
محسن رضایی:

واقع امر برخی کلمات در ادبیات ما 
و نزد شعرای متقدم و حتی متاخر 
پائیز،  مثل  دارند.  خاصی  جایگاه 
باران،  غروب،  مترسک،  درخت، 
رنگین کمان، دریا و ... صندلی هم 
از این دست کلماتی است که در 
ادبیات فولکولور ما جایگاه منیعی 
زیادی  خاطرات  آور  یاد  و  دارد 
است. دست کم بسیاری با شنیدن 
یاد خودروی خدا  کلمه صندلی، 
بیامرز مشتی مندلی می افتند که 
با وجود نداشتن معاینه فنی، بوق 
و صندلی در جاده های آن دوران 

تردد می کرد!
در صنعت و مدیریت هم صندلی 
یک بخش جدایی ناپذیر است و 
در  پیشرفت  به  توجه  با  امروزه 
مختلفی  های  مدل  صنایع  همه 
شده.  عرضه  بازار  به  صندلی  از  
تاشو،  صندلی  چرمی،  صندلی 
صندلی الکتریکی، صندلی جیبی، 
صندلی چرخدار، صندلی ریاست، 
برخی  ویژه  چسبدار)  صندلی 
دوره  اتمام  از  بعد  که  سیاسیون 
مدیریت شان یا حتی نائل شدن به 
افتخار بازنشستگی باز هم تمایلی 

برای برخاستن از صندلی ریاست 
ندارند( و... هر چند همه صندلی 
ها فی نفسه جهت نشستن افراد 
دوستان  ولی  اند  شده  تعبیه 
باشند  داشته  خاطر  به  سیاسی 
که »صندلی هست  که با دردسر 
صندلی  هر  دنبال  و  آمیخته اند« 

ندوند! 
تولید  افزایش  وجود  با  سویی  از 
مقاطعی  در  مملکت  در  صندلی 
یافتن صندلی خالی امری چندان 
آسان نیست و نمونه آن را در مترو 
یک  تصدی  برای  که  بینیم  می 
صندلی خالی باید از قدرت بدنی 
باال، بازی خوانی و هوش سرشاری 
در  بتواندی  تا  باشید  برخوردار 
مکان  بهترین  در  مناسب  زمان 
قرار بگیرد! حاال کمبود صندلی در 
مطب پزشکان، اتوبوس و قطار و 
... به جای خود ... اما باوجود این 
در  مملکت،  در  صندلی  کمبود 
برخی سازمان ها و نهاد ها چندین 
بالتشبیه  خالی،  میلیون صندلی 
روم به دیوار در حال خاک خوردن 
هستند. اصل خبر به روایت جراید.

وزیر  فناوری  و  پژوهش  معاون 

اشاره  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
کرد و از وجود یک و نیم میلیون 
در  متقاضی  بدون  صندلی 

دانشگاه ها خبر داد.
به  وقت  هیچ  ما  نماند  گفته  نا 
در  و  نیستیم  راضی  کسی  ضرر 
این قضیه شهرام بابک ببخشید، 
فرقی  ما  برای  هم  بهرام  شهرام 
ما  نگاه  که  آنجا  از  و  کند،  نمی 
به مسائل اپیستمولوژیک)بیرونی( 
است معتقدیم در مجموع وجود 
از  خوشتر  و  بهتر  خالی  صندلی 
کمبود صندلی است. علی ای حال 
با عنایت به اینکه رویکرد و نگاه 
ما حل برخی مشکالت به صورت 
و  ریشه ای است، چند پیشنهاد 
خصوص  در  هرمنوتیک  رهنمود 

حل این معضل ارائه می کنیم:
الف( طرح سالم دانشگاه: پیشنهاد 
به  که  طوری  همان  شود  می 
منظور حل مشکل سینما ها طرح 
سالم سینما، در سینماهای کشور 
طرح  هم  ها  دانشگاه  شد،  اجرا 
»سالم دانشگاه« را اجرا کنند. مثاًل 
برخی رشته ها به صورت نیم بهاء 
ارائه شوند یا تحصیل در برخی روز 

ها رایگان باشد.
ب( قرعه کشی: به نظر شما اگر 
یا  ها  بانک  مثل  هم  ها  دانشگاه 
صورت  به  که  ها  شرکت  برخی 
شبانه روزی در حال قرعه کشی و 
اهدای جوایز ریز و درشت هستند، 
جای دوری می رود. با این شیوه 
با  رقابتی  فضای  ایجاد  بر  عالوه 
بانک ها و سایر شرکت ها، نوعی 
ساختار شکنی هم به وجود می 
طرح  این  اجرای  صورت  در  آید. 
از این پس به جای تبلیغات برنج 
و چای و رب شاهد چنین آگهی 
»با  بود:  خواهیم  تبلیغاتی  هایی 
صاحب  ما  دانشگاه  در  تحصیل 
خودروی لیفان شوید.« »انتخاب 
رشته کنید؛ خودرو ببرید.« ، »تنها 
شانس  ثابت،  شهریه  پرداخت  با 
خود را در تصاحب یک خودروی 

لوکس امتحان کنید.« و ... 
خاتمه  در  رویایی:  های  تخفیف 
پیشنهاد می شود مثل برخی شرکت 
ها، دانشگاه ها شهریه ها را چند برابر 
کنند بعد با یک تخفیف تپل و 150 
درصدی خلق اهلل را ترغیب به ثبت 

نام در دانشگاه کنند! 

 مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان گفت: تغییرات اقلیمی 
پیامدها و آثار مخربی برای ۲0 سال 
آینده این خطه خواهد داشت که 
مقابله با آن نیازمند چاره اندیشی 
و برنامه ریزی است.ایرج حشمتی 
افزود: ایران از جمله کشورهایی است 
که از تغییرات اقلیمی متاثر شده 
است وبی شک اصفهان نیز با این 
پیامد روبه روست.وی اظهار داشت: 
شواهدی چون افزایش متوسط دما، 
کاهش میانگین بارش ها و ذخایر 
آبی، افزایش حوادث زیست محیطی 
مانند سیل و خشکسالی، ریزگردها، 
فرسایش خاک و فقر پوشش گیاهی، 
بروز مسائل اجتماعی و مهاجرت از 
روستاها  نشان دهنده بروز روزافزون 

اثرات گرمایش جهانی و تغییر اقلیم 
کشور و استان است.

زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
استان اصفهان گفت: نقشه افزایش 
قرن  یک  در  زمین  سطح  دمای 
گذشته، نشان دهنده آسیب پذیری 
ایران از تغییرات اقلیمی بیش از 
متوسط جهان است که اصفهان 
افزود:  است.وی  آن  از  متاثر  نیز 
 ۳0 در  هواشناسی  مطالعات 
کاهش  نشان دهنده  اخیر  سال 
ساله   10 میانگین  بارندگی های 
هواست. دمای  ساالنه  افزایش  و 

وی تصریح کرد: پیامدهای تغییر 
اقلیمدر شرایطی مشاهده می شود 
در  زمین  کره  دمای  تغییر  که 
درجه   1 حدود  اخیر  سده   ۲

سانتیگراد بوده است اما پیش بینی 
می شود که با ۲ برابر شدن غلظت 
اتمسفر،  در  دی اکسیدکربن 
افزایش دما در سال های باقیمانده 
تا پایان قرن ۲1در ایران، تا چهار 

ونیم درجه سانتیگراد باشد. 
حشمتی با بیان اینکه این افزایش 
پیامدهای  شدیدتر  بروز  به  دما، 
کشور  در  اقلیمی  تغییرات 
نظر  در  با  گفت:  منجرمی شود 
آبی  منابع  پایان پذیری  گرفتن 
زیرزمینی که در شرایط فعلی بالغ 
بر 55 درصد از نیاز آبی کشور را 
تامین می کند؛ بحران خشکسالی 
جدی  خطرات  از  آینده  در 
در  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه 
کشور ناشی از تغییرات اقلیمی و 

گرمایش جهانی خواهد بود .
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
استان اصفهان گفت: براساس نتایج 
که  مدل سازی هایی  و  مطالعات 
توسط IPCC  )هیات بین دولتی 
 ، است  شده  انجام   ) اقلیم  تغییر 
تغییرات اقلیمی در ۲0 سال آینده، 
استان  برای  را  زیادی  پیامدهای 
افزود:  داشت.وی  خواهد  دنبال  به 
درصد   ۹ بارش  میزان  متوسط 
کاهش و متوسط دمای کشور حدود 
یک درجه سانتیگراد افزایش خواهد 
یافت؛ همچنین بارش های سنگین 
و سیل آسا تا ۴0 درصد و روزهای 
گرم با  »دمای بیش از ۳0 درجه 
کشور  نقاط  اکثر  در  سانتیگراد« 

افزایش می یابد.

استان  انتخابات  ستاد  رئیس   
بودن  الزامی  به  اشاره  با  تهران 
ارائه  و  شناسنامه  داشتن  همراه 
دهندگان  رای  برای  ملی  کد 
باش  آماده  از  انتخابات،  روز  در 
ادارات ثبت احوال جهت ارائه کد 
داد.شکراله  خبر  شهروندان  ملی 
شرایط  مورد  در  بیگی  حسن 
رای دهندگان انتخابات پیش رو، 
انتخابات  چهار  در  داشت:  اظهار 
۲۸ خرداد ماه سال جاری، طبق 

ریاست  انتخابات  قانون   ۳۶ ماده 
انتخاب کنندگان باید  جمهوری؛ 

شرایطی داشته باشند.
وی در تشریح این شرایط افزود: 
داشتن تابعیت جمهوری اسالمی 
ایران یعنی ایرانی باشند و به لحاظ 
سنی 1۸ سال تمام یعنی متولدین 
۲۸ خرداد 1۳۸۲ و ماقبل آن می 

توانند رای دهند.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران 
روز  در  حتما  افراد  کرد:  تاکید 

انتخابات شناسنامه همراه داشته 
باشند و داشتن کدملی نیز الزامی 
است، اگر کارت ملی همراهشان 
باشد که بسیار خوب است اما کد 

ملی حتما باید بگیرند.
حسن بیگی گفت: با مدیرکل ثبت 
انتخابات  ستاد  عضو  که  احوال 
است هماهنگی شده و ادارات ثبت 
باش  آماده  در  هفته  این  احوال 
کامل هستند و مردم می توانند 
مراجعه کنند که اگر کارت ملی 

آنها آماده بود، بگیرند در غیر این 
صورت برگه ای داده می شود که 

حاوی کد ملی تایید شده است.
دوره  سیزدهمین  انتخابات 
ششمین   و  جمهوری  ریاست 
و  شهر  اسالمی  شورای  دوره 
ای  میاندوره  همراه  به  روستا 
پنجمین دوره انتخابات خبرگان 
رهبری و یازدهمین دوره مجلس 
خردادماه   ۲۸ اسالمی   شورای 

برگزار می شود.

آمریکایی ها 
برجام را زیر پا 

گذاشتند،ما
 به آن پایبند 
خواهیم بود

تخفیفها به دانشگاه رسید!

تغییرات اقلیمی پیامدهای مخربی برای ۲۰ سال آینده اصفهان دارد

رئیس ستاد انتخابات استان تهران اعالم کرد:

آماده باش ثبت احوال تهران برای ارائه کدملی به رای دهندگان

آگهي تجدید مناقصه شماره)) 2000001004000056 ((  
در سامانه تداركات الکترونیکي دولت

نوبت اول

   بر اساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرايی پروژه به شرح زير بصورت مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذار میگردد:    

دستگاه مناقصه گزار : شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور به نشانی تهران - بزرگراه مدرس– خیابان وحید 
دستگردي – خیابان فريد افشار - نبش بلوار آرش

شرح پروژه: تجديد مناقصه عملیات قطعه اول بانددوم محور اهر – مشگین شهر )حدفاصل كیلومتر000+0 الی 000+20 ( با مدت اجراي 
كار 42 ماه، در استان آذربايجان شرقی

آدرس                          به  )ستاد(  دولت  الكترونیكي  تداركات  سامانه  طريق  از  صرفاً  مناقصه:  فرآيند  برگزاري  و  اسناد  دريافت  مراحل  سیر   
http://www.setadiran.ir   و مهلت دريافت اسناد از سامانه مذكور حداكثر تا تاريخ 1400/04/02 ساعت 14/30 میسر خواهد 
بود. ضمناً مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سايت فوق و دريافت گواهي امضاي 

الكترونیكي را جهت شركت در مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتیباني سامانه : 41934 

محل تحويل پاكت شركت در مناقصه )صرفا پاكت الف( اداره كل امور پیمان ها و رسیدگي فني– شركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل و نقل كشور حداكثر تا ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 1400/04/12 و تاريخ جلسه مناقصه ساعت 12/30 روز يكشنبه مورخ 

1400/04/13 می باشد. 
مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاريخ فوق می باشد و در صورت لزوم يكبار قابل تمديد مي باشد. 

برآورد : براساس فهرست بهاي پايه راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1400 به مبلغ  2/680/300 میلیون ريال میباشد.

مبلغ تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار  44 میلیارد ريال تعیین میگردد. 

مهندسین مشاور : كاوش راه ) تلفن : 021-22651091-05 ( 

ضمنا آگهي مناقصه از طريق پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني http:\\iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسي است. 
شناسه آگهی: 1146677

م.الف: 926
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خودروسازان  بزرگ 
در اتفاقی عجیب دنده 

معکوس كشیدند
بزرگ  خودروسازان  در  خودرو  تولید 
)ایران خودرو و سایپا( در اردیبهشت ماه سال 
جاری به طرز عجیبی کاهشی ثبت شده که 
برخالف  آن هم  دنده عقب خودروسازان  از 
افزایش  در  جدی  عزم  بر  مبنی  شعارهایی 

تولید حکایت دارد؛ این در حالی است ....

كمبود برق
 جدی است

براساس  کرد:  اعالم  برق  صنعت  سخنگوی 
پیش بینی ها  تا پایان هفته به طور میانگین 

شاهد افزایش 1.۴ درجه ای دمای هوا ....

ایران توقف تروریسم 
اقتصادی را آزمایش 
اصلی برای آمریکا 

دانست 

اسامی مشاغل 
آسیب دیده مشمول 

حمایت اقتصادی سال 
1400 اعالم شد

و کسب  اسامی مشاغل  ایران  اصناف  اتاق 
از  ناشی  آسیب دیده  شدت  به  کارهای  و 
ویروس کرونا و مشمول حمایت اقتصادی 

سال 1۴00 را اعالم کرد..... 

حسن بیگی:
 به همراه داشتن 

شناسنامه و كدملی 
برای رای دهندگان 

ضروری است

۲

۲

3

۲

3

طنز

انتخابات مایه اتحاد
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کمتر از ۱۰ روز برای پرداخت مالیات 
سکه فرصت دارید

طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، کلیه خریداران حقیقی 
سکه از بانک مرکزی در سال گذشته باید تا پایان خرداد سال 
جاری نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند که تنها 10 روز 
فرصت برای این افراد باقی مانده است.  خریداران سکه از بانک 
مرکزی از سال 1۳۹۷ مشمول پرداخت مالیات هستند که 
خریداران سکه در سال گذشته تا پایان خرداد ماه سال جاری 
باید مالیات متعلقه بپردازند و اگر مالیات خود را تا پایان این 
ماه نپردازند، به مالیات متعلقه آنها به ازای هر ماه دیرکرد 
معادل ۲.5 درصد جریمه اضافه می شود. همچنین، مؤدیانی 
که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت کامل تا پایان 
خرداد سال جاری ندارند، مالیات آنها حداکثر تا چهار ماه به 
صورت مساوی قسط بندی می شود.طبق دستورالعمل، کسی 
که بیش از پنج تا 15 سکه از بانک مرکزی بخرد، باید به ازای 
هر قطعه سکه باید ۹۶0 هزار تومان مالیات پرداخت کند و 
نسبت به مازاد 15 تا ۲5 سکه به ازای هر قطعه باید معادل 
یک میلیون و ۲۸0 هزار تومان مالیات بپردازد.عالوه براین، 
نسبت به مازاد ۲5 تا 105 سکه به ازای هر قطعه باید معادل 
یک میلیون و ۶00 هزار تومان مالیات پرداخت شود. نکته قابل 
توجه درباره مالیات سکه، افزایش قابل توجه رقم آن و کاهش 
اشخاص  تمامی  راستا،  این  است.در  مالیاتی  معافیت  سطح 
حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
که در سال 1۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر )105( قطعه 
سکه اقدام کرده اند، باید حداکثر تا پایان خرداد ماه سالجاری با 
مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت 
مالیات متعلقه اقدام کنند. بنابراین، از آنجا که تا پایان خرداد 
ماه تنها ۹ روز باقی مانده است، مشموالن این مالیات باید 

اقدامات پرداخت آن را هر چه زودتر انجام دهند. 

استخراج رمزارز در ایران چقدر برق 
مصرف می کند؟

یک فعال حوزه رمزارز و بالک چین معتقد است در بدترین 
و  می شود  ماینینگ  ایران صرف  برق  از  درصد  یک  حالت، 
این یک درصد اگرچه در مقیاس بزرگ برق تولیدی ایران، 

تاثیرگذار است اما نمی تواند دلیل اصلی خاموشی ها باشد. 
یاشار راشدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تاریخچه فعالیت 
استخراج کنندگان رمزارز در ایران بیان کرد:  پدیده استخراج 
از قدیم در کشور وجود داشته و خیلی  از استخراج کنندگان 
از سال ها 1۳۹۴ هم این کار را انجام می دادند اما در مقیاس 
صنعتی، حدودا از سال 1۳۹۷ این پدیده مورد توجه قرار گرفت.

وی با بیان اینکه رمزارز بیت کوین روی اعداد کار می کند و ما به 
اعداد اعتماد داریم گفت: اینکه کل شبکه بیت کوین چقدر برق 
مصرف می کند، مشخص است، چون قدرت شبکه مشخص 
است. اینکه همه ماینرهایی که در جهان هستند چقدر قدرت 
پردازشی دارند، تخمین تقریبا درستی از میزان مصرفی که 
این ماینرها در سراسر جهان دارند هم می توانیم داشته باشیم. 
دبیر انجمن بالک چین ایران با بیان اینکه مصرف برق کل 
ماینینگ جهان کمتر از 10 درصد برق تولیدی کل شبکه ایران 
است، افزود: ما با صرف 10 درصد برق تولیدی ایران می توانیم 
ماینینگ کل جهان را انجام دهیم. آمار دقیقی از تلفات  شبکه 
توزیع برق ایران نداریم اما تخمین زده می شود که بیش از 10 
درصد در ایران تلفات برق داریم. این تلفات در شبکه توزیع 
اتفاق می افتد، یعنی اگر می توانستیم مزارع استخراج را در کنار 
نیروگاه ها که تلفات ندارند قرار دهیم، می توانستیم ماینینگ 

کل  جهان را پوشش دهیم.
راشدی ادامه داد: آمارهایی هست که می گویند بین ۴.5 تا ۷ 
درصد کل ماینینگ جهان در ایران انجام  می شود. از آنجایی 
که 10 درصد برق تولیدی ایران برای ماینینگ کل  جهان کافی 
است، از این 10 درصد، کمتر از یک درصد برق ایران برای 
ماینینگ استفاده می شود. این یک درصد عدد کوچکی  در 
مقیاس برق تولیدی ایران نیست اما به نظر می رسد یک درصد 

برق ایران نمی تواند علت خاموشی باشد. 

ترکیه گوی رقابت را از ایران ربود
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی و 
آشامیدنی از افت و آمار پایین صادرات خبر داد و ضمن تشریح 
دالیل این وضعیت گفت: حتی اگر تولید کنندگان در بازارهای 
بین المللی حضور پیدا کنند، به دلیل باال بودن قیمت تمام شده 

نمی توانند با ترکیه رقابت کنند.   
پیمان فروهر در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه آب بسته بندی 
در ایران صادرات محور نیست، اظهار کرد: به دالیل مختلف 
طی 10 تا 15 سال گذشته صادرات آب های بسته بندی روند 

نزولی داشته و حتی به زیر یک میلیون دالر رسیده است.  
به گفته وی قیمت تمام شده آب بسته بندی در ایران به واسطه 
بار مالی، یعنی تسهیالت بانکی قابل مقایسه با رقیب ترکیه ای 
نیست. در ترکیه بانک زیر پای تولیدکنندگانی که بخواهند 
صنعتی راه بیاندازند فرش قرمز پهن می کند و معادل ۸0 تا 
۹0 درصد مجموعه تسهیالت با نرخ بازگشت قابل صرف نظر 
پرداخت می کند. اما در ایران این نرخ بازگشت به صورت چراغ 

خاموش به ۳0 درصد هم می رسد.  
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبهای معدنی و 
آشامیدنی همچنین کرایه سنگین حمل از کارخانه تا مرز و 
از مرز تا بازار هدف و ضعف بنیه مالی واحدهای تولیدی را 
از دالیل دیگر آمار پایین صادرات در این بخش عنوان کرد 
بندی صنعتی  بسته  اینکه صنعت آب  به  توجه  با  و گفت: 
استراتژیک نیست، واحدهای تولیدی در این بخش به لحاظ 
اقتصادی ضعیف هستند و توان حضور در بازارهای صادراتی 
و پرداخت هزینه برای حضور در نمایشگاه های بین المللی را 
ندارند.  فروهر با بیان این که مجموع این شرایط باعث شده 
تا تولیدکنندگان آب های بسته بندی حضور گسترده ای در بازار 
بین المللی نداشته باشند، تصریح کرد: البته حتی اگر تولید 
کنندگان در بازارهای بین المللی حضور پیدا کنند هم به دلیل 

باال بودن قیمت تمام شده نمی تواند با ترکیه رقابت کنند.  
وی افزود: همچنین دو بازار مهم ایران یعنی عراق و افغانستان 
خود را به شدت در این حوزه توسعه دادند و کارخانه های 
آب بسته بندی و نوشیدنی آنها افزایش پیدا کرده بنابراین 
وابستگی آنها به ایران کمتر شده است. ناامنی ها و جنگ ها 
در کشورهای همسایه نیز به کاهش صادرات دامن زده است. 

وام سهام عدالت چقدر است؟
مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی 
توضیحاتی را درمورد مبلغ کارت اعتباری سهام عدالت ارائه 
کرد. سمیه محمدی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه 
روند اعطای کارت اعتباری سهام عدالت به مشموالن این سهام 
همچنان ادامه دارد، اظهار کرد:  تا کنون نزدیک به 100 هزار 
درخواست از سوی دو بانک ملی و تجارت برای دریافت کارت 
اعتباری به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال شده است. 
البته ممکن است درخواست هایی که به بانک ها ارسال شده 
است بیشتر باشد اما بانک ها فقط درخواست افراد واجد شرایط 
را به شرکت ارسال میکنند.وی ادامه داد: اگر درخواست ها در 
روز کاری ارسال شود، کارهای مربوطه در شرکت انجام شده 
و دوباره به بانک ارجاع داده می شود و بانک باید مابقی امور را 
انجام دهد. پس از آن افراد می توانند از طرقی که بانک ها اعالم 
کرده اند، از کارت اعتباری استفاده کنند. البته به غیر از بانک 
تجارت و ملی با 1۴بانک برای این منظور تفاهم نامه امضا شده 

است و بانک ها به شدت پیگیری این جریان هستند.
مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی 
درمورد مبلغ کارت اعتباری نیز توضیح داد: مبلغ مشخص 
نیست. درواقع متقاضیان 50 درصد ارزش قابل معامله سهام 
عدالت را وام دریافت می کنند. به عبارت دیگر ۶0 درصد سهام 
عدالت قابل معامله است و متقاضیان 50 درصد از این ۶0 
درصد را وام دریافت می کنند. مبلغ آن نیز با توجه به شرایط 
بازار و روند صعودی یا نزولی بازار، متغیر و افزایشی و کاهشی 
است. این فرایند برای سهام داران مستقیم و غیرمستقیم سهام 
عدالت صدق می کند.به گفته محمدی،  مشموالن می توانند 
با مراحعه به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه میزان دارایی 
خود را مشاهده کنند.بر اساس این گزارش، امکان دریافت وام 
سهام عدالت برای مشموالن از اواسط زمستان سال گذشته 
فراهم شده است و سهام داران می توانند با مراجعه به دو بانک 
تجارت و ملی این وام را که فیزیکی و نقدی نیست را دریافت 
کنند و اگر طی یک ماه مبلغ توسط فرد بازگردانده نشد، در 

اقساط ۳۶ ماهه بایدتسویه شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی پاسخ داد
دلیل افزایش ۲۰۰۰ تومانی قیمت بلیت 

هواپیما چیست؟
در شرایطی که سقف نرخ بلیت هواپیما در همه پروازهای 
داخلی تا  دو هزار تومان افزایش یافته است، سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری اعالم کرد که این افزایش قیمت به دلیل 
باالرفتن عوارض ریالی مسافر از هزار تومان به سه هزار تومان 
پس از حدود پنج سال بوده است.  اخیرا شرکت های هواپیمایی 
سقف قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را دو هزار 
تومان افزایش داده بودند که تصور می شد این گرانفروشی به 
صورت هماهنگ از سوی آن ها اتفاق افتاده است اما گویا دلیل 

دیگری دارد و برای این افزایش نرخ جزئی مجوز دارند.
به عنوان مثال حداکثر نرخ بلیت برای پرواز تهران-اصفهان 
5۴۷ هزار و ۶00 تومان و حداکثر نرخ بلیت برای پرواز تهران – 
مشهد ۷۷1 هزار و ۲00 تومان در آخرین نرخنامه منتشر شده 
در آبان ماه سال گذشته تعیین شده است اما اخیرا نرخ بلیت 
پروازهای اکونومی در این مسیرها به ترتیب تا 5۴۹ هزار و ۶00 
و ۷۷۳ هزار و ۲00 تومان افزایش یافته است و این افزایش  
۲000 تومانی نرخ در همه مسیرهای داخلی اعمال شده است.

محمد حسن ذیبخش –سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری- 
اظهار  قیمت  افزایش  این  علت  درباره  ایسنا  با  در گفت وگو 
کرد: طی پنج سال گذشته عوارض ریالی مسافر که سازمان 
هواپیمایی کشوری به ازای هر بلیت از شرکت های هواپیمایی 
دریافت می کرد هزار تومان بود و تغییری پیدا نکرده بود اما 
در ماه گذشته شورای عالی هواپیمایی کشوری مصوب کرد 
که نرخ این عوارض برای پروازهای داخلی از هزار تومان به 
۳000 تومان افزایش پیدا کند.وی افزود: این میزان افزایش 
قیمت بلیت هواپیما به ایرالین ها ارتباطی ندارد و عوارضی 
است که سازمان هواپیمایی کشوری مانند دیگر دستگاه های 
ذیربط دیگر دریافت می کنند.با توجه به این وضعیت باید دید 
آیا نرخ بلیت هواپیما به دالیل دیگر مانند افزایش نرخ چنین 
عوارض هایی باالتر خواهد رفت یا آنکه فعال افزایش قیمتی را 

در بلیت هواپیما شاهد نخواهیم بود.

افزایش سفرهای جاده ای با وجود 
کاهش آمارها

در شرایطی رکه روزهای نخست هفته گذشته ممنوعیت های 
تردد کرونایی در محورهای برون شهری وجود داشت، سفرهای 
جاده ای مردم در هر روز افزایش پیدا کرد و به ویژه از روز 
نقلیه مختلف روز  تردد وسایل  پایانی ممنوعیت،  و ساعات 
به روز بیشتر و بیشتر شد و این در حالی است که مجموع 
سفرهای مردم نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است. در 
پی اعالم ممنوعیت های جدید برای سفرهای بین استانی که 
براساس آن از ساعت 1۲ ظهر روز چهارشنبه دو هفته گذشته 
)دوازدهم خردادماه( تا ساعت 1۲ ظهر دوشنبه هفته گذشته ) 
1۷ خردادماه( اعالم شده بود، انتظار می رفت که سفرهای بین 
استانی روند کاهشی نسبت به تعطیالت گذشته و هفته های 
گذشته داشته باشد، اما به نظر می رسد تنها این کاهش ها در 
آمار و ارقام قابل مشاهده است و سفرهای رو به افزایش مردم 
بیانگر مسئله  دیگری است.چرا که بر اساس آمارهای رسمی 
منتشر شده میانگین تردد در هفته گذشته )در بازه زمانی 
از جمعه 1۴ خرداد ماه تا پنجشنبه ۲0 خرداد ماه( به یک 
میلیون و ۷۳۷هزار و ۳۳1 وسیله نقلیه در روز رسید که نسبت 
به مدت مشابه هفته گذشته هفت درصد کاهش و نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 10 درصد کاهش پیدا کرده است.اما 
نگاهی به نمودار تردد وسایل نقلیه در هفته مورد بررسی نشان 
می دهد که نه تنها ممنوعیت های تردد چندان جدی گرفته 
نشده است بلکه مردم تنها تاریخ و ساعات سفرهای خود را جا به 
جا کرده اند و دقیقا قبل از اعمال ممنوعیت و پس از آن سفرهای 
رفت و برگشت خود را آغاز می کنند.به عنوان مثال در همین هفته 
گذششته طی روزهای جمعه، شنبه، یکشنبه و نیمه روز دوشنبه 
وضعیت سفرهای مردم رو به کاهش بود و حداقل سفرها را شاهد 
بودیم اما دقیقا از نیمه روز دوشنبه )1۷خرداد ماه( تا روزهای پایانی 
هفته گذشته شاهد افزایش سفرهای مردم بودیم به گونه ای که 
برای نخستین بار در سال جاری و در ایام پس از اعمال ممنوعیت ها 
تردد وسایل نقلیه مختلف در محورهای مواصالتی تا مرز دو 

میلیون خودرو رسید.

