهرستان باتوجه به تخصص و 
مهارت باالی بکار گرفته شده در خلق آنها، هرکدام به تنهایی 

می توانند برندی برای استان و کشور باشند.
تا 2۶  آغاز هفته صنایع دستی )2۰  مناسبت  به  همچنین 
خرداد( نمایشگاهی از ۴2 اثر »رودوزی سنتی« خانم  صمت 
خالقی هنرمند پیشکسوت گنبدی و هنرجویانش از آیات قرآن 

کریم در این شهر افتتاح و تا 2۵ خرداد دایر خواهد بود.
شهرستان گنبدکاووس با 3۷۰ هزار نفر جمعیت و تنوع اقوام و 

فرهنگ ها در شرق استان گلستان واقع است. 

۲۰۲۲، پایان کرونا در جهان است؟
پرسش  این  طرح  با  تصویری  »لوفیگارو«  فرانسوی  روزنامه 
که آیا کشورهای ثروتمند گروه هفت، می توانند تا پایان سال 
2۰22 جهان را در برابر کرونا واکسینه کنند؟، نوشته است: این 
درحالی است که ذخیره واکسن در آفریقا ته کشیده است و 

برخی از مناطق میدان مقابله با کرونا را خالی کرده اند. 
آلبرت کوچوییـ  گوینده پیشکسوت رادیوـ  که هر روز با مرور 
تیترها و سرفصل های رسانه های جهان، مهمترین اخبار دنیا 
را روایت می کند، مطلب باال را عنوان کرده است. برخی اخبار 

روزنامه های جهان به شرح زیر است:
_ »گاردین« در گزارشی با عنوان »قصاب بوسنی« نوشته است: 
راتکو مالدیچ، مشهور به قصاب بوسنی آخرین اتهامش را برای 

نسل کشی در بوسنی را در دادگاه خواهد شنید.
_ »ال موندو«، نشریه اسپانیایی نیز نوشته است: جو بایدن، 
با نگاه به حقوق بشر رو به اذیت و آزار در  اکنون در مصر 
مصر آورده است و آن را محکوم می کند؛ این چرخش چند 
صد درجه ای رئیس جمهوری آمریکا به نسبت موضوع حقوق 

بشر است.
_ »وال استریت جورنال« در گزارشی با عنوان »افشای حمله« 
نوشته است: سند افشای حمله به ساختمان کنگره آمریکا ارائه 
شد. پرونده ها و اسناد نشان می دهند که سازمان های اطالعاتی، 
نیروهای نظامی و پلیس در برابر این حمله در زمان دونالد 
ترامپ شکست خوردند. سناتورهای آمریکایی می گویند: عدم 
دسترسی آژانس های اطالعاتی به طرح های تدارک حمله به 
کاخ کنگره و آماده نبودن پلیس آمریکا، سبب این فاجعه شد.

عکسی از ساختمان کنگره، در پشت دیوار سیم های خاردار نیز 
با این خبر همراه شده است. بر اساس این گزارش »نیروهای 
یاد شده به سناتورها گفته اند که آنها را بی هدف رها کرده بودند. 
گزارش سنای آمریکا، نخستین و شاید آخرین پرونده در این 

باره باشد«.
_ روزنامه فرانسوی »لوفیگارو« تصویری از محموله واکسن های 
کرونا که قرار است بار هواپیما شوند، منتشر کرده و نوشته 
است: آیا کشورهای ثروتمند گروه هفت، می توانند تا پایان سال 
2۰22 جهان را در برابر کرونا واکسینه کنند؟ این درحالی است 
که ذخیره واکسن در آفریقا ته کشیده است. حال آن که موج 
سوم کرونا قرار است به زودی به قاره سیاه حمله کند. تایوان هم 
همچنان قربانی مانده است. جهان در برخی از مناطق میدان 

مقابله با کرونا را خالی کرده است.
_ »وال ستریت جورنال« نیز در گزارشی با عنوان »رقیب کند 
ذهن« نوشته است: هنوز سه سالی تا انتخابات رئیس جمهوری 
آمریکا مانده است، اما از امروز دو حزب برای آن روز  شال و 
کاله می کنند. دونالد ترامپ هنوز در اندیشه پس گرفتن کاخ 

سفید است.
_ »گاردین«، روزنامه انگلیسی اما نگاهی متفاوت به این جریان 
دارد و نوشته است: ممکن است حزب دموکرات، میشل اوباما، 
همسر باراک اوباما را جایگزین جو بایدن کند. چنین انتخابی 
دونالد ترامپ را نگران می کند. او از هم اکنون هراسیده است. 

شاید هم هیالری کلینتون، بار دیگر به صحنه بیاید.
مایکل بندر، روزنامه نگار »وال ستریت جورنال« گفته است که 
ترامپ، در حاشیه گفت وگویی این پرسش را مطرح کرده است 

که چگونه من به یک رقیب کندذهن باختم.

۱۰ فیلم به جشنواره کن اضافه شد
جشنواره بین المللی فیلم کن امسال نیز چندین فیلم را به 
فهرست آثار رسمی این رویداد سینمایی در بخش های مختلف 
اضافه کرد.  بر این اساس انیمیشن  »آنه فرانک کجاست؟« 
»ورتکس«  و   غیررقابتی  بخش  در  فولمن«  »آری  ساخته 
جدیدترین ساخته »گاسپار نوئه« نیز به بخش جدید  »کن 
پریمیر« اضافه شدند. »برادرانم و من« به کارگردانی »یوهان 
مانکا« از فرانسه در بخش »نوعی نگاه« کن نمایش خواهد 
داشت و فیلم »تراالال« به کارگردانی مشترک »آرنو« و »ژان 
ماری الریو« به همراه فیلم »برترین ها« از  »آدری استرو« در 
بخش »نمایش های نیمه شب« روی پرده می روند.»دنیاهای 
جدید: گهواره تمدن« به کارگردانی »اندرو موسکاتو«، »عشق 
من« به کارگردانی »نائومی مرالن«، »قهرمانی ها« از »ماکسیم 
روی« و »امشب تنهایی؟« ساخته »ون شی پی« هم در بخش 

»نمایش های ویژه« جشنواره کن حضور خواهند داشت.
طبق اعالم پیشین در نشست خبری جشنواره کن که هفته 
گذشته برگزار شد، 2۴ فیلم از جمله فیلم »قهرمان« ساخته 
»وس  چون  فیلمسازانی  از  آثاری  کنار  در  فرهادی  اصغر 
اودیار«،  »ژاک  اوزون«،  »فرانسوا  مورتی«،  »نانی  اندرسون«، 
رقابتی  ویراستاکول« و »شان پن« در بخش  »آپیجاتپونگ 
اصلی انتخاب شده اند.هفتاد و چهارمین دوره جشنواره کن از ۶ 
تا ۱۷ جوالی )۱۵ تا 2۶ تیر( با حضور »اسپایک لی« کارگردان 
آمریکایی به عنوان رئیس هیات داوران بخش رقابتی به صورت 

حضوری برگزار خواهد شد. 

مراتب ثبت ملی ۳۳ اثر فرهنگی  تاریخی 
به استاندار تهران ابالغ شد 

مراتب ثبت 33 اثر در فهرست میراث فرهنگی تاریخی ملی 
از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به 
استاندار تهران ابالغ شد. به گزارش گروه فرهنگی ایرنا به نقل از 
میراث آریا، در یکی از نامه های دکتر علی اصغر مونسان خطاب 

به انوشیروان محسنی بندپی آمده است: 
سازمان  تشکیل  قانون  واحده  ماده  )ج(  بند  اجرای  در 
میراث فرهنگی کشور مصوب ۱3۶۴ مجلس شورای اسالمی 
و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی 
کشور مصوب ۱3۶۷ مجلس شورای اسالمی مبنی بر ثبت 
کشور  فرهنگی-تاریخی  غیرمنقول  و  منقول  ارزشمند  آثار 
در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط، مراتب ثبت اثر 
تهران،  استان  در  واقع  آهار«  دختر  »قلعه  فرهنگی تاریخی 
رودبار  رودبار قصران، دهستان  شهرستان شمیرانات، بخش 
قصران، روستای رودبار قصران که پس از طی تشریفات قانونی 
الزم به شماره 3329۵ مورخ ۱۰/۱2/99 در فهرست آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است، ابالغ می شود. 
اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت است و هر گونه 
دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر 
هویت آن شود برابر مواد ۵۵8 لغایت ۵۶9 از کتاب پنجم قانون 
مجازات های اسالمی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده، جرم 
محسوب می شود و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد 
شد و مرمت و بازسازی اثر صرفاً با تأیید و نظارت این وزارت 

ممکن خواهد بود. 

نقش صنایع دستی
 در توسعه گردشگری بررسی می شود 

منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد با همکاری شبکه تعاون 
تجارت ایران به مناسبت بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی، 
نمایشگاه صنایع دستی، کارگاه و وبینار تخصصی این حوزه را با 

حضور استادکاران برگزار می کند.  
از  نقل  به  ایرنا  فرهنگی  گروه  پنجشنبه  روز  گزارش  به 
روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد، این 
 2۱ تا  صبح   9 ساعت  از  ماه  خرداد   2۱ جمعه  نمایشگاه 
با موضوع »نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری« به 
همراه کارگاه آنالین و حضوری برگزار می شود. عالقمندان 
حقانی،  بزرگراه  نشانی  به  نمایشگاه  این  در  می توانند 
گذر  مرکزی،  بانک  شهدای  بلوار  ملی  کتابخانه  خروجی 
فرهنگ حضور یابند یا برای حضور مجازی در وبینار به این 
آدرس مراجعه کنند.دهم ژوئن مصادف با 2۰ خرداد ماه، 
روز جهانی صنایع دستی است. در کشور ایران، بیش از 3 
میلیون هنرمند و صنعتگر در 3۰۰ رشته مختلف هنرهای 

سنتی و صنایع دستی مشغول به کار هستند.

