
رضایی: 

لـی خشــکســـــا
 بیـخ گــــوش ایـــران

مهلت خوداظهاری 
در سامانه امالک و 

اسکان تمدید می شود
مهلت ثبت نام در سامانه جامع امالک 
تا  این  از  پیش  که  کشور  اسکان  و 
۱۹ خردادماه تعیین شده بود، دوباره 
تمدید خواهد شد. درحالی که مهلت 

خوداظهاری مالکان در سامانه....

اقتصاد ایران
 را از خام فروشی 

نجات می دهم
ریاست  انتخابات  سیزدهمین  نامزد 
جمهوری گفت: اقتصاد ایران را از خام 
فروشی نجات می دهم و به جایی می 

رسیم که نفت را وارد کنیم....

نصب رایگان 
پنل های خورشیدی 

برای چاه های 
کشاورزی

شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و 
توزیع نیروی برق ایران با امضای یک 

تفاهمنامه با شرکت بهینه.... 
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وزیر کشور:

شاهد حضوری پرشور، 
سالم و قانونی  در 

انتخابات خواهیم بود
مقدمات،  تمامی  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
ظرفیت ها و امکانات برای برگزاری انتخابات 
سالم و قانونی در کشور فراهم است، گفت: در 
روز ۲۸ خرداد ماه شاهد حضور پرشور مردم 
و شرایط امن، سالم و قانونی برای انتخابات در 

کشور خواهیم بود......

رشد ٣ درصدی تولید 
تایر خودرو 

در ٢ ماه نخست امسال

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

واکسن ایرانی کرونا
 در مراحل نهایی تولید 

سهم ویژه ناحیه 
فوالدسازی در رسیدن 
به رکورد بازده کیفی 

محصوالت »شرکت 
فوالد مبارکه«

غالمرضا سلیمی نیز در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد در توضیح رکورد تولید کیفی محصوالت 

ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم ....

مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط
 زیست شرکت فوالد مبارکه به مناسبت 

روز جهانی محیط زیست اظهار کرد: 

افزایش 90 درصدی 
بهره وری در حوزه 

محیط زیست با طرح 
تحول دیجیتال
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       میزان بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری )اول مهرماه 13۹۹ تا آخر شهریور1400( تا 
20 خردادماه به رقم 12۹.۷ میلی متر رســید که در مقایســه با دوره بلندمدت ۵2 ساله با کاهش 
41.۵ درصدی همراه شــده و این درحالی اســت که میزان مصرف آب نسبت به پارسال رشد 1.2 
درصدی یافته است. ایران در سال آبی جاری )مهر13۹۹تا آخر شهریور 1400( یکی از خشک ترین 
ســال های ۵0 سال اخیر را تجربه می کند و این خشــکی اثرهای نامطلوب خود را برحجم آب مخازن 
سدهای مهم کشور برجای نهاده و از طرف دیگر هجوم به استفاده از سفره های زیرزمینی را دامن 
زده است.کاهش ملموس بارش ها مهمترین اثر خشکسالی امسال است که دغدغه تامین آب مورد 

نیاز را جدی تر از زمان دیگری کرده است.

* به قلم وحید حاج سعیدی
ما باالخره متوجه نشدیم این چه 
به  یا  است  فرهنگی  ماگلومانیای 
شیر  کدام  را  لَق  تخم  این  قولی 
پاک خورده ای )یا دامداران شاید 
هم میهن خورده( در دهان مردم 
شکسته است که ضریب هوشی 
ایرانیان کاهش پیدا کرده است؟! 
یا اینکه زبانم الل سرانه مطالعه در 
کشور کم شده است؛ فرار مغزها 
شدت گرفته است؛ سواد دیجیتال 

ایرانیان پائین است و … ؟!
درست است که از قدیم گفته اند 
گل  راز  شناسایی  نیست  ما  کار 
نمی شود،  دلیل  این  ولی  سرخ 
و  ذهن  قدرت  مقوله  به  خلق اهلل 
بی توجه  کتاب  فرهنگ  و  کتاب 
باشند ولی عجالتاً به جای خواندن 
نوشتن  به  تمایل  بیشتر  کتاب 

کتاب دارند! 
»عمِر  به هرحال  دارند.  هم  حق 
مشاهدات  به  بنا  که  گرانی« 
آب  از  »تندتر  حافظ،  شخصی 
به مراتب  ارزشی  می گذرد،  روان« 
بیشتر از طال و جواهر دارد که آدم 
وقتش را برای خواندن کتاب هدر 
بدهد! ) بله … چی شده؟ شعر 
مال حافظ نیست. مگه حافظ صبح 
تا شب کنار جوی آب نمی نشست 
و گذر عمر رو آچارکشی نمی کرد 

از آب  این شعر »تندتر  آقا  نه  ؟! 
مال  می گذرد«،  گران  عمر  روان، 

سهرابه!(
این است  … مهم  حاال هر کی 
که در این شرایط خاص که »در 
چشم خرده بینان هر نقطه صد 
بیشتر  اهلل  خلق  است«،  کتاب 
بنویسند  کتاب  می دهند  ترجیح 
تا اینکه کتاب بخوانند. اصالً چه 
دارد کسی که گوشت ویل  معنا 
کیلویی یک میلیون تومان و هویج 
آمریکایی کیلویی ۴۰۰ هزار تومان 
کسی  بخواند؟!  کتاب  می خورد، 
که کاشانه اش متری ۷۰ میلیون 
با  برابر  ماشینش  قیمت  می ارزد، 
کارگر  تا   ۲۰۰ سال  یک  حقوق 
سگ  قالده  و  است  ایران خودرو 
دخترش از جنس طالست، یا باید 
از اروپا کتاب اورجینال بخرد برای 
دکوراسیون کتابخانه الکچری اش 
یا برای نسل های بعدی از تجاربش 
همین  مثل  بنویسد!   کتاب 
سلبریتی های کاربراتوری و پیژامه 
پوش که بعد از فتح تمام تپه های 
آوازخوانی،  از  مملکت  فرهنگی 
مجری گری  شاعری،  نقاشی، 
خصوص  در  اظهارنظر  تا  گرفته 
انتخابات، عرق سوز شدن رانندگان 
به  اخیراً  کامیون و چاک دیوار،  
فرهنگ  تپه های  روی  گل کاری 

آورده اند  روی  کتاب  نگارش  و 
و  اهن گفتن  یا  بدون در زدن  و 
سرفه کردن، یهویی نویسنده می 
شوند! تازه برای کتابشان، جشن 
تالیف، جشن شابک، جشن امحاء 
… هم  امضاء و  ببخشید جشن 