بزرگ  خودروسازان  در  خودرو  تولید 
اردیبهشت  در  سایپا(  و  )ایران خودرو 
ماه سال جاری به طرز عجیبی کاهشی 
ثبت شده که از دنده عقب خودروسازان 
آن هم برخالف شعارهایی مبنی بر عزم 
تولید حکایت دارد؛  افزایش  جدی در 
این در حالی است که به گفته خودشان 
با افزایش عمق داخلی سازی خودروها و 
قطعات آن ها و همچنین عدم وابستگی 
به واردات، دیگر تحریم ها هم نمی تواند 
بهانه ی مناسبی برای توجیه این افت 

تولید باشد. 
انواع  تولید  آمار  ایسنا،  گزارش  به 
و  امسال  ماه  اردیبهشت  در  خودروها 
مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته 
نشان از افت ۲۹ درصدی تولید در گروه 
درصدی  و 15.۴  ایران خودرو  صنعتی 
تجمعی  آمار  در  دارد.  سایپا  گروه  در 
نیز  امسال  نخست  ماه  دو  تولید طی 
درصدی   1.۴ کاهش  با  ایران خودرو 
سال  ابتدایی  دوماهه  به  نسبت  تولید 
دو  در  سایپا  اما  شده  مواجه  گذشته 
ماهه امسال نسبت به دو ماه نخست 
سال گذشته، رشد ۲۴.۳ درصدی تولید 
ایران خودرو  داشته است.گروه صنعتی 
 ۳۶ جاری  سال  ماه  اردیبهشت  در 
انواع خودروها  هزار و ۷۲۶ دستگاه از 
تولید کرده است که نسبت به 51 هزار 
و ۷۳۶ دستگاه تولید شده در دومین 
ماه از سال گذشته 1۳۹۹ با افت ۲۹ 
درصدی روبرو شده است. از این میزان 
ماه  اردیبهشت  در  تولید شده  خودرو 
1۴00 حدود ۳۶ هزار و ۳10 دستگاه 
متعلق به سواری های تولیدی است که 
نسبت به 50 هزار و ۶۷۶ دستگاه تولید 
شده درمدت مشابه سال گذشته ۲۸.۳ 

درصد کاهش تولید را نشان می دهد.
تولید وانت که در اردیبهشت ماه سال 
گذشته ۸۲۲ دستگاه بوده، امسال در 
و  رسیده  دستگاه  یک  به  ماه  همین 

ثبت  را  تولید  کاهش  درصد   ۹۹.۹
کرده است. این در حالی است که در 
اردیبهشت ماه امسال هیچ وانتی تولید 
نشده و نسبت به ۴۷ ون تولید شده در 
مدت مشابه سال گذشته، 100 درصد 

کاهشی است.
صنعتی  گروه  در  اما  مقابل  در 
ایران خودرو در دومین ماه سال جاری 
آمار تولید خودروهای سنگین افزایشی 
ثبت شده است. اردیبهشت ماه امسال 
دستگاه   5۷ 15۹.1درصدی  رشد  با 
مینی بوس، میدل باس و اتوبوس تولید 
شده است. در مدت مشابه سال 1۳۹۹، 
تنها ۲۲ دستگاه از خودروهای مذکور به 

مرحله تولید رسیده بود.
در نهایت نیز تولید کامیونت، کامیون 
در  دستگاه   1۶۹ از  نیز  کشنده  و 
اردیبهشت ماه 1۳۹۹ به ۳5۸ دستگاه 
در اردیبهشت 1۴00 رسیده که رشد 
111.۸ درصدی تولید را نشان می دهد. 
از  انواع خودروها  تولید  تجمعی  آمار   
ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت 
در  تولید  که  می دهد  نشان  ماه 
ایران خودرو از ۶۶ هزار و ۸۷5 دستگاه 
تولیدی در دو ماه نخست سال گذشته 
1.۴ درصد کمتر شده و به ۶5 هزار و 

۹۶۹ دستگاه رسیده است.
ماه  اردیبهشت  در  سایپا  در  تولید 

کاهشی اما در مجموع دوماه افزایشی 
نیز  کشور  بزرگ  خودروساز  دیگر  در 
می دهد  نشان  تولید  وضعیت  گزارش 
که این خودروساز از ۴۴ هزار و 55۳ 
شده  تولید  خودرو  انواع  دستگاه 
و  هزار   ۳۷ به  ماه 1۳۹۹  اردیبهشت 
سال  مشابه  مدت  در  دستگاه   ۶۹۶
1۴00 رسیده و 15.۴ درصد افت تولید 

را رقم زده است. 
در  تولیدی  خودرو  تعداد  این  از 
اردیبهشت ماه امسال، ۳۲ هزار و ۹۷۷ 
سایپا  سواری های  تولید  آمار  دستگاه 
است که با افت 1۶ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته که ۳۹ هزار و 

۳۲51 بوده، مواجه شده است.
 100 افت  نیز  سایپا  در  ون  تولید 
درصدی داشته و همان یک دستگاهی 
گذشته  سال  ماه  اردیبهشت  در  که 
تولید شد هم به تولید در اردیبهشت 
1۴00 نرسید. عالوه براین همچون سال 
گذشته در اردیبهشت ماه امسال هیچ 
در  اتوبوسی  و  میدل باس  مینی بوس، 

سایپا تولید نشد. 
در مدت مشابه سال 1۳۹۹، تنها ۲۲ 
دستگاه از خودروهای مذکور به مرحله 

تولید رسیده بود.
تولید وانت و انواع کامیونت، کامیون و 
تعداد  است.  بوده  افزایشی  اما  کشنده 

وانت های تولیدی سایپا در اردیبشهت 
که  است  دستگاه   ۴۶۶۶ جاری  سال 
شده  تولید  دستگاه  به 5۲51  نسبت 
رشد 11.1  ماه 1۳۹۹  اردیبهشت  در 

درصدی داشته است.
تولید  و کشنده  5۳کامیونت، کامیون 
شده در اردیبهشت ماه امسال نیز سه 
دستگاه بیشتر از سال گذشته بوده و 

شش درصد رشد را ثبت کرده است.
برخالف ایران خودرو آمار تجمعی تولید 
ماه  دو  طی  سایپا  در  خودروها  انواع 
افزایش  از  نشان  جاری  سال  نخست 
۲۴.۳ درصدی تولید نسبت به دو ماه 
نخست سال گذشته دارد که از مجموع 
5۳ هزار و ۶۷۲ دستگاه به ۶۶ هزار و 

۶۹۴ دستگاه رسیده است.
گذراندن  از  که پس  اینجاست  سوال 
تولید  جهش  تولید،  رونق  سال های 
از  باالیی  مراحل  به  رسیدن  البته  و 
خودکفایی و افزایش عمق داخلی سازی ها 
در  چرا  خودروسازان(  خود  گفته  )به 
سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، 
مواجه  تولید  افت  با  خودروسازان 

شده اند؟
ارائه  گزارش  که  است  درحالی  این 
شده، آمار تولیدات خودروسازان بوده و 
به تبع تعداد کثیری از این  خودروهای 
به سبب  به ویژه در سواری ها  تولیدی 
کسری قطعات یا هر عامل دیگر، ناقص 
می مانند و امکان عرضه به بازار را پیدا 

نخواهند کرد.
افزایش  یا  تولید  افت  این  علت  آیا 
خودروهای ناقص، همان صحبت ها و 
گالیه های خودروسازان و قطعه سازان 
بدهی  افزایش  نقدینگی ،  کمبود  از 
یا  قطعه سازان  به  خودروسازان 
از  ناشی  خودروسازان  زیان دهی 
خودروهاست  دستوری  قیمت گذاری 
همچون  این ها،  از  غیر  عاملی  یا 

کوتاهی خودروسازان دارد؟!

و  مشاغل  اسامی  ایران  اصناف  اتاق   
کسب و کارهای به شدت آسیب دیده 
ناشی از ویروس کرونا و مشمول حمایت 

اقتصادی سال 1۴00 را اعالم کرد. 
به گزارش اتاق اصناف ایران، این اتاق 
براساس ابالغیه روز 1۳ خرداد 1۴00 
ملی  ستاد  جلسه  یکمین  و  هفتاد 
مدیریت و  مقابله با کرونا در خصوص 
)تمدید بسته حمایت از کسب و کارها 
و مشاغل به شدت آسیب دیده در سال 
جاری( مشاغل و کسب و کارهایی که 
عناوین آن متناسب با گروه های شغلی 
تعطیل یا محدود شده در طرح جامع 
محدودیت تردد و تجمع عمومی مصوب 
این ستاد  تنظیم و در جلسات کارگروه 
مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا به 
کرد. تعیین  را  است  رسیده  تصویب 

براساس این گزارش، فهرست مشاغل و 
کسب و کارهای به شدت آسیب دیده 
مشمول حمایت اقتصادی سال 1۴00، 
پیامدهای  با  مقابله  کارگروه  مصوب 
اقتصادی ناشی از بیماری کرونا شامل 
شامل  گردشگری  به  مربوط  مراکز 
هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های 

مهمان پذیرها،  گردشی،  و  جهانگردی 
مراکز  ها،  مسافرخانه  مهمانسراها، 
پذیرایی،  اقامتی،  مراکز  بوم گردی، 
دفاتر  سراها،  زائر  راهی،  بین  خدمات 
خدمات مسافرتی، گردشگری، زیارتی 

و آژانس های مسافرتی است.
طبق اعالم اتاق اصناف ایران، شرکت 
های حمل و نقل مسافر برون شهری، 
پذیرایی،  تاالرهای  پذیرایی،  مراکز 
قهوه خانه ها،  چایخانه ها،   ، رستوران ها 
مراکز طبخ غذا، قنادی ، شیرینی پزی، 
آبمیوه و بستنی فروشی، آرایشگاه های 

مردانه، آرایشگاه های زنانه و سالن های 
پوشاک،  انواع  فروش  مراکز  زیبایی، 
کفش، خرازی، خیاطی، مراکز فروش 
بهداشتی،  و  آرایشی  لوازم  کادویی، 
توزیع  بازی، نوشت افزار، مراکز  اسباب 
و  فرش  فروش  مراکز  دستی،  صنایع 
پرده،  پارچه،  خانگی،  لوازم  موکت، 
ساختمان،  داخلی  تزئینات  و  مبلمان 
آتلیه و عکاسی از دیگر مشاغل آسیب 
دیده ناشی از کرونا و مشمول حمایت 

اقتصادی هستند.
این گزارش، همچنین مراکز  براساس 

عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان 
آموزشگاه ها  آموزشی،  مراکز  زینتی، 
مدارس،  از  غیر  به   ( مهدکودک ها  و 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(، 
رسانه ای  و  هنری  فرهنگی،  مراکز 
و  سینماها  موزه ها،  )غیردیجیتال(، 
باغ وحش ها،  تفریحی،  مراکز  تئاترها، 
باشگاه ها  ورزشی،  مراکز  شهربازی ها، 
و مراکز ورزشی آبی، پارک های آبی و 
استخرها و نمایشگاه های تجاری اعم از 
عمومی، تخصصی و بین المللی مشمول 

این طرح هستند.

کرد:  اعالم  برق  صنعت  سخنگوی 
براساس پیش بینی ها  تا پایان هفته به 
طور میانگین شاهد افزایش 1.۴ درجه 
ای دمای هوا در سراسر کشور خواهیم 
بود که این میزان در برخی از استان 
ها حتی به 5 درجه نیز خواهد رسید 
که همین موضوع باعث قرار گرفتن در 
شرایط دمایی حداکثر و افزایش شدید 

مصرف برق می شود. 
رجبی  مصطفی  ایسنا،  گزارش  به 
مشهدی درباره آخرین وضعیت تولید و 

مصرف برق در هفته جاری اظهار کرد: 
براساس پیش بینی ها تا پایان هفته به 
طور میانگین شاهد افزایش 1.۴ درجه 
ای دمای هوا در سراسر کشور خواهیم 
بود که این میزان در برخی از استان 
ها حتی به 5 درجه نیز خواهد رسید 
که همین موضوع باعث قرار گرفتن در 
شرایط دمایی حداکثر و افزایش شدید 

مصرف برق می شود.
وی با تاکید بر این که تمهیدات الزم 
برای تامین پایداری شبکه برق در روز 

است،  شده  اندیشیده  نیز  گیری  رای 
خاطرنشان کرد: همه تالش و تمرکز 
صنعت برق تامین برق عموم هموطنان 
و  روزهاست  تمام  در  کشور  سراسر 
اختصاص به یک روز خاص ندارد ولی 
در عین حال هماهنگی های الزم برای 
تامین برق شعب اخذ رای بعمل آمده 
پرسنل صنعت  با همت همه  و  است 

برق، مشکلی نخواهیم داشت.
به  اشاره  با  برق  صنعت  سخنگوی 
برای  گرفته  صورت  های  هماهنگی 
در  کشاورزان  و  صنایع  همکاری 
محور  تشویق  های  طرح  با  مشارکت 
مدیریت مصرف در ساعت اوج بار گفت: 
مشترکان خانگی می توانند تنها با بکار 
بستن سه راهکار ساده، از بروز خاموشی 

احتمالی جلوگیری نمایند.
استفاده  کرد:  تصریح  مشهدی  رجبی 
از دور کند کولرهای آبی، تنظیم دمای 
و  درجه   ۲5 روی  بر  گازی  کولرهای 
عدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف 
در ساعات گرم روز)1۲ تا 1۸( مهمترین 

راهکارها برای تامین برق همه مشترکان 
و پایدار ماندن شبکه برق کشور است.

به  اشاره  با  برق  صنعت  سخنگوی 
برگزاری سومین دور مناظره انتخابات 
ریاست جمهوری، از آمادگی همه اکیپ 
های عملیاتی صنعت برق برای تامین 

برق در سراسر کشور خبرداد.
رجبی مشهدی گفت: پیش بینی های 
ویژه  به  برق  پایداری  تداوم  برای  الزم 
مناظره  سومین  برگزاری  هنگام  در 
انتخابات ریاست جمهوری انجام شده 
است و در این خصوص پرسنل عملیاتی 
صنعت برق در آمادگی کامل به سر می 
برند تا در صورت بروز هرگونه مشکلی 
در کوتاه ترین زمان ممکن به رفع آن 

اقدام کنند.
ضمن  تا  خواست  مشترکان  از  وی 
کاهش مصرف به ویژه در ساعات اوج 
در  اختالل  بروز  صورت  در  مصرف 
شبکه، موارد را از طریق تلفن 1۲1 در 
سراسر کشور به شرکت های برق برای 

رفع نواقص احتمالی اطالع دهند.

خودروسازان بزرگ در اتفاقی عجیب دنده معکوس كشیدند

اسامی مشاغل آسیب دیده مشمول حمایت اقتصادی سال ۱۴۰۰ اعالم شد

کمبود برق جدی است

اقتصادی
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عراقچی: 
تروریسم اقتصادی در بحبوحه بیماری 

کرونا، جنایت علیه بشریت است
معاون سیاسی و رییس تیم مذاکره کننده ایران در وین، در صفحه 
توییتر خود نوشت:تروریسم اقتصادی، آن هم در بحبوحه بیماری 
کرونا،  جنایت علیه بشریت است. سید عباس عراقچی در حساب 
کاربری خود در توییتر نوشت: »ترامپ رفته است، اما تحریم های 
غیرقانونی و جنایت بار او همچنان برقرارند. نیازی به اشک تمساح 
نیست وقتی که تالش های آمریکا برای تحمیل رنج و مصیبت به 
۸۲ میلیون ایرانی ادامه دارد. تروریسم اقتصادی، آن هم در بحبوحه 

بیماری کرونا، جنایت علیه بشریت است.«

پاک فطرت:
 شورا محل تعیین سرنوشت سرمایه های 

مادی و معنوی شهر است
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
برای حضور در شورای شهر، تخصص شرِط الزم و تجربه شرط 
کافی است. علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز در مجلس 

شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توییتر، نوشت:
»برای شورای شهر، تخصص شرِط الزم و تجربه شرط کافی 
است. شورا محل تعیین سرنوشت سرمایه های مادی و معنوی 
شهر است.داشتن شرط »الزم و کافی«، بهترین معیار برای 
انتخاب اعضای شورا است.«با به پایان رسیدن بررسی صالحیت 
نامزدهای انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا از روز بیستم 
خرداد ماه، فرصت تبلیغات نامزدهای تایید صالحیت شده 
آغاز شده و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات 

شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز برگزار خواهد شد.

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
 در سفارت ایران در عمان 

سفارت ایران در عمان اعالم کرد: سیزدهمین دوره انتخابات 
این  در  کشورمان  نمایندگان  محل  در  جمهوری  ریاست 
کشورعربی برگزار می شود.  سفارت ایران در مسقط در صفحه 
توییتر خود در این ارتباط  نوشت: » به اطالع هموطنان عزیز 
مقیم  عمان می رساند که سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری در تاریخ ۲۸ خرداد 1۴00 برابر با 1۸ژوئن ۲0۲1 
از ساعت ۸ صبح لغایت 1۸ عصر در محل سفارت جمهوری 

اسالمی  ایران در مسقط برگزار خواهد شد.«

حسین زهی: 
با مشارکت باال در انتخابات حکومت 

مردم بر مردم رخ می دهد
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: فارغ از نگاه سیاسی و نگاه به عملکرد برخی از اشخاص، 
مردم با عشق و عالقه ای که به کشور و نظام خود دارند پای 
صندوق های رای حاضر شوند.اسماعیل حسین زهی، درباره 
تاثیر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بر روی آینده کشور، 
بیان کرد: تاثیر حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای 
به زندگی و سرنوشت خود مردم باز می گردد. از مردم انتظار 
می رود که به عملکرد شخص یا اشخاص و دولت ها نگاه نکنند و 
برای نظام و کشورشان پای صندوق های رای حاضر شوند.وی 
در ادامه اظهار کرد: هر کسی که کشورش را دوست دارد باید پای 
صندوق رای حاضر شود. با مشارکت باالی مردم در انتخابات، 
رئیس جمهور منتخب می تواند تصمیمات بهتری گرفته و گام 
های بلندتری برای پیگیری مطالبات مردم و حل مشکالت آنان 
بردارد.نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
فارغ از نگاه سیاسی و یا نگاه به عملکرد اشخاص مردم باید با 
عشق و عالقه ای که به کشور و نظام خود دارند پای صندوق 
های رای حاضر شده و با حضور حداکثری دشمن را مایوس 
سازند.حسین زهی در پایان با بیان اینکه امروز مردم در حوزه 
معیشت و اقتصاد دغدغه های جدی دارند که کاندیداها باید 
برای حل آنان برنامه های کارشناسی به مردم ارائه کنند، تاکید 
کرد: فردی که با پشتوانه باالی رای مردم انتخاب شود می 
تواند گام های بلندتری برای اجرا کردن برنامه های خود و حل 
مشکالت مردم بردارد و قطعا تاثیر مشارکت مردم در انتخابات 
به زندگی خودشان بازخواهد گشت. به عبارت دیگر با مشارکت 
حداکثری مردم در انتخابات شاهد حضور فردی مردمی بر راس 

کار خواهیم بود و حکومت مردم بر مردم رخ خواهد داد.

واکنش پنتاگون به ادعای همکاری 
ماهواره ای ایران و روسیه

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واکنش به گزارش ها مبنی 
بر فروش سیستم ماهواره ای پیشرفته روسیه به ایران گفت 
که نمی تواند این گزارشات را تائید کند.جان کربی سخنگوی 
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( در یک نشست خبری در پاسخ 
به سوالی درباره گزارش روز جمعه روزنامه واشنگتن پست 
به  من  کنم.  تایید  را  گزارش ها  این  نمی توانم  کرد:  تصریح 
طور قطع قصد ندارم درباره مسایل اطالعاتی در اینجا حرف 
بزنم و فکر می کنم سوال خوبی است که از مقامات مسکو و 
تهران پرسیده شود.وی در ادامه در اظهاراتی ضد ایرانی گفت: 
چیزی که می توانم بگویم این است که همچنان بر اقدامات 
مخرب ایران در منطقه و در برخی موارد فراتر از آن تمرکز 
داریم.بنابر گزارش وب سایت وزارت دفاع آمریکا، جان کربی 
مدعی شد که آنها بر افزایش توانایی های موشکی بالستیک 
ایران، حمایت ایران از سازمان های تروریستی، تالش آنها برای 
ممانعت از آزادی ناوبری در منطقه و اطراف آن تمرکز دارند.

سخنگوی پنتاگون در ادامه ادعاهای خصمانه خود گفت: این 
مسایل در خط مقدم فکر این وزارت خانه قرار دارد، هنگامی 
که ما درباره عملیات های خود در حوزه مسئولیت فرماندهی 
مرکزی و آرایش نظامی در آنجا می اندیشیم. این چیزی است 
که به عنوان تمرکز کلیدی برای حرکت رو به جلوی وزارت 
خانه، همچنان باقی است.کربی همچنین در پاسخ به سوالی 
درباره اعزام دو کشتی ایرانی به سمت آمریکای جنوبی و اطالع 
از محتویات آنها تصریح کرد: ما حرکت این کشتی ها را دنبال 
می کنیم اما برای اطالع از محموله این دو شناور بهتر است که 

از سران ایران سوال بپرسید. 

چگونه برخی کشورها در همه گیری کرونا 
انتخابات برگزار کردند؟

با توجه به شیوع بیماری همه گیر کووید، بسیاری از کشورها 
در زمان رأی گیری، دستورالعمل های بهداشتی ازجمله استفاده 
از ماسک و افزایش ساعات رأی گیری را در نظر گرفتند. البته 
طی یک بیماری همه گیر، چالش هایی برای برگزاری انتخابات 
از جمله کمبود بودجه، نقص فنی، میزان پایین مشارکت و 
مشروعیت وجود دارد. از زمان شیوع این بیماری همه گیر در 
سال ۲0۲0، انتخابات در برخی کشورها به تعویق افتاد اما در 
برخی دیگر از جمله فرانسه و کره جنوبی  با رعایت موارد بهداشتی 
انجام شد. این کشورها اقدامات مختلفی را برای کاهش خطر ابتالء 
رأی دهندگان و مقامات انتخابی به بیماری کووید- 1۹ در نظر 
گرفتند، اما برنامه ریزی انتخاباتی که معموال نیاز به تماس افرد 
زیاد دارد، طی یک بحران تاریخی سالمت چالش برانگیز است.

آیا انتخابات در افزایش موارد ابتالء بیماری
 كووید1۹- تاثیر دارد؟ 

نتایج بررسی ها در انتخابات انجام شده در زمان شیوع بیماری 
همه گیر کووید- 1۹ نشان داده است که کاهش محدودیت ها 
از  برخی  در  اما  باشد،  موثر  ابتال  موارد  افزایش  در  می تواند 
کشورها این افزایش مشاهده نشده است و برخی کاهش موارد 
ابتال را نیز گزارش کرده اند. برای مثال، در کشور کره جنوبی که 
کارشناسان بهداشت اقدامات احتیاطی گسترده را انجام دادند، 

موارد جدیدی مرتبط با انتخابات گزارش نشد.
کارشناسان توصیه می کنند: اگر فاصله فیزیکی رعایت شود، 
افراد از ماسک استفاده کنند، تهویه مناسب در مکان انتخابات 
در نظر گرفته شود، خطر انتقال بیماری در مکان های رأی گیری 
به حداقل می رسد. همچنین ارائه گزینه هایی مانند رأی دادن از 
راه دور نیز می تواند در کاهش ابتال به بیماری بسیار موثر باشد.

كشورها چه اقدامات بهداشتی و ایمنی در نظر گرفتند؟ 
در  عامل  مهمترین  رأی گیری،  زمان  در  ماسک  از  استفاده 
بدن  دمای  کنترل  همچنین  است.  بیماری  انتقال  کاهش 
رأی دهندگان نیز قبل از ورود به مکان رأی گیری و ضدعفونی 
کردن دست افراد و سطوح نیز در کاهش انتقال بیماری نقش 
مهمی دارند. افرادی که دمای بدن آنان باالست و مشکوک به 
بیماری هستند، در مناطق جداگانه رأی می دهند. در بسیاری 
از کشورها از رأی دهندگان درخواست می شود تا فاصله فیزیکی 
حداقل یک متر را رعایت کنند. برای مثال، در کشور لهستان، 
برای هر ساعت، 10 دقیقه زمان تهویه در نظر گرفته شد و در 
جمهوری دومینیکن، ضدعفونی سطوح و ابزار مورد استفاده در 
رأی گیری به صورت منظم انجام می شد. عدم استفاده از وسایل 
مشترک نیز در کاهش ابتال افراد به بیماری بسیار موثر است. در 
کشور سورینام در آمریکای مرکزی به جای استفاده از استامپ 

جوهر، افراد از پنبه جوهری برای اثر انگشت استفاده کردند.
شایان ذکر است، افزایش مدت زمان رأی گیری در کاهش تعداد 
افرادی که همزمان رای می دهند نیز موثر است. در برخی از 
کشورها مکان های رای گیری را افزایش دادند و رأی گیری در 
ساعات اولیه را توصیه کردند و البته ساعت رأی گیری را چندین 
بار تمدید کردند. گزینه های جایگزین برای رأی گیری حضوری 
نیز ارائه شد. برخی از کشورها مانند استرالیا افراد را تشویق 
به رأی گیری از طریق ایمیل کردند تا از این طریق نسبت به 
بیماری در امان باشند، البته کارشناسان به دلیل آسیب های 
امنیتی توصیه نمی کنند به سرعت سیستم رأی گیری آنالین 
در نظر گرفته شود.در نظرگرفتن شرایط خاص برای بیماران 
نیز بسیار مهم است. در کشور سنگاپور، افراد مسن و در معرض 
خطر بیماری، تشویق شدند که در اوایل روز رأی بدهند. البته 
رعایت این موارد، هزینه دارد؛ برای مثال، هزینه انتخابات کشور 
کره جنوبی در ماه آوریل 1۶ میلیون دالر بیشتر شد. کشورهایی 
مانند اندونزی و اوکراین نیز ده ها میلیون دالر اضافی برای 
رعایت موارد مرتبط با کاهش انتقال بیماری کووید در نظر گرفتند.

بزرگترین نگرانی كارشناسان چیست؟ 
یکی از بزرگترین نگرانی ها این است که برگزاری انتخابات طی 
یک بیماری همه گیر، منجر به کاهش میزان رأی دهندگان 
شود. اگر مقامات محدودیت های مربوط به بیماری همه گیر و 
تغییرات انتخاباتی را به طور گسترده با مردم در میان نگذارند، 
بسیاری از افراد به دلیل ترس ابتال به ویروس یا سردرگمی در 
مورد مکان و نحوه رأی گیری، ممکن است رأی ندهند.البته در 
نظر بگیرید که عدم رأی گیری حضوری در جوامعی که دسترسی 

به اینترنت ندارند، منجر به کاهش آمار رأی دهندگان خواهد شد.
چگونه كشورها با اطالعات نادرست برخورد و مردم 

را آگاه كنند؟ 
نادرست  اطالعات  با  مبارزه  برای  راهی  هیچ  که  حالی  در 
نیست، اما کارشناسان عنوان کردند: باید خطوط ارتباطی بین 
مراجع بهداشتی و نهادهای انتخاباتی، قبل از شروع رأی گیری 
برقرار و درباره شیوه نامه های بهداشتی مکان های رأی گیری، 
باهم  احتمالی  شیوع  و  رأی دهندگان  آموزش  کمپین های 
برنامه ریزی شود. مکان های رأی گیری باید از مکان زندگی افراد 
سالمند )خانه سالمندان و افراد آسیب پذیر نسبت به بیماری 
کووید- 1۹( دور باشد. با توجه به شیوع این بیماری همه گیر، 
تبلیغات انتخاباتی نیز با محدودیت مواجه است و نمی توان 

همانند گذشته تبلیغات را انجام داد.