»صنایع دستی« دمیدن حیات آدمی
 در کالبد اشیاء است

میراث  پژوهشگاه  هنرهای سنتی  پژوهشی  گروه  رییس 
فرهنگی، گردشگری با تبریک روز جهانی صنایع دستی گفت: 
صنایع دستی به مثابه نفخه حیات آدمی در کالبد اشیاء، اشیائی 

که با فکر و دست خود، آنها را هستی بخشیده است.  
شریف زاده،  سیدعبدالمجید  ایرنا،  فرهنگی  گروه  گزارش  به 
رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی با انتشار  پیامی در حساب کاربری 
خود در اینستاگرام بیستم خرداد، روز جهانی صنایع دستی را 
به عاشقان و عالقه مندان جهان هنرهای سنتی تبریک گفت 
و برای همه استادان و پیشکسوتان این درگاه اصالت محور، 

سالمت و نشاط و شادمانی را آرزو کرد.
به مثابه نفخه  پیام نوشت: صنایع دستی  این  شریف زاده در 
حیات آدمی در کالبد اشیاء، اشیائی که با فکر و دست خود 
آنها را هستی بخشیده، سرآغاز وجود بشری در معنای خاص 
خویش است و از این رو مبدأ و منشأ تمامی نمودها و ظهورات 

انسان به شمار می آید. 
رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی 
آغاز  در  چه  اگر  که  دست ساخته هایی  کرد:  خاطرنشان 
نداشته اند،  مناسک  انجام  شاید  و  حوائج  رفع  جز  هدفی 
لیکن در گام های بعدی تکامل بشر، ریشه های شکل گیری 
»هنرهای سنتی«را به عنوان قدیمی ترین و اصیل ترین نوع 

هنر در سراسر جهان بالنده اند. 
وی افزود: اگر چه هنرهای سنتی در ساحت هنر، به لحاظ 
اندیشه و نوع، متفاوت از صنایع دستی است، اما نمی توان 
سنخیت میان آنها را، به خصوص از لحاظ فرم و تکنیک، 

انکار کرد.

با  همزمان  گفت:  گردشگری  معاون 
نهایی شدن پروتکل های بهداشتی ورود 
گردشگران به کشور و احتمال بازگشایی 
و  جدی  حضور  آینده،  ماه  در  مرزها 
بی شمار  ظرفیت های  از  بهره مندی 
اکسپو 2۰2۱ دبی، فرصتی طالیی برای 
گردشگری ایران فراهم کرده است. ولی 
تیموری در نشست شورای سیاست گذاری 
به  است  قرار  که  دبی  اکسپو  برگزاری 
از اول اکتبر 2۰2۱ تا  مدت شش  ماه، 
3۱ مارس 2۰22 برابر با 9 مهر ۱۴۰۰ 
تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ در شهر دبی در 
امارات متحده عربی برگزار شود، با بررسی 
صورت گرفته  اقدامات  و  پیشرفت  روند 
حوزه  حداکثری  حضور  اهمیت  درباره 
گردشگری در این رویداد مهم بین المللی، 
گفت: اکسپو پس از جام جهانی فوتبال و 
المپیک، سومین رویداد مهم بین المللی 
جهان به شمار می آید و در شرایطی قرار 
داریم که برای هر سه موضوع در حال 
حضور  همچنین  هستیم.  برنامه ریزی 
بیش از ۱92 کشور و پیش بینی بیش 
از 2۵ میلیون نفر بازدیدکننده از اکسپو 
امسال در کنار وضعیت مطلوب متراژ 
2۰۱۴ مترمربع غرفه جمهوری اسالمی 
آن  مطلوب  مکان یابی  نیز  و  ایران 

شامل قرار گرفتن در جوار غرفه های 
کشورهایی از جمله فرانسه، مکزیک و 
پرو بستری ویژه فراهم آورده است تا 
ضمن معرفی ظرفیت های گردشگری 
کشور در این نمایشگاه بتوانیم همزمان 
آوردن  فراهم  و  مرزها  بازگشایی  با 
بر  گردشگران،  حضور  ایمن  شرایط 
فاصله زمانی اندک میان دبی و شهرهای 
ایران به ویژه مناطق آزاد کشور همانند 
جذب  راستای  در  قشم  و  کیش 
این رویداد و  بازدیدکنندگان بی شمار 
فراهم آوردن امکان سفر آن ها به کشور 
تمرکز و اقدام کنیم.او افزود: در واقع به 
واسطه طوالنی بودن بازه زمانی برگزاری 

نمایشگاه از یک سوی و نزدیکی بسیار 
استان های  به  آن  برگزاری  محل 
برگزاری  امکان  کشور،  مختلف 
و  غرفه داران  برای  تورهای گردشگری 
بازدیدکنندگان بیش از ۱92 کشور در 
صورت برنامه ریزی صحیح وجود دارد.

معاون گردشگری ادامه داد: با توجه به 
این که جذب سرمایه گذاران بین المللی 
هدف  جزو  اقتصادی  بخش های  در 
اسالمی  جمهوری  پاویون  استراتژیک 
ایران به شمار می آید، از این رو صنعت 
بی شمار  ظرفیت های  و  گردشگری 
بخش سرمایه گذاری این حوزه بی شک 
جذب  از  توجهی  قابل  فرصت های 

سرمایه در این عرصه را سبب خواهد 
اهداف،  سایر  به  اشاره  با  شد.تیموری 
ایران،  حضور  چشم انداز  و  فرصت ها 
اقتصادی،  روابط  تسهیل  اظهارکرد: 
اجتماعی و فرهنگی با کشورهای حاضر 
غنی  تمدن  شناساندن  و  اکسپو  در 
تمدنی  »ایران،  شعار  رویکرد  با  ایران 
میزبان  و  اقوام  تنوع  استوار؛  و  کهن 
ملت ها« یکی از مهم ترین هدف گذاری 
صورت گرفته است که با اختصاص ۶۴ 
مترمربع غرفه ویژه بخش گردشگری 
وزارت از دو هزار و چهارده مترمربع کل 
متراژ ایران و امکان حضور و مشارکت 
صنعت گردشگری در 382 متراژ دیگر 
حوزه ها،  سایر  با  مشترک  فضاهای  از 
کمای  از  حوزه  این  برون رفت  امکان 
کرونا را به همراهی بخش خصوصی و 

فعاالن این عرصه سبب خواهد شد.
معاون گردشگری گفت: برابر مذاکرات 
و توافق به عمل آمده با برگزارکنندگان 
اکسپو، عالوه بر غرفه ای که به صورت 
اختیار حوزه گردشگری  در  تخصصی 
سالن  عمومی  فضاهای  می گیرد،  قرار 
ایران هم برای معرفی و تبلیغ جاذبه های 
گردشگری، برنامه های آیینی و موسیقی 

ایران به کار گرفته می شود.

یک هنرمند برزیلی با هدف آگاهی افزایی 
درباره ابعاد و تبعات آلودگی پالستیکی، 
شاهکارهای  معروف ترین  از  برخی 
دنیای نقاشی را با استفاده از کیسه های 
پالستیکی رها شده در طبیعت بازآفرینی 
می کند. یک هنرمند برزیلی به نام ادواردو 
برخی  آثار   )Eduardo Srur( سرور 
بدون  را  جهان  نقاشان  معروفترین  از 
استفاده از حتی یک قطره رنگ و تنها 
به کمک تکه های پالستیکی بازآفرینی 
می کند که از خیابان های شهر و حاشیه 
رودخانه ها جمع آوری کرده است. سرور 
تاکنون نسخه پالستیکی آثاری از پابلو 
و  مونه  کلود  ونگوگ،  ونسان  پیکاسو، 
تا توجهات را  اندی وارهول را ساخته 
به آلودگی ناشی از انباشت پسماندهای 
هنرمند  این  کند.  جلب  پالستیکی 
حامی محیط زیست درباره آثار جدیدش 
می گوید: این آثار برای قرن ها در تاریخ 
بشریت باقی خواهند ماند، درست مثل 
پالستیکی که در طبیعت می اندازیم.