می گیرند! بگذریم...
از سویی قرار نیست هر شاخص 
یا آماری که اروپایی ها و غربی ها 
هم  ما  می کنند،  استناد  آن  به 
و  کنیم  حلوا  حلوا  را  آن  سریع 
مدل  اساس  بر  را  مان  ساعت 
آماری آنها کوک کنیم! خدا همه 
رفتگان شما بیامرزد، خدا بیامرز 
مفخم  )سرایدار  عموسیفی  پدر 
اما در  بود.  مدرسه ما(، مرده شور 
بحث دستمزد خداوکیلی انصاف را 
رعایت می کرد. مثالً اگر مرده چاق 
بود، کیلویی حساب می کرد یا اگر 
دستمزد  متری  بود،  دراز  مرده 
می گرفت! اگر هم میت نوزاد بود 
یا چند میت به صورت فله ای یا 
را  آنها  می آوردند،  کرده  تصادف 

عددی می شست!
می توانیم  هم  کتاب  مورد  در 
شاخص کتاب خوانی را مختصری 
آچارکشی و فیلر گیری کنیم و با 
به جای »سرانه  مثالً  تغییر  کمی 
نگارش  »سرانه  کتاب«،  مطالعه 
کتاب« را مورد استناد قرار بدهیم! 

اعالم  به جای  می توانیم  حتی  یا 
»تعداد  روز«،  در  مطالعه  »دقایق 
کتاب ها یا صفحات مطالعه شده« 
در  بدهیم.  قرار  معیار  را  روز  در 
جریان هستید که قدیم دوستان 
اگر  و  هوا  این  می نوشتند  کتاب 
کافی  بدنی  آمادگی  از  کسی 
جابجایی  هنگام  نبود،  برخوردار 
کتاب، رباط صلیبی پاره می کرد! 
این طوری بود که قدما از کتاب برای 
گرو گذاشتن هم استفاده می کردند 
و شاعر چنین سروده: »از بس کتاب 
در گرو باده کرده ایم / امروز خشت 

میکده ها از کتاب ماست«!
اما االن کتاب درآمده یک کم از 
به درد  و  بزرگتر   قوطی کبریت 
باد زدن َمنقل هم نمی خورد چه 
رسد به گرو گذاشتن در میکده؟! 
با این حال وقتی پای افزایش آمار 
قند  ما  مسئوالن  باشد،  میان  در 
آب  دلشان  در  فریمان  شکسته 
می شود چراکه با خواندن ده پانزده 
تا از این کتاب های کبریتی در روز، 
هر ایرانی می تواند به تنهایی سرانه 
مطالعه کشور را کیلومترها جابجا 
کند تا جایی فنالندی ها، دیگر ۴۴ 
دقیقه مطالعه شان در روز را به رخ 
ما نکشند و مجبور شوند جلوی 
ما لنگ دور دوزی شده َسروالت 

بیندازند! 

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم 
قانون اساسی توضیحاتی در خصوص 
اقدامات مجلس یازدهم در زمینه 
تحقق عدالت و انتظارات از دولت 
ارائه داد. حسن  آینده در این امر، 
شجاعی علی آبادی در برنامه »سالم 
تهران« که از شبکه پنج سیما پخش 
شد، در خصوص فعالیت خود در 
مجلس و کم حاشیه بودنش، یادآور 
مجلس  نمایندگان  از  مردم  شد: 
توقع کار و خدمت دارند؛ نه حرف 
و حاشیه. لذا بنده سعی کرده ام هم 
به حوزه انتخابیه خود وقت کافی 
هم  مجلس  در  و  دهم  اختصاص 

متمرکز شد ه ام که در حد توان به 
حل مشکالت مردم را کمک کنم.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
عملکرد نهادهای جمهوری اسالمی 
از  در زمینه عدالت، گفت: عدالت 
آرمان هایی  است که مردم خواهان 
آن هستند و انقالب اسالمی هم بر 
مبنای آن شکل گرفته است؛ در طول 
۴۲ سال گذشته، مواردی که عدالت 
در آن ها محقق شده کم نبوده اما در 
جاهایی که عدالت به منصه ظهور 
نرسیده، باعث دلخوری و گالیه مردم 
نسبت به عملکرد کارگزاران نظام 

شده است. عدالت این است که ما 
حق هر کسی را بدهیم. کشور ایران 
با حدود هفت درصد منابع دنیا و 
یک درصد جمعیت جهان ثروتمند 
اقتصادی موجود  است و وضعیت 
در کشور حق مردم  ما نیست. این 
تحقق  در  از ضعف  نشان  موضوع 
عدالت در بعضی قسمت هاست.وی با 
تشبیه عدالت به یک شمشیر دو لبه، 
افزود: دو نکته باعث شده در بعضی 
عدالت  اجرای  به  موفق  بخش ها 
نشویم؛ اگر عدالت را به یک شمشیر 
دو لبه تشبیه کنیم لبه ای که به 
برنده تر  باید  است،  خودی  سمت 

از لبه ای باشد که به طرف دیگری 
از  لبه ای  اینکه  دیگر  نکته   است. 
شمشیر که به سمت گردن کلفت ها 
و اقویا است، باید برنده تر و تیزتر از 
لبه ای باشد که به سمت ضعفا است. 
اگر در این دو گلوگاه خوب نایستیم، 
عدالت تحقق نمی یابد. به طور مثال 
امروز مردم اگر بخواهند یک وام پنج 
میلیونی دریافت کنند، چند ضامن 
و چک و سفته الزم است؛ ولی در 
مقابل فردی در کشور هزار میلیارد 
تومان وام گرفته بدون اینکه حتی 
یک برگه به عنوان ضمانت در بانک 

قرار داده باشد.

سرانه نگارش کتاب و لُنگ دور دوزی شده!