حسن بیگی:
 به همراه داشتن شناسنامه و کدملی برای 

رای دهندگان ضروری است
الزامی بودن  با اشاره به  انتخابات استان تهران  رئیس ستاد 
همراه داشتن شناسنامه و ارائه کد ملی برای رای دهندگان 
در روز انتخابات خبر داد. شکراله حسن بیگی در مورد شرایط 
رای دهندگان در انتخابات ۲۸ خرداد اظهار داشت: در چهار 
انتخابات ۲۸ خرداد ماه و طبق ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست 
جمهوری، انتخاب کنندگان باید شرایطی داشته باشند.وی در 
تشریح این شرایط افزود: داشتن تابعیت جمهوری اسالمی 
ایران یعنی ایرانی باشند و به لحاظ سنی 1۸ سال تمام یعنی 

متولدین ۲۸ خرداد 1۳۸۲ و ماقبل آن می توانند رای دهند.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران تاکید کرد: افراد حتما در روز 
انتخابات شناسنامه همراه داشته باشند و داشتن کدملی نیز الزامی 
است، اگر کارت ملی همراهشان باشد که بسیار خوب است اما کد 
ملی حتما باید بگیرند.حسن بیگی گفت: با مدیرکل ثبت احوال که 
عضو ستاد انتخابات است هماهنگی شده و ادارات ثبت احوال این 
هفته در آماده باش کامل هستند و مردم می توانند مراجعه کنند 
که اگر کارت ملی آنها آماده بود بگیرند در غیر این صورت برگه ای 

داده می شود که حاوی کد ملی تایید شده است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
به اروپا و آمریکا پیشنهاد می کنم که 
مذاکراتی را با حزب اهلل و جبهه مقاومت 
آغاز کنند و جبهه مقاومت را به رسمیت 
بشناسند. محسن رضایی نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری در گفتگویی درباره 
نگاه دولت او به مذاکرات وین، گفت: 
بین المللی  تعهدات  همه  به  ما  دولت 
تعهد  یک  برجام  بود.  خواهد  پایبند 
را  آن  آمریکایی ها  و  است  بین المللی 
زیر پا گذاشتند. ما به آن پایبند خواهیم 
بود. مهم این است که آمریکایی ها وادار 

بشوند که به تعهدات خود عمل کنند.
وی تاکید کرد: ما دیپلماسی خوبی را در 
پیش خواهیم گرفت، اما معطل توافق 
انتخابات  بود.نامزد  نخواهیم  وین  در 
این  به  پاسخ  در  جمهوری  ریاست 
پرسش که اولویت او در حوزه سیاست 
خارجی چیست؟، گفت: من سیاست 
یعنی  می گیرم  جدی  را  همسایگی 
اینکه سعی می کنم نوعی آرام بخشی 
در خصوص چالش هایی که بین دولت 
با کشورهای منطقه وجود دارد به  ما 
وجود آید.رضایی همچنین اعالم کرد: 
اتحادیه  که  بود  خواهم  این  دنبال  به 
کشور   ۲5 با  را  غربی  جنوب  آسیای 
اطراف خودمان شکل بدهم. این اتحادیه 
می تواند مشابه اتحادیه اروپا عمل کرده 
و در حقیقت قریب به 1۲00 میلیارد 
دالر تجارت ساالنه را به هم پیوند دهد.

ما فرصت های بسیار خوب و چالش های 
مهمترین  داریم.  دهه  این  در  بزرگی 
و  انضباطی  بی  و  نظمی  بی  چالش، 
ناامنی هایی است که ما در منطقه داریم 
نمی تواند  ایران  مثل  کشوری  هیچ  و 
به این بی نظمی ها پایان دهد. البته با 
همکاری و دوستی ای که با کشورهای 
گرفتن  کنیم.نادیده  برقرار  منطقه 
نقش ایران در برقراری صلح و امنیت 
داشت.  نخواهد  بر  در  نتیجه ای  هیچ 
ما آمادگی داریم که با همکاری سایر 
کشورهای منطقه، صلح و امنیت را در 
اینجا به وجود آوریم. صلح و امنیت در 
در  انرژی جهان  اینکه  دلیل  به  اینجا 
اینجاست و ژئوپلیتیک منطقه اینجاست 
و بخش مهمی از تجارت بین الملل در 
منطقه ما است، در سطح بین الملل هم 

برای ما مهم و موثر خواهد بود تا هر 
چه ما بتوانیم نقش بیشتری در منطقه 
هم  ما  بین الملل  روابط  در  کنیم  ایفا 
موثر است.بنابراین در دولت ما به طور 
جدی من روی این منطقه وقت خواهم 
گذاشت. البته چالش های زیادی داریم 
و باید بنشینیم با کشورهای منطقه حل 

و فصل کنیم.
سه ماه است که جمهوری اسالمی ایران 
مذاکراتی را با کشورهای غربی در وین آغاز 
کرده است. هدف از این واقع مذاکرات رفع 
تحریم ها و احیای برجام هست. تا لحظه ای 
که ما در خدمت شما هستیم و این برنامه 
را ضبط می کنیم این مذاکرات به نتیجه 
نرسیده است. در صورت موفقیت شما در 
انتخابات چه برنامه کوتاه مدت و میان مدتی 
را برای مذاکرات هسته ای با کشورهای 1+۴ 
دارید؟ از طرفی هم چنانچه ایاالت متحده 
آمریکا این سیاست خودش را ادامه دهد و 
تحریم ها را رفع نکند در آن صورت شما چه 

برنامه ای خواهید داشت؟
دولت ما به همه تعهدات بین المللی پایبند 
خواهد بود. برجام یک تعهد بین المللی 
است و آمریکایی ها آن را زیر پا گذاشتند. 
ما به آن پایبند خواهیم بود. مهم این است 
که آمریکایی ها وادار بشوند که به تعهدات 
خود عمل کنند. ما دیپلماسی خوبی را در 
پیش خواهیم گرفت، ولی معطل توافق در 

وین نخواهیم بود.
کردن  فعال  با  که  کرد  خواهیم  سعی 
اقتصاد ملی بی نیازی خودمان را از روابط 
با آمریکایی ها به حداقل کاهش دهیم و 
آنها احساس کنند که هرچقدر بیشتر 
وقت تلف کنند به ضررشان تمام خواهد 
شد. این به معنای استفاده از دیپلماسی از 

یک طرف و معطل نکردن کشور در طول 
مذاکرات وین از سوی دیگر است. یعنی 
دست به زانوی خودمان خواهیم گرفت و 
تولید ملی را راه اندازی خواهیم کرد. آن 
وقت دیگر آنها هستند که به دنبال ما 
خواهند آمد.اولویت اصلی سیاست خارجی 
شما چیست؟ اگر شما موفق شدید و برنده 
انتخابات شدید، اولین کاری که دولت شما 
به عنوان سیاست خارجی انجام می دهد 

چه خواهد بود؟
من سیاست همسایگی را جدی می گیرم 
آرام  نوعی  می کنم  سعی  اینکه  یعنی 
بخشی در خصوص چالش هایی که بین 
دولت ما با کشورهای منطقه وجود دارد به 
وجود آید. بعد هم به دنبال این خواهم بود 
که اتحادیه آسیای جنوب غربی را با ۲5 
کشور اطراف خودمان شکل بدهم. این 
اتحادیه می تواند مشابه اتحادیه اروپا عمل 
کرده و در حقیقت قریب به 1۲00 میلیارد 

دالر تجارت ساالنه را به هم پیوند دهد.
در اولویت سوم )سیاست خارجی( هم 
توازن بین شرق و غرب قرار دارد. دولت 
ما نه شرقی بدون غربی و نه غربی بدون 
شرق خواهد بود. من تالش خواهم کرد 
که توازن بین شرق و غرب را در روابط 

خارجی مان به وجود آورم.
همکاری  شورای  عضو  کشورهای 
که  هستند  کشوری   ۶ فارس  خلیج 
در همسایگی جمهوری اسالمی ایران 
ایران  این کشورها در جنوب  هستند. 
واقع شده اند و رویکردهای متفاوتی در 
خصوص نوع همکاری و سیاست های 
اسالمی  جمهوری  قبال  در  خودشان 
با  مناسبات  موضوع  برای  دارند.  ایران 

این کشورها چه برنامه ای دارید؟

من سیاست همسایگی را جدی می دانم. 
ولی اختالف نظرهایی وجود دارد که باید 
این اختالف نظرها را حل و فصل کنیم. 
دولت ما پیشگام خواهد بود برای اینکه این 
مشکالت حل و فصل شود، ولی بستگی 
به همراهی کشورهای اطراف هم دارد که 
آنها هم یک منطق و برادری را در پیش 
بگیرند.اشاره کردید که می خواهید توازنی 
بین شرق و غرب ایجاد کنید. چالش هایی 
که مرتبط با غرب هست، تقریباً برای همه 
ناظران سیاسی مشخص است که چه 
چالش هایی برای ایران در مناسباتش 
چطور؟  شرق  اما  دارد،  وجود  غرب  با 
به نظر شما چه چالش هایی وجود دارد 
با  را  روابطش  بتواند  ایران  اینکه  برای 

شرق گسترش دهد؟
ما با شرق چالش کمتری داریم. مهم 
را  روابطی  حقیقت  در  که  است  این 
دوطرفه  می کنیم  برقرار  شرق  با  که 
باشد. یعنی اگر در حقیقت ما از آنها 
کاال می خریم آنها تکنولوژی هم به ما 
بدهند. این را که صرفاً ایران تبدیل به 
بازاری برای چین باشد من قبول ندارم. 
به همین دلیل قرار داد راهبردی ۲5 
ساله را من با یک قرارداد مکمل تکمیل 
خواهم کرد که رابطه دوطرفه ما بیشتر 
شود و منافع بیشتری را از انتقال دانش 
و فناوری از چین به ایران داشته باشیم.

در دولت شما چگونه با محور مقاومت 
تعامل خواهد شد؟ چه تغییراتی بین 
رابطه ایران و کشورهای محور مقاومت 

در منطقه ایجاد خواهد شد؟
اگر محور مقاومت نبود عراق و سوریه امروز 
در اختیار داعش بود. همان طور که محور 
مقاومت از فلسطین حمایت می کند، محور 
مقاومت محور مبارزه با ناامنی و تروریسم 
نیز هست. این به نفع اروپا و آمریکاست که 
از محور مقاومت حمایت کنند و یک طرفه 
صرفاً با اسرائیل رابطه نداشته باشند. من 
پیشنهاد می کنم که  آمریکا  و  اروپا  به 
مذاکراتی را با حزب اهلل و جبهه مقاومت 
به  را  مقاومت  جبهه  این  و  کنند  آغاز 
رسمیت بشناسند. واقعاً اگر جبهه مقاومت 
نبود عراق به دست داعش و النصره سقوط 
می کرد و نوعی از افراط گرایی و تروریسم 
خشن در منطقه شکل می گرفت که کل 

دنیا را هم ناامن می کرد.

گفت:  حقوقی  مسائل  کارشناس  یک 
پایان  از  بعد  که  بداند  مسئولی  اگر 
دوره  عملکرد  و  رفتار  مسئولیتش 
بیشتر  می شود  بررسی  مسئولیتش 
مواظبت می کند و حواس خود را بیشتر 
جمع خواهد کرد. عباس برزگر، در رابطه 
با »طرح ممنوعیت خروج مسئولین از 
کشور پس از پایان مسئولیت«، اظهار 
کرد: از دو دیدگاه می توان به این مساله 
نگاه کرد؛ دیدگاه اول از دید مسئولین 
تعبیری  به  مسئولین  اوال  که  است 
منتخب خود ملت هستند که اعم از 
رئیس جمهور، رئیس مجلس و سایر 
مسئولین می باشند. انتخاب رئیس قوه 
قضائیه هم که به شکل دیگری است و 
توسط رهبری انتخاب می شود، رهبری 
منتخب  خبرگان  توسط  واقع  در  هم 
نمایندگان  و  می شود  تعیین  رهبری 
خبرگان رهبری نیز توسط ملت انتخاب 

می شوند.وی افزود: با این دیدگاه ممکن 
است مسئولین بگویند که ما منتخب 
ملت هستیم و اینگونه برخورد و این 
تلقی  مسئولین  به  اهانت  نوعی  طرح 
می شود، اما از دیدگاه دیگر نه، از این 
دیدگاه به نفع مردم است و آنها کسی 
را مثال به عنوان رئیس جمهور انتخاب 
و  مردم  رای  با  مستقیم  که  می کنند 
جمهوری  ریاست  به  رهبری  تنفیذ 
می رسد.این کارشناس مسائل حقوقی 
هم  کشورمان  گذشته  در  شد:  یادآور 
رئیس جمهوری داشتیم که در زمان 
جنگ خیانت کرد و بعد هم با منافقین 
فرار کرد. بنی صدر رئیس جمهور بود 
و همین مردم او را انتخاب کردند، اما 
نمایندگان همین مردم در یک مقطع 
کفایت ایشان را برای ریاست جمهوری 
زیر سوال بردند و رای به عدم کفایت 
سیاسی ایشان دادند و او را از ریاست 

از  هم   بعد  که  کردند  عزل  جمهوری 
کشور فرار کرد.

برزگرخاطرنشان کرد: این مساله ممکن 
است به اشکال دیگری برای بعضی از 
مسئولین اتفاق بیفتد. البته نه به این 
است  ممکن  حال  هر  به  ولی  سطح، 
جرم  نوعی  به  مسئول  یک  عملکرد 
بوده و الزم باشد که بررسی شود و در 
مقابل خساراتی که به مردم، مملکت و 
یا نهادهای کشور وارد می شود پاسخگو 

باشد.
وی با بیان اینکه »این طرح در رابطه 
سایر  و  کشاورزی  اقتصاد،  مسائل  با 
مثبت  می تواند  مملکت  موضوعات 
ممنوعیت  طرح  کرد:  تصریح  باشد«، 
خروج مسئولین از کشور می تواند کاری 
کند که فرد قانونا و مثال تا سه سال 
این  البته  شود.  خارج  کشور  از  نتواند 
مساله بستگی به این دارد که چه مدتی 

برای این قضیه در این طرح پیش بینی 
شود و اینکه آیا تصویب شود یا خیر. 
چون طرح ها ممکن است بررسی و بعد 
رد شود و همچنین ممکن است واقعا 
تصویب شود و دسترسی به مسئولین 

را راحت تر کند.
گفت:  حقوقی  مسائل  کارشناس  این 
حال اگر این فرد دوره مسئولیتش تمام 
شد و به خارج از کشور رفت برگرداندن 
او مشکل می شود. بعد هم ممکن است 
کسانی با همین بهانه حتی طرف را از 
بین ببرند و بعد خود این مساله تهمتی 
بر نظام تلقی شود که بگویند خود نظام 
این فرد را از بین برده است، در حالی 
که ممکن است خود دشمنان این کار را 
انجام دهند ولی به پای نظام بگذارند که 
اینها تبعاتی است که اگر یک فراری به 
خارج از کشور را بخواهند برگردانند این 

مشکالت را نیز دارد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد 
با انتقاد از دولت بایدن در تداوم »سیاست 
شکست خورده فشارحداکثری«، توقف 
را  ایران  مردم  علیه  اقتصادی  تروریسم 
دانست.  واشنگتن  برای  اصلی  آزمایش 
مجید تخت روانچی در نشست مجمع 
بررسی  برای  که  سازمان  این  عمومی 
گزارش ساالنه شورای امنیت برگزار شده 
بود، موضع ایران درباره برخی تحوالت 

خاورمیانه در سال ۲0۲0 و اقدامات مرتبط 
با شورای امنیت را تشریح کرد.وی گفت 
وقتی آمریکا در نخستین روزهای سال 
۲0۲0، در اقدامی تروریستی به دستور 
کشور،  این  جمهوری  رئیس  مستقیم 
قهرمانان منطقه ای ضدتروریست شامل 
سردار سلیمانی را به شهادت رساند و چند 
روز بعد از آن نیز رئیس جمهوری آمریکا 
به حمله به 5۲ نقطه از جمله مکان های 

فرهنگی مهم ایران تهدید کرد، شورای 
امنیت سکوت مرگباری اختیار کرد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد 
آمریکا  وقتی  در همانسال،  البته  افزود: 
اعمال  برای  را  قطعنامه ای  پیش نویس 
تحریم تسلیحاتی علیه ایران ارائه کرد، 
1۳ عضو شورای امنیت آن را قاطعانه رد 
کردند.تخت روانچی ادامه داد: در پی آن، 
وقتی آن کشور تالش کرد سازوکار ماشه 
را علیه ایران فعال سازد، همان 1۳ عضو 
شورا این اقدام آمریکا را مردود دانستند 
و اعالم کردند با خروج از برجام، آمریکا 
هرگونه حق استفاده از سازوکار ماشه را 
از دست داده و ادعای آن در این زمینه 
غیرمشروع بوده و فاقد هرگونه اثر قانونی، 
اضافه کرد:  یا عملی است.وی  سیاسی 
ادعای دولت کنونی آمریکا درباره تغییر 
سیاست آن کشور در مورد برجام فقط 
در حد حرف است و در عمل، سیاست 
فشار حداکثری آمریکا علیه ایران همچنان 

ادامه دارد که حتی باعث می شود ایران 
با استفاده از منابع مالی خود در خارج از 

کشور، به واردات دارو نیز قادر نباشد. 
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد 
افزود: اگرچه مذاکرات هسته ای جاری در 
وین نخستین گام برای ارزیابی درستی 
اراده سیاسی واقعی آمریکا در بازگشت 
به برجام است اما آزمایش اصلی و واقعی 
زمانی خواهد بود که بعد از راستی آزمایی 
تغییر  را  آمریکا مسیر خود  ثابت شود 
فشار  خوردهِ  شکست  سیاست  داده، 
حداکثری اش را کنار گذاشته و تروریسم 
اقتصادی خود علیه ایران را متوقف کرده 
است.تخت روانچی همچنین با اشاره به 
تداوم اشغال فلسطین، محاصره غیرانسانی 
غزه و نیز جنایات رژیم اسرائیل در کشتار 
منازل  مدارس،  تخریب  و  غیرنظامیان 
و بیمارستانها در غزه در جنگ 11 روزه 
اخیر، گفت متأسفانه شورای امنیت فقط 

نظاره گر این وضعیت است.

محسن رضایی:

آمریکایی ها برجام را زیر پا گذاشتند،ما به آن پایبند خواهیم بود

یک کارشناس مسائل حقوقی:
»ممنوعیت خروج« باعث می شود مسئولین بیشتر مواظب رفتارشان باشند

ایران توقف تروریسم اقتصادی را آزمایش اصلی برای آمریکا دانست 

سیاسی
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سه محموله کاالی قاچاق
 در بیجار کشف و ضبط شد

فرمانده انتظامی شهرستان بیجار از کشف و ضبط سه محموله 
این  گفت:  و  خبرداد  گذشته  ساعت   ۲۴ در  قاچاق  کاالی 
محموله ها شامل چوب، پارچه و لوازم خانگی است. سرهنگ 
علیرضا صفری اظهار داشت: یک محوله 10 تنی چوب قاچاق 
به همراه ۲0 طاقه پارچه خارجی قاچاق به ارزش بیش از یک 
میلیارد ریال که در یک دستگاه کامیون بارگیری و به قصد 
خروج از استان از محور دیواندره به بیجار در حال عبور بود 
توسط نیروی مبارزه با کاالی قاچاق کشف و ضبط شد.وی با 
بیان اینکه در این خصوص کامیون باری توقیف و به پارکینگ 
منتقل شد افزود: در این پرونده نیز راننده دستگیر شده و پس 
از تکمیل مدارک به مراجع قضایی تحویل شد.فرمانده انتظامی 
شهرستان بیجار گفت: ۲ محموله لوازم خانگی خارجی قاچاق 
نیز که در ۲ دستگاه خودروی سواری بارگیری و برای عرضه در 
تهران حمل می شد نیز با هوشیاری نیروهای مبارزه با کاالی 
قاچاق شهرستان کشف و شناسایی شد.او یاد آور شد: ارزش 
این ۲ محموله نیز بیش از یک میلیارد ریال برآورد شده است 
که در این خصوص نیز ۲ دستگاه خودروی سواری توقیف و 
به پارکینگ منتقل شده است و در این راستا ۲ نفر راننده 
خودروهای سواری دستگیر و پس از تکمیل پرونده به مراجع 
قضایی تحویل داده شدند.شهرستان ۸۹ هزار نفری بیجار در 1۴۲ 

کیلومتری شرق شهر سنندج مرکز استان کردستان قرار دارد.

بیش از ۲۰ تن گوشت غیرقابل مصرف
 در مریوان معدوم شد

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان مریوان گفت:  بیش از ۲0 
تن گوشت قرمز، سفید و انواع فرآورده های خام دامی فاسد 

شده در این شهرستان کشف و پس از آن معدوم شد. 
مسعود خاتمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در 
طی ۲ ماه اخیر ) فروررین و اردیبهشت ( سالجاری با نظارت 
های بهداشتی کارشناسان و مسئولین فنی واحدهای کشتارگاه 
دام و طیور و مراکز تولید، نگهداری، توزیع و عرضه فرآورده 
های خام دامی سطح شهرستان که به صورت مداوم و شبانه 
روزی در راستای امنیت غذایی و ارتقاء سطح بهداشت فرآورده 
ها و سالمت شهروندان انجام شد بیش از ۲0 تن انواع فرآورده 

خام دامی فاسد و غیرقابل مصرف کشف و ضبط شد.
افزود: موارد کشف و ضبط شده شامل 1۶ راس الشه  وی 
گاو، گوساله، گوسفند و بز به مقدار یک هزار و ۴۴5 کیلوگرم 
گوشت قرمز و چهار هزار و ۳00 کیلوگرم امعاء واحشاء بود که 

در کشتارگاه دام کشف و ضبط شد.
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان مریوان یادآور شد: در محل 
کشتارگاه طیور نیز پنج هزار و ۳۷۹ الشه مرغ به مقدار 1۳ 

هزار و ۴۴۷کیلوگرم گوشت سفید کشف و ضبط شد.
وی اضافه کرد: در بازدید از مراکز عرضه و فروش فراورده های 
خام دامی در سطح شهر نیز ۸۴۴ کیلوگرم انواع گوشت قرمز، 

مرغ، جگر، سنگدان، پای مرغ و غیره کشف و ضبط شد.
دکتر خاتمی با بیان اینکه فرآورده های خام دامی کشف و 
ضبط شده در مکانی مناسب معدوم سازی شد گفت:  تاکنون 
واحدهای عرضه  از  بازرسی  مورد  و ۶00  از یک هزار  بیش 
و فروش فرآورده های خام دامی در سطح شهرستان انجام 
شده و همچنان ادامه دارد.وی تاکید کرد: شهروندان ضرورتآ 
از واحدهای عرضه معتبر تحت نظارت های شبکه دامپزشکی 
نسبت به نوع فرآورده خام مصرفی روزانه خانوار تهیه نمایند و 
خارج از این مراکز )قصابی، مرغ و ماهی فروشی سطح شهر 
مریوان و کانی دینار و شهرک هجرت( شبکه دامپزشکی هیچ 
نظارتی نداشته و مطمئنآ عرضه فرآورده غیرقابل مصرف وآلوده 
انواع بیماری ها وجود دارد.شهرستان مریوان دارای یک  به 
واحد کشتارگاه دام. یک واحد کشتارگاه صنعتی طیور و بیش 
از ۳00 واحد مرکز تولید،نگهداری وعرضه فرآورده خام دامی 
تحت نظارت شبکه دامپزشکی می باشد.شهرستان مریوان با 
جمعیت بیش از 15۳ هزار نفری در فاصله 1۲0 کیلومتری 

سنندج مرکز استان کردستان واقع شده است.

دانشگاه رازی براساس رتبه بندی الیدن 
در جمع دانشگاه های برتر قرار گرفت

مدیر امور پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: برای سومین 
نظام  در  شده  موفق  کرمانشاه  رازی  دانشگاه  متوالی،  سال 
برتر  دانشگاه های  در جمع  الیدن ۲0۲1،  معتبر  رتبه بندی 
جهان قرار بگیرد. دکتر »کیانوش چقامیرزا« افزود: این خبر 
براساس تازه ترین نتایج نظام رتبه بندی »الیدن« که یکی از 
نظام ¬های رتبه ¬بندی معتبر جهانی محسوب می شود، اعالم 
شده است و ۳۶ دانشگاه از ایران موفق شده اند در جمع یک 

هزار و ۲۲5دانشگاه برتر جهان قرار گیرند.
ارزیابی  برای  الیدن  رتبه ¬¬بندی  نظام  داشت:  اظهار  وی 
علمی،  مرجعیت  کلی  معیار  چهار  از  جهان  دانشگاه ¬های 
دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی 
در قالب ۲0 شاخص استفاده کرده و داده ¬های مورد نیاز خود 
را از تولیدات علمی دانشگاه ¬ها در سه سال گذشته نمایه شده 

در پایگاه WOS استخراج کرده است.
وی اضافه کرد: از بین ۳۶ دانشگاه کشور که در نظام رتبه بندی 
الیدن قرار گرفته اند ۲0  دانشگاه شامل دانشگاه تهران، تربیت 
مدرس، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز، شهید بهشتی، گیالن، 
کاشان، اصفهان، رازی، سمنان، شهید باهنر کرمان، ارومیه، 
پیام نور، بوعلی سینا ، شاهرود و شهید چمران اهواز، زنجان، 

مازندران و یزد در رده دانشگاه های جامع هستند.
چقامیرزا افزود: همچنین هفت دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی 
مشهد، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شیراز، و علوم پزشکی 
اصفهان و هشت دانشگاه صنعتی علم و صنعت ایران، صنعتی 
شریف، صنعتی امیر کبیر، صنعتی خواجه نصیر طوسی، صنعتی 
اصفهان، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی مالک اشتر و صنعتی 
سهند و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران و سایر 
دانشگاه¬ های ایرانی در نظام رتبه بندی الیدن هستند.دانشگاه 
رازی در حال حاضر دارای 1۷ دانشکده و پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی بوده و با بهره گیری از دانش و تخصص ۳1 
استاد، 1۲۲ دانشیار، ۲۷۷ استادیار، 1۳ مربی و جمعا ۴۴۳ 
عضو هیات علمی در 5۷ گروه آموزشی و حدود 1۲هزار نفر 
دانشجو در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد 
و دکترای حرفه ای )عمومی( و دکترای تخصصی فعالیت دارد.

کالهبرداری ملکی با اجاره کارت ملی 
افراد معتاد در پردیس

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت: باند کالهبرداری در 
بخش مسکن که با اجاره کارت ملی افراد معتاد، ملک و زمین 
خرید و فروش می کردند، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی این 

شهرستان شناسایی و دستگیر شدند. 
»سرهنگ بهزاد عبدیان« روز شنبه در تشریح این خبر به 
خبرنگار ایرنا گفت: در پی شکایت فروشندگان ملک که در 
معامله، سند جعلی و چک رمز دار تقلبی دریافت کرده بودند، 
پی گیری این پرونده در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان 
قرار گرفت.وی افزود: فروشندگانی که ملک خود را برای فروش 
در سایت دیوار گذاشته بودند با بی خبری در دام  معامله ای 
جعلی توسط کالهبرداران افتادند و آنها در بانک حین نقد 
کردن چک، پی به جعلی بودن چکهای رمز دار دریافتی بردند 

و از خریداران کالهبردار به نیروی انتظامی شکایت کردند.
وی با بیان اینکه موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی قرار گرفت، ادامه داد:  کالهبرداران ملکی معامله 
در روزهای پنجشنبه بین ساعات 11 تا 1۲ انجام می دادند و 

در این پرونده چهار متهم دستگیر شدند.
نحوه  به  اشاره  با  پردیس  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کالهبرداری، توضیح داد: متهمان چک رمز دار جعلی را از 
شخصی در تهران به مبلغ ۸0 میلیون ریال خریداری کردند و 
پس از توافق با صاحب آگهی که ملک خود را در فضای مجازی 
قرار داده بود، آخر هفته در ساعات پایانی کار بانک، برای تنظیم 

سند قرار می گذاشتند.
عبدیان ادامه داد: این افراد با اجاره کارت ملی از افراد معتاد، 
سند ملک را به نام آنها زده و سپس ملک را با چک رمز دار 
تقلبی به فرد دیگری می فروختند و برای اینکه نشانی از آنها 
از معامله ملک را به دالر تبدیل  باقی نماند، درآمد حاصل 

می کردند.
وی ادامه داد: باند کالهبرداران پس از شناسایی، منهدم شد 
و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، به 

مراجع قضائی تحویل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت: در طرح ارتقاء امنیت 
اجتماعی و اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده با محوریت 
شناسایی و دستگیری عامالن توزیع کننده مواد مخدر، 500 
گرم تریاک از یک نفر توزیع کننده مواد مخدر در بومهن توسط 

ماموران کالنتری 1۲ بومهن کشف و ضبط شد.
با  از ماموریت های مهم پلیس، مبارزه  عبدیان گفت: یکی 
هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر 
به عنوان بالی خانمان سوز جامعه است و متهم پرونده پس 
از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی شد.
دستگیری عامالن تیراندازی پردیس در کمتر از ۲ ساعت

این مقام انتظامی  از دستگیری عامالن تیراندازی طی یک 
عملیات هدفمند پلیسی خبر داد و اظهار داشت: در پی وقوع 
یک مورد تیراندازی در یکی از خیابان های شهر بومهن، بی 

درنگ تیمی ویژه از ماموران به محل اعزام شدند.
که  ماموران مشخص شد  از حضور  داد: پس  ادامه  عبدیان 
سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید که مسلح به سالح کلت 

کمری بودند، اقدام تیراندازی کرده و از محل متواری شدند.
وی افزود: با پیگیری های بعمل آمده، در مرحله اول هویت 
متهمان شناسایی، و در کمتر از ۲ ساعت محل اختفای آنان 
نیز مشخص شد و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، ۶ نفر از 
متهمان در عملیاتی ضربتی در مخفیگاه دستگیر و تعداد 10 

قبضه قمه نیز کشف و ضبط شد.
متهمان  اینکه  بیان  با  پردیس  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگیر شده دارای سابقه شرارت هستند، توضیح داد: متهمان 
در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود از 
این اقدام هنجارشکنانه را برهم زدن نظم و آرامش و اختالفات 

قبلی با شاکی عنوان کردند.
عبدیان با اعالم اینکه متهمان این پرونده به مرجع قضایی 
معرفی شدند، گفت: پلیس قاطعانه و با اقتدار با برهم زنندگان 
نظم و امنیت عمومی برخورد می کند و هرگز اجازه نخواهد 
داد که افراد قانون گریز امنیت عمومی و آرامش جامعه را به 
مخاطره بیندازند.شهرستان پردیس با جمعیتی در حدود ۳00 

هزار نفر در شرق پایتخت قراردارد.