سرور مدت هاست که در راستای آگاهی 
فعالیت  محیط زیست  درباره  افزایی 
می کند وی در گذشته در همین راستا 
آثار هنری بزرگی را در اماکن عمومی 
سائوپائولو به ویژه در امتداد رودخانه های 
آلوده این شهر پرجمعیت نصب کرده بود. 
اما با شیوع کرونا، فعالیت های این هنرمند 
به کارگاه کوچکش در سائوپائولو محدود 
شد؛ در کارگاه قلموهای رنگ جای خود 
را به یک جفت موچین دادند که به کمک 
الگوی  یک  با  رنگی  پالستیک های  آن 
خاص داخل حفره های یک تخته فرو برده 
می شدند تا یک نقاشی معروف را بازسازی 
کنند. سرور می گوید: امروزه پالستیک 
روی همه چیز و همه کس تسلط دارد 
بنابراین در این مجموعه آثاری را خلق کردم 
که در آنها از هیچ رنگ و چسبی استفاده 
نشده است، تمام تصویری که می بینید 
محصول کنار هم قرار گرفتن کیسه های 
پالستیکی رها شده در طبیعت است.این آثار 
هیجان انگیز و منحصربه فرد نیمه دوم سال 

2۰2۱ میالدی در نمایشگاهی با عنوان 
Natureza Plástica )طبیعت پالستیکی( 
در سائوپائولوی برزیل به نمایش گذاشته 
خواهند شد. بخش بزرگی از سیاره زمین 
غرق پالستیک هایی است که در طبیعت 
رها شده اند؛ پالستیک هایی که به حیات 
حیوان و انسان آسیب می زند. پالستیک ها 
تا مدت طوالنی )بعضا ۴۰۰ سال( تجزیه 
نمی شوند و در طبیعت باقی می مانند، 
بقای حیات وحش را تهدید و مواد سمی 
آزاد می کنند. پالستیک ها همچنین در 
تسریع روند گرمایش زمین و تغییرات 
تمام  تقریبا  دارند؛  نقش  هم  اقلیمی 
محصوالت پالستیکی از یک سری مواد 
شیمیایی ساخته می شوند که محصول 
حتی  و  نفت  گاز،  چون  سوخت هایی 
زغال سنگ هستند.با توجه به سرعت 
پالستیکی  محصوالت  تولید  باالی 
زباله های  دفع  در  دولت ها  ناتوانی  و 
از  یکی  به  پالستیکی  آلودگی  حاصل، 
محیطی  زیست  معضالت  جدی ترین 

دنیای امروز بدل شده است. پیش بینی 
می شود تولید پالستیک تا سال 2۰3۰ 
میالدی ۶۰ درصد افزایش یابد و تا سال 
2۰۵۰ سه برابر شود.براساس آمار منتشر 
شده در سال 2۰۱9 میالدی، کشورهای 
ساحلی هرساله حدود 8 میلیون تن زباله 
پالستیکی به دریاها و اقیانوس ها می ریزند. 
 ۵ گذاشتن  با  است  معادل  مقدار  این 
کیسه پر از زباله در هر یک قدم از خط 
ساحلی جهان. آلودگی پالستیکی بیشتر 
در کشورهای در حال توسعه آسیا و آفریقا 
شایع است که یا سیستم جمع آوری زباله 
ندارند یا اگر هم دارند کارآمد نیست. اما 
کشورهای پیشرفته به ویژه کشورهایی 
که نرخ بازیافت در آنها پایین است نیز 
در جمع آوری اصولی پالستیک های دفع 
شده با مشکل رو به رو هستند. انباشت 
آنقدر  روزها  این  پالستیکی  زباله های 
فراگیر شده که کشورهای عضو سازمان 
ملل را بر آن داشته تا یک معاهده جهانی 

درباره آن بنویسند.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
با تقدیر از دست اندرکاران طرح برنامه 
راهبردی نهاد گفت: این طرح یک نوزایی 
برای کتابخانه های عمومی کشور خواهد 
بود و در آینده نزدیک شرایط جدیدی را 
برای کتابخانه های عمومی رقم خواهد زد.  
مراسم اختتامیه طرح ماموریت کتابخانه 
من  با حضور علیرضا مختارپور، دبیرکل 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور، امین 
متولیان، معاون برنامه ریزی، پژوهش و 

فناوری اطالعات، مهدی رمضانی، معاون 
توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی، 
هوتن والی نژاد، معاون امور اداری و مالی، 
مهدی توکلیان، مدیرکل روابط عمومی 
و امور بین الملل، هادی ناصری طاهری، 
استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
تهران، سیامک محبوب، مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی، یوسف عابدی، رئیس گروه 
برنامه ریزی نهاد و با ارتباط ویدئویی 
با کتابخانه های مشارکت کننده در این 
طرح در سالن جلسات کتابخانه مرکزی 
پارک شهر برگزار شد.لزوم بهره گیری از 
مرتبط  امکانات دستگاه های  و  ارتباط 
در تدوین اسناد راهبردیدر این مراسم 
از  تقدیر  ضمن  مختارپور،  علیرضا 
اقدامات و فعالیت های معاونت برنامه 
ریزی پژوهش و فناوری اطالعات نهاد و 
ادارات مرتبط در طراحی و اجرای این 
طرح گفت: امروزه تمام دستگاه ها در 

کشور در موضوع نگارش اسناد با مسائل 
بسیاری مواجه هستند؛  و چالش های 
و  نگارش  در  مثال  عنوان  به  که  چرا 
تدوین یک سند فرهنگی باید ارتباط 
فرهنگی، سند  باالدستی  اسناد  با  آن 
مهندسی فرهنگی،  سند چشم انداز، 
برنامه پنج ساله توسعه، با برنامه بودجه 
ساالنه، شرح وظایف دستگاه و سازمان 
توجه  تغییر شرایط مورد  و همچنین 
قرار گیرد.وی افزود: در روزگاری به سر 
می بریم که تغییرات اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی نسبت به دوره های پیشین 
بسیار با سرعت پیش می رود. به عنوان 
مثال به اذعان بسیاری از کارشناسان 
وقوع بیماری کرونا تاریخ را به دو بخش 
تقسیم کرده است و برخی از صاحب 
کرونا  پسا  دوران  که  معتقدند  نظران 
بازگشت به دوران پیش از کرونا نیست؛ 
چرا که تغییرات عمیقی در حوزه های 

بشر  زندگی  مختلف  ابعاد  و  مختلف 
ایجاد کرده است.دبیرکل نهاد با تاکید 
بر ارتباط با سایر دستگاهها و استفاده 
از امکانات مشترک در تعیین راهبردها 
و نوشتن اسناد گفت: در جلسه ای که 
در شورای فرهنگی عمومی برگزار شد، 
و  آموزش  وزارت  معاونان  و  مدیران 
پرورش گزارشی از ظرفیت های مختلف 
شبکه »شاد« و بازدید روزانه یک میلیون 
نفر در این پلتفرم و برنامه را ارائه کردند. 
در آن جلسه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و سایر اعضا اظهار داشتند از این 
برای  شده  ایجاد  زیرساخت  و  پلتفرم 
سایر  با  فرهنگی  مشترک  فعالیت های 
به  استفاده شود و  دستگاه های مرتبط 
کتابخانه های  نهاد  از  مشخص  طور 
عمومی برای این همکاری مشترک نام 
این  در  اقداماتی  است  بردند که قرار 

زمینه صورت گیرد.

دیدن«،  برای  »مرزی  نمایشگاه های 
هنری  »رویداد  جنگ«،  در  »زیبایی 
»مرثیه ای  و  دیگر«  »نگاهی  فاصله«، 
 2۱( جمعه  روز  از  رویا«  یک  برای 
خانه  گالری های  در  خردادماه( 

هنرمندان ایران آغاز به کار می کنند. 
شامل  دیدن«  برای  »مرزی  نمایشگاه 
کالژ  و  دستی  چاپ  طراحی   32
را  نقاش  کاوه  سارا  از  آثاری  و  است 
دربرمی گیرد که از 2۱ تا 3۱ خرداد در 
گالری »میرمیران« همه روزه از ساعت 
است.  عالقه مندان  میزبان   2۱ تا   ۱۵
این نمایشگاه روز جمعه )2۱ خرداد( 

ساعت ۱۷ افتتاح می شود.»زیبایی در 
عکسی  نمایشگاه  عنوان  نیز  جنگ« 
تا   2۱ که  است  حسینی  فاطیما  از 
خانه  »ممیز«  گالری  در  خرداد   3۱
این  بود.  خواهد  دایر  ایران  هنرمندان 
نمایشگاه نیز از ساعت ۱۷ روز جمعه 
فرهنگی  رایزن  با حضور  )2۱ خرداد( 
سفارت افغانستان در تهران و برخی از 
هنرمندان تجسمی آغاز به کار می کند.

هنری  »رویداد  نمایشگاه  همچنین 
فاصله« نیز به همت گروه »سفر هنر« 
و با موضوع فاصله گذاری اجتماعی در 
شرایط شیوع بیماری کرونا آغاز به کار 

مسابقه   وار  قالبی  رویداد  این  می کند. 
دارد و آثار ارسالی توسط داوران بررسی 
شده و در نهایت 3۰ اثر برای شرکت در 
نمایشگاه برگزیده شده اند که به همراه 
تعدادی از آثار هنرمندان مهمان در این 

رویداد نمایش داده خواهند شد. 
خرداد   3۱ تا  نیز  نمایشگاه  این 
در   2۱ تا   ۱۵ ساعت  از  روزه  همه 
میزبان  »بهار«  و  »نامی«  گالری های 
این  افتتاحیه  است.  عالقه مندان 
رویداد نیز روز جمعه )2۱ خرداد( از 
می شود.نمایشگاه  برگزار   ۱۷ ساعت 
آثاری  با  نیز  دیگر«  »نگاهی  عکس 

»تابستان«  گالری   در  ندا شیرازی  از 
در روزهای 2۱ تا 3۱ خرداد از ساعت 
بود.نمایشگاه  خواهد  دایر   2۱ تا   ۱۵
ابراهیم برفرازی، هنرمند نقاش نیز با 
عنوان »مرثیه ای برای یک رویا« شامل 
اثر   ۵۴ و  او  مجموعه   ۶ از  منتخبی 
فیگوراتیو و پرتره با محوریت به تصویر 
کشیدن چهره اشخاص در مرزی میان 
واقعیت و رویا با تعبیر خالق آن است.