ضعف عدالت در کشور ثروتمند ایران حق مردم نیست

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گرمسار

آگهي تجدید مناقصه شماره)) ٢000001004000056 ((  
در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت

نوبت دوم

   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

طنز

آگهی تجدید مزایده
اداره اوقاف و امور خیريه شهرستان گرمسار در نظر دارد عرصه و اعیان يک باب مغازه از موقوفه رضا فرجی واقع 
در شهر گرمسار ،نرسیده به زير گذر كرند،جنب مسجد امام رضا )ع( را از طريق مزايده به صورت يكسال شمسی 

، به اجاره واگذار نمايد.
متقاضیان جهت كسب اطالع بیشتر و دريافت اسناد مزايده تا تاريخ 1400/04/01 می  توانند به اداره اوقاف و امور 
خیريه گرمسار : واقع در بلوار شهید بهشتی،كوچه امداد ،جنب ساختمان هالل احمر به واحد امور مالی يا دبیرخانه 

مراجعه و يا با شماره تلفن: 34222207 - 023- تماس حاصل نمايند.
شناسه آگهی: 1148799
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بانک مرکزی مصوبات بانکی ستاد کرونا 
را ابالغ کرد

بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبات ستاد ملی کرونا در حوزه 
اقساط تسهیالت کرونایی  بازپرداخت  امهال  بانکی در مورد 
ارائه  محدودیت  ممنوعیت  و  دیده  آسیب  کارهای  و  کسب 

خدمات به چک های وصول نشده را ابالغ کرد. 
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا هشتم خردادماه مصوبات خود را اعالم کرد. بندهای یک 
تا سه بخش )ب( این مصوبات مربوط به مصوبات بانکی است 

که بانک مرکزی آن را ابالغ کرد.  
به  وکارهای  وکسب  مشاغل  صاحبان  مصوبه  این  براساس 
شدت آسیب دیده  از کرونا )به غیر از تسهیالت قرض الحسنه(، 
بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی که موعد پرداخت آن ها 
درچهارماهه اول سال۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت 
نشده است، منوط به آن که بدهی آن ها  به شبکه بانکی تا 
یکم اسفندماه ۹۹ درطبقه جاری قرارداشته باشد، به انتهای 
دوره تقسیط منتقل می شود تا طی چهارقسط پس از آخرین 

قسط وصول شود.
تسهیالت پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که برای 
کسب و کارهای به شدت آسیب دیده پرداخت شده است نیز 

مشمول امهال این بند می شود.
همچنین موعد پرداخت تسهیالت با بازپرداخت برای مشموالن 
این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال۱۴۰۰ 

باشد، به پایان تیرماه سال جاری منتقل می شود.
برای  شده  پیش بینی  مهلت  که  است  آمده  مصوبه  این  در 
مشوالن این بند از  از احتساب و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه 
دین و کارمزد اضافی مستثنی هستند.  مشموالن این بند تا 
موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید طی چهار 
ماهه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های 

بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی شوند.
در ادامه این مصوبه تاکید شده ممنوعیت ها و محدودیت های 
مقرر  قانون چک )صرفاً برای اخذ تسهیالت( برای چک های 
صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به شدت 
آسیب دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماهه اول 
سال۱۴۰۰ بوده و منجربه برگشت چک و صدور گواهی نامه 
عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ شود، در صورت 
تسلیم تقاضا از سوی صادرکننده چک به بانک یا موسسه 
اعتباری محال علیه، طی یک ماه پس از تاریخ برگشت، اعمال 

نخواهند شد.
همچنین در مصوبه جدید اصالحاتی انجام شده به این صورت 
که در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک های 
صادره با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت سال ۱۴۰۰، بانک ها 
و مؤسسات اعتباری باید از صدور گواهینامه عدم پرداخت و 
برگشت چک، در صورتی که حداکثر تا ۲۰ خرداد ماه سال 
جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب کنند. محاکم و ضابطین 
قضایی نیز از صدور اجرائیه در این موارد در بازه زمانی یاد شده 
خودداری کنند.همچنین چک هایی که سررسید آن ها اول تا 
بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ بوده و به دلیل عدم موجودی 
کافی منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت شده اند، تا ۲۰ 
خرداد ماه سال جاری مشمول ممنوعیت ها و محدودیت های 
مقرر در قانون صدور چک نخواهند شد.»محمد نهاوندیان« 
معاون اقتصادی رییس جمهوری هفته گذشته اعالم کرد  ۷۷ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت به خانوارها و مشاغل آسیب دیده 
از کرونا پرداخت شده است و براساس آخرین تصمیمات مهلت 
ثبت نام و پرداخت تسهیالت به متقاضیان مشاغل و کسب و 

کارهای آسیب دیده از کرونا تا پایان شهریورماه تمدید شد.

رشد تولید و کاهش داللی
  با عرضه مسکن در بورس

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: عرضه مسکن در بورس کاال 
می تواند زمینه رشد تولید، بهبود معامالت، شفافیت قیمت ها و 

کاهش داللی ها را فراهم کند. 
»فرهاد دژپسند«   )یکشنبه(  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا به مزایای عرضه مسکن در بورس کاال اشاره کرد و اظهار 
داشت: البته این اثرات به مرور و دست کم یک سال پس از 

عرضه مستمر کاالها در بورس کاال نمایان می شود.
وی با بیان اینکه نباید از هیچ تالش و تصمیم گیری برای رونق 
تولید بخش مسکن دریغ کرد، گفت: جهت گیری درست در 
بخش مسکن باید هدایت منابع به بخش تولید مسکن باشد که 
ابزارهای مالی بازار سرمایه از جمله سازوکار بورس کاال می تواند 

در این زمینه اثرگذار باشد.
دژپسند با بیان اینکه برای بررسی دقیق نتیجه عرضه مسکن 
در بورس کاال باید حدود یک سال از عرضه های مستمر بگذرد، 
مثبت  کامال  کاال  بورس  فعالیت های  و  عملکرد  کرد:  تاکید 
ارزیابی می شود و از این رو شاهد عرضه گسترده محصوالت 

مختلف و پذیرش های جدید در این بورس هستیم.
از  پیش  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  گزارش،  این  براساس 
این درباره قیمت گذاری های دستوری گفته بود: قیمت گذاری 
دستوری کاالها تبعات زیادی برای اقتصاد و شرکت ها دارد که 
باید توجه شود، بورس و بازار سرمایه جای تعیین قیمت نیست 
بلکه مکانی برای کشف بهینه قیمت ها براساس سازوکار عرضه 
و تقاضاست؛ این رویه تاکنون در بورس کاال برای مبادالت 
کاالیی دنبال شده و این بستر توانسته به مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان کاالیی کشور کمک بسیاری کند.
موضوع عرضه مسکن در بورس کاال با هدف تامین پایدار بخش 
مسکن از مدت ها پیش مطرح بوده تا اینکه در ۲۹ مرداد ۹۹ 
این عرضه در تابلوی امالک و مستغالت بورس کاالی ایران 
آغاز شد. نخستین عرضه، متعلق به شرکت عمران شهر جدید 
پردیس بود که این شرکت، یک باب واحد تجاری را با قیمت 
پایه ۱۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال به فروش رساند تا پرونده 

ای جدید در معامالت بازار سرمایه کشور باز شود.
و  راه  وزیر  معاون  محمودزاده«،  »محمود  پیش  چندی 
معامالت  توسعه  برای  راه  وزارت  برنامه  درباره  شهرسازی 
اظهار  کاال  بورس  در  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  مسکن 
داشت: چیزی که تاکنون در بورس کاال مدنظر بوده و مورد 
بحث قرار گرفته است، معامالت امالک اشخاص حقوقی و 
وابسته به نهادهای دولتی بوده که در دست اجراست.وی 
افزود: ساختاری در بورس کاال فراهم شده است که امالک 
نهادهای مختلف به جای فروش از طریق مزایده در بورس 
کاال عرضه شود تا از این طریق قدرت رقابت باالتری ایجاد 

و شفافیت در معامالت آنها فراهم شود.