تصادفات فوتی زنجان در فروردین و 
اردیبهشت امسال ۳۳ درصد افزایش یافت

جانشین رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان، 
گفت: برابر آمار پلیس، تصادفات منجر به فوت در این استان 
در فروردین و اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال ۳۳ درصد افزایش نشان می دهد. 
سرهنگ مهدی میناخانی، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا، افزود: طی مدت یاد شده )۲ ماه اخیر( تعداد ۲۸ نفر در 
مسیرهای ارتباطی این استان بر اثر وقوع حادثه رانندگی جان 
باختند در حالیکه در مدت مشابه پارسال )۹۹( تعداد کشته 

شدگان ۲1 نفر بود.
وی با بیان اینکه بیشترین وقوع تصادفات رانندگی منجر به 
فوت این استان در فروردین و اردیبهشت ماه امسال در اتوبان 
زنجان - قزوین، اتفاق افتاده بود، اظهار داشت: متاسفانه هفت 
نفر بر اثر حوادث رانندگی در این مسیر ارتباطی جان خود را از 
دست دادند.میناخانی با بیان اینکه تعداد فوتی ها در این مسیر 
ارتباطی در ماه های فروردین و اردیبهشت ماه پارسال )۹۹ 
( ۲ نفر بود، تصریح کرد: هنوز پزشکی قانونی استان زنجان 
را  امسال  ماه  اردیبهشت  رانندگی  تصادفات  به  مربوط  آمار 
اعالم نکرده است و احتمال تغییر در تعداد فوتی های ناشی از 

تصادفات جاده ای زنجان در طی ۲ ماه اخیر وجود دارد.
وی، افزود: در زمان حاضر ترافیک در مسیرهای ارتباطی این 
استان به شکل عادی و روان است و از رانندگان درخواست می 
شود به قوانین و مقررات رانندگی توجه و دقت کرده و فاصله 
طولی و حرکت با سرعت مطمئنه را مد نظر قرار داده و از 

هرگونه عجله و شتاب نیز به جد پرهیز کنند.
برابر آمار پلیس راه استان زنجان، تعداد کشته شدگان ناشی 
از حوادث رانندگی در سطح مسیرهای ارتباطی این استان در 
سال ۹۹ به رقم ۲0۸ نفر رسید که در مقایسه با مدت مشابه 

سال ۹۸ به میزان 1۹ درصد /50 نفر/ کاهش داشت.
استان زنجان پنج هزارو ۸۴0 کیلومتر راه ارتباطی دارد که از 
این میزان، ۲00کیلومتر آزاد راه، 11۳ کیلومتر بزرگراه، ۳۴۲ 

کیلومتر راه اصلی و ۹۷۴ کیلومتر راه فرعی است.

احداث سازه های آبخیزداری در خراسان 
این  اعتبارات  جهشی  رشد  با  جنوبی 
حوزه در سال های اخیر عالوه بر اینکه 
تهدید سیالب های ناشی از بارش های 
با  کرده،  تبدیل  فرصت  به  را  رگباری 
باعث  استان  قنوات  آب  دبی  افزایش 
رونق کشاورزی در شرایط خشکسالی 
شده است. آبخیزداری یکی از مهمترین 
راهکارهای علمی و عملی برای مقابله 
با سیل و خشکسالی است که هر دو 
از بالیای طبیعی پر رخداد در استان 

خراسان جنوبی محسوب می شود.
مردم خراسان جنوبی به ویژه کشاورزان 
با  که  است  دهه  دامداران حدود ۲  و 
خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند 
برای  مختلفی  راهکارهای  رو  این  از 
به  استان  این  در  کم آبی  با  سازگاری 
کار رفته که آبخیزداری و آبخوان داری 
تقویت سفره های  برای  از پیش  بیش 
در  قنات ها  ویژه  به  آب  زیرزمینی 
سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته 
است.حدود هفت هزار رشته قنات در 
آب  که  دارد  وجود  جنوبی  خراسان 
را  استان  جمعیت  درصد   ۴0 حدود 
سازه های  اجرای  با  و  می کند  تامین 
آبخیزداری در باالدست این قنوات نه 
تنها از تخریب اراضی کشاورزی، باغات 
و تاسیسات جلوگیری شده بلکه افزایش 
آبدهی قنوات و چاه های پایین دست را 
به دنبال داشته است.احداث سازه های 
آبخیزداری در باالدست قنوات و آبگیری 
آنها براثر بارش های رگباری اردیبهشت 
امسال عالوه بر مهار روان آب و سیالب و 
کاهش خسارت آن به اراضی کشاورزی، 
افزایش دبی آب قنوات باعث رونق  با 
روستاهای  از  بسیاری  در  کشاورزی 
خوشحالی  و  شده  جنوبی  خراسان 

کشاورزان را در پی داشته است.
به گفته مسووالن در همه قنواتی که 
سازه آبخیزداری در باالدست آنها اجرا 
برابر   ۲ حداقل  قنوات  آبدهی  شده، 
افزایش یافته است و در برخی از این 
سازه ها حتی شاهد افزایش چهار تا پنج 

برابری دبی آب بوده ایم.
در  که  جنوبی  خراسان  قنوات  برخی 
چند سال گذشته بر اثر خشکسالی ها 
خشک شده بود نیز با اجرای سازه های 

آبخیزداری دوباره زنده شدند.
اکنون و در برهه ای که خشکسالی و 
کم آبی بر پهنه وسیع خراسان جنوبی 

برای  راه ها  از  یکی  است،  حاکم 
الزم  بهره برداری  بحران  این  از  گذر 
در  که  است  اندکی  بارندگی های  از 
این استان اغلب به صورت رگباری و 
حاکی  می افتد.آمارها  اتفاق  آسا  سیل 
است ساالنه  ۷00 میلیون متر مکعب 
روان آب و سیالب در خراسان جنوبی یا 
راه مرزهای شرقی را در پیش می گیرد 
و از این استان خارج می شود یا بی هدف 
به سمت کویر حرکت می کند و پس از 
مدتی زیر آفتاب سوزان این نقاط بدون 

هیچ بهره برداری تبخیر می شود.
۲هزار و ۲00 سازه آبخیزداری در این 
استان فقط 10 درصد روان آب  را مهار 
خراسان  وسعت  از  نیمی  و  می کند 
به  هکتار  میلیون   ۷.5 یعنی  جنوبی 
آبخوان داری  و  آبخیزداری  حوضه 
اختصاص دارد که در چرخه آب یکی 
از حوزه های بسیار مهم و در عین حال 
تاکنون  کم هزینه به حساب می آید و 
یک  در  فقط  اعتبار  کمبود  دلیل  به 
مطالعات  هکتار  هزار  و ۷۸0  میلیون 
آبخیزداری انجام شده است.با توجه ویژه 
به تخصیص اعتبار در سطح ملی برای 
ادامه روند اجرای طرح های آبخیزداری 
از  زیادی  به طور حتم می توان مقدار 
۷00 میلیون متر مکعب روان آب را که 
خراسان  آبریز  حوضه های  از  سال  هر 
جنوبی خارج می شود به سفره های آب 

زیرزمینی استان تزریق کرد.
تپیدن نبض قنات با مهار روان آب

درمیان  شهرستان  آویجان  روستای 
یکی از مناطقی است که سال گذشته 
یک سازه آبخیزداری در باالدست قنات 
روستا اجرا شد و به گفته دهیار این روستا 
آبدهی قنات به دلیل آبگیری این سازه 
اردیبهشت  خوب  بارندگی های  اثر  بر 
امسال تا سه برابر افزایش یافته است.

سید حسن موسوی در گفت و گو با 

خبرنگار ایرنا افزود: کشاورزان روستا از 
افزایش دبی آب قنات خوشحال هستند 
و در این شرایط خشکسالی به کشت و 
زراعت امیدوار شدند.وی اظهار داشت: 
جمع آوری سیالب در پشت بند خاکی 
کم کم در آبخوان قنات نفوذ می کند و 

باعث افزایش آب قنات روستا می شود.
این کشاورز درمیانی گفت: در روستای 
فیزیک در چند کیلومتری روستا هم 
بند خاکی در باالدست قنات روستا اجرا 
شده و میزان آبدهی قنات این روستا 

هم به شدت افزایش یافته است.
وی عنوان کرد: احداث بندهای خاکی 
این شرایط  طرح موفقی است که در 
و  رسید  کشاورزان  داد  به  خشکسالی 
نیاز است در سایر روستاهای استان هم 

اجرا شود چرا که واقعا موثر بوده است.
از  بیشتر  قبل  سال  گفت: ۲  موسوی 
امسال بارندگی داشتیم اما فقط نظاره گر 
سیالب در رودخانه های روستا بودیم و 
به همت اداره کل منابع طبیعی در سال 
گذشته بند خاکی در باالدست قنات 
روستا احداث شد و مردم از آب سیالب 
بهره مند شدند.دهیار روستای دستگرد 
هم  درمیان  شهرستان  گزیک  بخش 
گفت: آبدهی قنوات روستا بر اثر آبگیری 
سازه آبخیزداری باالدست قنات روستا 
۲ برابر شده است.عبدالباسع مخدومی 
افزود: با افزایش آبدهی قنات روستا در 
این شرایط خشکسالی واقعا کشاورزان 
کشاورزی  و  شدند  خوشحال  روستا 
داشت:  اظهار  دارد.وی  رونق  همچنان 
قنات  باالدست  در  خاکی  بند  اگر 
روستای احداث نمی شد احتمال خشک 
شدن قنات روستا وجود داشت و این 

اقدام طرح موفقی بوده است.
احداث 260 سازه آبخیزداری در سه سال

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
از  را  آبخیزداری  جنوبی،  خراسان 

زودبازده ترین  و  موثرترین  بهترین، 
اقدامات در جهت مقابله با خشکسالی، 
کم آبی و سیل دانست و گفت: احداث 
کاهش  سیالب ،  مدیریت  سازه ها  این 
فرسایش  کاهش  و  خشکسالی  اثرات 

خاک را در پی دارد.
علیرضا نصرآبادی افزود: کنترل سیالب، 
کاهش سرعت روان آب ها و تخریب آنها، 
سدها  در  خاک  رسوب  از  جلوگیری 
همچنین بهبود کمی و کیفی منابع آبی 
و کمک به افزایش حجم آب سفره های 
زیرزمینی از جمله مزایای این سازه ها 
است.وی عنوان کرد: ماهیت بارش های 
فصل بهار رگباری است و حجم زیادی 
روان آب را در لحظه داریم که فقط با 
این  می توانیم  آبخیزداری  سازه های 
سایر  در  و  جمع آوری  را  آب  حجم 

روزهای سال استفاده کنیم.
سازه های  بیشتر  اینکه  بیان  با  وی 
قنوات  باالدست  استان در  آبخیزداری 
سه  طی  گفت:  است  شده  احداث 
سال گذشته ۲۶0 سازه آبخیزداری در 
این استان با اعتبار ۷5 میلیارد تومان 
افزایش آب قنوات  احداث شد که در 

تاثیر زیادی داشته است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
سازه ها  این  افزود:  جنوبی  خراسان 
آبی خراسان  منبع  باالدست ۳۸1  در 
مدت  این  در  و  شد  احداث  جنوبی 
متر  میلیون   ۶ سازه ها،  این  طریق  از 
مکعب به ظرفیت آبدهی استان اضافه 
اعتبارات  گفت:  است.نصرآبادی  شده 
آبخیزداری استان خراسان جنوبی در 
سه سال اخیر از محل اعتبارات ملی 1۶ 
برابر رشد را نشان می دهد به گونه ای که 
این اعتبار اختصاصی حتی از ۴0 سال 

گذشته نیز بیشتر بوده است.
وی عنوان کرد: از سال 1۳۸۴ تاکنون 
به  آبخیزداری  سازه   ۲00 و  هزار   ۲
ظرفیت ۸0 میلیون متر مکعب در این 
استان احداث شده است و توازن بین 
شهرستان ها را در احداث سازه ها در نظر 

گرفته ایم.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
خراسان  در  گفت:  جنوبی  خراسان 
جنوبی ساالنه ۷00 میلیون متر مکعب 
با احداث ۲ هزار و  روان آب داریم که 
۲00 سازه آبخیزداری در استان فقط 
10 درصد این روان آب جمع آوری و از 

هدررفت آن جلوگیری شده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان 
گفت که اجرای طرح زهکشی اراضی 
به  تامین  صورت  در  استان  شوره زار 
موقع اعتبار تا سه سال آینده به طور 
کامل پایان خواهد یافت. مختار مهاجر 
هکتار  هزار  تاکنون ۹۸  داشت:  اظهار 
از اراضی گلستان با صرف پنج هزار و 
500میلیارد ریال اعتبار زهکشی شده 

و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
این  در  زهکشی  طرح  داد:  ادامه  وی 
هدایت  تولید،  افزایش  موجب  اراضی 
آب باران به آب بندان های کشاورزی، 
به  سیالبی  سطحی  های  آب  هدایت 
های  زمین  از  آب  خروج  ها،  تاالب 
برای  آن  بازچرخانی  و  جنوبی  اراضی 
استفاده درآبیاری زیر کشت محصوالت 
خروجی  ظرفیت  افزایش  کشاورزی، 
 150 به   110 از  گرگان رود  رودخانه 
متر مکعب در ثانیه شده و در سال های 
زراعی آینده موجب بهبود بیشتر راندمان 

شد.رییس  خواهد  کشاورزی  تولید 
سازمان جهادکشاورزی گلستان افزود: 
اجرای طرح زهکشی در اراضی استان 
جهادکشاورزی  های  وزارتخانه  توسط 
و نیرو صورت می گیرد که وزارت نیرو 
برای اجرای این طرح، زمین محل اجرا 
کند. می  خریداری  بهره برداران  از  را 

مهاجر هزینه اجرای طرح زهکشی در 

هر هکتار زمین کشاورزی گلستان را 
برای شیوه روباز بین ۴5 تا 55 میلیون 
ریال و برای اجرای زیر زمینی از طریق 
لوله گذاری حدود 1۲0 میلیون ریال 
سطح  مجموع  از  گفت:  و  کرد  اعالم 
شده  انجام  زهکشی  طرح  پوشش 
توسط جهادکشاورزی، حدود 1۸ هزار 
هکتار به صورت زیرزمینی بود که نیاز 

نداشتن به الیروبی و خارج نشدن زمین 
زراعی از چرخه تولید، بخشی از جمله 
مزایای آن نسبت به طرح روباز است.

گلستان  جهادکشاورزی  کارشناسان 
معتقدند که ۴۶0 هزار هکتار از اراضی 
گلستان نیازمند زهکشی است.به گفته 
کارشناسان حوزه آب و خاک گلستان، 
بخش وسیعی از زمین های شمال این 
استان به دلیل اقلیم نیمه خشک، نوع 
بافت خاک و شوری و بخشی از اراضی 
منطقه جنوبی استان به دلیل ماندابی، 
امکان کشت قابل قبولی ندارد که با اجرای 
و  کاشت  بهبود  قابلیت  زهکشی  طرح 
افزایش خواهد یافت.گلستان سال ۹۳ در 
سفر رییس جمهوری به گلستان زهکشی 
۲۸0 هزار هکتار اراضی استان به تصویب 
هیات دولت رسید و اجرای آن با تامین 
اعتبار، عملیاتی شد.طبق برنامه تا پایان 
دولت دوازدهم باید 1۴0 هزار هکتار از 

اراضی اولویت دار گلستان زهکشی شود.

گفت:  ورامین  شهرستان  فرماندار 
رعایت  و  بانوان  حال  رفاه  منظور  به 
در  بهداشتی  دستورالعمل های 
جلوگیری از ازدحام مردم، ۸ شعبه اخذ 
رأی ویژه بانوان در انتخابات ۲۸ خرداد 

در ورامین ایجاد شد. 
برگزاری  حاشیه  در  کاغذلو  حسین 
خبرنگاران  جمع  در  انتخابات  مانور 
اظهارداشت: به منظور رفاه حال بانوان، 
هشت شعبه اختصاصی ویژه این قشر 
در  که  شده  گرفته  نظر  در  جامعه  از 
آن تمامی دست اندرکاران شعبه اعم 
نظارتی،  عوامل  اجرایی،  مسووالن  از 
و  فرماندار  نمایندگان  رایانه،  کاربران 
تأمین  عوامل  از  غیر  به  آن  بازرسان 

امنیت را بانوان تشکیل می دهند.

در  واقع   ۲ شماره  شعبه  گفت:  وی 
جامع  مسجد  بهشتی،  شهید  خیابان 
تاریخی، شعبه ۲1واقع در خیابان 15 
خرداد حسینبه بنی فاطمه، شعبه ۴1 
 5۳ شعبه  زینبیه،  طالقانی،  خیابان 
میدام امام حسین کوچه عدل مدرسه 
اندیشه، شعبه ۷1 امرآباد پشت مسجد 
شعبه  شیرکوندها،  حسینیه  ارشاد 
زینبیه شهدای  11۷ شهرک مدرس، 
مسجد   1۲5 شعبه  مدرس،  شهرک 
روستای   1۲ شعبه  و  خیرآباد  جامع 
عبدل آباد ساختمان فرهنگسرا به بانوان 
با  اظهارداشت:  دارد.کاغذلو  اختصاص 
توجه به استقرار ۴ شهرک صنعتی در 
ورامین، وجود اراضی کشاورزی، پایگاه  
جاده ای هالل احمر، کوره های آجرپزی، 

ندامتگاه و ایستگاه محیط بانی محیط 
خط  تعیین  با  سیار  شعب  زیست، 
مسیر از سوی هیأت اجرایی نسبت به 
جمع آوری آراء کلیه  افراد ساکن در 

شهرستان اقدام می کنند.
وضعیت  گرفتن  نظر  در  با  افزود:  وی 
امکانات  گذشته،  دوره   در  آراء  تعداد 
موجود در شعب، وضعیت اینترنت و در 
نظر گرفتن شرایط بهداشتی مورد نیاز 
برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
مقابله با بیماری کرونا انجام و پس از 
برای  شعبه  میدانی 1۸۹  بررسی های 

انتخابات 1۴00در نظر گرفته شد.
کاغذلو افزود: در بخش مرکزی، 151 
شده  گرفته  نظر  در  رأی  اخذ  شعبه 
که از این تعداد ۳ شعبه سیار و 1۴۸ 

شعبه به صورت ثابت نسبت به جمع 
در  گفت:  می کند.وی  اقدام  آرا  آوری 
بخش جوادآباد نیز ۳۸شعبه شامل 10 
شعبه سیار و ۲۸ شعبه ثابت آراء مردم 
ریاست جمهوری،  انتخابات  را در سه 
شوراهای اسالمی و میاندوره ای مجلس 
می کند.فرماندار  آوری  جمع  خبرگان 
ورامین گفت: انتخابات ششمین دوره 
شوراهای اسالمی در 15 روستای بخش 
مرکزی و ۳۸ روستای بخش جوادآباد 
ورامین برگزار می شود.وی اظهار داشت: 
بخش  و  بخش جوادآباد 1۲۴ کرسی 
مرکزی ۶۳ کرسی شورا دارد.انتخابات 
جمهوری  ریاست  دوره  سیزدهمین 
 ۲۸ اسالمی  شورای  دوره  ششمین  و 

خرداد امسال برگزار می شود.

افزایش آبدهی قنوات خراسان جنوبی با سازه های آبخیزداری

رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان:

طرح زهکشی اراضی گلستان تا سه سال آینده به پایان می رسد

۸شعبه اخذ رأی ویژه بانوان در ورامین ایجاد شد

استان ها 



اخبار كوتاه اخبار كوتاه

نامه بهزیستی به خانه سینما برای حفظ 
کرامت آسیب دیدگان اجتماعی

مدیرکل روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور با ارسال نامه ای 
به مدیر عامل خانه سینما، تمامی هنرمندان دغدغه مند را به 
دقت در انتشار تصاویر افراد محروم و آسیب دیده اجتماعی و 
توجه به حفظ کرامت انسانی این افراد در فضای مجازی دعوت 
کرد. به گزارش ایسنا، مسعود آسیما در این نامه، مسئولیت 
اجتماعی اعضای سینما و هنرمندان فرهیخته و دغدغه مند 
ایران نسبت به افراد محروم و  آسیب دیدگان اجتماعی به 
همدلی،دغدغه  حس  از  نشان  را  کودکان  و  زنان  خصوص 
مندی و دلسوزی آنان و همچنین ترغیب مردم برای کمک 

به همنوعان دانست.
وی گفت: اخیرا در مواردی مشاهده شده که در فضای مجازی 
کمک به محرومان و آسیب دیدگان همراه با انتشار تصاویر 
واضح از چهره فرد و یا خانواده ایشان که حتی در صورت 
رضایت فرد آسیب دیده یا محروم،در آینده پیامدهای منفی 
و خاصه  و خانواده  افراد  این  برای  آبرویی  و  روانی  و  روحی 
فرزندانشان در محیط تحصیل،اشتغال و جامعه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور؛ وی با اشاره 
به مواردی که افراد آسیب دیده یا دچار اعتیاد پس از ترک 
مواد و بهبودی و بازگشت به خانواده،به دلیل پخش تصاویر 
خود در فضای مجازی دچار  سرخوردگی مجدد در اجتماع 
شده اند،گفت: ضمن تقدیر همیشگی و دعوت مجدد از همه 
هنرمندان فرزانه،شریف و دلسوز ایران به جهت دغدغه مندی 
در امور انسان دوستانه و برای افزایش خیر جمعی و کمک 
اجتماعی،خواهشمند  های  آسیب  از  دوری  و  نیازمندان  به 
است به منظورحفظ عزت نفس و کرامت و شأن انسانی افراد 
نیازمند؛ اطالع رسانی الزم برای خودداری از انتشار چهره افراد 
صورت پذیرد و در صورت نیاز به فیلم و عکس فعالیت های 
یا ضبط  با محو کردن چهره  خیرخواهانه،خواهشمند است 
تصویر از زوایایی که چهره نمایان نباشد،فعالیت های نیک را 

منتشر کنند. 

رییس شورای عالی داروخانه ها:
آیین نامه جدید، ۱۳۰۰۰ داروخانه

 را ورشکست می کند
به  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  داروخانه ها  عالی  شورای  رییس 
جدید  نامه  آیین  به  داشت،  هایپرمارکت  نگاه  داروخانه ها 
تاسیس داروخانه ها اشاره کرد و گفت: آیین نامه جدید، 1۳000 

داروخانه را ورشکست می کند. 
مهدی زارعی در گفتگو با ایسنا، در خصوص چرایی مخالفت ها 
با آیین نامه جدید تاسیس داروخانه ها گفت: آیین نامه تأسیس 
داروخانه ها که اخیر توسط وزیر بهداشت بهداشت امضا و 
توسط سازمان غذا و دارو ابالغ گردیده، از منظر حقوق اساسی 
و  است  تناقض  و  تعارض  حاوی   داروسازان  عامه  حقوق  و 
همچنین از نظر شکلی و ماهیتی هم دچار اشکاالت اساسی 
ورشکستگی  موجب  نامه  آیین  این  اجرای  گفت:  است.وی 
حدود 1۳000داروخانه که در حال ارائه خدمات دارویی به 
بیماران هستند می شود و مطمئنا صدمات جبران ناپذیری به 

زنجیره توزیع دارو وارد خواهد کرد.
زارعی ادامه داد: واقعا جای پاسخ به این پرسش خالی است 
که آیا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با اراده قبلی و 
برنامه ریزی کمر به نابودی کسب و کار داروخانه ها بسته است 

یا اینکه یک بی تدبیری و خطای سهوی اتفاق افتاده است؟
وی گفت: متاسفانه نگاه کلی آیین نامه داروخانه ها نگاه اقتصادی 
و سرمایه محور به دارو و داروخانه است بجای اینکه خدمات 
محور و عدالت گستر باشد. در ابتدای این آیین نامه استناد به 
قوانینی ذکر گردیده که اکثر آنها در حیطه اختیارات قانونی 
وزیر بهداشت نیست بلکه از اختیارات هیئت وزیران است که 
نشان از عدم آگاهی تدوین کنندگان به قوانین موضوعه است.

وی با بیان اینکه دارو به عنوان یک کاالی استراتژیک نباید در 
دستان چند سرمایه دار قرار گیرد و این جزو اصول اولیه برای 
سالمت شبکه توزیع دارو است، افزود: نگاه به دارو نمی تواند 
نگاه هاپیرمارکتی باشد؛ آن هم در کشوری که مرتبا در شرایط 

بحرانی قرار می گیرد.
رییس شورای عالی داروخانه ها افزود: متاسفانه سازمان غذا 
و دارو علی رغم اینکه خودش اساسنامه مصوب ندارد، خود 
تدوین گر ضوابط و مقررات و همزمان اجرا کننده و ناظر شده 
و این ها زمینه ساز برخی مشکالت خواهد بود. حاکمیت باید با 
وضع قوانین مناسب، اجازه چنین تعارض منافع به سازمان مهم 

و اساسی که با جان انسان ها سروکار دارد، ندهد.
وی گفت: اجرای آیین نامه مذکور باید متوقف شود تا با حضور 
و  علمی  انجمن های  و  داروسازان  انجمن  از جمله  ذینفعان 
تخصصی داروسازی و سازمان نظام پزشکی و صاحب نظران 

دانشگاهی و متخصصان امر مورد بازنگری و تدوین قرار گیرد.

کمبود »ایمنی کودک« در تقویم
یک کارشناس ایمنی با اشاره به لزوم اختصاص یکی از روزهای 
تقویم به »ایمنی کودک«، گفت: برای اینکه در آینده جامعه 
ای ایمن داشته باشیم باید خطرات را شناسایی و در این زمینه 
اطالع رسانی کنیم. اطالع رسانی در زمینه حوادث کودکان، 

باعث هوشیاری بیشتر والدین در برابر خطرات می شود. 
محمدرضا مرشد دوست در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار 
کرد: از هفت تا سیزدهم ژوئن در اروپا و انگلستان به عنوان 
هفته »ایمنی کودک« شناخته می شود. طی این هفته در 
خصوص ایمنی کودکان و حوادثی که آن ها را تهدید می کند 
اطالع رسانی می شود. در سال جاری اطالع رسانی و آگاهی 
دهی در خصوص سوختگی کودکان با نوشیدنی های داغ و 
موضوع مسمومیت کودکان با مواد ضدعفونی کننده در دستور 

کار آن ها بوده است.
مدیرعامل انجمن کودک ایمن ناجی فردا با اشاره به آسیب 
پذیر بودن کودکان در برابر حوادث و لزوم توجه بیشتر به این 
موضوعات گفت: انجمنی که این که هفته را به نام هفته »ایمنی 
کودک« فعالیت می کرده در ابتدا در حوزه تاثیر تصادفات بر 
کودکان فعال بوده اما پس از آن رویکرد خود را به تمام حوادثی 
که برای کودکان رخ می دهد تغییر داده است؛ ما نیز در انجمن 
خود تالش می کنیم که از طریق آگاه سازی والدین حوادثی 
اما کاهش  را کاهش دهیم،  برای کودکان رخ می دهد  که 
حوادثی که برای کودکان رخ می دهد نیاز به همکاری های 

ویژه سازمان و نهاد های دیگری نیز دارد. 