بازدید از نمایشگاه های خانه هنرمندان 
ایران از 2۱ تا 3۱ خرداد از ساعت ۱۵ 
تا 2۱ برای عموم عالقه مندان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی امکان پذیر است.

معاون گردشگری تشریح کرد

برنامه های ایران برای اکسپو دبی

هنر، نقش مخرب پالستیک در محیط زیست را نشانه رفت؛

بازآفرینی شاهکارهای هنری با کیسه های پالستیکی

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور:
طرح برنامه راهبردی نهاد به نوزایی کتابخانه های عمومی منجر خواهد شد

5 نمایشگاه در خانه هنرمندان ایران برپا می شود

فرهنگی
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ذوالفقارنسب: 
سطح فنی فوتبال انتخابی المپیک ناشنوایان 

پایین  بود
دلیل  به  ایران گفت:  ناشنوایان  فوتبال  ملی  تیم  فنی  مدیر 
محدودیت های کرونایی تیم های زیادی در مسابقات انتخابی 
شرکت نداشتند و سطح فنی رقابت ها نسبت به دوره های 
قبلی پایین تر بود؛ ضمن اینکه تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران 

می تواند یکی از مدعیان در برزیل باشد. 
به گزارش ایرنا، بیژن ذوالفقارنسب با بیان اینکه در رقابت های 
فوتبال انتخابی المپیک، هفت تیم حضور داشتند، گفت: برخی 
تیم ها نسبت به دوره قبل قوی ظاهر نشدند که البته با توجه 
به شرایط کرونا طبیعی است اما بیشتر تیم های شرکت کننده 

از جمله تایلند و مالزی رشد قابل قبولی داشتند.
را پشت سر  آمادگی خوبی  ایران دوران  تیم  داد:  ادامه  وی 
گذاشتند و با سرمربیگری محمد حسین ضیایی کادر فنی 
خوبی دارد ضمن اینکه بازیکنان بسیار با انگیزه ای در این 
تیم حضور دارند و همین باعث افزایش فرصت تیم در المپیک 

ناشنوایان می شود.
این کارشناس فوتبال اضافه کرد: تیم کشورمان در هر دوره 
جوانگرایی می کند، ولی به نظر می رسد تیم فعلی با توجه به 
تمرینات خوب و همچنین فرصت زیادی که برای تمرین دارند 

می تواند یکی از مدعیان در برزیل باشد.
ذوالفقارنسب ادامه داد: اگر این تیم با شرایط فنی خوبی که 
دارد، بتواند تمرینات مستمری داشته و ماهانه یک یا دو مسابقه 
بدهد که البته جزو برنامه های فدراسیون نیز محسوب می 
شود، در دستور کار قرار دهد، به ارتقا فنی و آمادگی جسمانی 

بهتری رسیده  و حرف هایی برای گفتن خواهد داشت.
سطح فوتبال ناشنوایان آسیا در سطح جهان در سطح قابل 
قبولی است و تیم های ایران و عربستان در سطح باالی جدول 
آسیا هستند که البته عربستان به دالیل مشکالت کرونایی 
حضور نداشت و تیم کره که همیشه جزو مدعیان در سطح 
جهان و المپیک بود به دلیل استفاده از بازیکنان بسیار جوان 

یا تغییر بازی نتوانست در حد و اندازه همیشگی ظاهر شود.
ذوالفقار نسب گفت: سایر کشورهای جهان در ورزش ناشنوایان 
برنامه ریزی و تالش زیادی می کنند و در سطح قهرمانی 
فعالیت جدی دارند و ما نیز باید برای فوتبال و سایر رشته 
های ناشنوایان در استان های مختلف کشور فرصت و فضای 
فعالیت ورزشی برای این قشر از جامعه فراهم کنیم زیرا این 
افراد در جهان بدون صدا زندگی می کنند و نیاز دارند مورد 

حمایت قرار گیرند.

بابک صمدیان سرمربی تیم فوتبال پاس 
همدان شد

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت که »بابک 
صمدیان« به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پاس منصوب 
شد. »محرم روزبه« روز پنج شنبه در گفت وگوی اختصاصی 
با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: صمدیان از مربیان و مدرسان 
باتجربه فوتبال همدان است و به همین دلیل به عنوان سرمربی 
جدید تیم پاس انتخاب شده است.وی بیان کرد: چهار بازی تا 
پایان فصل جاری لیگ دسته دوم فوتبال کشور باقی مانده و 
با صالحدید مسووالن، سکان هدایت تیم  پاس در بازی های 
باقیمانده به صمدیان سپرده شد.روزبه افزود: صمدیان از مربیان 
توانمند فوتبال همدان است که پیش از این نیز سابقه مربیگری 
در پاس و شهرداری را داشته و اکنون می تواند به این تیم 
کمک کند.وی گفت: مراسم معارفه سرمربی تیم فوتبال پاس 
در تمرین آماده سازی تیم برگزار شد و صمدیان به طور رسمی 
کار خود را آغاز کرد.سرمربی جدید تیم پاس نیز گفت: چهار 
بازی سرنوشت ساز در پیش رو داریم و هدف اصلی ما بقای 
تیم در لیگ دسته 2 است.»بابک صمدیان« افزود: می دانم در 
شرایط فعلی پذیرش سرمربیگری تیم پاس ریسک بزرگی 
است ولی انتظار حمایت همه جانبه را دارم.وی گفت: در این 
چهار بازی همه باید تالش کنند تا تیم پاس در لیگ 2 حفظ 
شود.صمدیان پیش از این مدیر آکادمی باشگاه پاس همدان 
بود.تیم پاس هم اکنون با قرار گرفتن در رده دهم جدول گروه 

ب لیگ 2، در خطر سقوط قرار دارد.

تیم فوتبال ناشنوایان ایران قهرمان 
آسیا و المپیکی شد

انتخابی  مسابقات  قهرمانی  مقام  به  عراق  شکست  با  ایران 
المپیک 2۰22 فوتبال ناشنوایان آسیا و اقیانویسه رسید  و به 

المپیک 2۰22 برزیل راه یافت. 
به گزارش ایرنا، فینال مسابقات انتخابی آسیا و اقیانوسیه از 
ساعت ۱8 پنجشنبه در زمین المپیک  در جزیره کیش بین 
ایران و عراق در حال پیگیری شد و ایران توانست سه بر 2 

رقیب سنتی خود عراق را شکست دهد.
ملی پوشان ایران در نیمه اول 2 گل توسط حسین مصباحی و 
مصطفی حیدری و یک گل در نیمه دوم از نقطه پنالتی توسط 
علیرضا بسیج کاپیتان تیم وارد دروازه عراق کردند و بازیکنان 

عراق نیز 2 گل خود را در نیمه دوم به ثمر رساندند.
نیز همزمان در زمین  ازبکستان و کره جنوبی  تیم های م 
ورزشی شماره 2 المپیک کیش دیدار داشتند که این بازی با 

تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.
در این رقابت ها ایران و ازبکستان هر کدام با سه برد و یک 
تساوی ۱۰ امتیازی ، کره با 2 برد و یک تساوی هقت امیتازی، 
عراق با 2 برد ۶ امتیازی، تایلند با یک برد سه امتیازی و مالزی 
نیز با یک تساوی یک امتیازی شدند و افغانستان نیز با صفر 

امتیاز در قعر جدول قرار گرفت.
در این رقابت ها ایران قهرمان، عراق نائب قهرمان، ازبکستان 
وکره به عنوان تیم های سوم و چهارم به المپیک 2۰22 برزیل 

راه یافتند.
رقابت های انتخابی فوتبال ناشنوایان آسیا و آقیانوسیه ساعت 
۱8 عصر چهارشنبه۱2 خرداد با حضور هفت تیم برتر این 

مناطق در جزیره کیش آغاز شد.
کیش دارای  ۴39 هزار متر مربع فضای ورزشی دارد که سرانه 
ورزشی آن ۱۱ متر برای هر نفر بوده که ۱۱ برابر کل کشور و 

۴ برابر میزان جهانی است .
هم اکنون 38 هیات ورزشی در جزیره کیش فعال بوده که 
موسسه ورزش و تفریحات سالم این جزیره امسال برنامه های 
آموزشی، ارتقاء، اعزام، اردو و مسابقه مختلف را تدارک دیده 
است؛ در جزیره کیش حدود هفت هزار ورزشکار سازمان یافته 

و بیمه شده و ۶۷ مربی فعالیت دارند.
جزیره کیش هم اکنون ۴3 هزار نفر جمعیت دارد و در ۱8 

کیلومتری کرانه باختری ایران واقع شده است.
این جزیره از دیرباز تاکنون به دلیل موقعیت استراتژیک، زیبایی 
های بی نظیر و توسعه همه جانبه اقتصادی و گردشگری مقصد 
گردشگران و فعاالن حوزه تجارت و اقتصاد بوده و همواره یکی 

از مطرح ترین مناطق آزاد کشور محسوب می شود.