قیمت بلیت هواپیما افزایش می یابد؟
در پی برخی گمانه زنی ها درباره احتمال افزایش قیمت بلیت 
هواپیما، معاون سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد فعال 
برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی 
نداریم.  طی روزهای اخیر برخی گمانه ها و شایعات درباره 
احتمال افزایش قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی مطرح 
شد و این سوال را در ذهن ایجاد کرد که آیا هزینه سفرهای 

هوایی برای مردم افزایش پیدا خواهد کرد؟
ابوالقاسم جاللی –معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان 
هواپیمایی کشوری- در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار 
کرد: فعال هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در 

پروازهای داخلی وجود ندارد.
وی افزود: برای پیشگیری و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی 
در این زمینه، نظارت های الزم در زمینه مانند گذشته انجام 
خواهد شد و ادامه پیدا خواهد کرد تا نرخ مصوب اعالم شده به 
درستی اعمال شود.البته در آبان ماه سال گذشته شورای عالی 
هواپیمایی کشوری تصویب کرد که شرکت های هواپیمایی 
اجازه دارند نهایتا تا ۱۰ درصد به نرخ پروازهای داخلی نسبت 
به نرخنامه به روز شده در خرداد ماه امسال اضافه کنند. و 
از سوی دیگری محدودیت حداقل نرخ برای پروازهای داخلی 
برداشته شد و در واقع خبری از دامنه قیمت نیست. این یعنی 
شرکت های هواپیمایی تنها باید سقف قیمت بلیت های خود را  

برای هر مسیر پروازی رعایت کنند.

رشد ٣ درصدی تولید تایر خودرو 
در ٢ ماه نخست امسال 

پایان  تا  سال  ابتدای  از  تایر  تولیدکنندگان  آمار  طبق 
اردیبهشت ماه جاری بیش از ۴۰ هزار تن تایر انواع خودرو تولید 
شده که نسبت به آمارهای تولیدی در دو ماهه نخست سال 
۱۳۹۹ رشد سه درصدی به لحاظ وزنی و رشد چهار درصدی 

به لحاظ تعدادی داشته است. 
به گزارش ایسنا، براین اساس طی دو ماه ابتدایی سال جاری 
۴۰ هزار و ۶۱۹ تن معادل سه میلیون و ۷۸۸ هزار و ۱۱۷ 
حلقه تایر انواع خودرو تولید شده که به لحاظ وزنی رشد سه 
درصدی و به لحاظ تیراژ تولید رشد چهار درصدی نسبت به دو 

ماه نخست سال گذشته داشته است.
تولید تایرهای سواری در دو ماهه نخست امسال بیشترین 
میزان تولید را داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
پنج در وزن و چهار درصد در تعداد حلقه رشد تولید را ثبت 

کرده است.
همچنین در این مدت ۲۷۱ هزار و ۹۳۱ حلقه تایر وانتی با وزن 
۴۱۹۸ تن در کشور تولید شد که به ترتیب افزایش ۱۸ و ۱۶ 

درصدی تولید را به خود اختصاص داده اند.
طی مدت مذکور سال جاری مجموع تولید تایرهای باری و 
اتوبوسی نیز با افزایش چهار درصدی وزنی و دو درصدی از نظر 
تیراژ نسبت به دوماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ همراه بوده است. 
۱۳۰ هزار و ۲۰۸ حلقه تایر باری و اتوبوسی معادل ۸۴۹۴ تن 

تولید شده است.
تایر کشاورزی سبک،  تن  امسال ۴۴۴  ماهه نخست  در دو 
۲۸۷۴ تن تایر کشاورزی سنگین و ۶۶۹ تن تایر خودروهای 
راه سازی و صنعتی در کشور تولید شده که هریک نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته تولید کمتری را تجربه کرده است. 
تولید تایر کشاورزی سبک طی دو ماهه امسال با کاهش ۳۴ 
درصدی، تایر کشاورزی سنگین با کاهش سه درصدی و تایر 
خودروهای راه سازی و صنعتی با کاهش ۳۵ درصدی نسبت به 

دو ماه نخست سال گذشته مواجه شده اند.   
طبق آمار، در دو ماه نخست امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار و 
۴۲۸ حلقه تایر دوچرخه و موتور معادل ۴۷۴ تن تولید شده 
که به ترتیب از نظر تعداد ۷۵ درصد و از نظر  وزن ۶۲ درصد 

رشد داشته است.
همچنین تولید تیوب نیز رشد با تولید یک میلیون و ۹۴۶ هزار 
و ۱۵۴ حلقه تیوب به وزن ۱۴۵۶ تن، رشد تولید ثبت کرده 
است و تولید تیوب طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به 
دو ماه نخست سال ۱۳۹۹ به لحاظ تعداد ۹ درصد و به لحاظ 
وزنی ۱۳ درصد رشد یافته است.در نهایت نیز الزم به ذکر است 
که تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۴۱۷ هزار و ۵۸۹ حلقه فلپ، 
تسمه نقاله، شیلنگ و غیره به وزن ۷۶۱ تن در کشور تولید 

شده است که آمار آن نیز مثبت ارزیابی شده است.