فرماندار تهران خبر داد
پیگیری طرح ساماندهی کودکان کار 

با جدیت بیشتر پس از انتخابات
فرماندار تهران از پیگیری طرح ساماندهی کودکان کار با جدیت 
بیشتر پس از انتخابات خبر داد. عیسی فرهادی  در تشریح روند 
ساماندهی کودکان کار و مقابله با متکدیان در سطح شهر تهران 
گفت: باید بهزیستی طرح ساماندهی کودکان کار را در تهران 
پیگیری کند؛ برای این طرح اعتبار گذاشته شده و جا و مکان 
نیز برای آن اختصاص پیدا کرد.وی افزود: بی تردید بهزیستی 
هر کمک دیگری نیز بخواهد این آمادگی وجود دارد که تامین 
و ارائه کنیم قطعا پس از برگزاری انتخابات بار دیگر با جدیت و 
توان بیشتر این طرح را پیگیری خواهیم کرد.فرماندار تهران در 
پاسخ به سوالی درخصوص افزایش کودکان کار در معابر شهر 
تهران ظرف روزهای گذشته گفت: افزایشی در تعداد نداشته 
ایم اما این کودکان در برخی فصول سال همانند اکنون که 
فصل مناسبی است حضور پیدا می کنند و باردیگر از حدود 
۲0 روز آینده برای بحث های کشاورزی بازمی گردند. معموال 

در اواخر فصل بهار، پاییز و زمستان افزایش پیدا می کنند.
وی تاکید کرد: همه تالش ما این است که ساماندهی را انجام دهیم 
البته امروز وضعیت نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است، اما 
حتی یک مورد هم نباید مشاهده شود. بهزیستی امکانات خوبی 
در اختیار دارد و امکانات خوبی برایش تامین شده حتی بخشی 
از ساختمان مجتمع فوریت های اجتماعی را در اختیار بهزیستی 
گذاشتیم که اگر ظرفیتشان تکمیل شد از این ظرفیت هم استفاده 

کنند؛ باید تالش کنیم کار بهزیستی به درستی انجام شود.

رصد وضعیت آموزش
 در ۶۰۰۰ مدرسه عشایر

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه بازمانده  از تحصیل در عشایر 
نداریم گفت: به ویژه طی دو سال گذشته با توجه به اینکه 
آموزش ها حضوری بود و کالس ها تعطیل نشد باعث شد 
در  سیفی  محمدرضا  باشیم.  نداشته  معنا  آن  به  بازمانده 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به روند آموزش دانش آموزان عشایر 
طی سال تحصیلی گذشته اظهار کرد: معلمان عشایری در دو 
سال گذشته آبروی آموزش و پرورش را خریدند از این جهت 
که توانستند در مناطق صعب العبور و دور دست به صورت 
خودجوش در مناطق حاضر شدند و اجازه ندادند چراغ تعلیم 
افزود:  کرونا خاموش شود.وی  ایام همه گیری  در  تربیت  و 
خوشبختانه یادگیری در دانش آموزان عشایری تحول پیدا کرده 
است و بر اساس پژوهش میدانی در اطلس آموزشی که تهیه 
کردیم مشخص شد که یادگیری در دانش آموزان عشایری به 
علت برگزاری حضوری کالس های درسشان تعمیق یافته و کامال 
نهادینه شده است و مشکلی از بابت کیفیت آموزش و یادگیری 
وجود ندارد.مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر 
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه به همین دلیل بازمانده  
از تحصیل در عشایر نداریم گفت: تعدادی که در این گروه قرار 
می گیرند نسبت به جامعه آماری که داریم، اندک هستند. به 
ویژه طی دو سال گذشته با توجه به اینکه آموزش ها حضوری 
بود و کالس ها تعطیل نشد باعث شد بازمانده به آن معنا نداشته 
باشیم و همان روندی که طی سال های گذشته وجود داشت 
تداوم یابد.سیفی ادامه داد: کار دیگری که امسال وجود داشت 
این بود که طی چندین ماه با کمک مسئولین آموزش و پرورش 
استان ها، ۶000 مدرسه عشایری به طور دقیق رصد و مشخص 
شد چه تعداد از دانش آموزان که در این مدارس و به امکانات 
و ابزار هوشمند برای ادامه تحصیل مجهز هستند، چه تعداد 
اینترنت ندارند و چه تعداد حتی مقدمات اولیه مانند برق هم ندارند.

وی افزود: بر حسب رصد انجام شده، آموزش ها برنامه ریزی شدند 
و سال تحصیلی جاری بدون مشکل خاصی به اتمام رسید.

تصویب کلیات رشته »امور تربیتی و 
مشاوره« در دانشگاه فرهنگیان

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از تصویب 
کلیات برنامه درسی رشته امور تربیتی و مشاوره به تفکیک در 
کارگروه هماهنگی و برنامه ریزی دانشگاه فرهنگیان خبر داد. 

به گزارش ایسنا، علیرضا کاظمی در این باره گفت: در سال 
های گذشته رشته راهنمای و مشاوره با دو گرایش فعالیت 
های پرورشی و همچنین مشاوره وجود داشت و  به جای این 
که به تنهایی پاسخگوی نیازهای دو پست سازمانی مجزا  باشد، 
موجب شده بود که فارغ التحصیالن این رشته ترکیبی، به 
سردرگمی هویتی دچار شوند، به همین دلیل در سال 1۳۹۸ 
دانشگاه  های  رشته  ریزی  برنامه  و  هماهنگی  کارگروه  در 
فرهنگیان رشته های برنامه ریزی امور تربیتی و مشاوره به 
تفکیک تصویب شد.وی با اشاره به تغییر و تحوالت سالهای 
نیازهای جدید در حوزه های  افزود:  اخیر در همه عرصه ها 
فرهنگی و تربیتی به گونه ای است که والدین قادر به پاسخگویی 
به این نیازها نیستند و مربی امور تربیتی باید بتواند از عهده این 
مهم برآید. »هدایت اخالقی و رفتاری، کمک به تحقق فرآیند 
تربیت پذیری و فرهنگ پذیری مطلوب، شکوفایی استعدادهای 
فطری دانش آموزان و سالمت نفسانی و کمک به ترویج سبک 
امور  مربی  یک  سازمانی  وظایف  ازجمله  اسالمی«  زندگی 
تربیتی به حساب می آید.معاون پرورشی و فرهنگی خاطر نشان 
کرد: در گذشته با حذف رشته امور تربیتی در حق بخش امور 
تربیتی اجحاف شده بود و این بخش واقعا تضعیف شد که با 
احیای آن مهمترین اتفاق در این حوزه رخ داده است زیرا 
تفکیک رشته های امور تربیتی و مشاوره از یکدیگر الزامی بود.

تربیتی  امور  مربی  های  نقش  از  یکی  کرد:  اضافه  کاظمی 
استفاده از عوامل مدرسه  و اولیا دانش آموزان برای نیل به 
اهداف تربیتی است لذا مربی امور تربیتی را باید برای رویارویی 
با مسائل و مشکالت حال و آینده آماده ساخت تا با همکاری 
معلمین و کادر مدرسه در جهت برطرف کردن خألهای موجود 
در برنامۀ درسی رسمی، برنامه ریزی و برای ایجاد فضای مساعد 

برای شکوفایی استعدادهای فطری دانش آموزان فعالیت کند.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بخش اعظم فعالیت های 
ما  قرآنی است البته روخوانی و روانخوانی قرآن جز بدیهیات 
این رشته محسوب می شود و باید دانشجویان این رشته بیشتر 
از دانش  از دانشجویان در سایر رشته ها مسلط به قرآن و 
تفسیر و قرائت بهره مند باشند و البته آشنایی  با دیدگاه های 

روانشناسی جز ضروریات این رشته هاست.

به  که  شده اند  شهروندانی  از  جزئی 
حضورشان عادت و عادی از کنارشان 
می گذریم؛ گاه نگاهی دلسوزانه و گاه 
بی تفاوت؛ آنقدری که از یاد برده ایم در 
دنیای امروز حق هر کودکی، کودکی 
کردن است. کارشان نوعی »برده داری 
عین  در  اما  می شود  محسوب  نوین« 
حال برای منع کارشان، قانون و سن 
و سال تعیین کرده اند؛ جنس قانونشان 
می گوید  که  است  جنسی  همان  هم 
به کار گرفتن افراد کمتر از 15 سال 
»ارزان  هستند  نیروهایی  اما  ممنوع! 
روی  از  اغلب  و  ناچار  به  که  قیمت« 
فقر به کار در خیابان پناه آورده و در 
جستجوی »امنیت«، ماندن در خیابان 

را به کار در کارگاه ترجیح می دهند. 
به گزارش ایسنا، براساس ماده ۷۹قانون 
از 15  افراد کمتر  به کار گماردن  کار 
همچنین  و  است  ممنوع  تمام  سال 
براساس ماده ۸0 قانون مذکور، کارگری 
تمام  سال  تا 1۸  بین 15  سنش  که 
باشد، »کارگر نوجوان« نامیده می شود 
و در بدو استخدام باید توسط سازمان 
آزمایش های  مورد  اجتماعی  تامین 

پزشکی قرار گیرد. 
وجود 14000 زباله گرد در تهران
یک سوم این تعداد »كودک«اند

کار  ممنوعیت  به  که  قوانینی  باوجود 
آمارهای  اما،  است  پرداخته  کودکان 
موجود نشان می دهد که طی سالیان 
در  چه  بسیاری  کودکان  گذشته 
کارگاه های زیرزمینی و چه در خیابان ها 
و چه در میان زباله ها مشغول به کارند. 
براساس اعالم مدیرعامل سابق انجمن 
هزار   1۴ کودکان  حقوق  از  حمایت 
زباله گرد در تهران وجود دارد که ۴۷00 
نفر از این افراد یعنی معادل یک سوم 

آنها کودک هستند.
هزار   ۷0 وجود  از  حکایت  که  آماری 

کودک خیابانی در ایران دارد 
و  کار  کودکان  وضعیت  به  گریزی 
حدود  که  می دهد  نشان  نیز  خیابان 
ایران  در  خیابانی  کودک  هزار   ۷0

به طوریکه سال گذشته  وجود دارد، 
حبیب اهلل مسعودی فرید- معاون امور 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اعالم 
با دانشگاه  کرد که طی مطالعاتی که 
برآورد می  انجام شد،  بهزیستی  علوم 
شود حدوداً ۷0 هزار کودک خیابانی در 
کشور داریم که بازه زمانی را در ساعاتی 
در  سال  از  روزهایی  در طی  و  روز  از 
خیابان به کار می پردازند. البته باتوجه 
به اینکه شرایط و وضعیت کودکانی که 
در کارگاه ها کار می کنند متفاوت است، 
مسعودی فرید در این باره گفت که آمار 

دقیقی از این افراد در دست نیست.
هرچند که آمارهای دقیقی از وضعیت 
تعداد کودکان کار و خیابان در دست 
نیست اما نگاهی به وضعیت این دسته 
از کودکان که بعضا هم گفته می شود 
در  خیابانی  و  کار  کودکان  اغلب 
کشور، از کودکان اتباع به ویژه کشور 
که  می دهد  نشان  هستند،  افغانستان 
دستگاه های  و  نهادها  سیاست گذاران، 
حمایتی باید در این حوزه توجه بیشتری 
چندی  رابطه  این  در  باشند؛  داشته 
پیش سیدحسن موسوی چلک- رئیس 
انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان 
حوزه  سیاستگذاری های  بحث  اینکه 
کودکان کار را باید از چند زاویه نگاه 
کنیم، به قوانینی مانند قانون تشکیل 
سازمان بهزیستی، ماده ۷۹ قانون کار 
که کار را برای کودک ممنوع کرده و 
ماده ۸0 که کارگر با سن بین 15 تا 

1۸ سال را با شرایطی که تا ماده ۸۴ در 
قانون کار برای این افراد تعریف می کند 
رسمیت  به  نوجوان  کارگر  عنوان  به 

شناخته است، اشاره می کند.
سیاستگذاری در حوزه كودكان كم 

نداریم اما ...
قانون  دیگر  طرفی  از  داد:  ادامه  وی 
تامین  و  رفاه  جامع  نظام  ساختار 
هم  آنجا  در  و  دارد  وجود  اجتماعی 
موضوع حمایت از کودکان بی سرپرست 
نیازمند  خانواده های  و  بدسرپرست  و 
که برخی از این کودکان ممکن است 
نیازمند  خانواده های  همین  فرزندان 
باشند، در این قانون دیده شده است. 
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست 
و بدسرپرست سال ۹۲ و قانون حمایت 
از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1۳۹۹ 
آیین نامه  همچنین  دارد.  وجود  نیز 
ساماندهی کودکان خیابانی، پیمان نامه 
جهانی حقوق کودک، آئین نامه اورژانس 
اجتماعی، مقابله نامه 1۸۲ سازمان بین 
اشکال  فوری  منع  آیین نامه  و  المللی 
ما  لذا  دارد؛  وجود  نیز  کودک  کار 
سیاست گذاری در این حوزه کم نداریم، 
اجرای  به  موظف  دولت  اینکه  ضمن 
نظام چند الیه تامین اجتماعی است. به 
نظر مشکل ما در سیاست گذاری نیست.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران 
با بیان اینکه کودکان کار در خیابان، 
گفت:  است،  نبوده  دولت ها  دغدغه 
بر  هم  اقتصادی  شرایط  اینکه  ضمن 

می زند،  دامن  داریم  ما  که  وضعیتی 
لذا دولت آینده برای اینکه بتواند این 
حوزه ها را مدیریت کند، کودکان کار 
زمانی  تا  نبیند.  جزیره  را  خیابان  در 
که شرایط اقتصادی بهتر نشود، اعتیاد 
در  بدون  توان  و... نمی  نشود  کنترل 
نظر گرفتن این شرایط کودکان کار در 
خیابان را مدیریت کرد تا شاهد کاهش 

این کودکان باشیم.«
بازار ارزان كار كودک

حبیب اهلل مسعودی فرید- معاون امور 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز 
در این باره با بیان اینکه موضوع کودکان 
کار و خیابان به ویژه کودکان خیابانی، 
متغیری  چند  آسیب ها  سایر  مانند 
آنها  روی  متعددی  عوامل  و  هستند 
تاثیر می گذارد، به ایسنا گفت: موضوع 
کودکان کار و خیابان یک معادله ساده 
نیست که تک متغیری باشد و با تغییر 
این  بلکه  کند،  تغییر  خروجی  آن، 
موضوع یک تابع چند متغیری است که 
هر یک از این متغیرها ممکن است طی 
این  و خروجی  متفاوت شوند  زمان ها 
متغیرها، تعداد کودکان کار و خیابان 
است که ایجاد می شود. وضعیت تعداد 
کودکان کار و خیابان به این بستگی 
برای  چقدر  ما  سیستم های  که  دارد 
شناسایی کودکان کار و خیابان فعال 
هستند؟ اگر سیستم های ما فعال نباشد 
ممکن است بگوئیم تعداد کودک کار و 

خیابان باالیی نداریم. 
و  کار  کودکان  موضوع  داد:  ادامه  وی 
خیابان به فقر بستگی دارد. همچنین 
به این موضوع بستگی دارد که بازار کار 
چقدر تمایل به استفاده از این کودکان 
دارد؟ زیرا کار کودک بازار ارزانی است و 
حتی اگر کودک به اندازه فرد بزرگسال 
کار کند، حقوق او به اندازه فرد بزرگسال 
نیست. همچنین به این بستگی دارد که 
چقدر سیاست های مهاجرتی ما درست 
از  اجازه می دهیم که کودکی  و  است 
وارد  کودک  عنوان  به  دیگری  کشور 

کشور ما شود و به کار گرفته شود.

مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی 
دریایی سازمان حفاظت محیط زیست 
ویژه  منطقه  پتروشیمی های  گفت: 
اقتصادی ماهشهر در چهار سال آینده 
به سیستم تصفیه پساب مجهز خواهند 
شد. محمود رضایی روز شنبه در گفت و 
گو با خبرنگار محیط زیست ایرنا افزود: 
با توجه به حفظ محیط زیست به ویژه 
در مناطق اقتصادی و پتروشیمی ها، 
سازمان محیط زیست دایره نظارت بر 
فعالیت های صنایع پتروشیمی منطقه 

ماهشهر را گسترده تر خواهد کرد.
وی اظهار داشت: با توجه به نوع فعالیت 

شرکت های پتروشیمی که در حاشیه 
خوریات خلیج فارس مستقر هستند و 
با توجه به نوع فرایند و مکانیسم، دارای 
بوده  متنوعی  خروجی  های  پساب 
مخاطرات  ایجاد  و  تهدید  قابلیت  که 
زیست محیطی برای موجودات آبزی و 

اکوسیستم شکننده دریا را دارند.
وی ادامه داد: لذا دفتر بررسی و مقابله 
حفاظت  سازمان  دریایی  آلودگی  با 
محیط زیست در راستای توسعه پایدار 
استانداردهای  رعایت  به  ملزم  را  خود 
صنایع  سوی  از  محیطی  زیست 
خلیج  حاشیه  در  مستقر  پتروشیمی 

فارس دانسته از این رو ساخت تصفیه 
اند و  خانه را در دستور کار قرار داده 
مجموعه  این  کار  به  شروع  شاهد 
هستیم.مدیر کل دفتر بررسی و مقابله 
حفاظت  سازمان  دریایی  آلودگی  با 
با  کرد  امیدواری  اظهار  محیط زیست 
همت و تالش صنایع و نظارت سازمان 
محیط زیست در ۴ سال آینده شاهد 
تحوالت گسترده ای در سطح شرکت 
های پتروشیمی به لحاظ رعایت الزامات 
در  آلودگی  کاهش  و  زیست محیطی 

خوریات  منطقه باشیم.
پساب  جامع  مرکزی  خانه  تصفیه 

شرکت پتروشیمی کارون توان تصفیه 
۶0 متر مکعب پساب در ساعت را دارد 
و مطابق با برنامه زمانبندی راه اندازی 
این پروژه مجموعا  ۲۸ ماه که تا سال 
1۴0۲ پیش بینی شده است، اعتبارات 
ریال  ۲۳00میلیارد  حدود  پروژه  این 

برآورد شده است.
در  پتروشیمی  اقتصادی  ویژه  منطقه 
محدوده ای به وسعت ۲۸50 هکتار در 
جنوب غربی ایران و در ساحل خلیج 
ماهشهر،  شهرستان  در  واقع  فارس، 
بخش بندرامام خمینی )ره( قرار گرفته 

شده است.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار 
شهرداری تهران ضمن اشاره به مسائل 
توجه  مورد  باید  که  زیست محیطی 
قرار  تهران  شهر  آینده  شورای  جدی 
گیرد، گفت: ثبات، پیگیری و مداومت 
اساسی  جوهره  قوانین،  اجرای  در 
بهبود  در  موفق  کشورهای  تجربیات 

وضعیت محیط زیست بوده است. 
شینا انصاری در گفت و گو با ایسنا با 
اشاره به اینکه موضوع آب و تامین منابع 
مساله ای  تهران  شهر  برای  پایدار  آب 
اولویت  در  باید  که  است  کلیدی 
تهران  شهر  آینده  شورای  تصمیمات 
سال  شهریور  اظهارکرد:   گیرد،  قرار 
گذشته تفاهمنامه ای بین وزارت نیرو 
و شهرداری تهران امضا شد تا براساس 
آن آبیاری فضای سبز تهران با پساب 
تصفیه شده انجام شود. این تفاهمنامه 
هوای  قانون  ماده ۲۲  مفاد  اجرای  در 
هدف  با  آن  اجرایی  آیین نامه  و  پاک 
آبیاری  برای  پایدار  آب  منابع  تامین 
فضاهای سبز و بوستان های شهر تهران 
به امضا رسید. بر اساس آن طی دوره 
زمانی 10 ساله )1۴10-1۴00( میزان 
مصرف پساب برای آبیاری فضای سبز 
کالنشهر تهران 1۳۸ میلیون مترمکعب 
در سال افزایش پیدا می کند و به موازات 
آن میزان مصرف آب های زیرزمینی 5۳ 

میلیون مترمکعب کاهش می یابد.
وی ادامه داد: در حال حاضر همکاری 
با  محلی  تصفیه خانه های  احداث  در 
اقدامات  سایر  و  طرف  دو  مشارکت 

در  تفاهمنامه  محورهای  اساس  بر 
اجرایی  اقدامات  دارد.  قرار  کار  دستور 
وردآورد  در  تصفیه خانه  احداث  برای 
در منطقه ۲۲ و یا احداث تصفیه خانه 
تصفیه  پساب  استفاده  برای  تکمیلی 
 5 منطقه  در  اکباتان  شهرک  خانه 
مشارکتی  قراردادهای  سایر  همچنین 
دیگر  مناطق  در  پساب  دریافت  برای 
انعقاد  این جمله است. در حقیقت  از 
روبه  و  مثبت  حرکت  تفاهمنامه  این 
در  پساب ها  از  استفاده  برای  جلو 
مصارف آبیاری فضای سبز شهر تهران 
و کاهش فشار به منابع آب زیرزمینی 
عوارض  تشدید  از  می تواند  که  است 
محیط زیستی مانند تخلیه آبخوان ها 
و فرونشست زمین جلوگیری کند.  با 
شهر ششم  شورای  حمایت  حال  این 
برای تامین منابع آب پایدار و استمرار 
برنامه ها و تسریع در اجرای پروژه های 
در دستور کار بسیار راهگشا خواهد بود.

از  هوای  پاک  قانون  اجرای  بر  تاکید 

شورای آینده شهر تهران انتظار می رود
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار 
شهرداری تهران موضوع دیگری که به 
عنوان مساله شاخص محیط زیستی در 
تهران و سایر کالنشهرهای کشور مطرح 
است را مساله آلودگی هوا عنوان کرد 
ابالغ  از  که  سالی  چهار  گفت: طی  و 
مهمترین  عنوان  به  پاک  هوای  قانون 
کشور  هوای  آلودگی  باالدستی  سند 
گذشته، بندهای مختلف این قانون به 
طرق گوناگون مورد غفلت قرار گرفته 
است. تاکید بر اجرای مفاد قانون هوای 
پاک و آیین نامه های اجرایی آن به ویژه 
نقل  ناوگان حمل و  در بخش توسعه 
عمومی از شورای شهر آتی مورد انتظار 
است.به گفته انصاری، اعطای تسهیالت 
کردن  جایگزین  جهت  ارزان قیمت 
خودروها و موتورسیکلت های فرسوده 
از جانب دولت، نوسازی ناوگان حمل و 
نقل عمومی شهری، عدم شماره گذاری 
وسایل نقلیه موتوری آالینده، سازو کار 

معاینه فنی موتورسیکلت ها، ممنوعیت 
و  نقل  و  مسافر  و  بار  حمل  تردد، 
فرسوده،  خودروهای  برای  انتقاالت 
الزم  تسهیالت  اعطای  و  کار  و  ساز 
فرسوده  خودروهای  جایگزینی  برای 
حمل و نقل عمومی با خودروهای نو 
از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و 
مدیریت سوخت توسط دولت، وظیفه 
وزارت کشور برای افزایش ساالنه ینج 
درصدی)5 درصد( ناوگان حمل و نقل 
عمومی درون شهری برای کالنشهرها 
و وظیفه وزارت صمت )صنعت، معدن 
محیط  حفاظت  سازمان  و  تجارت(  و 
زیست برای تغییر تولید یا تغییر فرآیند 
تولید یا تعطیلی کار و فعالیت صنایع، 
معادن و واحدهای آالینده به خصوص 
در حریم کالنشهرها از مواردی است که 
باید مجدانه توسط شورای شهر مطالبه 
شود.مدیرکل  تاکید  آن  اجرای  بر  و 
محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری 
اعضای  مشورت  لزوم  درباره  تهران 
کارشناسان  محیط  با  ششم  شورای 
زیست پیش از تصمیم گیری اظهار کرد: 
بسیار مهم است که تصمیمات عقبه 
کارشناسی داشته باشد و صاحبنظران 
حوزه  آن  متخصص  کارشناسان  و 
مشارکت  به  تصمیم گیری  فرایند  در 
فراخوانده شوند. مسائل محیط زیستی 
و  هستند  تخصصی  مسائلی  اساسا 
به  آگاه  کارشناسان  که  دارد  ضرورت 
قوانین و مقررات و موضوعات محیط 
زیست شهری مورد مشورت قرار گیرند.

كودكان »زباله گرد« در آرزوی »اربابی«

پتروشیمی های ماهشهر به سیستم تصفیه پساب مجهز می شوند  

»تامین منابع آب پایدار« و »اجرای قانون هوای  پاک«؛ دو اولویت شورای ششم 
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نامه بهزیستی به خانه سینما برای حفظ 
کرامت آسیب دیدگان اجتماعی

مدیرکل روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور با ارسال نامه ای 
به مدیر عامل خانه سینما، تمامی هنرمندان دغدغه مند را به 
دقت در انتشار تصاویر افراد محروم و آسیب دیده اجتماعی 
و توجه به حفظ کرامت انسانی این افراد در فضای مجازی 

دعوت کرد. 
به گزارش ایسنا، مسعود آسیما در این نامه، مسئولیت اجتماعی 
اعضای سینما و هنرمندان فرهیخته و دغدغه مند ایران نسبت 
به افراد محروم و  آسیب دیدگان اجتماعی به خصوص زنان 
و کودکان را نشان از حس همدلی،دغدغه مندی و دلسوزی 
آنان و همچنین ترغیب مردم برای کمک به همنوعان دانست.

وی گفت: اخیرا در مواردی مشاهده شده که در فضای مجازی 
کمک به محرومان و آسیب دیدگان همراه با انتشار تصاویر 
واضح از چهره فرد و یا خانواده ایشان که حتی در صورت 
رضایت فرد آسیب دیده یا محروم،در آینده پیامدهای منفی 
و خاصه  و خانواده  افراد  این  برای  آبرویی  و  روانی  و  روحی 
فرزندانشان در محیط تحصیل،اشتغال و جامعه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور؛ وی با اشاره 
به مواردی که افراد آسیب دیده یا دچار اعتیاد پس از ترک 
مواد و بهبودی و بازگشت به خانواده،به دلیل پخش تصاویر 
خود در فضای مجازی دچار  سرخوردگی مجدد در اجتماع 
شده اند،گفت: ضمن تقدیر همیشگی و دعوت مجدد از همه 
هنرمندان فرزانه،شریف و دلسوز ایران به جهت دغدغه مندی 
در امور انسان دوستانه و برای افزایش خیر جمعی و کمک 
اجتماعی،خواهشمند  های  آسیب  از  دوری  و  نیازمندان  به 
است به منظورحفظ عزت نفس و کرامت و شأن انسانی افراد 
نیازمند؛ اطالع رسانی الزم برای خودداری از انتشار چهره افراد 
صورت پذیرد و در صورت نیاز به فیلم و عکس فعالیت های 
یا ضبط  با محو کردن چهره  خیرخواهانه،خواهشمند است 
تصویر از زوایایی که چهره نمایان نباشد،فعالیت های نیک را 

منتشر کنند. 

یک مسئول عنوان کرد:
خدمت کرونا به بازار فروش صنایع دستی!