نایب رییس فدراسیون فوتبال:
میزبانی بالروس بسیار 
خوب و حرفه ای است

نایب رییس فدراسیون فوتبال گفت: میزبانی بالروس از تیم 
ملی فوتبال زنان بسیار خوب و حرفه ای است و امیدوارم ما نیز 

بتوانیم میزبانی خوبی از آن ها در ایران داشته باشیم. 
»شهره موسوی« روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا در خصوص 
دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال زنان کشورمان مقابل بالروس 
اظهار داشت: بازی بسیار خوبی بود و بچه ها همه تالششان را 
به کار گرفتند تا بازی خوبی ارائه دهند. به هر حال ما دو سال 
هیچ دیداری نداشتیم و بعد از این دو سال نباید از تیمی که در 

عرض سه هفته جمع شده، انتظار زیادی داشته باشیم.
وی افزود: بازیکنان ما همین که با تمام وجودشان در این بازی 
به میدان آمدند و برای موفقیت تیم ملی تالش کردند، خیلی 
ارزشمند است. وی ادامه داد: درست است نتیجه ای که دوست 
داشتیم، بدست نیامد اما باید یادمان باشد که بالروس تیمی 
بسیار قوی و حرفه ای است. در این دوسالی که ما کار نکردیم، 
بالروسی ها اردو داشتند و به طور مرتب کار خود را پیش بردند.

موسوی خاطرنشان کرد: سطح فنی و آمادگی جسمانی آن ها 
را نشان  زنان  فوتبال  تیم ملی  این شجاعت  بود.  باال  بسیار 
سراغ  به  تدارکاتی  بازی های  شروع  برای  که  چرا  می دهد 
بالروس رفتیم. جا دارد از زحمات سرمربی، کادرفنی و تالش 

بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان تشکر کنم.

ورزش های  کنفدراسیون  رییس 
ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه گفت: تیم 
در  درخشان  حضور  برای  ایران  ملی 
المپیک 2۰22 برزیل نیازمند حمایت 

مسووالن است. 
به گزارش ایرنا، ایران عصر پنجشنبه با 
شکست سه بر 2 عراق به مقام قهرمانی 
مسابقات انتخابی المپیک 2۰22 فوتبال 
ناشنوایان آسیا و اقیانویسه رسید  و به 

المپیک 2۰22 برزیل راه یافت.
در  دیدار  این  پایان  در  پرگر  محمد 
جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تیم 
ملی فوتبال ناشنوایان ایران از تیم های 
قدرتمند آسیا است اظهار داشت: بازی 
خوبی از سوی تیم های ملی ایران و 
عراق به نمایش گذاشته شد که نشان 
از توانمندی بازیکنان هر 2 تیم داشت.

برای  نیز  عراق  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قهرمانی این مسابقات در میدان حضور 
داشت اضافه کرد: ایران توانست با ارایه 
بازی فنی رقیب خود را شکست دهد و 

به المپیک راه پیدا کند.
پرگر در انتخابات کنفدراسیون ورزش 
اقیانوسیه  و  آسیا  ناشنوایان  های 
نمایندگان  رای  حداکثر  با  توانست 
دومین  برای  انتخابات  در  حاضر 
این  ریاست  کرسی  متوالی  دوره 

کنفدراسیون را کسب کند.
و  آسیا  انتخابی  مسابقات  فینال 
در  پنجشنبه  از ساعت ۱8  اقیانوسیه 
بین  المپیک  در جزیره کیش  زمین 
و  پیگیری شد  در حال  عراق  و  ایران 
سنتی  رقیب  بر 2  سه  توانست  ایران 

خود عراق را شکست دهد.
ملی پوشان ایران در نیمه اول 2 گل 
مصطفی  و  مصباحی  حسین  توسط 
حیدری و یک گل در نیمه دوم از نقطه 
پنالتی توسط علیرضا بسیج کاپیتان تیم 
وارد دروازه عراق کردند و بازیکنان عراق 
نیز 2 گل خود را در نیمه دوم به ثمر 

رساندند.
جنوبی  کره  و  ازبکستان  م  های  تیم 

شماره  ورزشی  زمین  در  همزمان  نیز 
2 المپیک کیش دیدار داشتند که این 

بازی با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.
ازبکستان  و  ایران  ها  رقابت  این  در 
هر کدام با سه برد و یک تساوی ۱۰ 
امتیازی ، کره با 2 برد و یک تساوی 
هقت امیتازی، عراق با 2 برد ۶ امتیازی، 
تایلند با یک برد سه امتیازی و مالزی 
نیز با یک تساوی یک امتیازی شدند 
و افغانستان نیز با صفر امتیاز در قعر 

جدول قرار گرفت.
قهرمان، عراق  ایران  رقابت ها  این  در 
نائب قهرمان، ازبکستان وکره به عنوان 
المپیک  به  چهارم  و  سوم  های  تیم 

2۰22 برزیل راه یافتند.

ناشنوایان  انتخابی فوتبال  رقابت های 
عصر   ۱8 ساعت  آقیانوسیه  و  آسیا 
هفت  حضور  با  خرداد  چهارشنبه۱2 
تیم برتر این مناطق در جزیره کیش 

آغاز شد.
کیش دارای  ۴39 هزار متر مربع فضای 
ورزشی دارد که سرانه ورزشی آن ۱۱ 
متر برای هر نفر بوده که ۱۱ برابر کل 

کشور و ۴ برابر میزان جهانی است .
هم اکنون 38 هیات ورزشی در جزیره 
ورزش  موسسه  که  بوده  فعال  کیش 
امسال  جزیره  این  سالم  تفریحات  و 
برنامه های آموزشی، ارتقاء، اعزام، اردو و 
مسابقه مختلف را تدارک دیده است؛ در 
جزیره کیش حدود هفت هزار ورزشکار 
سازمان یافته و بیمه شده و ۶۷ مربی 

فعالیت دارند.
نفر  اکنون ۴3 هزار  جزیره کیش هم 
جمعیت دارد و در ۱8 کیلومتری کرانه 

باختری ایران واقع شده است.
دلیل  به  تاکنون  دیرباز  از  جزیره  این 
بی  های  زیبایی  استراتژیک،  موقعیت 
و  اقتصادی  توسعه همه جانبه  و  نظیر 
گردشگری مقصد گردشگران و فعاالن 
حوزه تجارت و اقتصاد بوده و همواره 
یکی از مطرح ترین مناطق آزاد کشور 

محسوب می شود.

مدیریت باشگاه استقالل در این مدت 
روزهای عجیبی را پشت سر می گذارد 
که یکی از آن ها مشکالت حضور گابریل 
پین در استقالل است.  باشگاه استقالل 
این روزها در حوزه مدیریت، اتفاقات پر 
فراز و نشیبی را پشت سر می گذارد و 
هر روز شاهد یک چالش تازه در حوزه 
مدیریت هستیم.یکی از مسائلی که در 
این مدت، چالش مهم باشگاه استقالل 
گابریل  به شمار می آید، بحث حضور 
پین در جمع آبی پوشان پایتخت است. 
حل  باشگاه  در  همچنان  چالش  این 
نشده و مجیدی در خصوص این مساله 

گالیه های زیادی مطرح کرده است.
ایتالیایی خود  مجیدی درباره دستیار 

مدیرعامل  مددی،  که  کرده  اعالم 
استقالل تعهدی به حمایت مالی جهت 
او  نخواهد داشت.  پین  گابریل  حضور 
گفت:  »خیلی تالش کردم تا یک مشاور 
علی  آقای  کمک  با  را  خارجی  خوب 
اینکه  بیاورم )بدون  نامداری به تهران 
هزینه ای برای باشگاه داشته باشد( اما 
به اطالع می رسانم با وجود اعالم رسمی 
حضور  بودن  بالمانع  برای  فدراسیون 
خارجی ها در فصل بعد، آقای مدیرعامل 
می گوید که پولی برای خرید مربی و 

بازیکن ندارد و نمی تواند تعهد بدهد.«
هیات  عضو  نظری  حجت  همچنین 
خصوص  در  استقالل  باشگاه  مدیره 
استقالل  در  پین  گابریل  حضور 

کرد.  مطرح  توجهی  قابل  اظهارات 
آقای  بین  مورد  این  »در  گفت:  او 
صحبت هایی  مددی  آقای  و  مجیدی 
این  به  مدیره  هیات  و  شده  مطرح 
موضوع ورود نکرده است و هر چیزی 
سرمربی  و  مدیرعامل  میان  بوده  که 
این  در  است.  گرفته  شکل  استقالل 
مدت صحبت هایی شنیدیم که هواداران 
را نگران کرده و در هیات مدیره به این 
موضوع ورود خواهیم کرد و تالش ما 
بر این است که اختالفات را در صورت 
وجود برطرف و امکانات را برای سرمربی 

استقالل فراهم کنیم.«
عدم تعهد مددی به انجام هزینه های 
و  مجیدی  ایتالیایی  دستیار  حضور 

به  استقالل  مدیره  هیات  ورود  عدم 
این موضوع یکی از اتفاقاتی است که 
شاید در مدیریت باشگاهی بزرگی مثل 
استقالل بی سابقه باشد. فرهاد مجیدی 
با  مذاکره  از  پایتخت  داربی  از  پیش 
گابریل پین خبر داده بود و همچنین 
رسما  استقالل  باشگاه  پیش،  روز   ۱۰
به  ایتالیایی  مربی  این  که  کرد  اعالم 

جمع آبی پوشان اضافه خواهد شد.
از  خبری  همچنان  اما  وجود  این  با 
حضور دستیار ایتالیایی مجیدی نیست 
در  استقالل  باشگاه  مدیریت  میان  و 
این موضوع ناهماهنگی موج می زند و 
مشخص نیست که حضور گابریل پین 
در استقالل چه زمانی نهایی خواهد شد.