رشد ۱۹٣ درصدی صادرات بخش معدن 
در فروردین ۱۴۰۰

بررسی آمارهای رسمی حاکی از صادرات بیش از ۶۶۷ میلیون 
دالری محصوالت حوزه معدن و صنایع معدنی در نخستین 
ماه سال ۱۴۰۰ است که در هم سنجی با پارسال رشد ۱۹۳ 
درصدی نشان می دهد.  در نخستین ماه سال جاری بیش از 
چهار میلیون و ۳۹۳ هزار تن انواع محصوالت حوزه معدن و 
صنایع معدنی به ارزش ۶۶۷ میلیون و ۵۸۱ هزار و ۳۴۷ دالر 

صادر شد.
بیشترین میزان صادرات در این مدت مربوط به زنجیره فوالد و 
محصوالت فوالدی مرتبط با ۴۰۶ میلیون و ۳۴۸ هزار دالر بود 

که ۶۰.۸ درصد صادرات را به خود اختصاص داد.
صادرات زنجیره فوالد در مقایسه با فروردین ماه پارسال رشد 

۲۰۳ درصدی داشته است.
رتبه دوم صادرات در این مدت به مس و محصوالت پایین دستی 
رسید. کارخانجات ایرانی در فروردین ماه بیش از ۵۵ میلیون و 
۶۸۰ هزار دالر مس و محصوالت پایین دستی صادر کردند که 

حاکی از رشد ۱۷۷ درصدی است.
همچنین »سایر معدن و صنایع معدنی« با ۵۴.۸ میلیون دالر 
)رشد ۲۵۶ درصدی(، زنجیره سیمان با ۴۴.۵ میلیون دالر 
)رشد ۶۵ درصدی(، زنجیره آلومینیوم و محصوالت با ۲۷.۵ 
میلیون دالر )رشد ۲۴۸ درصدی(، زنجیره روی با ۲۴ میلیون 
دالر )رشد ۲۷۷ درصدی(، آهن اسفنجی با ۱۵.۷ میلیون دالر 
)رشد ۲۹۲ درصدی(، سنگ آهن دانه بندی با ۱۴.۶ میلیون 
دالر )رشد ۶۰۲ درصدی(، انواع سنگ و محصوالت مرتبط 
با ۱۱.۲ میلیون دالر )رشد ۲۳۰ درصدی( و زنجیره سرب با 
۳.۴۸ میلیون دالر )رشد ۴۶۱ درصدی( در رتبه های بعدی قرار 
گرفتند.همچنین بیشترین میزان رشد صادرات با ۲ هزار و ۳۸ 
درصد متعلق به انواع محصوالت سفال، آجر، سرامیک و کاشی 
بود. در فروردین ماه امسال بیش از چهار هزار و ۱۷۱ تن از این 

محصوالت به ارزش ۲.۵ میلیون دالر صادر شد.

میزان بارش های کشور از ابتدای سال 
آبی جاری )اول مهرماه ۱۳۹۹ تا آخر 
شهریور۱۴۰۰( تا ۲۰ خردادماه به رقم 
۱۲۹.۷ میلی متر رسید که در مقایسه با 
دوره بلندمدت ۵۲ ساله با کاهش ۴۱.۵ 
درصدی همراه شده و این درحالی است 
که میزان مصرف آب نسبت به پارسال 

رشد ۱.۲ درصدی یافته است. 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ایران 
آبی جاری )مهر۱۳۹۹تا آخر  در سال 
خشک ترین  از  یکی   )۱۴۰۰ شهریور 
سال های ۵۰ سال اخیر را تجربه می کند 
و این خشکی اثرهای نامطلوب خود را 
برحجم آب مخازن سدهای مهم کشور 
هجوم  دیگر  طرف  از  و  نهاده  برجای 
را  زیرزمینی  سفره های  از  استفاده  به 
دامن زده است.کاهش ملموس بارش ها 
مهمترین اثر خشکسالی امسال است که 
دغدغه تامین آب مورد نیاز را جدی تر 

از زمان دیگری کرده است.
سوی  از  که  تازه ای  گزارش  براساس 
بحران  مدیریت  و  اقلیم  مرکزملی 
خشکسالی منتشر شده از ابتدای سال 
آبی جاری تا روز بیست خرداد ماه تنها 

کشور  در  بارندگی  میلی متر   ۱۲۹.۷
که  است  درحالی  این  و  افتاده  اتفاق 
بلند مدت ۵۲ ساله ۲۲۱.۹  در  دوره 
میلی متر بارندگی در کشورمان به ثبت 
رسیده که نشان از کاهش بارش ها در 

امسال به میزان ۴۱.۵ درصد دارد.
میزان بارش های فصل بهار نیز تا ۲۰ 
خردادماه درحالی به رقم ۲۲.۲ میلی متر 
رسیده که در دوره بلندمدت این میزان 
عدد ۵۴.۷ میلی متر را نشان می دهد که 

اختالفی ۶۱.۳ درصدی دارد.
از ابتدای خردادماه جاری تا روز بیستم 

اتفاق  میلی متربارندگی   ۲.۱ فقط  آن 
دوره  در  رقم  این  که  درحالی  افتاده 
بلند مدت ۴.۵ میلی متر بوده و اختالفی 

۵۲.۶ درصدی را نشان می دهد.
میزان بارش های هفت روز گذشته تا 
گزارش  میلیمتر   ۰.۲ ماه  خرداد   ۲۰
که  است  درحالی  این  و  است  شده 
میزان مصرف آب در کالن شهر تهران 
و  میلیارد  سه   :۱۴۰۰ خرداد   ۱۷ در 
۵۷۵ میلیون لیتر بود که ۱.۲ درصد 
افزایش نسبت به پارسال نشان می دهد.

طی پنج  هفته بعد)۱۷ خرداد تا ۲۰ 

بیش  و  کم  بارش  شرایط  نیز  تیر( 
مشابه بوده و در اغلب مناطق کشور در 
محدوده نرمال )صفر م.م.( پیش بینی 
و  خزر  ساحلی  می شود.استان های 
نواحی شمالغرب بارش کمتر از نرمال 
محدودی  درمناطق  داشت.  خواهند 
از جنوبشرق بارش های موسمی مورد 
انتظار است.همچنین کارشناس سازمان 
آینده  روز  پنج  در  گفت:  هواشناسی 
آسمانی صاف و آفتابی و جوی پایدار در 

اغلب مناطق کشور حاکم است. 
»کبری رفیعی« درباره وضعیت جوی 
اقتصادی  خبرنگار  به  کشور  کنونی 
استان های  از  مناطقی  در  گفت:  ایرنا 
آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، سیستان  
و بلوچستان، کرمان و شرق هرمزگان، 
افزایش ابر، رگبار پراکنده، گاهی رعد و 
برق و وزش باد در ساعت های بعدازظهر 
پیش بینی می شود.به گفته وی، در سه 
روز آینده در بخش هایی از خوزستان، 
بوشهر و ایالم وزش باد، گرد و خاک و 
غبارآلود شدن هوا پیش بینی می شود.