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
مرکزی گفت: در دوران کرونا و محدودیت صادرات، فروش 

مجازی باعث رونق بازار هنرمندان صنایع دستی شده است. 
مصطفی مرزبان در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به وضعیت 
کنونی صنایع دستی استان مرکزی، اظهار کرد: با توجه به 
اینکه اغلب کارگاه های صنایع دستی استان در منزل فعال 
هستند، کرونا فشار و ضرر هنگفتی به امر تولید وارد نکرد و تنها 

در صادرات چمدانی و فروش محصوالت تاثیر منفی داشت.
وی با بیان اینکه صنایع دستی استان مرکزی به نسبت صنعت 
گفت:  شد،  متحمل  کرونا  از  کمتری  خسارت  گردشگری 
خوشبختانه در امر آموزش و ترویج صنایع دستی دوره های 
بسیاری در رده حرفه ای و غیرحرفه ای برگزار شده است که 

اثربخشی آن را شاهد هستیم.
مرزبان افزود: در ساخت بازارچه های دائمی صنایع دستی طی 
دو سال اخیر اقدامات مطلوبی به انجام رسیده و حتی جزو 
استان های صاحب نام هستیم چراکه از 1۲ شهرستان، 10 
شهرستان دارای بازارچه فعال هستند و تنها شهرستان های 
خنداب و زرندیه باقی مانده اند که امسال با پیگیری انجام 
شده و سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به استان مرکزی، مبلغ یک میلیارد تومان برای ساخت این دو 

بازارچه دریافت شد.
وی با بیان اینکه زمین الزم برای ساخت این بازارچه اختصاص 
یافته است و به محض طراحی، عملیات ساخت آغاز می شود، 
افزود: همچنین در نظر است که بازارچه ای در محل سرچشمه 
محالت نیز احداث شود و با اختصاص زمین از سوی شهرداری 

عملیات احداث آغاز خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
مرکزی تصریح کرد: هر کدام از بازارچه های صنایع دستی 
فعال در استان بالغ بر ۸ تا 1۲ غرفه دارد که به صورت کامال 
رایگان تجهیز شده است و با امکانات آب و برق و گاز در اختیار 
هنرمندان شاخص قرار گرفته است تا برای تولید و فروش 

محصوالت صنایع دستی حمایت الزم صورت گیرد.
وی در خصوص احیای رشته های صنایع دستی منسوخ شده، 
بیان کرد: در این راستا موضوع آموزش و ترویج مدنظر اداره 
کل قرار دارد و حتی تعدادی از رشته ها با ارائه آموزش احیا 

شده اند.
مرزبان با اشاره به صادرات محصوالت صنایع دستی، گفت: با 
توجه به شرایط کرونا و محدودیت در سفرها و پروازها، عمال 
صادرات متوقف است ولی کرونا در کنار همه معایب، فرصت 
مغتنمی برای هنرمندان صنایع دستی به شمار می رود چراکه 
کمک کرد محصوالت خود را از طریق سایت و نمایشگاه های 
مجازی به فروش برسانند. حتی در اراک یکی از هنرمندان 
بیش از 50 میلیون تومان محصوالت چرمی خود را عالوه بر 
فروش روتین و خرد، برای کشور افغانستان و ارمنستان طی 
قراردادی دوساله تولید خواهد کرد. این تجربه جدید اگر با 
همت و خالقیت هنرمندان در فروش همراه شود می تواند به 

درآمدهای مناسب بینجامد.

پرچم گنبد حرم مطهر حضرت 
معصومه)ع( تعویض شد

فاطمه  حضرت  مطهر  حرم  گنبد  پرچم  تعویض  آیین 
معصومه)س( در آستانه آغاز دهه کرامت، همراه با نقاره زنی 
آستان  این  خادمان  حضور  با  بیت)ع(  اهل  کریمه  خادمان 
شیوه نامه های  رعایت  با  مردم  گوناگون  قشرهای  و  مقدس 

بهداشتی در قم برگزار شد. 
حجت االسالم والمسلمین سید حسین مومنی از خطیبان در 
این مراسم، ویژگی های حضرت فاطمه معصومه)س( را بیان و 

بر ادامه راه اهل بیت عصمت و طهارت)ع( تاکید کرد.
فاطمه  حضرت  والدت  با  که  ذی القعده  ماه  دهم  تا  اول 
امام  تابناک  اختر  والدت هشتمین  به  و  آغاز  معصومه)س( 
ختم  معصومه  گرامی حضرت  برادر  )ع(  رضا  امام  والیت  و 
می شود، »دهه کرامت« نامگذاری شده؛ امسال دهه کرامت 

مصادف با ۲۲ خردادماه جاری تا یکم تیرماه امسال است.
حضرت  سعادت  با  والدت  سالروز  ذی القعده  اول  همچنین 

فاطمه معصومه)س( روز »دختر« نامگذاری شده است.

فیلم اصغر فرهادی در ایران اکران می شود؟
»خانه فیلم« در تدارک گسترده برای جدیدترین فیلم اصغر 
فرهادی در ایران است. سعید خانی مدیر عامل »خانه فیلم« 
خبر داد که قرارداد پخش داخلی »قهرمان« به کارگردانی اصغر 
فرهادی جهت اکران سراسری در ایران با این شرکت امضا شده 
است.در فیلم »قهرمان« امیر جدیدی، محسن تنابنده، فرشته 
صدرعرفایی، احسان گودرزی و سارینا فرهادی و جمع دیگری 
از بازیگران که اغلب چهره های جدید هستند، به ایفای نقش 

پرداخته اند.
اولین نمایش این فیلم در بخش مسابقه هفتاد و چهارمین 
فستیوال کن در کشور فرانسه خواهد بود. پیش بینی می شود 
با مساعد شدن شرایط کرونا در کشور، فیلم »قهرمان« برای 
اکران گسترده در پاییز توسط »خانه فیلم« آماده شود و بتواند 

رونق دوباره ای در دوران پس از کرونا ایجاد کند.

جشنواره فیلم شرقی ژنو میزبان
 ۵ فیلم ایرانی می شود

شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم شرقی ژنو در کشور 
سوئیس میزبان چند فیلم کوتاه و بلند ایرانی خواهد بود. 

به گزارش ایسنا، شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
شرقی ژنو از تاریخ ۲1الی ۲۷ ژوئن )۳1 خرداد تا ۶ تیر( در 

شهر ژنو برگزار می شود.
»جنایت بی دقت« به کارگردانی شهرام مکری و تهیه کنندگی 
نگار اسکندرفر، پس از نمایش در این جشنواره، توسط کمپانی 
تریگون فیلم، در کشور سویس به نمایش عمومی گذاشته 

خواهد شد.
  فیلم مستند »همراه با باد« به کارگردانی مهدی شادی زاده و 
تهیه کنندگی علیرضا شادی زاده نیز در اولین حضور در کشور 
سویس در بخش مسابقه این دوره فستیوال بین المللی فیلم 

شرقی ژنو شرکت دارد .
مستند »همراه با باد« در باره ابعاد مختلف خالقیت های هنری 
زنده یاد عباس کیارستمی است و هم اکنون مرکز فرهنگ و 
هنر »ژرژ پمپیدو « در پاریس و در قالب نمایشگاه بزرگ و 
مرور آثار آثار عباس کیارستمی، آن را به نمایش گذاشته است.

همچنین فیلم کوتاه »نهان« به کارگردانی محمد هرمزی و 
»Yocheved« از سحر خوش چشمان در بخش رقابتی فیلم 
های کوتاه، دو فیلم کوتاه »امتحان« به کارکردانی سونیا حداد 
و »تُف« به کارگردانی آرمین رحیمیان و عماد امامی نیا هم در 
بخش جایزه تماشاگران این رویداد سینمایی به نمایش گذاشته 

خواهند شد. 

پایان جایزه »ارغوان« با یاد اصغر عبداللهی 
و کامبوزیا پرتوی 

معرفی  با  »ارغوان«  داستان نویسی  جایزه  دوره  چهارمین 
برگزیدگان و با گرامیداشت دو نویسنده فقید، اصغر عبداللهی 

و کامبوزیا پرتوی در مراسمی مجازی به کار خود پایان داد. 
به گزارش ایسنا، مراسم پایانی این دوره از جایزه با موضوع 
»آخرین سال قرن« همچون دوره گذشته به دلیل همه گیری 
کرونا به صورت مجازی و در صفحه این جایزه ادبی برگزار شد.

در آغاز، گزارش دبیر این جشنواره، اوژن حقیقی، توسط پژمان 
بازغی که اجرای برنامه را بر عهده داشت، ارائه شد.

در بخشی از این گزارش آمده است: »شورای سیاست گذاری 
جایزه  »ارغوان« در مهر 1۳۹۹ بعد از جلسات متعدد، موضوع، 
قوانین، مقررات، آیین نامه و فراخوان چهارمین دوره  این جایزه 
را تدوین و در مرحله  بعدی چینش هیات انتخاب و داوری را 

آغاز کرد.
با نظر این شورا، »آخرین سال قرن« به عنوان موضوع دوره  
در  شرکت  سنی  شرایط  و  انتخاب  »ارغوان«  جایزه  چهارم 

مسابقه همانند سه دوره گذشته حداکثر ۳0سال مقرر شد.
هیات انتخاب بخش داستان )بر اساس حروف الفبا( متشکل از 
فرشته احمدی، میترا الیاتی، فرهاد توحیدی ، محمد چرم شیر، 
مهسا محبعلی و هیات داوران بخش داستان )بر اساس حروف 
الفبا( متشکل از احمد پوری، حسین سناپور، لیلی گلستان، ما را 
در این مهم یاری کردند که از تمامی آن ها بسیار سپاسگزاریم.

دوره چهارم جایزه »ارغوان« از دی ماه 1۳۹۹ آغاز و با 5 روز 
از ۶00  بیش  فروردین 1۴00   ۲0 تا  ارسال  مهلت  تمدید 
داستان به دبیرخانه جایزه ارسال شد که از این تعداد ۴۷۳ 
داستان کوتاه واجد شرایط شرکت در مسابقه بودند. از این 

تعداد نویسنده 1۹۳ نفر آقا و ۲۸0 نفر از آن ها خانم هستند.
هیات انتخاب کار بازخوانی آثار را در تاریخ 15 اردیبهشت ماه به 
پایان رساند و ۳0 داستان نهایی را در اختیار هیات داوران قرار 

داد که از این تعداد 1۳ نفر خانم و 1۷ نفر آقا هستند.
هیات داوران در ۶ خرداد 10 اثر نهایی را در اختیار دبیرخانه  

جایزه قرار داد.
که  خصوصی  جایزه ای  عنوان  به  »ارغوان«  جایزه  امروز 
داستان های چاپ نشده را داوری می کند، با  کسب تجربیات 
ارزشمند از هیئت های انتخاب و داوران با افتخار اعالم می دارد 
به هدف خود که معرفی جوانان مستعد بوده است، رسیده و  از 
حامیان این جایزه غالمعلی سلیمانی مدیر محترم کارخانجات 
کاله، مستانه مهاجر مدیر محترم استودیو »آوای نفس«، علیرضا 
رمضانی مدیر محترم نشر مرکز که کتاب این دوره از جایزه  
»ارغوان« توسط این انتشارات به چاپ خواهد رسید، صابر ابر 
مدیر محترم موسسه فرهنگی و هنری »این /جا« که 10 نفر 
برگزیده این دوره از جایزه را به یک کارگاه  داستان نویسی 
مهمان کردند و در آخر از تمام افرادی که ما را در این یک 
سال همراهی کرده و پشتیبان ما بوده اند به خصوص شورای 
سیاست گذاری دوره چهارم متشکل از  ابراهیم حقیقی، امیر 
اثباتی، آرش صادقی، بهرنگ تنکابنی و انتشارات »هفت رنگ« 
که از هیچ کمکی دریغ نکرده و بدون حضور آن ها این اتفاق 
میسر نبود، کمال تشکر را داریم.« در ادامه، اوژن حقیقی، دبیر 
این جایزه ادبی در ویدیویی ابراز خرسندی کرد که دوره چهارم 
جایزه »ارغوان« در این سال سخت کرونایی به سرانجام رسیده 
است. او گفت: بسیار عالقه مند بودیم اختتامیه این دوره از 
جایزه را دور هم جشن بگیریم ولی احتیاط کردیم و تصمیم 

گرفتیم اختتامیه پنجمین دوره را دور هم باشیم.
حقیقی با اشاره به این که امسال جایزه »ارغوان« سال پربار 
و شلوغی داشت، از انتشار کتاب »روشنانقطه« سخن گفت 
سومین  منتخب  آثار  کتاب  انتشار  بر  عالوه  داد:  توضیح  و 
با عنوان  نیز  از سوی نشر مرکز، کتاب دیگری  دوره جایزه 

»روشنانقطه« در این دوره به چاپ رسیده است.

نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب 
دهه  بزرگداشت  ستاد  در  اسالمی 
کرامت با اشاره به سلسله فعالیت های 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی به 
مناسبت بزرگداشت دهه کرامت گفت: 
از  تجلیل  مجمع  برنامه های  جمله  از 
شهدای اهل سنت در جنگ تحمیلی 
»آیین  کتاب  از  رونمایی  همچنین  و 

رفتاری مسلمانان« است. 
در  ملکی«  ایسنا، »روح اهلل  گزارش  به 
ارتباطات و فضای  با کمیته  گفت وگو 
کرامت  بزرگداشت دهه  مجازی ستاد 
جهانی  مجمع  برنامه های  به  اشاره  با 
مناسبت  به  اسالمی  مذاهب  تقریب 
راستای  در  کرد:  اظهار  کرامت  دهه 
برنامه های  وحدت آفرین  فعالیت های 
از  که  ایم  کرده  طراحی  را  مشترکی 
تکریم شهدای  به  آنها می توان  جمله 
اهل سنت جنگ تحمیلی، شهدای ترور 
در مناطق مرزنشین و همچنین تجلیل 
در  وحدت آفرین  شخصیت های  از 
استان های و مناطق مرزی اهل تسنن 

اشاره داشت.
نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب 
دهه  بزرگداشت  ستاد  در  اسالمی 
از  کرامت گفت: همچنین یکی دیگر 
با  همایشی  برپایی  امسال،  برنامه های 
است  سنی  و  شیعه  نخبگان  حضور 
که سال های گذشته نیز این همایش 
می کردیم  برپا  حضوری  صورت  به  را 
ویروس  شیوع  دلیل  به  امسال  اما 
کرونا به صورت وبیناری برگزار خواهد 

نیز مسابقه  وبینار  این  بر  شد، عالوه 
کتابخوانی در باب سیره رضوی خواهیم 
بیانات  از  برگرفته  مسابقه  که  داشت 
وحدت آفرین امام رضا)ع( است که به 

صورت منطقه ای برگزار خواهد شد.
مهم ترین  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
برنامه های  در  امسال  که  موضوعاتی 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
مدنظر خواهد بود مساله مقاومت است 
به گذشت چهل  باتوجه  کرد:  تصریح 
امسال  ایران،  اسالمی  انقالب  از  سال 
صدور  و  اسالمی  انقالب  تاثیر  شاهد 
بودیم، پس  آن به کشورهای اسالمی 
شاهد  ۳۳روزه  جنگ  در  پیروزی  از 
فلسطین  در  مقاومت  محور  موفقیت 
احزاب  وحدت  خوشبختانه  بودیم، 
این  فلسطین  در  داخلی  و  سیاسی 

موفقیت را رقم زد.
امور  و  انتشارات  کل  اداره  سرپرست 
مذاهب  تقریب  جهانی  مجمع  هنری 

اسالمی یادآور شد: در طول دهه کرامت 
یک وبینار ویژه برای والدت امام رضا)ع( 
از  نیمی  با حضور  که  داشت  خواهیم 
زنان و مردان اهل سنت و شیعه داخلی 
و خارجی برگزار خواهد شد، همچنین 
یکی دیگر از ویژه برنامه ها ما رونمایی 
از کتاب »آئین رفتاری مسلمانان« است 
که در هزار جلد منتشر و به کشورهای 
اسالمی ارسال خواهد شد، این کتاب 
محتواهای  بیشترین  از  مجموعه  ای 
دین اسالم مبنی بر دوری از خشونت، 
جنگ، نزاع و... است، در بخش دیگری 
از این کتاب به مشکالتی که غرب برای 

مسلمانان ایجاد کرده است اشاره دارد.
ملکی ادامه داد: در ایام دهه کرامت به 
موجب شرایط موجود تالش کردیم از 
استفاده کنیم  ظرفیت فضای مجازی 
و  وحدت  قالب  در  را  رضوی  سیره  تا 
راستا  این  در  کنیم،  تبیین  مقاومت 
در  تسنن  اهل  برادران  که  1۴استانی 

برنامه های  محور  می کنند  زندگی  آن 
این  همه  ذیل  و  بوده  وحدت آفرین 
عنوان  به  را  مقاومت  موضوع  برنامه ها 
یکی از برنامه های اساسی مدنظر قرار 

داده ایم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی 
قرار  مدنظر  امسال  برنامه های  در  که 
امام  برجسته  نقش  معرفی  داده ایم 
رضا)ع( در مساله وحدت است، حضرت 
ثامن الحجج)ع( ارتباط حسنه ای با فرق 
مختلف داشتند و ما بروی این موضوع 

تمرکز کرده ایم.
نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب 
دهه  بزرگداشت  ستاد  در  اسالمی 
کرامت گفت: آذین بندی محالت و حتی 
روستاها به صورت گروه های مردمی و از 
سوی برادران و خواهران اهل سنت از 
برنامه های مجمع جهانی  جمله دیگر 
دهه  ایام  در  اسالمی  مذاهب  تقریب 
کرامت محسوب می شود، البته چنانچه 
برپایی  امکان  استان ها  از  برخی  در 
ایستگاه های صلواتی وجود داشته باشد 
با رعایت پروتکل های بهداشتی این امر 

را هم محیا خواهیم کرد.
شعار  به  باتوجه  گفت:  پایان  در  وی 
امسال دهه کرامت »خدمت کریمانه؛ 
علیهم  اهل بیت  رسم  به  گره گشایی 
السالم« از تمامی مراکز خود خواسته ایم 
با کمک برادران اهل سنت و تشیع هر 
پیرامونی  نیازهای  و  مشکالت  استان 
محیط خود را شناسایی و در مسائل 

ورود کنند تا مشکالت برطرف شود.

مسئول موسسه فرهنگی شهید حاج 
حادثه  گفت:وقتی که  همدانی  حسین 
را  مقاومت  هسته های  داد  رخ  سوریه 
لمس کردیم. در این حادثه مسیحیان 
حضور  مقاومت  در  هم  دیگر  ادیان  و 
که  می کردند  نقش آفرینی  و  داشتند 
به غیراز  بزرگی  بسیار  ظرفیت های 
رزمندگان ما، حزب اهلل لبنان، رزمندگان 
دیگر  و  پاکستانی  نیجریه ای،  افغانی، 
را  جهانی  معادالت  توانستند  کشورها 

کالً عوض کنند. 
بهرام دوست پرست،  ایسنا،  به گزارش 
مسئول موسسه فرهنگی شهید حاج 
حسین همدانی به عنوان یکی از نهادهای 
مشارکت کننده در دوساالنه انتخاب آثار 
برتر مدافعان حرم درباره این دوساالنه 
در  همدانی  جایزه شهید  داد:  توضیح 
حوزه کتاب های مدافعان حرم از جمله 
رزمندگان و شهدای مدافع حرم و در 
حوزه های علمی، ادبی، شعر، خاطره و 

زندگینامه فعالیت می کند.

وی افزود: به لطف خداوند اولین دوره 
این دوساالنه در آبان ماه سال 1۳۹۸ 
انجام شد و نتایج خوبی را در بر داشت 
و حتی تعدادی کتاب  از سوریه، عراق، 
لبنان عالوه بر آثار داخلی در کمیته های 
علمی بررسی شد و جوایزی به برترین 

این آثار اهدا شد.
مسئول موسسه فرهنگی شهید حاج 
برگزاری  به  اشاره  با  همدانی  حسین 
برتر  آثار  انتخاب  دوساالنه  دومین 
مدافعان حرم خاطرنشان کرد: دومین 
مهرماه 1۴00  در  است  قرار  دوساالنه 
مربوط  کارگروه  جلسات  شود.  برگزار 
به این دوساالنه تشکیل شده و کارها 
با محوریت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس تقسیم  شده است و ان شاءاهلل 
پیش خواهد رفت و کتاب هایی که در 
حوزه های مختلف پیرامون رزمندگان و 
شهدای مدافع حرم به چاپ رسیده، در 

جشنواره شرکت داده می شوند.
وی در رابطه با عنوان دوساالنه انتخاب 

آثار برتر مدافعان حرم گفت: این جایزه 
است،  مطرح  همدانی  سردار  نام  به 
سردار همدانی یکی از پیش قراوالن و 
از  که  بودند  سوریه  حادثه  پیشگامان 
حضور  سوریه  1۳۸۹در  سال  دی ماه 
به  سال 1۳۹۴  مهرماه  و  کردند  پیدا 
دستاوردهای  ایشان  رسیدند.  شهادت 
بسیار بزرگی در آنجا داشتند که ما این 
کار را بهانه کردیم و ان شاءاهلل به اسم 
سردار همدانی این دوساالنه ادامه پیدا 
کند و قطعاً خروجی آن در ابعاد مختلف 
سیاسی،  پژوهشی،  علمی،  فرهنگی، 

نظامی خیلی خوب خواهد بود.
دو  اینکه  بیان  ضمن  دوست پرست 
سال است در موسسه فرهنگی شهید 
حاج حسین همدانی بر روی فرهنگ 
یادآور  می کنیم،  کار  حرم  مدافعان 
شد: حادثه سوریه، حادثه بسیار بزرگی 
را  مقاومت  هسته های  قبالً  ما  است؛ 
درک  ولی  می شنیدیم  می شناختیم، 
به  نمی کردیم که هسته های مقاومت 

سوریه  حادثه  وقتی که  معناست؟  چه 
لمس  را  مقاومت  هسته های  داد  رخ 
کردیم. در این حادثه مسیحیان و ادیان 
دیگر هم در مقاومت حضور داشتند و 
نقش آفرینی می کردند که ظرفیت های 
ما،  رزمندگان  به غیراز  بزرگی  بسیار 
افغانی،  رزمندگان  لبنان،  حزب اهلل 
پاکستانی و دیگر کشورها  نیجریه ای، 
توانستند معادالت جهانی را کالً عوض 

کنند.
نود درصد شهدای مدافع حرم متأهل 

هستند
وی به اهمیت نگارش در حوزه مدافعان 
حرم پرداخت و گفت: این کتاب ها بر 
جامعه خیلی تأثیر و ارزش دارد. طی 
چه  که  شدیم  متوجه  سال  دو  این 
هست  ایران  در  عجیبی  ظرفیت های 
و همان طوری که مقام معظم رهبری 
فرمودند »جوان ها و رزمندگان معاصر 
و  بهتر  مقدس  دفاع  رزمندگان  از  ما 

موفق ترند«؛ این خیلی مهم است.

خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  رئیس 
و  مناسک  رابطه   اینکه  بیان  با 
مناسبت های آیینی با موضوع فرهنگ 
و سیره اهل بیت)ع( رابطه ای متقابل و 
دوسویه است، اظهار کرد: دهه کرامت 
دهه ترویج فرهنگ ائمه اطهار)ع( بوده 
و بزرگداشت آن ضامن تعمیق فرهنگ 

اهل بیتی در دل های مومنان است. 
و  ایسنا،حجت االسالم  گزارش  به 
المسلمین »سیدمهدی خاموشی« در 
ارتباطات و فضای  با کمیته  گفت وگو 
مجازی دهه کرامت اظهار کرد: رابطه  
مناسک و مناسبت های آیینی با موضوع 
رابطه ای  اهل بیت)ع(  سیره  و  فرهنگ 
متقابل و دوسویه بوده و ترویج و غنای 
آن منجر به پربار شدن این مناسبت ها 
و متقابالً این مناسبت ها ضامن تعمیق 
حب اهل بیت )ع( و فرهنگ اهل بیتی 

در دل های مؤمنین می شود. 
نماینده ولی فقیه رئیس سازمان اوقاف 
و امور خیریه ادامه داد: بنیان های این 
ریشه های  در  باید  را  پربرکت  رابطه  
دل های  که  کرد  جستجو  استواری 
گذشته های  از  را  ما  سرزمین  مردم 
تاریخی دور طی قرن های متمادی به 
محبت خاندان عصمت و طهارت پیوند 
زده است. بنابراین، قوت و صالبت این 
محبت و این فیض عظیم معنوی است 
که مبدأ و منشأ چنین برکات عظیم و 

پیوسته ای در جامعه ی دینی ماست.

وی گفت: در این میان، دهه  کرامت 
و  پرفیض  چشمه های  از  یکی  نیز 
دو  مقدس  نام  به  که  است  جوشانی 
شیعی،  فرهنگ  در  عظیم  شخصیت 
ابن  مبارک حضرت علی  یعنی وجود 
بزرگوارش  خواهر  و  الرضا)ع(  موسی 
حضرت فاطمه معصومه)س( مزین بوده 
و در واقع مناسبت و آیینی است که 
اهل بیت)ع(  فرهنگ  رفیع  قله های  از 
اثر  بر  متقابالً  و  می گیرد  سرچشمه 
معارف  حالوت  و  شیرینی  چشاندن 
باعث  به مذاق مشتاقان،  الهی  و  بلند 
ترویج و تعمیق هرچه بیشتر فرهنگ 

اهل بیت)ع( در جامعه می شود.
و  ایام  همه   شد:  یادآور  خاموشی 
لیالی دهه  کرامت در چشم ما عزیز و 
باکرامت است. چه روز یکم ذی القعده 
باسعادت  والدت  روز  میمنت  به  که 
حضرت فاطمه معصومه)س( روز دختر 

نامگذاری شده و چه نهمین روز دهه 
که همه ساله آن را به عنوان روز عفاف و 
حجاب می شناسیم. اما در دهه  کرامت 
دو روز برجسته وجود دارد که آن پیوند 
رابطه  دوسویه ای که در آن  و  متقابل 
دو روز به اوج خود می رسد قابل توجه 
پنجم  روز  روز،  دو  آن  از  یکی  است؛ 
ذی القعده است که در تقویم ما به عنوان 
روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه 
ششم  همچنین  و  شده  نامگذاری 
بزرگداشت حضرت  ذی القعده که روز 
احمد بن موسی بن جعفر )ع( معروف 
به شاهچراغ و برادر گرانقدر حضرت امام 

رضا )ع( است.
وی افزود: هر دو این روزها مناسبت های 
و  ایرانیان  ما  برای  عزیزی  بسیار 
سازمان  هستند.  شیعیان  به خصوص 
اوقاف و امور خیریه همه ساله و از جمله 
امسال در دهه  کرامت و به ویژه در روز 

ملی تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه، 
آیین ها و جشن های ویژه ای در تکریم 
برگزار  کشور  سراسر  در  امامزادگان 
خودجوش  و  پرشور  تجلیل  می کند. 
بقاع متبرکه  و  امامزادگان  از  ما  مردم 
نشان از همان پیوند عمیقی دارد که 
در  را  السالم  علیهم  اهل بیت  محبت 
طی قرن های متمادی در دل های مردم 
داشته  نگه  زنده  و  پویا  ما  والیت مدار 

است.
در  خود  مباحث  ادامه  در  خاموشی 
امام رضا )ع( و جایگاه  با نقش  رابطه 
ایشان در فرهنگ ایرانیان اظهار کرد:  
وجود مبارک امام هشتم حضرت ثامن 
و  نورانیت  ایرانیان  ما  برای  الحجج)ع( 
معنویت چندبعدی و چندوجهی دارد. 
الشأن آن  واال و عظیم  اوالً شخصیت 
امام همام، هم به لحاظ اعتقادی، که 
از مقام عصمت برخور دارند، و هم به 
پیشوای  مقام  در  نقش آفرینی  لحاظ 
تاریخی مهم و  ایفای نقش  معصوم و 
در عین حال نزد ما ایرانیان و شیعیان 

نقشی بسیار ویژه و برجسته ای دارد.
رضا)ع(   امام  مبارک  وجود  افزود:  وی 
عالوه بر جنبه  قدسی و نورانی شان در 
مقام امام معصوم، سمبل و نماد بینش و 
بصیرت ژرف سیاسی نیز هست. برکات 
حضور و وجود مرقد شریف آن امام همام 
در سرزمین خراسان برای ما ایرانیان و 
شیعیان، بی شمار و وصف ناپذیر است. 