در  جهان  قهرمانی  طال  مدال  دارنده 
مسابقات  نابینایان گفت:  رشته جودو 
گرند پری برای ما یک تورنمنت بسیار 
مفید بود و سهمیه خود را قطعی کردم. 
با این شرایط به دنبال بهترین نتیجه در 
پارالمپیک هستم. »محمدرضا خیراهلل زاده« 
با بیان اینکه سهمیه وی و وحید نوری 
توکیو قطعی شده است  به  اعزام  برای 
اظهار داشت: ما در مسابقات باکو رقابت 

سختی داشتیم و کالسبندی الزم را نیز 
گذراندیم. در این مسابقات 2 مدال نقره 
به ایران رسید و من همچنان نفر نخست 
و  کیلوگرم هستم  اضافه ۱۰۰  به  وزن 
وحید نوری نیز نفر دوم وزن خود به شمار 
می رود.وی ادامه داد: این مدال ها موجب 
شد تا سهمیه من و نوری قطعی شود و 
نامم نیز در لیست اعزام قرار دارد. کمیته 
ملی پارالمپیک نیز تمام تدابیر برای ما 

به  کامل  آمادگی  با  تا  گرفته  نظر  در 
مسابقات برویم. اما مشکالتی پیش روی 
جودو نابینایان است. وی در تشریح این 
مشکالت گفت: تعلیق فدراسیون جودو 
ورزش  بین المللی  نهادهای  سوی  از 
یکی از مهمترین مشکالت ما است هر 
چند که جودو نابینایان از این تعلیق به 
طور مستقیم آسیب ندید اما مشکلی 
که وجود دارد آن است که ما حریف 

تمرینی نداریم و باید از حریفان رشته 
جودو در بخش سالم ها استفاده کنیم.

خیراهلل زاده تصریح کرد: امیدوارم هر چه 
زودتر تعلیق برداشته شود و ما بتوانیم 
تمرینات خود را با حضور حریفان دنبال 
کنیم. اگر بخواهیم حریف تمرینی نابینا 
در جودو داشته باشیم باید اردو مشترک 
با دیگر کشورها برگزار کنیم که اعزام با این 

شرایط کرونایی کار راحتی نیست.

تیم ملی ایران برای حضور در مسابقات المپیک حمایت شود

ناهماهنگی در استقالل در ماجرای دستیار ایتالیایی مجیدی

سهمیه من قطعی و به دنبال کسب بهترین مدال پارالمپیک هستم 

ورزش

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

نظر به این که در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رأی 
شماره 2۷۱-۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/2/۱9 تصرفات خانم/ آقای محمد قربانی زاده دهکردی فرزند درویشعلی صادره 
از فارسان   دارای کد ملی شماره  ۵۵۵9۷8۵۵۱2 نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 38۴/۰2  متر مربع در 
قسمتی از ششدانگ پالک ثبتی  38۴8 تا 38۵2 و 38۵۵ و 38۶3 واقع دربخش ۱ اهواز  اخبار خروجی بنام 
درویشعلی قربانی زاده دهکردی و ورثه مرحوم و درویشعلی قربانی زاده و ماندنی شصت پاره  منجر بصدور رأی 
گردیده لذا برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا 
هرکس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی  بمدت 
دو ماه اعتراض خود را مستقیماً به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر 

مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
۵/۵۱3/م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول آگهی: ۱۴۰۰/۰3/22                            تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
نصرت اله - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

آگهی فقدان سند مالکیت
استشهاد گواهی شده  برگ  تسلیم دو  با  آقای/ خانم عبدالکریم شبوطی  
  9۱3/۶۴۶۶ پالک  ششدانگ  سند  که  است  مدعی  اهواز   ۱۵9 دفترخانه 
واقع در بخش ۷  اهواز  که به نام وی سابقه ثبت و سند مالکیت به شماره 
۶۶۵۷۴3 صادر و تسلیم گردیده  که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده لذا 
بدستورتبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
یا  انجام معامله  نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی  اطالع عموم یک 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار این آگهی اعتراض خود را با ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم 
سند  واخواهی  عدم  و  قانونی  مهلت  شدن  ازسپری  پس  اینصورت  درغیر 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰3/22

۵/۵28/م/الف
هاشمی  -  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک اهواز

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

نوبت اول
 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰329۰۱2۰۰۱۷۴۵هیات 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  اسماعیل محمدی فرزند مالک بشماره شناسنامه 3۷8صادره از گرمسار در 
یک قطعه محوطه و ساختمان مسکونی به مساحت 2۰93/9۴ مترمربع از قطعه ۶۰ تفکیکی از پالک 39 
اصلی  واقع در گرمسار قریه کردوان خریداری از مالک رسمی آقای ٫خانم اسماعیل محمدی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شناسه  آگهی: ۱۱۴۶۶9۷

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰3/22                          تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۰۴/۰۷
علی اکبر شاه حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار

قوه قضائیه 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای حسن حاجی زاده فرزند نورعلی شماره شناسنامه ۷8۶ باستناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده 
منضم به تقاضای کتبی دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت دفترچه ای 
به شماره سریال چاپی ۶8۶2۴ مربوط به شش دانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه بمساحت ۱9.2۵ متر مربع تحت پالک 
۶۵8 فرعی از 239۶ از اصلی واقع در بخش یک خرم آباد مفروز و مجزی شده از پالک ۴3۱ فرعی از اصلی مزبور متعلق 
به وی می باشد که به علت جابجایی مفقود گردیده است با بررسی دفتر معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 22۰۰2 
صفحه 38۵ جلد ۱۵۷ بنام وی ثبت و صادر و تسلیم شده است که برابر رای شماره ۵9۴۵ مورخه ۱3۷۴/۱۱/۱۱ هیئت 
حل اختالف ماده ۱۴۷ قانون ثبت بنام وی ثبت گردیده است و در قید رهن و یا بازداشت نمی باشد، دفتر امالک بیش از 
این حکایتی ندارد لذا باستناد تبصره یک ماده ۱2۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر می 
گردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی 
ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این 
اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 

معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد . 
صید آقا نجفوند دریکوندی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد 

گواهی حصر وراثت
آقای پرویز میالسی بردبری بشناسنامه شماره ۶ باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه،درخواستی به شماره ۰۰۰۰۱۵3  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 

است که شادروان دختربس محمدی به شناسنامه شماره ۴۰۶ در تاریخ جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از: 
۱- پرویز میالسی بردبری فرزند ولی محمد به شماره شناسنامه ۶نسبت با متوفی: زوج 2- خدانظر میالسی بردبری فرزندپرویزبه شماره شناسنامه۰ نسبت با متوفی: فرزند 3- ولی 
میالسی بردبری فرزندپرویزبه شماره شناسنامه9۱8 نسبت با متوفی:فرزند ۴- علی میالسی بردبری فرزندپرویزبه شماره شناسنامه 8۶ نسبت با متوفی: فرزند ۵- صنم گل میالسی بردبری 
فرزندپرویز به شماره شناسنامه ۱۰ نسبت با متوفی: فرزند۶- چنگیز میالسی بردبری فرزندپرویز به شماره شناسنامه۶۶۶ نسبت با متوفی: فرزند ۷- سکینه میالسی بردبری فرزندپرویز 

به شماره شناسنامه9۱9 نسبت با متوفی: فرزند 8- گالبتون میالسی بردبری فرزندپرویز به شماره شناسنامه ۱8 نسبت با متوفی: فرزند
پس از تشریفات قانونی سرانجام در تاریخ ۱۴۰۰/۰3/۱۱ 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 

به صورت زیر تقسیم می گردد.
۱- پرویز میالسی بردبری– زوج ۱/۴ – یک چهارم از کل ماترک  2- خدانظر میالسی بردبری– فرزند- 3/22 – سه بیست و دوم – از کل ماترک  3- ولی میالسی بردبری فرزند- 3/22 
– سه بیست و دوم – از کل ماترک ۴-  علی میالسی بردبری فرزند- 3/22 – سه بیست و دوم – از کل ماترک ۵- صنم گل میالسی بردبری– فرزند – 3/۴۴ –سه چهل و چهارم 
از کل ماترک ۶- چنگیز میالسی بردبری فرزند- 3/22 – سه بیست و دوم – از کل ماترک ۷- سکینه میالسی بردبری فرزند – 3/۴۴ –سه چهل و چهارم از کل ماترک 8- گالبتون 

میالسی بردبری فرزند – 3/۴۴ –سه چهل و چهارم از کل ماترک
این گواهینامه صرفاً جهت درج در روزنامه سراسریصادر گردید و فاقد اعتبار دیگری است.