رفیعی بیان داشت:  سواحل خزر با بارش 
پراکنده باران همراه است.

از  ایران  بازیافت  اتحادیه صنایع  رئیس 
موافقت شورای رقابت با نهاد تنظیم گر 
بازیافت خبر داد و گفت که  مناسبات 
درآمد سیاه وابسته به جریان پیمانکاران 
شهرداری و مافیای وابسته به پیمانکاران 
که جلوه آن در زباله گردی، سوء استفاده 
از کودکان کار، کارگران مهاجر و معتادان 
است، حدود ۲.۵ میلیارد دالر تخمین زده 
می شود، اما با اجرای این مصوبه انتظار 
می رود همه زیر پوشش قانون برگردند 
و اپلیکیشن هایی که می توانند ضایعات 
ارزشمند را از مردم بخرند فعال شود. 
گفت وگو  در  صدرنژاد  توحید  سید 
باید  مصوبه  این  کرد:  اظهار  ایسنا،  با 
تصویب  به  اساسنامه  یک  صورت  به 
برسد. مجلس  تایید  و  دولت  هیئت 

وی با بیان اینکه بارها تاکید شده شاه 
بیت مشکالت حوزه مدیریت پسماند، 
تصریح  است،  پسماند  مدیریت  قانون 
توسط  پسماند  مدیریت  قانون  کرد: 

افرادی در حاکمیت نوشته شده و در آن 
اشاره ای به نقش شهروندان نشده است 
و در کل متن این قانون از عباراتی مثل 
مردم، شهروند و حتی بخش خصوصی 
استفاده نشده است. نگاه قانون این بوده که 
برخی دستگاه ها مسئول رفع چالش های 
حوزه پسماند شوند که با این نگاه وضعیت 
مدیریت پسماند در کشور مناسب نیست.

به گفته رئیس اتحادیه صنایع بازیافت در 
قانون مدیریت پسماند حقوق مالکیت یا 
وضعیت مالکیت پسماند تعریف نشده و 
در نتیجه حقوق رقابت نیز دیده نشده 
شهرداری،  شرایطی  چنین  در  است. 
پیمانکاران شهرداری و مافیای وابسته 
زباله  در  آن  جلوه  که  پیمانکاران  به 
کار،  کودکان  از  استفاده  سوء  گردی، 
به  است  معتادان  و  مهاجر  کارگران 
خود  برای  و  می شود  عملی  راحتی 
 ۲.۵ سیاه  می کند.درآمد  ایجاد  شبکه 
سیاه«  »درآمد  وی  دالری!  میلیارد 

ساالنه  را  شده  یاد  جریان  به  وابسته 
۲.۵ میلیارد دالر عنوان کرد و گفت: 
کاالیی که جمع می شود  برگشت  در 
مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره به 
کشور قاچاق می شود. این موضوع در 
به  اصل ۴۴  کلی  سیاست های  قانون 
طور جامع دیده شده که موارد نقض 
این حقوق و اخالل در رقابت چیست 
و راهکارها کدامند. بر اساس این قانون 
در  اخالل  بازاری  در  اگر  شده  اعالم 
رقابت وجود داشته باشد شورای رقابت 
و  کند  تصویب  دستورالعمل  می تواند 
باشد  مستمر  انحصار  بازاری  در  اگر 
کند. تعیین  تنظیم گر  نهاد  می تواند 

صدرنژاد با بیان اینکه اتحادیه از حدود 
سه سال پیش این تقاضا را از شورای 
اظهار کرد: در  بود،  رقابت مطرح کره 
این مدت جریان دامنه دار قانونی برای 
شروع  حمایتی  سیاست های  تصویب 
شد که سال گذشته آقای روحانی این 

قانون را ابالغ کرد و در زمینه مناسبات 
بازار شورای رقابت پرونده ای در جریان 
داشت که ۲۷ اردیبهشت ماه دستورالعمل 
آن تصویب شد و به زودی اساسنامه نیز 
تصویب خواهد شد.به گفته وی اگر این 
مصوبه و سامانه های زیرمجموعه آن عملی 
شود، فضای مبادالت و مدیریت پسماند 
و بازیافت به سمت شفافیت خواهد رفت 
در  شد.  خواهد  معاف  نیز  مالیات  از  و 
چنین شرایطی بخش زیادی از کسانی 
که معتقدند پرداخت مالیات برای آن ها 
صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل 
غیرقانونی فعالیت می کنند، وارد پوشش 
قانونی خواهد شد. عالوه بر این اپلیکیشن 
هایی که می توانند ضایعات ارزشمند را از 
مردم بخرند فعال خواهد شد. چرا که بعد 
از این فضا رقابتی است و کسی از رانت 
استفاده نمی کند و این افراد می توانند با 
حذف واسطه به طور مستقیم نهاده های 

خود را به صنعت بفروشند.

مهلت ثبت نام در سامانه جامع امالک 
و اسکان کشور که پیش از این تا ۱۹ 
خردادماه تعیین شده بود، دوباره تمدید 
خواهد شد. درحالی که مهلت خوداظهاری 
اسکان ۱۹  و  امالک  سامانه  در  مالکان 
خرداد ماه به پایان رسید، افراد زیادی به 
دلیل عدم موفقیت در مهلت مقرر برای 
ثبت اطالعات خود تقاضای تمدید مهلت 
ثبت نام را دارند.در تماس تلفنی با مرکز 
اسکان  و  امالک  ارتباط مردمی سامانه 
وزارت راه و شهرسازی مطلع شد که هم 

اکنون امکان ثبت نام در سامانه فراهم 
است و مالکان می توانند اطالعات ملکی 

خود را در سامانه ثبت کنند.
تمدید  امکان  قطعی  خبر  حال  این  با 
ثبت نام بعد از تصمیم ستاد ملی کرونا 
اعالم  شهرسازی  و  راه  وزارت  سوی  از 
خواهد شد.پیشتر اعالم شده بود که مهلت 
خوداظهاری تا مهر ۱۴۰۰ تمدید خواهد 
شد.   مطابق قانون اصالح موادی از قانون 
مالیاتهای مستقیم مصوب ۵ آذرماه ۱۳۹۹ 
هرواحدمسکونی واقع در تمام شهرهای 