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی به مناسبت دهه کرامت برگزار می کند؛ 

تجلیل از شهدای اهل سنت در جنگ تحمیلی تا رونمایی از كتاب »آیین رفتاری مسلمانان« 

دوست پرست:

تحریف تاریخ شفاهی جبهه مقاومت در دستور کار دشمنان قرار گرفته است

خاموشی:

بزرگداشت دهه کرامت ضامن تعمیق فرهنگ اهل بیتی در دل های مومنان است

فرهنگی
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اظهار نظر عجیب سرمربی عراق درباره 
پیروزی ایران برابر هنگ کنگ

سرمربی تیم ملی فوتبال عراق پیروزی برابر هنگ کنگ را 
سخت توصیف کرد و به پیروزی قاطع ایران برابر این تیم هم 
واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، تیم 
ملی فوتبال عراق در دیدار برابر هنگ کنگ توانست با یک 
گل به پیروزی دست پیدا کند.سرچکو کاتانچ سرمربی عراق 
در نشست خبری بعد از بازی گفت: توانستیم سه امتیاز را به 
دست آوریم و به هدف خود دست پیدا کنیم. بازی سختی بود 
اما مهم کسب سه امتیاز بود. بازی کردن برابر تیمی که با 10 
بازیکن در یک فضای ۶0 متری دفاع می کند ماموریت بسیار 
سختی است. خوشبختانه توانستیم سه امتیاز را کسب کنیم.او 
ادامه داد: من بازی های بسیاری را دیده ام که در آن تیم های 
بزرگ برابر تیم های ضعیف تری که فقط به دفاع می پردازند 
به مشکل خورده اند.فوتبال بازی سختی است. بدون شکل 
می توانیم بهتر از این هم بشویم. بله ایران با نتیجه سه بر یک 
هنگ کنگ را شکست داد اما آنها هم فرصت های زیادی خلق 
نکردند و روی بعضی از اتفاقات فوتبالی و حالت های معین 
به گل رسیدند.کاتانچ در پایان گفت: خوشبختانه در هر دو 
بازی خود در دور برگشت به پیروزی دست پیدا کرده ایم. به 
صراحت بگویم که شرایط به خوبی پیش نمی رود. مشکالت 
زیادی وجود دارد. ما باید سه بازی در این زمین نامناسب انجام 
دهیم و 10 روز در اتاق های خود حبس باشیم. من بازیکنان 
را نمی بینم و حتی نمی دانم چه می خورند و فقط آنها را در 
تمرین می بینم. شرایط سخت است. به صراحت بگویم سخت 

ترین دوران مربیگری خود را تجربه می کنم

کالنی:
 ایران با تمام وجود بازی می کند

پیشکسوت فوتبال ایران می گوید بازیکنان تیم ملی ایران با 
وجود تمام مشکالتی که وجود دارد با تمام وجودشان بازی 

می کنند تا پیروز شوند. 
حسین کالنی در گفت وگو با ایسنا درباره عملکرد تیم ملی ایران 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی اظهار کرد: صحبت های 
کسانی مثل ما که نزدیک به تیم نیستند و از شرایط تیم ملی 
خبر ندارند ممکن است گاهی اوقات گمراه کننده باشد. ما 
تمریناتشان را از نزدیک نمی بینیم و نمی دانیم در اردو چه 
اتفاقاتی رخ می دهد اما آن چیزی که مشخص است این است 
که بچه ها در این سه بازی فوق العاده بودند و با وجود این که 
دیدار دوستانه ای نداشتند، چندان کنار همدیگر بازی نکردند 
و با مشکالتی که در بحرین به وجود آورده بودند و همچنین 
با دشمنی هایی که با ما می کنند، تیم ما با تمام وجودش بازی 
بازی  همدیگر  درخدمت  بازیکنان  همه  داد:  ادامه  کردند.او 
می کنند و هدف شان موفقیت تیم و شادی هموطنان مان بود. 
در بازی آخرمان کار بسیار سختی داریم. عراق همیشه رقیب 
ما بوده و من هم در زمانی که بازی می کردم مقابل این تیم 
قرار گرفتم. آن ها همیشه تیمی بوده اند که مورد حمایت قرار 
می گرفتند و شرایط خوبی را برایشان به وجود می آورند. آن ها 
هر موقع با ما بازی می کنند انگیزه فراوانی دارند و همیشه 

روحیه آن ها باالست که تیمی مثل ایران را شکست دهند.
پیشکسوت فوتبال ایران با بیان این که خوشبختانه بازیکنان 
ما در هر دوره با قاطعیت عراقی ها را شکست داده اند، گفت: 
نمی رود.  یادمان  از  هیچ وقت  عراق  مقابل  پیروزی هایمان 
تصمیم  و  دارند  باالیی  روحیه  هستند،  همدل  ما  بچه های 
گرفته اند که به امید خدا این تیم را شکست دهند و به مرحله 
بعد صعود کنند. ان شاءاهلل تیم ما صعود خواهد کرد اما باید در 

زمین، خودمان را نشان دهیم.
او اضافه کرد: من این توانایی را در بچه های خودمان می بینم 
که مقابل عراق نتیجه خوبی کسب کنند. البته به هر حال 
تدارک میزبانی برای کنفدراسیون فوتبال آسیا و بحرینی هاست 
و اگر عوامل مختلفی که همیشه دست به دست هم می دهند 
تا برای ما مشکل به وجود بیاید، در این بازی اتفاق نیفتد 
می توانیم صعود کنیم. امیدوارم با غیرت در زمین حاضر شوند 

و باتمام وجودشان باعث خوشحالی مردم ایران شوند.

سهمیه کاروان ایران 
در المپیک توکیو ۶۳ تایی شد

با توزیع سهمیه های وزنه برداری، تعداد سهمیه کاروان ایران 
در المپیک توکیو به عدد ۶۳ رسید.  با  اعالم رسمی دو سهمیه 
وزنه برداری ایران در المپیک توکیو، تعداد سهمیه های کاروان 

ایران به عدد ۶۳ رسید.
اما در جودو یکی  ریو ۶۴ سهمیه گرفت  المپیک  ایران در 
از  نماینده ها اعزام نشد و ۶۳ نفر به المپیک رفتند و اکنون 
تعداد سهمیه های کسب شده برای توکیو  با تعداد اعزامی ها 
به المپیک ریو برابر شده است.ایران امیدوار است تعداد سهمیه 

های توکیو را به ۶5 سهمیه برساند.
از میان ۶۳ سهمیه ای که تاکنون کسب شده سه رشته تیمی 
حضور دارند و 1۲ سهمیه به تیم والیبال، 1۲ سهمیه به تیم 

بسکتبال و ۴ سهمیه به تیم شمشیربازی تعلق دارد.
رشته های که ایران در آن صاحب سهمیه شده است به شرح 

زیر است:
تیروکمان: یک سهمیه مرد )به نام کشور(

آرمینا  فروغی،  جواد  صداقت،  )مهیار  سهمیه   ۶ تیراندازی: 
صادقیان، فاطمه کرم زاده، هانیه رستمیان و نجمه خدمتی(

کشتی آزاد: ۶ سهمیه ) به نام کشور(
کشتی فرنگی: 5 سهمیه ) به نام کشور(

وزنه برداری: ۲ سهمیه ) علی هاشمی و علی داودی(
کاراته: ۴ سهمیه )بهمن عسگری، سجاد گنج زاده ، سارا بهمنیار 

و حمیده عباسعلی(
شمشیربازی: ۴ سهمیه ) به نام کشور(

تکواندو: ۳ سهمیه )آرمین هادی پور ، میرهاشم حسینی و 
ناهید کیانی(

دوومیدانی: ۲ سهمیه )حسن تفتیان و احسان حدادی(
بوکس: ۲ سهمیه )دانیال شه بخش  و شاهین موسوی(

قایقرانی: ۲ سهمیه ) کایاک مردان به نام کشور  و نازنین مالیی 
در روئینگ(

دوچرخه سواری: یک سهمیه )به نام کشور(
تنیس روی میز: یک سهمیه )نیما عالمیان(

والیبال: 1۲ سهمیه )به نام کشور(
بسکتبال: 1۲ سهمیه )به نام کشور(

ابطحی:
 از همه لحاظ بهتر از آمریکا هستیم

مربی و کارشناس فوتسال ایران گفت: برای تیم سوم جهان 
فرقی ندارد با چه تیم هایی همگروه شود و باید از گروه خودش 
صعود کند. سید مهدی ابطحی مربی و کارشناس فوتسال ایران 
در گفتگو با ایسنا در مورد گروه بندی ایران در جام جهانی 
فوتسال گفت: ایران جزو ۶ تیم برتر جهان در فوتسال است 
و در دوره قبل عنوان سومی را کسب کرده است. ما توان و 
پتانسیل باالیی داریم. قرعه کشی به هر ترتیبی هم باشد تیمی 
که سوم جهان هست برایش فرقی ندارد که با چه تیم هایی 
روبرو شود. در هر صورت گروه خوبی داریم و می توانیم نتایج 

گذشته را تکرار کنیم.
وی افزود: ورزش ما با مشکالتی مواجه هست و در بخش هایی 
ایراداتی داریم که این باعث می شود نتوانیم از حداکثر توانایی 
ها استفاده کنیم. ورزش و فوتسال ما متکی به مدیریت افراد 
هم هست. اینکه آدم ها که سرکار می آیند اگر توانایی باال 
داشته باشند ما در ورزش باال می رویم و برعکس. به نظرم این 
مسئول نباید تاثیر بگذارد و سیستم طوری باشد که از حداکثر 

توانایی استفاده کنیم.
ابطحی که سابقه رویارویی با تیم فوتسال آمریکا در جام جهانی 
1۹۹۲ را دارد در مورد مصاف با این تیم در این دوره از جام 
جهانی گفت: بازی با آمریکا در هر صورت به دالیل سیاسی 
بازی حساسی هست اما فوتسال در سال 1۹۹۲ با االن خیلی 
فرق کرده است. آن زمان آمریکا جزو سه تیم برتر جهان بود 
اما بعد از آن به این ورزش بها ندادند. در هر صورت این بازی 
شرایط خاص خودش را دارد و امیدوارم که بچه ها بازی خوبی 
انجام دهند. ما از همه لحاظ از آنها باالتر هستیم. آمریکا قدرتی 
بازی می کند که فکر نمی کنم با این سبک هم حریف تیم 
ایران شوند.وی در مورد آماده سازی تیم ملی فوتسال ایران 
تاکید کرد: تیم ملی ما تا جام جهانی فرصت دارد که با چند 
اما به هر  بازی تدارکاتی خود را مهیای این رقابت ها کند 
صورت در فوتسال وقتی تعدادی بازیکن داریم و می دانیم برای 
10سال می توانند برای ما کار کنند، باید برای بعد از  آن هم 
فکر کنیم تا همیشه روند رو به رشد داشته باشیم و خالء ایجاد 
نشود. این مشکل هم اکنون در فوتسال ما وجود دارد و باید 

برای رفع آن تالش کنیم.

علت تعویض های دیرهنگام آلکنو از نگاه 
یک کارشناس

ناصر شهنازی درباره تصمیمات آلکنو گفت: زمانی که مربی 
آزادی عمل داشته و حساسیتی روی نتیجه ندارد اجازه می 
دهد بازیکن در شرایط سخت اشتباه کرده و بعد از آن برای 

جبرانش تالش کند. 
به گزارش ایسنا، تیم ملی والیبال مردان ایران در هفته سوم 
پیروزی  به  آمریکا  مقابل  والیبال  ملت های  لیگ  رقابت های 

رسید و برابر صربستان و آلمان نتیجه را واگذار کرد.
در بازی صربستان و آلمان به نظر می رسید آلکنو می تواند با 
تعویض های خود جریان بازی را به سود تیم ملی ایران تغییر 
دهد اما این تعویض ها از دید هواداران و عالقه مندان والیبال 
دیر انجام شد. به عنوان مثال آلکنو در بازی با صربستان و در 
ست پنجم سعید معروف را به میدان آورد تا شاید نتیجه بازی 
برگردد اما به نظر می رسید که برای برگرداندن نتیجه کمی 
دیر شده بود. همچنین در بازی با آلمان به نظر می رسید 
سرمربی روس والیبال ایران می توانست با تعویض های خود 

تمرکز بازیکنان را افزایش دهد. 
اما چه عامل باعث شد که آلکنو تعویض های خود را به موقع 
انجام نداده و تیم ملی شکست بخورد. ناصر شهنازی در گفت 
و گو با ایسنا در باره علت های تاخیر تعویض آلکنو در تیم 
ملی والیبال ایران، گفت: زمانی که مربی آزادی عمل داشته و 
حساسیتی روی نتیجه ندارد اجازه می دهد بازیکن در شرایط 

سخت اشتباه کرده و بعد از آن برای جبرانش تالش کند.
او ادامه داد: معتقدم سرمربی روس، قصد دارد بازیکنان را در 
شرایط سخت قرار داده تا امتحان پس دهند و شناخت آلکنو از 
آنها بیشتر شود. این به دلیل آن است که آلکنو از لحاظ نتیجه 
خیالش راحت بوده و می خواهد خطای بازیکنان در المپیک 

کاهش یابد.
این کارشناس والیبال ادامه داد: آلکنو آنقدر تجربه دارد که 
بداند چه زمانی تعویض کند. همچنین سرمربی از آمارهای 
بازی اطالع داشته و بازی را به خوبی زیر نظر می گیرد تا در 
خصوص تعویض، تصمیم گیری های الزم را اتخاذ کند. به نظر 
من آلکنو قصد دارد بازیکنان را در شرایط آزمون و خطا قرار 
دهد تا بازیکنان موفق شوند خود را از لحاظ ذهنی، استقامتی 
و... آماده کنند. در مسابقات حساس المپیک نباید خطا کرد و 

همین دلیل آلکنو این تصیمات را می گیرد. 
او ادامه داد: هدف آلکنو مشخص است و برایش نتیجه مهم 
نیست. زمانی که برد و باخت برای آلکنو مهم نباشد روی 
خواهد  تمرکز  است  بازیکنان  بیشتر  شناخت  که  هدفش 
کرد. بدین منظور بازیکنان را در شرایط سخت قرار می دهد 
باید در  بازیکنان را  تا عملکرد آنها را زیر نظر داشته باشد. 
شرایط سخت بسنجیم نه در شرایط برد! در شرایط سخت 
باید بازیکن از لحاظ ذهنی خودش را کمک کند تا به بازی 
برگردد و همچنین باید بازیکن راه حلی پیدا کند تا خود را از 
آن مخمصه نجات دهد.شهنازی در پایان گفت: فکر می کنم 
آلکنو بازیکنان را امتحان کرده تا از لحاظ فنی و روانی روی ملی 

پوشان شناخت بیشتری پیدا کند.

بازیکن ژاپنی جایگزین علی کریمی می شود
راهی  سامپدوریا  ژاپنی  بازیکن  قطری  روزنامه  اعالم  طبق 

الدحیل می شود تا جایگزین علی کریمی در این تیم شود. 
به گزارش ایسنا، علی کریمی یک فصل متفاوت را در لیگ 
ستارگان قطر تجربه کرد.او در اف سی قطر عملکرد بسیار 
خوبی داشت و مورد توجه الدحیل قرار گرفت. کریمی در نیم 
فصل دوم به صورت قرضی راهی الدحیل شد اما نتوانست در 
این تیم عملکرد خوبی داشته باشد.قرارداد کریمی با الدحیل 
تمام شده است و این باشگاه قطری قصد تمدید آن را ندارد تا 
جایکه جدایی او قطعی شده است.روزنامه الرای قطر با تاکید 
باشگاه قطری  این  که  نوشت  الدحیل  از  بر جدایی کریمی 
قصد دارد که با مایا یوشیدا بازیکن ژاپنی سامپدوریا قرارداد 
امضا کند.طبق اعالم روزنامه الرای باشگاه الدحیل مذاکراتی با 
یوشیدا انجام داده است و به احتمال زیاد او راهی الدحیل می 

شود تا جایگزین کریمی در این تیم شود.

مریم آزمون می گوید عملکرد تیم ملی 
ایران در نیمه دوم بازی با تاجیکستان 
بهتر بود و تا قهرمانی در تورنمنت کافا 
ملی  تیم  است.  مانده  باقی  زیادی  راه 
فوتبال زنان جوان ایران، در اولین دیدار 
خود از تورنمنت فوتبال آسیای مرکزی 
موسوم به کافا مقابل تاجیکستان میزبان 
به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به 
پیروزی رسید. ملی پوشان دوشنبه، ۲۴ 
مقابل  خود  دیدار  دومین  در  خرداد 

افغانستان به میدان می روند.  
مریم آزمون، سرمربی تیم ملی جوانان 
در مورد این پیروزی گفت: بازی اولمان 
بود و خوب شروع کردیم. حریف بعد از 
اینکه گل اول را زدیم، حمالت بیشتری 
کرد وکار برای ما سخت بود اما هدفمان 
این بود که بازیکنان در دیدارهای آینده 
بهتر شوند و تاکتیک های مورد نظر را 

اجرا کنند.
و  اول  نیمه  در  تاجیکستان  افزود:  او 
بعد از دریافت گل خیلی فشار آورد اما 
توانستیم بازی را حفظ کنیم. در نیمه 
دوم از بازیکنان تیم خواستیم که بیشتر 

تک ضرب و دو ضرب کار کنند چون 
دوندگی تاجیکستان خیلی زیاد بود و تا 
توپ دست بازیکنان ما می رسید چند 

نفری او را تحت فشار می گذاشتند.
سرمربی تیم ملی جوانان در ادامه گفت: 
راضی تر  بایکنانم  از  دوم  نیمه  کل  در 
موقعیت های  کردند.  کار  بهتر  و  بودم 
زیادی داشتیم که هم نتواسنتیم گل 
زیادی  آفسایدهای  داور  هم  و  کنیم  
می گرفت. بازی اول سخت بود اما برنده 
شدیم و امیدوارم در دیدارهای بعدی 

بهتر کار کنیم. راه دارزی در پیش داریم 
و برای رسیدن به اهدافمان باید خیلی 

کار کنیم.
آزمون در مورد تیم تاجیکستان بیان 
کرد: این تیم نسبت به دوسال پیش 
که بازی هایشان را آنالیز کرده بودیم، 
و  تیم خوب  و  بود  تغییر کرده  واقعا 
و  تاجیکستان  به  بود.  ای  جنگنده 
گویم.  می  تبریک  تیم  این  مربی 
مطمئنم در آینده ای نزدیک می تواند 

بهتر هم باشد.  

با  دیدار  آماده  باید  ملی:  تیم  مربی 
افغانستان شویم

مریم جهانی نجاتی، مربی تیم ملی هم 
تاجیکستان  مقابل  پیروزی  مورد  در 
سال  دو  از  بعد  ما  دیدار  اولین  گفت: 
تعطیلی بود. نیمه اول خیلی ناهماهنگ 
بودیم اما به اجرای تاکتیک هایمان اصرار 
داشتیم. نیمه دوم هماهنگ تر شدیم و 
بازیکنان استرس کمتری داشتند. راه 
را  خود  باید  و  داریم  پیش  در  درازی 
سریع برای بازی بعدی ریکاوری کنیم.  
تاجیستان هم تیم بسیار خوبی بود و 

عملکرد خوبی را به نمایش گذاشتند.
فاطممه شبان، کاپیتان تیم ملی هم 
ریخته  هم  به  کمی  اول  نیمه  گفت: 
بازی کردیم اما تالشمان این بود که 
نکات مد نظر مربی را انجام بدهیم و 
در نیمه دوم بهتر شدیم. تاجیکستان 
هم تیم خوبی بود و توانست عملکرد 
روز  هر  هم   ما  دهد.  نشان  خوبی 
سعی می کنیم، پیشرفت کنیم و بازی 
بهتری را نمایش بدهیم تا در کافا به 

قهرمانی برسیم.

المپیک  بازی های  دوره  سی ودومین 
امسال  مردادماه  اول  از  که   ۲0۲0
برگزار می شود ورزشکاران ۲0۶ کشور 
 5۸ و  هزار  یک  کسب  برای  جهان 
مدال به مصاف هم می روند.  حدود 
توکیو  المپیک  در  ورزشکار  هزار   11
در ۳۳ رشته شرکت  رویداد  در ۳۳۹ 
می کنند که در ریودوژانرو برزیل 10 
رشته   ۲۸ در  ورزشکار   500 و  هزار 
رقابت کردند هرچند هنوز تعداد دقیق 
شرکت کنندگان در توکیو اعالم نشده 
است اما رکورد ماده ها و رشته ها در 
توکیو شکسته شده است.از طرفی در 
 ۳۳۹ در  نمایندگان  توکیو  المپیک 

در   ریو  در  که  کنند  می  رقابت  ماده 
۳0۶ رویداد به مصاف هم رفتند و در 
مجموع در این دوره ۳۳ماده اضافه شده 
است. هر چند در این دوره پنج رشته 
کاراته، اسکیت برد، صخره نوردی، موج 
سواری، بیس بال/سافتبال اضافه شده 
اما شمار ورزشکاران به 1۴۸ نفر کاهش 
یافته است.  در المپیک توکیو یک هزار 
و 5۸ مدال  طال، نقره و برنز توزیع می 
شود که از بین مجموع مدال ها ۳۳۹ 
مدال طال، ۳۳۹ نقره و ۳۸0برنز است. 
اما در ریو  ۹۷۲ مدال توزیع شد که 
۳0۷ مدال آن طال، ۳0۶ نقره و ۳5۹ 
برنز بود.  حال در این دوره هم تعداد 

توزیع مدال ها افزایش یافته و هم سهم 
به  ریو  از ۳0۶ طال در  نشان طال که 
۳۳۹ طال در توکیو رسید.اما در المپیک 
توکیو  ۴۸.5 درصد شرکت کنندگان 
زن هستند که در مقایسه با المپیک 
ریو ۲.5 درصد افزایش یافته است. در 
درصد   ۴۶ زنان  مشارکت  شمار  ریو 
بوده است.در این رویداد ۶ هزار عکاس 
و خبرنگار از کشورهای شرکت کننده 
این بازی ها را به جهان مخابره می کنند.  
بین  کمیته  نیز  اقتصادی  زمینه  در 
دارد  مالی  حامی  المپیک 1۳  المللی 
که  شرکت کوکا کوال از سال 1۹۲۸ 
حامی  دوره  توکیو ۲1  االمپیک  به  تا 

مالی مسابقات المپیک بوده و در این 
مهمترین  اما  است.   رکورددار  زمینه 
توکیو  و  ریو  المپیک  اشتراک  وجه 
حیث  این  از  که  است  ویروس  شیوع 
المپیک ریو با طعم زیکا برگزار شد و 
المپیک توکیو با چاشنی کرونا خواهد 
بود.با تعویق یک ساله المپیک ۲0۲0 
توکیو به دلیل شیوع ویروس کرونا، این 
تا ۸ آگوست  از ۲۳ جوالی  تورنمنت 
۲0۲1، )اول تا 1۷ مردادماه 1۴00( و 
پاراالمپیک نیز از ۲۴ آگوست تا پنجم 
چهاردهم  تا  )دوم   ۲0۲1 سپتامبر 
ژاپن  پایتخت  در   )1۴00 شهریورماه 

برگزار خواهد شد. 

فدراسیون بین المللی وزنه برداری اسامی 
ورزشکاران المپیکی این رشته را اعالم 
کرد که براساس آن و در حالی که نامی 
از مدال آوران ایران المپیک ۲01۶توکیو 
هاشمی  علی  نمی شود،  دیده  آن  در 
مجوز حضور در بازی های المپیک توکیو 

را بدست آورد. 
وزنه برداران  اسامی  ایرنا،  گزارش  به 
المپیکی در دسته های مختلف بر روی 
سایت فدراسیون جهانی این رشته قرار 
گرفت و ایران در ۲ وزن مجاز به اعزام 
در  است.  توکیو  المپیک  به  ورزشکار 
»علی  کیلوگرم  اضافه 10۹  به  دسته 
جوانان  قهرمانی  عنوان  که  داودی« 
کسب  با  دارد  کارنامه  در  را  جهان 
»الشا  از  بعد  امتیاز  و ۷1۶  هزار  سه 
تاالخادزه« در جایگاه دوم قرار گرفته  

است.  
در دسته 10۹ کیلوگرم مردان نیز علی 
امتیاز در  و ۶۷۲  با سه هزار  هاشمی 
جایگاه چهارم قرار دارد. در این دسته 
سیمون ماتروسیان از ارمنستان با کسب 
جایگاه  در  امتیاز   ۳۷۸ و  هزار  چهار 

نخست و اکبر ژورایتف با چهار هزار و 
۹۸ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. 

اما داستان دسته ۹۶ کیلوگرم و امکان 
حضور وزنه برداران ایرانی این دسته در 
المپیک به صفحه پایانی خود رسید و 
هیچ وزنه برداری از کشورمان نتوانست 
امتیاز الزم را برای رسیدن به آوردگاه 

توکیو را کسب کند. 
و  رستمی  کیانوش  دسته  این  در 
پوشیدن  مدعی  مرادی  سهراب 
به خاطر  بودند که  ملی  تیم  پیراهن 
ای  حاسیه  مسائل  و  مصدومیت 

برسند.  الزم  امتیاز  به  نتوانستند 
گزینشی های  در  مرادی  سهراب 
المپیک سه هزار ۸۹ امتیاز کسب کرد 
و نتوانست در جمع هشت نفر برتر قرار 
گیرد. برخی امید داشتند که وی بتواند 
قاره  وزنه بردار  برترین  عنوان  با کسب 
کهن مسافر توکیو شود اما این عنوان به 

رسولبکوف قرقیزستانی رسید. 
سهراب مرادی که به خاطر مصدومیت 
از  را  زیادی  امتیازات  کتف  ناحیه  از 
قهرمانی  مسابقات  در  بود  داده  دست 
کلمبیا  در  المپیک  گزینشی  و  آسیا 

نهایت  در  و  نداشت  مناسبی  عملکرد 
یکی از غایبان سرشناس این دسته در 

توکیو است. 
کیانوش رستمی که با اوت کردن های 
دست  از  را  زیادی  امتیازات  متوالی 
داده بود با کسب ۳ هزار و 1۴ امتیاز 
در جایگاه ۳۲ این دسته قرار گرفت تا 
رسیدن به عنوان پرافتخارترین المپین 
ایرانی برای او در حد رویا باقی بماند. 
کیانوش رستمی در سال 1۳۹۸ در ۲ 

گزینشی المپیک اوت کرد.
از  نتوانست  ابتدا  سال  آن  در  وی 
که  جهان   ۲01۹ قهرمانی  مسابقات 
در تایلند برگزار شد امتیازی را کسب 
کند و سپس در بهمن ماه 1۳۹۸ در 
مسابقات جام فجر با اوت کردن ناکامی 

خود را تکمیل کرد. 
قطری«  الباخ  »فارس  دسته  این  در 
البته  دارد.  قرار  نخست  جایگاه  در 
نام  نیز  چین  وزنه برداری  فدراسیون 
تیان تائو را از فهرست اعزام حذف کرد 
تا وزنه بردار قطری شانس زیادی برای 
کسب مدال طال در توکیو داشته باشد. 

از  پیشگیری  در  ای  ویژه  نقش  ورزش 
بیماری های بزرگسالی از جمله دیابت، 
بیماری های قلبی، افزایش بی مورد وزن، 
شکستگی پوکی استخوان و... دارد. شیوه 
زندگی نادرست و در راس آن بی تحرکی 
موجب  نامناسب  ای  تغذیه  عادات  و 
های  بیماری  شیوع  چشمگیر  افزایش 
غیر واگیر در اغلب کشورهای صنعتی 
و رو به صنعتی شده است و باید بدانیم 
که پیشگیری از بیماری ها سه سطح 
دارد و فعالیت فیزیکی در هر سه سطح 
تاثیرات چشمگیری خواهد داشت. آن 

فعالیت جسمانی منظم و برنامه ریزی 
شده نقش مهمی در پیشگیری از ابتال به 
بیماری های مزمن غیر واگیر و درمان آن 
ها و ارتقای کیفیت زندگی و طول عمر 
بیماران دارد اما متاسفانه ۹.۸ درصد از افراد 
میانسال جامعه ما از نداشتن فعالیت بدنی 
مناسب رنج می برند.بر اساس این مطلب 
که از سوی الله حاکمی، نایب رئیس بانوان 

فدراسیون پزشکی ورزشی تهیه شده و در 
اختیار ایسنا قرار گرفته آمده است: میزان 
و سن بروز بیماری قلبی به مقدار زیادی 
در ایران تغییر کرده و امروزه شایع ترین و 
جدی ترین مشکل قلبی در ایران بیماری 
عروق کرونر است و فعالیت جسمانی یک 
عامل مهم در کاهش خطر ابتال به این 
بیماری در جامعه محسوب می شود.یکی 
از بیماری های شایع در کشور ما که شیوع 
آن در حال افزایش است، دیابت قندی و 
عدم تحمل گلوکز است و ورزش از طریق 
کنترل وزن، افزایش سوخت انرژی و به 
حساسیت  افزایش  طریق  از  خصوص 
گیرنده های انسولینی موجب پیشگیری 
ابتال به دیابت نوع دوم و در صورت  از 
ابتال، موجب پیشگیری ار بروز بسیاری از 
عوارض بیماری می شود.یکی از مشکالت 
شایع دیگر، فشار خون باالست که ورزش 
می تواند نقش پیشگیری کننده از ابتال 
به این مشکل داشته باشد. طی مطالعه 

ای که در تهران روی ۲1۳۷ نفر )۳5 تا 
۶5 ساله( انجام شد، میزان شیوع فشار 
خون باال ۳.۳1 درصد و باال بودن ایزوله 
فشار خون سیستولیک ۲.۸ درصد تعیین 
تری  کاهش  در  ورزش  شد.همچنین 
گلیسرید و کلسترول بد خون و افزایش 
کلسترول مفید خون موثر است. در مطالعه 
 ۳.۳ )مرزی(  باال  کلسترول  شیوع  باال 
درصد، کلسترول توتال باال ۴.۲ درصد، 
سطوح نسبتا باالی کلسترول با چگالی 
پایین ۲.۲ درصد، سطوح پایین کلسترول 
با چگالی باال ۸.5 درصد و سطوح نسبتا 
باالی تری گلیسرید ۷.۴ درصد برآورد 
شده است.ورزش موجب پرهیز از افزایش 
افزایش قدرت  با  و  بی مورد شده  وزن 
عضالنی و ساختمان های پشتیبان مفصل 
از ابتال به آرتروز که شایع ترین مشکل 
روماتولوژیک است و در بسیاری از بیماران 
عوارض سنگینی همچون زمین گیر شدن 
را به همراه دارد، جلوگیری می کند.چاقی 

امروزه  مشکالت  از  یکی  وزن  اضافه  و 
جامعه ایرانی است )اضافه وزن ۸.۳ درصد، 
چاقی ۴.۲ درصد( و فعالیت جسمانی در 
پیشگیری از آن تاثیر قابل توجهی دارد.