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم حصروراثت آلونی_مسعود مرادی
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اخبار کوتاه

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین: 
کارفرمایان و صنعتگران تا پایان تیرماه 
فرصت دارند از بخشودگی جرایم تامین 

اجتماعی برخوردار شوند 
راستای  در  گفت:  قزوین  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
صنعتی  واحدهای  صاحبان  و  کارفرمایان  تولید  از  حمایت 
بیمه  از بخشودگی جرایم  تیرماه  پایان  تا  توانند  استان می 
تامین اجتماعی برخوردار شوند.  جلسه کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید استان قزوین روز چهارشنبه پس از بازدید استاندار 
از پنج واحد تولیدی با حضور استاندار و مدیران صنعتی و 
دستگاههای اجرایی استان در شرکت تولیدی و صنعتی هفت 
الماس تشکیل جلسه داد. محمدرضا قاریانپور در این کارگروه 
اظهارداشت: به توجه به نامگذاری سال۱۴۰۰ به عنوان سال 
تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها از سوی مقام معظم رهبری و 
در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم های 
ظالمانه، مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا و به  منظور 
مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، 
خدماتی و اصناف و در اجرای بند )ث( تبصره ۵ قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ کل کشور، بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان 
مشموالن،  کرد:  بیان  است.وی  شده  صادر  آن  جزئیات  با 
و  معدنی  صنعتی،  تولیدی،  فعال  کارگاه های  کارفرمایان 
خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی 
که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا 
افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه 
سال ۱398 و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان 
تامین  کنند.مدیرکل  اقدام  تقسیط  دوره  در  کارگاه  شاغل 
استان قزوین تصریح کرد: کارفرمایان کارگاه های  اجتماعی 
اعالم شده به  منظور تعیین تکلیف بدهی هایی که لغایت اسفند 
ماه ۱399 به مرحله قطعیت رسیده است برای برخورداری از 
تسهیالت یاد شده می توانند حداکثر تا 3۱ تیرماه نسبت به 
ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوی سازمان 
تامین اجتماعی به نشانیeservices.tamin.ir اقدام کنند.وی 
از  گفت: واحدهای اجرایی مکلفند حداکثر در مدت ۷ روز 
تاریخ ثبت درخواست کارفرما، ضمن بررسی موضوع، مراتب 
پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه را از طریق صندوق 
شخصی سامانه خدمات غیر حضوری به متقاضی اعالم کنند و 
چنانچه کارفرما حداکثر در مدت ۱۰ روز از تاریخ اعالم پذیرش 
درخواست، نسبت به پرداخت یکجای بدهی و یا تقسیط آن 
به همراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام نکند، این 
امر به  منزله انصراف کارفرما برای بهره مندی تسهیالت مقرر 
در قانون مذکور خواهد بود.قاریانپور یادآورشد: در صورتی  که 
کارفرمایان مشمول تا تاریخ الزم االجرا شدن قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه ۱398 نسبت به 
تعدیل بیمه  شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت 
نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و 
رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست بهمن 
ماه ۱398،از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.مدیرکل 
تامین اجتماعی استان قزوین اظهارداشت: درخصوص کارگاه 
هایی که در بهمن ماه ۱398فاقد لیست و پرداخت حق بیمه 
هستند و یا کارگاه هایی که در سال ۱399 ایجاد شده باشند، 
لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند ۱399را 

دارا باشد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه  قرار می گیرد.

مجلس  صنایع  کمیسیون  عضو 
صورت  در  گفت:  اسالمی  شورای 
درآمدهای  به  دولت  وابستگی 
به  توان  می  نفت«  جای  تولید»به 
رفع موانع و گره گشایی از مشکالت 
تولیدکنندگان و رونق اقتصاد کشور 
امیدوار شد. جلسه کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید استان قزوین روز 
چهارشنبه پس از بازدید استاندار از 
پنج واحد تولیدی در شهر صنعتی 
عضو  استاندار،  حضور  با  البرز 
کمیسیون صنایع مجلس و مدیران 
اجرایی  دستگاههای  و  صنعتی 
استان در شرکت تولیدی و صنعتی 
داد.  جلسه  تشکیل  الماس  هفت 
لطف اهلل سیاهکلی در این کارگروه 
یک  عنوان  به  قزوین  اظهارداشت: 
گره  در  بتواند  باید  صنعتی  استان 
گشایی از مشکالت این بخش موفق 
عمل کرده و الگو سازی کند و حمایت 

از تولید در عمل نشان داده شود.
همراهی مدیران استان مطلوب است

سیاهکلی تصریح کرد: خوشبختانه 
مجمع  با  استان  مدیران  همراهی 

است  مطلوبی  حد  در  نمایندگان 
از  مانع  نتوانسته  سلیقه  اختالف  و 
پیگیری و حل مشکالت شود و این 
روش منطقی است و توانسته موفق 

باشد.
شورای  مجلس  در  قزوین  نماینده 
هفتگی  بازدید  کرد:  بیان  اسالمی 
استاندار و تیم اقتصادی از واحدهای 
مشکالت  شناسایی  و  صنعتی 
جلسات  تشکیل  و  تولیدکنندگان 
کارگروه تسهیل و رفع موانع در محل 
کارخانه ها اتفاق خوبی است که می 
تواند موجب تسریع در حل مشکالت 

کارآفرینان شود.
سیاهکلی از مدیریت خوب استاندار 
کارگروه  جلسات  اداره  در  قزوین 
تسهیل تشکر کرد و اظهارداشت: این 
که مدیران دستگاههای اجرایی در 
واحدهای صنعتی حضور یافته و پس 
از طرح مشکالت تولیدکنندگان برای 
رفع آن در محل تصمیم می گیرند 
توانسته به رضایت صنعتگران منجر 
شود و تداوم این روش را مناسب می 
دانیم و ما نیز همراه شما برای گره 

گشایی از مشکالت هستیم.نماینده 
مجلس  در  آبیک  و  البرز  قزوین، 
شورای اسالمی یادآورشد: حمایت ما 
از تولید باید با رعایت حفظ مصالح 
همه متقاضیان و تولیدکنندگان باشد 

تا کارها شتاب گیرد.
زمین های فریز شده در اختیار 

متقاضیان جدید قرار گیرد
های  زمین  تکلیف  تعیین  وی 
طرح  اجرای  برای  شده  واگذار 
دانست  ضروری  را  تولیدی  های 
متقاضیان  برخی  اظهارداشت:  و 

زمین های مرغوب و زیادی را در 
شهرک های صنعتی با قیمت های 
سالها  و  اند  کرده  دریافت  مناسب 
در آن طرحی اجرا نکرده و با فریز 
را  متقاضیان  سایر  حق  آن  کردن 
و  استاندار  از  که  اند  کرده  ضایع 
مدیران صنعتی استان انتظار داریم 

این زمینها تعیین تکلیف شود.
استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
قزوین گفت: استان قزوین به دلیل 
موقعیت خاص جغرافیایی و داشتن 
زیرساخت های مناسب برای بسیاری 

از  گذاری  سرمایه  متقاضیان  از 
جذابیت های زیادی برخوردار است 
و ما با درخواست های جدیدی روبرو 
هستیم ولی به دلیل کمبود زمین 
قادر به پاسخگویی نیستیم در حالی 
که صدها هکتار زمین واگذار شده 
در  طرحی  آنها  صاحبان  که  داریم 
آن اجرا نکرده اند و به امید افزایش 
ارزش افزوده آن را نگهداشته اند که 

باید برای آن تصمیم گیری شود.
دولت باید به درآمد تولید

 وابسته شود
مجلس  صنایع  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی در ادامه اظهارداشت: 
نفت یک ذخیره ارزشمند ملی است 
باید  و  دارد  تعلق  ملت  به همه  که 
درآمدهای ناشی از فروش آن در امور 
سرمایه  نیز  و  ای  توسعه  زیربنایی، 
هزینه  مهم  های  پروژه  در  گذاری 
شود اما وابستگی اقتصاد به نفت پدر 

کشور را درآورده است.
و  دشمنان  تحریم  کرد:  بیان  وی 
جلوگیری از فروش نفت یک فرصت 
ایجاد کرده که  استثنایی در کشور 

نفت  به  دولت  اقتصادی  وابستگی 
و  پایدار  منابع  فکر  به  و  قطع شده 
اساسی دیگر باشیم و بدون تردید اگر 
درآمد و حقوق دولت از تولید تامین 
این  از  جدی  حمایت  ضمن  شود 
بخش وضعیت اقتصاد کشور شکوفا 

خواهد شد.
سیاهکلی اضافه کرد: وابستگی دولت 
به تولیدکنندگان یک اتفاق مبارک 
است که می تواند نجات بخش کشور 
باشد زیرا در این صورت شک نکنید 
که خود دولت پیگیر رفع موانع می 
شود تا هزینه اداره کشور را داشته 
فروش  از  ناشی  درآمدهای  و  باشد 
کشور  اساسی  امور  در  هم  نفت 
هزینه شده و اقتصاد و تولید شکوفا 
خواهد شد.نماینده قزوین از پیگیری 
برای  نمایندگان  مجمع  و  استاندار 
بخش  در  استان  اعتبارات  افزایش 
و  راه تشکر کرد  و  برق  و  های آب 
گفت: امیدواریم این افزایش اعتبارات 
موجب تسریع در اجرای پروژه های 
زیربنایی در سال جاری در استان و 

جلب رضایت مردم شود.