باالی یکصدهزارنفر جمعیت که به استناد 
سامانه ملی امالک و اسکان کشور موضوع 
تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر 
سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز 
ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه 
خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش 
از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره 
۱۱ ماده ۵۳ این قانون ماهانه مشمول 
مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره 
به شرح ضرایب زیر می شود: سال اول- 
معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم- 
معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم 
به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه 
است.واحدهای نوساز پس از دوازده ماه 
و درطرح )پروژه( های انبوه سازی پس 
از هجده ماه از زمان صدور گوهی اتمام 
مالیات  مشمول  ساختمانی،  عملیات 
)ماده ۵۴  شوند.  می  ماده  این  موضوع 
مکرر اصالحیه قانون مالیات های مستقیم( 
همچنین مالکان واحدهای مسکونی تمام 
کشور اعم از شهری و روستایی موظفند 
اطالعات امالک تحت تملک خود را با 

تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف 
مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل 
مربوطه، در سامانه ملی امالک و اسکان 
واحدهای  ثبت  کنند.  ثبت  کشور 
مسکونی دارای جهات امنیتی، براساس 
دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت 
ملی انجام می شود.پس از پایان مهلت 
خوداظهاری موضوع تبصره )۱( این ماده، 
دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود 
از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته 
چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست 
های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، 
تعویض پالک خودرو، فروش انشعاب آب، 
برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و 
مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک 
خودرو، اخطاریه، ابالغیه، ثبت نام مدارس 
در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت 
خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با 
اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح 
نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه 
اسکان  و  امالک  سامانه  در  آنان  اصلی 

کشور ارائه کنند.

و  انتقال  تولید،  مادرتخصصی  شرکت 
توزیع نیروی برق ایران با امضای یک 
تفاهمنامه با شرکت بهینه سازی مصرف 
رایگان  نصب  امکان  کشور  سوخت 
بر سرچاه های  را  پنل های خورشیدی 
انتقال  کرد.  خواهند  فراهم  کشاورزی 
توانیر(،  ایران)  برق  نیروی  توزیع  و 
بین»  که  نامه  تفاهم  این  براساس 
مدیرعامل  زاده«  متولی  محمدحسن 
شرکت توانیر و »علی مبینی دهکردی« 
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت منعقد شدمقرر شد:کشاورزان 
بابت خرید و نصب پنل خورشیدی و 
هزینه ای  شبکه،  نیاز  مورد  تجهیزات 
برای  تنها  و  کرد  نخواهند  پرداخت 
خرید تجهیزات اختصاصی مانند ترانس 

شرکت  خواهندکرد.مدیرعامل  هزینه 
بهینه سازی مصرف سوخت در مراسم 
براساس  تفاهمنامه گفت:  این  امضای 
این تفاهمنامه ۶۰هزار چاه کشاورزی 

در طول سه سال برقدار خواهد شد.
» علی مبینی دهکردی« افزود: در فاز 
نخست این طرح، ۱۱هزار چاه کشاورزی 
از طریق انرژی های تجدیدپذیر برقی 
خواهد شد.به گفته مدیرعامل شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت، این تفاهم 
نامه براساس مصوبه  شورای اقتصاد و 
قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور میان دو 
شرکت به امضا رسیده است و براساس 
مصوبه شورای اقتصاد ۱.۶ میلیارد دالر 
مایع  سوخت  جویی  صرفه  محل  از 
کردن  برقی  برای  کشاورزی  چاه های 

گازوئیل،  سوخت  با  چاه  کشاورزی 
با  ادامه داد:  یافته است.وی  اختصاص 
اجرای این کار تنوع بخشی در منابع 
پیگیری  گذشته  از  بیش  برق  تولید 
خواهد شد همچنین با اجرای این طرح 
توسعه  خورشیدی  سلول های  صنعت 
خواهد یافت و بسترهایی برای فعالیت 
بزرگتر  مقیاس های  در  صنعت  این 
دهکردی  شد.مبینی  خواهد  فراهم 
افزود: همچنین اجرای این طرح باعث 
و  شده  زیست  محیط  شدن  پاکتر 

زنجیره ارزش ایجاد می کند . 
درعین حال شرکت های اسکو و بهره 
در  که  گرفت  بکار خواهد  را  برداری 
نهایت رونق بیشتر اشتغال را به دنبال 
خواهد داشت.مدیرعامل شرکت بهینه 

خاطرنشان  سوخت   مصرف  سازی 
کرد: با برقی کردن چاه های کشاورزی 
درزمستان  نامه،  تفاهم  این  قالب  در 
که چاه های کشاورزی خاموش است، 
برق خورشیدی به شبکه تزریق و در 
مصرف  از  بخشی  برق  نیز  زمستان 
تامین  طریق  این  از  عمده  کنندگان 

خواهد شد.

خشکسالی بیخ گوش ایران؛ کاهش41 درصدی بارش ها

آیا درآمد سیاه 2.5 میلیارد دالری متوقف می شود؟

مهلت خوداظهاری در سامانه امالک و اسکان تمدید می شود

نصب رایگان پنل های خورشیدی برای چاه های کشاورزی

اقتصادی
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نوش آبادی:
جمهوری اسالمی ایران به دنبال توسعه 

روابط با همسایگان است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
جمهوری اسالمی ایران به دنبال توسعه روابط با همسایگان 
است و این را با اعتقاد دنبال می کنیم و مجلس هم بر توسعه 
در  آبادی  نوش  حسین  دارد.  جدیت  همسایگان  با  روابط 
گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به مذاکرات انجام 
شده از سوی ایران و عربستان و تاثیر آن در معادالت منطقه 
ای اشاره کرد و گفت: مذاکرات ایران و عربستان به صورت 
رسمی شکل نگرفته است؛ ضمن اینکه رابطه ما و عربستان 
در سالیان اخیر کم رنگ بوده؛ لذا به سختی می شود روابط را 
بهبود بخشید.نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس 
افزود: تالش هایی برای بهبود روابط ایران و عربستان از سوی 
برخی از کشورهای دوست و همسایه جمهوری اسالمی ایران 
در حال انجام شدن است تا اختالفات میان دو کشور به حداقل 
برسد و حل و فصل شود.این نماینده مردم در مجلس بیان 
کرد: واقعیت این بوده که سعودی ها تا به حال نقش نیابتی 
در منطقه ایفا می کردند، به هر حال راهبردشان را کشورهای 
فرا منطقه ای و دشمنان مردم منطقه ترسیم می کردند؛ البته 
عربستانی ها نقش مطلوبی را در منطقه اجرا نکردند.وی اظهار 
کرد: ایران همواره از توسعه روابط با همسایگان استقبال کرده 
تا بتواند روابط خود را براساس منافع متقابل تنظیم کند، در 
حقیقت راهبرد ما در بخش بین الملل ارتباط با همسایگان 
است چرا که دارای اولویت هستند.این نماینده مردم در مجلس 
تصریح کرد: اگر تالش شود این سو تفاهماتی که در سالیان 
اخیر ایجاد شده، البته این اتاقات از سوی ایران اتفاق نیفتاده 
و  براساس تحریک کشورهای بیگانه شکل گرفته که نگذاشتند 
اظهار کرد:  آبادی  با هم حفظ شود.نوش  روابط همسایگان 
جمهوری اسالمی ایران به دنبال توسعه روابط با همسایگان 
است و این را با اعتقاد دنبال می کنیم و مجلس هم بر توسعه 
روابط با همسایگان جدیت دارد.عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس گفت: اگر برخی از کشورهای منطقه 
که تحت تاثیر بیگانگان بودند به ارتباط با همسگان سوق داده 
شوند ما استقبال خواهیم کرد، زیرا ما کشوری مستقل هستیم 
لذا کشورهایی که می خواهند روابط را توسعه دهند باید از زیر 