یکی از مشکالت شایع در سالمندان و به 
ویژه بانوان سالمند، پوکی استخوان است 
و 50 درصد از مردان و ۷0 درصد از زنان 
برابر یا باالتر از 50 سال در ایران به پوکی 

استخوان مبتال هستند.
 همچنین شکستگی های ناشی از پوکی 
استخوان در گردن و ران موجب زمین 
گیر شدن بیمار و افزایش قابل توجه 
مرگ و میر می شود، عالوه بر این انجام 
دریافت  و  وزن  متحمل  های  ورزش 
پوکی  از   ،D ویتامین و  کلسیم  کافی 
استخوان پیشگیری کرده و ورزش های 
های  ورزش  و  عضالت  کننده  تقویت 
تعادلی در افراد مبتال به پوکی استخوان 
از افتادن بیمار و شکستگی جلوگیری 

می کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال زنان جوان:

 بازی اول سخت بود اما برنده شدیم

المپیک توکیو؛ رقابت برای صید یک هزار و ۵۸ مدال با چاشنی کرونا

با اعالم فدراسیون بین  المللی وزنه برداری؛

کیانوش رستمی و سهراب مرادی حذف شدند؛ هاشمی و داودی مسافران توکیو

نقش ورزش در پیشگیری از بیماری های بزرگسالی

ورزش
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شهردار رشت:
 شهرداری رشت از حضور فعال روحانیون 

برای اجرای فعالیت های فرهنگی
 استقبال می کند

الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری رشت، سید محمد احمدی در نشست هم افزایی 
اظهار  مسجدی«  همسنگران  »طرح  مساجد  جماعت  ائمه 
داشت: شهرداری رشت از حضور فعال روحانیون برای اجرای 
استقبال  شهر  چهارگانه  مناطق  در  فرهنگی  فعالیت های 
می کند.شهردار رشت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در 
جامعه را موضوعی بااهمیت دانست و عنوان کرد: متاسفانه ما 
نتوانستیم در این بخش به ویژه در انتقال درست مفاهیم ارزشی 
به جوانان و نسل های جدید آنطور که باید عمل کنیم.احمدی 
با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره در کنار مقوله اقتصاد 
به فرهنگ توجه ویژه ای داشته اند تصریح کرد: اعتقاد قلبی 
مقام معظم رهبری این است که ما برای داشتن اقتصادی پویا 
و پایدار باید در راستای اعتالی فرهنگ اقدامات اثربخش تری 
را انجام دهیم.وی مشکالت متنوعی که در محالت شهر رشت 
وجود دارد را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: گاهی اوقات 
مسئوالن اجرایی از موانعی که در مسیر فعالیت های فرهنگی 
وجود دارد مطلع نیستند و گاهی نیز فعاالن فرهنگی با موانع و 
چالش های اجرایی آشنایی کاملی ندارند.شهردار رشت با بیان 
اینکه می توان فاصله بین فعالیت های اجرایی و فرهنگی را با 
هدف توسعه هر چه بیشتر جامعه کاهش داد تصریح کرد: 
شهرداری دارای فکر، راهبرد و اندیشه است و برای ورود به 
دارای  فرهنگی  پروژه های  اجرای  مثل  مختلف  حوزه های 
قابلیت های بسیار خوبی است.وی با تاکید بر اینکه روحانیون و 
طلبه ها در زمان هشت سال دفاع مقدس در تمام صحنه های 
آن حضور فعالی داشتند ابراز داشت: ما هنوز با ظرفیت های 
روحانیون آشنا نیستیم در حالی که باید از این ظرفیت ها به ویژه 
در کارهای فرهنگی برای توسعه و اعتالی شهر و کشور استفاده 
شود.شهردار رشت صرف میلیاردها تومان بودجه فرهنگی در 
کشور را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: با وجود هزینه هایی 
که در بخش فرهنگی می شود به نظر می رسد خروجی های 
ما به تناسب آن قابل قبول و مطلوب نیست.احمدی اظهار 
داشت: ارتباط متقابل و تنگاتنگ روحانیون با نیروهای سازمان 
فرهنگی، ورزشی شهرداری جهت اجرای پروژه ها و کارهای 
فرهنگی بدون شک آثار خوبی به همراه دارد و شهرداری هم 

برای تحقق این امر و زدودن خالءهای موجود مصمم است.
 

کلنگ احداث تصفیه خانه فاضالب
 شهر صومعه سرا به زمین خورد

سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان گیالن در ابتدای مراسم احداث تصفیه 
خانه فاضالب شهر صومعه سرا  ضمن خیرمقدم به میهمانان، 
به تشریح پروژه پرداخت و با بیان اینکه، این پروژه از چند نظر 
حائز اهمیت است، افزود: جلوگیری از ورود فاضالب به تاالب 
انزلی مهم ترین مزیت اجرای این پروژه است.وی با بیان اینکه 
تاالب انزلی در سطح بین المللی جایگاه خاصی دارد و اجرای 
این پروژه برای جلوگیری از ورود فاضالب به این تاالب، اتفاق 
خوبی است، افزود: در مدول اول این پروژه ۶ هزار و ۳50 متر 
مکعب در شبانه روز فاضالب تصفیه خواهد شد.مدیر عامل آب 
و فاضالب گیالن در ادامه با اشاره به اینکه در مدول نهایی این 
ظرفیت به بیش از 1۲ هزار متر مکعب خواهد رسید، گفت: 
جمعیت تحت پوشش در مجموع فاز اول و دوم اجرای این 
طرح بیش از 1۲0 هزار نفر خواهد بود.وی  اضافه کرد: بر 
اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این طرح طی دو سال و 
نیم اجرا و به بهره برداری خواهد رسید و مبلغ اولیه قرارداد آن 
10۳ میلیارد تومان برآورد شده است.حسینی با بیان اینکه این 
پروژه به صورت EPC ساخته می شود، ادامه داد: در مجموع دو 
پروژه احداث تصفیه خانه دیگر نیز در حال حاضر در آستارا و 
انزلی در حال اجرا است که با بهره برداری از آنها گام مؤثری در 

حفظ محیط زیست برداشته خواهد شد.

مدیرعامل توزیع برق گیالن :
تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی 

موظف به کاهش ۵۰ درصدی 
مصرف برق هستند

مدیرعامل توزیع برق گیالن اظهار داشت: با توجه به گرمای 
زودرس هوا، کاهش نزوالت جوی و کاهش تولید برق در 
نیروگاههای برقابی ، صنعت برق کشور با شرایط ویژه ای 
مواجه شده است و مصرف برق نسبت به سال گذشته در 
استان 11 درصد و در کل کشور ۲0 درصد افزایش یافته 
و از این رو مدیریت مصرف  انرژی برق بیش از هر زمان 
دیگری ضروری می باشد.هنرمند گفت: بنابر مصوبه هیئت 
وزیران تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی و بانک ها موظف 
به کاهش 50 درصدی برق از ساعت 11 صبح تا پایان وقت 
زمینه  این  در  که همکاری  و دستگاههایی  اداری هستند 
پویش  به  برق خواهند شد.وی  باشند شامل قطع  نداشته 
مردمی مدیریت کولرها اشاره کرد و افزود: در این پویش 
نیاز است مردم شریف استان بین ساعت ۲ تا ۳ بعد ازظهر 
یا محل کار  به مدت 15 دقیقه کولرهای خودرا در خانه 
خاموش کنند و با این کار یک سوم خاموشی های احتمالی 
استان کاهش پیدا می کند.هنرمند خاطرنشان کرد: تاکنون 
۴۸00 دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در استان کشف 
شده است که این مقدار حدود ۳5 میلیارد تومان به صنعت 

برق خسارت وارد کرده است.

بیش از ۲۰4 هزار مشترک گاز طبیعی
 در استان یزد شامل بخشودگی و تخفیف 

گازبها شدند
در پی ابالغ مصوبه هیئت وزیران در راستای تخفیف 100 
درصدی صورتحساب گازبهای مشترکین کم مصرف خانگی 
بیش از ۲0۴ هزار مشترک گاز طبیعی در استان یزد شامل 

بخشودگی و تخفیف گازبهاء شدند.
مدیرعامل شرکت گاز استان یزد در تشریح این خبر گفت: 
بر اساس مصوبه مذکور، گازبهاء و کلیه هزینه های مرتبط با 
آن شامل مالیات، عوارض ارزش افزوده و عوارض گازرسانی 
مشترکین کم مصرف با الگوی تعیین شده در سکونت گاه  های 
دائمی شهری و روستایی و همچنین سکونت گاه های عشایری 
با تخفیف 100 درصدی و به صورت کامالً رایگاناعالم شد که 
در پی اجرای این طرح در طول بازه زمانی ۴ ماهه انتهایی 
سال گذشته، 1۴0 هزار و ۶۶۲ مشترک در استان یزدمشمول 
بخشودگی و ۶۴ هزار و 1۲۶ مشترک مشمول تخفیف گازبهاء 

شدند.
وی در ادامه افزود: اجرای این طرح مجموعاً بیش از 1۳ میلیارد 
و 5۳۷ میلیون ریال شامل 10 میلیارد و ۹۷۸ میلیون ریال 
بخشودگی و ۲ میلیارد و 55۹  ریال تخفیف گاز بهاء در پی 
داشته و ۲۸۲ هزار و ۶5۴ مشترک با میزان مصرف بیشتر از 
الگوی تعیین شده مشمول افزایش مبلغ گازبهاء شدند این در 
حالی است که کل صورتحساب تولیدی در این بازه زمانی یک 

میلیون و ۲۴0 هزار و ۶۲۳ مورد بوده است.
میدانشاهی در ادامه درصد کلیه صورتحساب های مشترکین 
در زمینه بخشودگی و استفاده از تخفیف مبلغ گازبهاء را در بازه 
زمانی ۴ ماهه انتهایی سال گذشته 1۶/51 درصد اعالم کرد 
که بخشودگی کامل صورتحساب های صادره خانگی مشمول 
بخشودگی 11/۳۴ درصد و صورتحساب های صادره خانگی 
مشمول تخفیف 5/1۷ درصد را به خود اختصاتص داده اند 
و ۲۲/۷۸ درصد مشترکین نیز مشمول افزایش نرخ گازبهاء 

شده اند.
از اجرای این طرح  مدیرعامل شرکت گاز استان یزد هدف 
غیرضرور،  بازدارندگی مصارف  و  تقاضا  مدیریت  را  تشویقی 
تشویق مشترکین به رعایت الگوی مصرف بهینه گاز، ترغیب 
نهادینه سازی  و  رفتار مصرف  تغییر  به  پرمصرف  مشترکین 
مصرف صحیح گاز طبیعی ذکر کرد و تصریح نمود: خوشبختانه 
مشترکین محترم در استان یزد با مشارکت در این طرح و 
پایداری جریان گاز  به  الگوی مصرف کمک شایانی  رعایت 
طبیعی به ویژه در ماه های سرد سال داشتند و امیدواریم 
مشترکین پر مصرف نیز با رعایت و اصالح موارد مرتبط با 

مصرف گاز، بیش از پیش ما را در این امر یاری نمایند.
این مقام مسئول در پایان یادآور شد: مشترکین محترم گاز 
www.nigc- طبیعی می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنت

yazd.ir و درج شماره اشتراک خود، نسبت به مشاهده میزان 
با  و  اقدام کرده  قبل  مصرف گازطبیعی خود در سال های 
بکارگیری دستورالعمل های گفته شده از مزایایی طرح ملی 

گازبهای رایگان برای مشترکین کم مصرف بهره مند شوند.

استاندار قزوین: 
جذب سرمایه گذاری برای تقویت تولید 
در اولویت برنامه مدیران استان قزوین 

قرار دارد 
استاندار قزوین گفت: بسترسازی و تسهیل در کارها برای جذب 
سرمایه گذار و رونق تولید مهمترین اولویت مدیران در استان 
قزوین است. هدایت  اهلل جمالی پور روز پنجشنبه در مراسم 
کلنگ زنی مجتمع فرآوری گوشت در شهرستان بویین زهرا 
اظهار داشت: برای حل مشکالت بیکاری و کاهش مشکالت و 
آسیب های اجتماعی همه باید به تولید اهمیت دهیم و آن را 
در اولویت برنامه های خود قرار دهیم.وی بیان کرد: بدون تردید 
اگر بتوانیم شرایط حضور سرمایه گذار در استان را تسهیل 
کرده و حمایت الزم را برای اجرای طرح های مهم صنعتی 
و کشاورزی مهیا کنیم می توانیم به گره گشایی از مشکالت 

امیدوار باشیم.
جمالی پور اضافه کرد: سرمایه گذاران و تولیدکنندگان امروز 
فرماندهان جنگ اقتصادی هستند که در بدترین شرایط وارد 
مبارزه با دشمنان شده و همه سرمایه های خود را در سنگر 
تولید به کار گرفته اند و باید مورد احترام و تکریم مردم و 

مدیران باشند.
وی گفت: در شرایطی که سرمایه گذاران می توانند به جای 
تحمل مشکالت تولید وارد داللی شده و یا سرمایه خود را در 
بانک ها پس انداز کرده و سودهای کالن و راحت دریافت کنند 
اما احساس وظیفه کرده و با درک درست از شرایط وارد تولید 

می شوند باید مورد تحسین و تقدیر قرار گیرند.
جمالی پور اظهارداشت: برای قطع وابستگی از اقتصاد نفتی باید 
بتوانیم تولید را جایگزین نفت کرده و از درآمدهای نفتی برای 
آبادانی و طرح های توسعه و زیربنایی استفاده کنیم تا کشور در 

مسیر درست قرار گیرد.
وی گفت: منطق درست آن است که هزینه های جاری کشور 
از محل تولید تامین شود و اگر تولید کنندگان خوب کار کنند 
و حمایت شوند و مالیات خود را بموقع و واقعی پرداخت کنند 

مدیریت کشور اصالح می شود.
همه  از  باید  قزوین  استان  در  یادآورشد:  قزوین  استاندار 
ظرفیت ها برای رونق تولید استفاده کنیم و مدیران عزم خود 
را برای تسهیل در امور و رفع موانع بکار گیرند تا جهش تولید 
محقق شود.جمالی پور در ادامه حفظ وحدت را موجب موفقیت 
در کارها دانست و اظهارداشت: خوشبختانه در استان قزوین 
و  دارد  استان وجود  نمایندگان، مدیران  تعامل خوبی میان 
توانسته ایم در مسیر خدمت رسانی با وحدت رویه عمل کنیم.

فرماندار شهرستان قزوین گفت: ۶۷0 
نقطه شامل ۴00 تابلوی فلزی و ۲۸۷ 
تبلیغات  برای  قزوین  شهر  در  مکان 

رایگان نامزدها آماده شده است. 
نشست هماهنگی  نامزدهای انتخابات 
سوی  از  قزوین  شهر  اسالمی  شورای 
ستاد  رسانی  اطالع  و  تبلیغات  کمیته 
جمعه  روز  قزوین  شهرستان  انتخابات 
در سالن شهید امامی استانداری قزوین 
برگزار شد.در این نشست که استاندار، 
رئیس ستاد انتخابات استان، جانشین اداره 
اطالعات، فرماندار و دادستان قزوین هم 
حضور داشتند آخرین ضوابط تبلیغاتی و 
نکات قانونی به نامزدها یادآوری شد.محمد 
شفیعی در این نشست گفت: از 15 آذر 
ماه گام اول انتخابات برداشته شد و 1۸ 
اسفند ماه از سوی وزیر کشور کلید آن زده 
شد و هیئت ها وارد فاز عملیاتی شدند.وی 
افزود: در انتخابات ۳1 فرآیند تعریف شده 
که وارد مرحله ۲۸ شده ایم و خوشبختانه 
با تعامل بسیار خوب هیئت نظارت قزوین 
با هیئت اجرایی روند کارها بسیار منطقی 

و مطلوب بوده است.شفیعی تصریح کرد: 
تغییراتی در تبلیغات نامزدها ایجاد شده 
که از جمله ساعات پایان تبلیغات از ۸ 
شب به ساعت ۲۴  روز چهارشنبه ۲۶ 
خرداد موکول شده و فرصت بیشتری مهیا 

شده که نامزدها می توانند استفاده کنند.
انتخابات شهر قزوین تمام الکترونیک است

فرماندار شهرستان قزوین یادآورشد: در 
مرکز استان و فقط شهر قزوین انتخابات به 
صورت تمام الکترونیک است و در مانوری 
که در روزهای گذشته برگزار شد توانستیم 
در کشور در ردیف چهار شهر برتر باشیم 
در  مقدمات  همه  دهد  می  نشان  که 
برگزاری  برای  و  شده  مهیا  شهرستان 

انتخابات آمادگی کامل داریم.
شفیعی گفت: با تسلط و اشراف کامل 
دست  و  ها  هیئت  همکاری  و  امور  بر 
اندرکاران هیچ کمبودی در زمینه امکانات 
و نیروی انسانی نداریم و آماده برگزاری 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  مطلوب 
شوراهای شهری و روستایی هستیم.وی 
اضافه کرد: در شهرستان قزوین ۲۲5 نفر 

برای حضور در شوراها ثبت نام کردند که 
۳1 نفر انصراف دادند و در نهایت 1۸۳ نفر 
باقی ماندند که رقابت خود را آغاز کرده اند.

تعیین 6۷0 مکان تبلیغاتی در قزوین
رئیس ستاد انتخابات شهرستان قزوین 
بیان کرد: برای تبلیغات نامزدها بیش از 
تبلیغاتی شامل۴00  ۶۷0 مورد فضای 
تابلوی فلزی و ۲۸۷ مکان مناسب در 
مناطق مختلف شهری جانمایی و نصب 
اختیار  در  رایگان  صورت  به  که  شده 
اندازی  راه  گفت:  دارد.وی  قرار  نامزدها 
کارناوال شهری و خودرویی و کافه اتوبوس 
فرمانداری  سوی  از  فقط  است  ممنوع 
از ظرفیت کافه اتوبوسها برای دعوت به 
کرد. خواهیم  استفاده  مردم  مشارکت 

شفیعی اظهارداشت: شهر قزوین را به ۲1 
نقطه تقسیم بندی کرده ایم و ۲1 مدیرکل 
و معاونان ادارات مدیریت آنها را بر عهده 
دارند و هر منطقه چند شعبه رای را زیر 
پوشش قرار خواهد داد.وی اضافه کرد: 
نامزدها می توانند در هر 10 صندوق یک 
نماینده داشته باشند اما باید هزینه های 

آن را متقبل شوند.
حضور ناظران بهداشتی در شعب اخذ رای

فرماندار قزوین گفت: با توجه به شرایط 
 ۳0۴ قزوین  شهرستان  در  کرونایی 
شعبه اخذ رای پیش بینی شده که در 
هر شعبه یک نماینده مرکز بهداشت 
از سوی دانشگاه علوم پزشکی حضور 
خواهد داشت تا بر رعایت پروتکل ها 
نظارت کند.  وی تصریح کرد: تعدادی 
از شعب اخذ رای در مدارس و مساجد و 
در فضای باز برپا خواهد شد و همهنکات 

بهداشتی را رعایت خواهیم کرد.
در این نشست در خصوص نحوه رای 
گیری الکترونیکی و روش کار با دستگاه 

رای گیری هم آموزش الزم داده شد.

دادستان قزوین گفت: تخلف در فضای 
مجازی و حقیقی هیچ تفاوتی ندارد و 
با  نامزدها  تبلیغات  کامل  رصد  ضمن 
هر گونه تخلف بر اساس قانون برخورد 
می کنیم. نشست هماهنگی  نامزدهای 
انتخابات شورای اسالمی شهر قزوین از 
رسانی  اطالع  و  تبلیغات  کمیته  سوی 
ستاد انتخابات شهرستان قزوین روز جمعه 
در سالن شهید امامی استانداری قزوین 
برگزار شد.در این نشست که استاندار، 
رئیس ستاد انتخابات استان، جانشین اداره 
اطالعات، فرماندار و دادستان قزوین هم 
حضور داشتند آخرین ضوابط تبلیغاتی و 
نکات قانونی به نامزدها یادآوری شد.محمد 
قاسمی دادستان قزوین در این نشست 
گفت: از همه کسانی که جسارت کردند و 
برای گرم شدن فضای انتخابات وارد عرصه 
رقابت شدند تشکر می کنیم و امیدواریم با 
رعایت مقررات و قوانین به شور انتخابات 
کمک کنند.وی افزود: باید بپذیریم که 
انقالب اسالمی با انتخابات عجین شده 

و انتخاب نوع  نظام هم با رفراندوم بود و 
امروز هم نمی توان نقش مردم را در تعیین 
سرنوشت کشور نادیده گرفت و به آن 
اهمیت نداد.دادستان قزوین تصریح کرد: 
انتخابات مهمترین عامل تغییر معادالت 
جهانی است و بهترین عرصه ای است 
که مردم می توانند خود را نشان دهند لذا 
باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده 
کنیم.قاسمی بیان کرد: دشمن سالهاست 
برنامه ریزی کرده تا مانع حضور مردم در 
این رویداد شود اما مشارکت مردم این 
نقشه را خنثی می کند لذا ما نباید اقدامات 
خوب گذشته را نادیده گرفته و سیاه نمایی 
کنیم و به دشمن بهانه دهیم تا علیه ما 
دسیسه کند. دادستان قزوین یادآورشد: 
نامزدها باید از تخریب دیگر رقبا خودداری 
کنند و نماد قانون مداری باشد و هواداران 
خود را توجیه کنند تا آنها هم به رعایت 
قانون پایبند باشند زیرا در قانون همه موارد 
دیده شده اما متاسفانه با آغاز تبلیغات 
برخی نامزدها موارد را رعایت نکرده اند که 

در این زمینه پرونده هایی تشکیل شده 
که بررسی خواهیم کرد و حتما مردم هم 

در رای خود به این افراد تامل می کنند.
قاسمی اضافه کرد: نامزدها در تبلیغات 
خود نباید چهره شهر را آشفته کرده و 
هزینه بیشتری به مردم تحمیل کنند لذا 
اگر نامزدها رعایت نکنند هیچ تفاوتی در 
فضای مجازی و حقوقی نداریم و هر گونه 
تخریب، تهمت و تشویش افکارعمومی در 
فضای مجازی هم مانند فضای حقیقی 
برخورد قانونی دارد.قاسمی گفت: دستگاه 
قضایی ستاد پیشگیری از جرائم و مجازات 
انتخاباتی را تشکیل داده و نماد حاکمیت 
و  مجازی  فضای  کارگروه  دو  و  است 
قضایی هم راه اندازی شده و به تخلف 
انتخاباتی که عمده آنها در بخش تبلیغات 
است در قبل، حین و بعد از زمان تعیین 
شده رسیدگی می کنیم.وی اضافه کرد: 
کمیته قضایی هم در خصوص پرونده 
هایی است که تکرار می شود و از کسی 
که ادعای خدمت دارد پسندیده نیست 

دوباره تخلف کند.دادستان قزوین تصریح 
کرد: باید از ظرفیت کارشناسان مختلف 
برای خدمت به مردم در شوراها استفاده 
کنیم و امیدواریم نامزدها از برنامه ها و 
توانمندی خود در مدیریت شهری بگویند 
تا دیدگاه آنها برای مردم روشن شود.وی 
گفت: امیدواریم امسال بهترین انتخابات با 
کمترین تخلف را داشته باشیم و با کمک 
نامزدها و همه دستگاههای دست اندرکار 
و رسانه ها شاهد مشارکت خوب مردم در 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باشیم.

در این نشست جانشین اداره کل اطالعات 
استان هم با ارائه تحلیلی از وضعیت موجود 
در خصوص لزوم رعایت مقررات و قوانین و 
اخالق در رقابت سالم و تبلیغات، اهمیت 
انتخابات، کمک  در  گسترده  مشارکت 
به ایجاد شور و نشاط انتخاباتی، حفظ 
هوشیاری در مقابله با دسیسه دشمنان در 
نا امید کردن مردم و ایجاد فضایی آرام و 
امن برای حضور مردم در انتخابات نکاتی 

را یادآورشد.

فرماندار شهرستان قزوین: 

6۷0 نقطه برای تبلیغات نامزدهای شوراها در شهر قزوین آماده شده است

دادستان قزوین: 

هر گونه تخلف در فضای مجازی و حقیقی بدقت رصد و با متخلفان برخورد می شود

روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان  

آگهي فراخوان عمومی 
» شماره 03 - 1400 «

شركت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طريق برگزاری فراخوان , نسبت به» شناسايی وارزيابی كیفی تامین كنندگان تجهیزات وعملیات 
اجرايی خطوط كابلی« اقدام نمايد.

لذا ازمتقاضیان شركت دراين فراخوان دعوت بعمل می آيد، جهت دريافت اسناد فراخوان از تاريخ 1400/03/23 لغايت 1400/03/27به سامانه 
تداركات الكترونیكی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دريافت نمايند.با توجه به اينكه كلیه مراحل برگزاری فراخوان 
از دريافت اسناد تا ارائه پیشنهاد از طريق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار می گردد , الزم است در صورت عدم عضويت فبلی شركتها 
در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سايت مذكورانجام ونسبت به دريافت گواهی امضا, الكترونیكی اقدام نمايند . شركت كنندگان می توانند 
جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره  4-33331700-076 داخلي2076 ، ودر خصوص سامانه با داخلی 3000تماس حاصل فرمايند . ثبت شماره 
تلفن ,فكس وايمیل از سوی شركت كنندگان در سامانه الزامی می باشد . ضمنا« تاكید می گردد اسناد بايستی به صورت فیزيكی نیز در روز 

برگزاری مناقصه به دبیرخانه اين شركت ارائه گردد . 
توضیحات:

معیارهای ارزيابی كیفی بر اساس بخشنامه های صادره شركت توانیر وماده 29 آئین نامه معامالت دولتی خواهد بود .
رسته پیمانكار : برق – خطوط فوق توزيع وانتقال نیرو می باشد.

پس از دريافت وارزيابی مدارک ارسالی , پیمانكاران منتخب و واجد شرايط تائید صالحیت خواهند شد وطی دو سال آينده نیزاعتبار خواهد داشت . 
دستگاه نظارت : معاونت  طرح و توسعه –دفتر مهندسی طرحها شركت سهـامی برق منطقـه ای هرمزگان  به نشانی : بندرعباس – بلوار امام خمینی 
جنب ناحیه انتظامی , تلفن 04-33331700-076 , كه شركتهای متقاضی می توانند در خصوص سئواالت فنی خود با كارشناسان فنی پروژه با داخلی 
شماره 2187 و تلفن  09355574487  ) آقای مهندس ابريشمی ( و يا مشاور پروژه شركت قدس نیرو به آدرس: تهران-خیابان مطهری-بعد ازچهارراه 

سهره وردی-پالک 82- شماره تماس:82404448-021 تماس حاصل نمايند.
حداكثـرمهلت تحويل اسنـادبه مشاوراين شركت به آدرس مندرج در بند4 تاساعت 9صبح روز شنبه مورخ1400/04/12 می باشد. 

بديهی است شركت برق منطقه ای هرمزگان پس از بررسی اسنادو مدارک واصله واطالعات مندرج در اسناد ارزيابی توسط كارشناسان فنی شركت 
ودر چارچوب ضوابط ومقررات داخلی خود از شركتهای واجد شرايط  دعوت بعمل خواهد آورد. ارائه وتحويل مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان 
شركت درمناقصه ايجاد نخواهد كرد وحق كارفرما در عدم دعوت از شركتهايی كه به داليلی از قبیل عدم احراز صالحیت نقصان سوابق معتبر ) امكانات 

, محدويت مالی وكثرت قراردادهای جاری و...( فاقد توانايی الزم برای پیشبردموضوع مناقصه تشخیص داده شوند محفوظ خواهد بود .
آگهي ما درسايت سامانه )www.setadiran.ir(بخش »ثبت نام/ پروفايل تامین كننده / مناقصه گر«  قابل مشاهده مي باشد.       

شناسه آگهی: 1146659                    