استاندار قزوین گفت: همه ظرفیت 
ها و امکانات خود را برای رفع موانع 
تولید بکار می گیریم تا چرخ اشتغال 
و  نشود  متوقف  استان  در  تولید  و 
ضمن تقدیر از مدیران همراه، کسانی 
دستگاه  به  کنند  تراشی  مانع  که 

قضایی معرفی می شوند. 
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ 
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع 
روز چهارشنبه  قزوین  استان  تولید 
پس از بازدید استاندار از پنج واحد 
با  البرز  صنعتی  شهر  در  تولیدی 
مجلس  در  قزوین  نماینده  حضور 
شورای اسالمی و مدیران صنعتی و 
دستگاههای اجرایی استان در شرکت 
الماس  هفت  صنعتی  و  تولیدی 
تشکیل جلسه داد. هدایت اهلل جمالی 
پور در این جلسه با تشکر از تالش 
سنگر  در  تولیدکنندگان  ایثارگرانه 

اقتصادی کشور اظهارداشت: در سالی 
که به نام پشتیبانی، رفع موانع و مانع 
زدایی ها نامگذاری شده همه وظیفه 
داریم مسیر تولید را هموار کنیم و 
گره گشای مشکالت باشیم تا اشتغال 

کشور آسیب نبیند.
وی بیان کرد: در کنار تولیدکنندگان 
برای  ها  از همه ظرفیت  و  هستیم 
رونق تولید استفاده می کنیم تا از 
کسانی که از عزت و اقتدار اقتصادی 
کشور در بدترین شرایط دفاع کرده 
را  خود  ارزشمند  های  سرمایه  و 
گردش  به  و  کارآفرینی  مسیر  در 
درآوردن چرخ تولید به کار گرفته اند 

حمایت کنیم.
باید  کرد:  تصریح  قزوین  استاندار 
بپذیریم اگر تولیدکننده آسیب ببیند 
سایر بخشها هم متضرر می شوند لذا 
باید همه کمک کنیم تا کسانی که 

زندگی خود را وقف تولید و اشتغال 
کشور کرده اند در این مسیر نا امید 

نشوند.
به  وضعیت  امروز  کرد:  اضافه  وی 
نوسان  یک  با  که  است  ای  گونه 
تولیدکنندگان آسیب می بینند لذا 
منطقی  رویکرد  با  که  مدیرانی  از 
آنها  تولید گره گشای مشکالت  به 
هستند تشکر می کنم و تاکید دارم 
همچنان رویکرد حمایت از تولید را 
حفظ کنند تا فشار تحریم ها جبران 
شود.جمالی پور بیان کرد: همه باید 
در خدمت تولید باشیم تا معیشت، 
اقتصاد و اشتغال مردم آسیب نبیند و 
هزینه های دیگری به جامعه تحمیل 
نشود.وی اظهارداشت: وقتی در چند 
حمایت  رهبری  رویکرد  اخیر  سال 
از تولید بوده ما هم وظیفه داریم از 
واقعی حمایت  تولیدکننده  و  تولید 

کنیم البته یک درصد هم در بخش 
تولید سوء استفاده می کنند که باید 

آنها را تفکیک کنیم.
استاندار قزوین بیان کرد: همان گونه 
که از تولید حمایت می کنیم باید آنها 
نیز قانونی کار کنند و ضمن پرداخت 
حق دولت و اقساط بانکی برای تولید 
برنامه  خود  توسعه  های  طرح  و 
منظمی داشته باشند و به تعهدات 

خود عمل کنند.
از  قانون  رعایت  قزوین  استاندار 
و  صنعتی  واحدهای  مدیران  سوی 
دستگاههای اجرایی را مهم دانست و 
یادآورشد: در شرایطی نیستیم که در 
ادارات کم کاری شده و تولید دچار 
مشکل شود لذا رفتارهای سلیقه ای 
از کسی پذیرفته نیست و اگر کسی 
به  کند  تراشی  مانع  تولید  روند  در 

دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.

برای  صنعتگران  به  رسانی  اطالع 
برخوراری از بخشودگی ها

استاندار قزوین با اشاره به بخشودگی 
تولیدکنندگان  برای  ای  بیمه 
تولید  واحدهای  به  اظهارداشت: 
صنعتگران  تا  شود  رسانی  اطالع 
بدانند چگونه از بخشودگی بیمه ای 
برخوردار شوند لذا توصیه می شود 
برای  مجازی  فضای  در  کانال  یک 
واحدهای تولیدی و مدیران صنعتی 
راه اندازی شود تا صاحبان صنایع در 
جریان بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
قرار گیرند و مدیران صنعتی هم اگر 
مشکل بیمه ای داشتند می توانند 
استان  اجتماعی  تامین  به مدیرکل 

مراجعه کنند تا حل شود.
به  تومان  میلیارد   ۶۱8 افزایش 

اعتبارات استان
افزایش  از  ادامه  در  پور  جمالی 

با  گفت:  و  خبرداد  استان  اعتبارات 
و  بودجه  و  برنامه  سازمان  حمایت 
پیگری نمایندگان استان بویژه دکتر 
سیاهکلی و مهندس رجب رحمانی 
امسال بیش از ۶۱8 میلیارد تومان 
که  شده  اضافه  استان  اعتبارات  به 

خدمت رسانی را افزایش می دهد.
ما  امسال  بودجه  کرد:  بیان  وی 
و  است  بخش  امید  و  زیرساختی 
اعتبارات خوبی جذب شده که مقدمه 
ای برای ارتقای جایگاه بودجه است تا 

مظلومیت استان جبران شود.
واحد   8 مشکالت  ادامه  در 
ای،  بیمه  مشکالت  که  صنعتی 
و  برگشتی  چک  بانکی،  مالیاتی، 
شد  مطرح  داشتند  انرژی  تامین 
همراهی  و  استاندار  مساعدت  با  و 
برای  اجرایی  دستگاههای  مدیران 

حل آنها دستور الزم صادر شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی: 

وابستگی درآمدهای دولت به تولید »به جای نفت« موجب رونق اقتصاد کشور می شود

استاندار قزوین: 

مدیرانی که در مسیر تولید مانع ایجاد کنند به دستگاه قضایی معرفی می شوند

مصطفی ناظری - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گرمسار

آگهی فراخوان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گرمسار پیرو آگهی فراخوان روزنامه پیام استان سمنان در مورخ

99/07/28 و به استناد مجوز شماره 90340 مورخ به 1400/02/08 از سازمان مرکزی اوقاف در نظر دارد نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری بر روی 
موقوفه باغ وقفی با پالک ثبتی 2297- 2298/ 10 به آدرس استان سمنان شهرستان گرمسار خیابان شیالت جنب مسجد ابوالفضل )ع( با مشخصات 
زیر از طریق مزایده اقدام نماید. لذا از متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اطالعات تکمیلی از قبیل پیش نقشه 
ها، مصالح مصرفی و فرمت قرارداد و فرم شرکت در مزایده به واحد عمرانی اداره اوقاف واقع در گرمسار -بلوار شهید بهشتی کوچه امداد مراجعه و 

مستندات خود را پس از براورد نهایی و تعیین درصد مشارکت به دبیرخانه اداره تحویل نمایند. 
الف(مشخصات :

مساحت عرصه 1190 متر مربع در قالب مجتمع تجاری مسکونی در 3 طبقه به انضمام همکف با کاربری تجاری می باشد.
ب(شرایط 

1- متقاضیان می بایست مبلغ
1/150/000/000 ریال )یک میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال( بعنوان سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار با مراجعه به اداره اوقاف و امور 
خیریه و اخذ فیش بانکی نسبت به واریز مبلغ مذکور به حساب سپرده مزایده اداره اوقاف و امور خیریه گرمسار نزد بانک ملی اقدام و با تسلیم فیش 

آن به اداره اوقاف اقدام نمایند. 
2- پیشنهاد دهندگان می توانند پیشنهاد خود را با ذکر نشانی دقیق محل سکونت وفتوکپی شناسنامه به همراه قبض رسمی اداره اوقاف و امور خیریه 

بابت سپرده را در پاکت در بسته تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/03/25به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تحویل نمائید. 
3- پیشنهادات در  ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه 1400/03/26 در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان با حضور اعضاء کمیسیون مزایده باز و 

قرائت خواهد شد و باالترین درصد پیشنهادی به نفع موقوفه ، برنده مزایده خواهد بود. 
4- پیشنهادات مشروط و مخدوش و یا بدون قبض سپرده و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت تعیین شده تسلیم گردد ، در کمیسیون مطرح نخواهد.
5- در مواردی که پیشنهادی واصل نگردد و یا پیشنهاد واصله به نظر کمیسیون مزایده ، مخالف مصالح وقف تشخیص داده شود. مزایده دوباره تکرار 

می گردد و در صورت تکرار وضعیت اولیه ، تکلیف به وسیله اکثریت اعضاء کمیسیون ، تعیین خواهد شد.
6-- برنده مزایده موظف است از تاریخ ابالغ کتبی اداره اوقاف مدارک و مستندات تعیین صالحیت خویش را از مراجع ذیصالح ) برای اشخاص حقوقی 
گواهی صالحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و مفاصا حساب مالیاتی و برای اشخاص حقیقی استعالم از بانک مرکزی در خصوص عدم چک برگشتی 
و تراکنش مالی باالی پانصد میلیون تومان (اخذ و حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به تنظیم قرارداد مشارکت اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده 

وی به نفع موقوفه ضبط و با نفر دوم قرارداد تنظیم خواهد شد و سپرده نفرات بعدی پس از عقد قرارداد با نفر اول مسترد خواهد شد. موسسه
7- کلیه هزینه آگهی مزایده بعهده برنده مزایده است. 

8- آورده اوقاف زمین موقوفه و پروانه ساختمانی بوده و دیگر هزینه ها تا مرحله اخذ پایان کار و بدهی های ملک به شهرداری و صورتجلسه تفکیکی و 
افراز بعهده برنده مزایده می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم آگهی مزایده به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 

گرمسار مراجعه و یا با تلفن 34222207-023 تماس حاصل فرمایند.

شناسه آگهی:  1142365