بار کشورهای فرا منطقه ای بیرون بیایند

رضا زاده :
بازرچه مرزی بازارچه مرزی مشترک 
کوزه رش-گلینجک راه اندازی شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: به وزارتخانه های کشور و خارجه پیشنهاد دادیم که 
در سلماس بازارچه مرزی مشترک کوزه رش-گلینجک راه اندازی 
شود. یعقوب رضا زاده در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملت با تاکید بر لزوم توجه وزاتخانه های کشور به بحث کولبران 
گفت: شهرستان مرزی سلماس در آذربایجان غربی ۹۲ کیلومتر با 
کشور ترکیه مرز دارد و همجوار با استان وان است.عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: مرز نشنیان دو 
کشور ایران و ترکیه، عشایر ُکرد نشین هستند به همین دلیل با 
یکدیگر نسبت های قومی و خویشاوندی مشترکی دارند.وی افزود: 
به وزارتخانه های کشور و خارجه پیشنهاد دادیم که در سلماس 
بازارچه مرزی مشترک کوزه رش-گلینجک راه اندازی شود و روزانه 
۱۰۰ نفر  که دارای کارت پیله وری هستند کاالهایی که مصرف 
شهرستانی و استانی دارند با نظر نماینده فرماندار و نماینده گمرک 
از ترکیه وارد کنند و در مقابل آن ها همین عمل را انجام دهند.رضا 
زاده بیان کرد: دوم پیشنهاد ایجاد شهرک صنعتی در کنار بازارچه 
های مرزی است تا مواد غذایی،مواد خام اولیه مبادالت مرزی خوب 
را شکل دهد که ضمن ایجاد درآمد برای دولت، جوانان مرزنشین 
مجبور به کارکردن در دیگر شهرهای نخواهند بود.وی تاکید کرد: 
با افتتاح بازارچه مرزی سلماس ضمن تامین معیشت مرزنشینان و 
این شهر انتفاع اقتصادی خواهد برد و شاهد از دست دادن جوانان 

در برف و زمستان و کوالک نباشیم.

جوکار:
طرح اصالح قانون شوراها پس از انتخابات 

به صحن علنی ارجاع می شود
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: طرح اصالح 
قانون انتخابات پس از انتخابات به صحن علنی ارجاع می شود و 
به بررسی جزئیات آن خواهیم پرداخت. محمد صالح جوکار در 
گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، به آخرین وضعیت 
طرح اصالح قانون انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت: اصالح 
قانون انتخابات در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده، اما با 
توجه به برخی از ایراداتی که در این قانون وجود داشت در حال 
حاضر مسکوت مانده است.نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش 
ندوشن و دهستان سورک در مجلس افزود: مولفه هایی در این 
قانون، همچون بررسی تعیین صالحیت ها، نظارت بر انتخابات 
و عملکرد شوراها در طول چهارسال و البته بعد اجرایی هم 
امور داخلی  گنجانده شده است.رئیس کمیسیون شوراها و 
مجلس اظهار کرد: تجربیات خوبی در ثبت نام کاندیداهای 
شوراها سال ۱۴۰۰ به وجود آورده ایم که بعد از انتخابات آنها را 
جمع بندی خواهیم کرد و اصالحات انجام می شود و مجددا به 
صحن ارائه خواهد شد.وی بیان کرد: در حال حاضر این طرح 
دو شوری و به کمیسیون ارجاع شده و در شور دوم اصالحات 

را انجام خواهیم داد و پس از آن به صحن ارجاع می شود.

مانع تراشی کانادا برای حضور اتباع ایرانی 
در انتخابات

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از رفتار دولت 
کانادا در جلوگیری از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در 
این کشور که باعث خواهدشد ایرانیان به ناچار به مرز آمریکا سفر 
کنند، گفت: این اقدام کانادا حکایت از عدم اعتقاد آنها به حقوق 
بشر دارد. ابوالفضل عموئی در گفت وگو خبرنگار خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، انتخابات را فرصت تعیین سرنوشت مردم کشورمان 
برای تعیین رویکرد مدیریت اجرایی ۴ سال آینده کشور دانست و 
گفت: الزم است زمینه حضور حداکثری ایرانیان در انتخابات فراهم 
شود که بر این اساس در داخل تالش هایی صورت گرفته و در 

خارج نیز تالش هایی در دست اقدام است.

وزیر کشور:
شاهد حضوری پرشور، سالم و قانونی

 در انتخابات خواهیم بود
وزیر کشور با بیان اینکه تمامی مقدمات، ظرفیت ها و امکانات 
برای برگزاری انتخابات سالم و قانونی در کشور فراهم است، 
گفت: در روز ۲۸ خرداد ماه شاهد حضور پرشور مردم و شرایط 

امن، سالم و قانونی برای انتخابات در کشور خواهیم بود. 
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا 
انتخابات  نشست مشترک ستاد  در حاشیه  فضلی  رحمانی 
کشور و هیات اجرایی مرکزی انتخابات با حضور حجج اسالم 
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، سید محمود علوی 
وزیر اطالعات و سایر اعضای حقوقی و حقیقی هیات اجرایی 
مرکزی انتخابات به صورت مشترک با اعضای ستاد انتخابات 
کشور، در محل وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه ستاد 
انتخابات کشور از نزدیک همه موضوعات مرتبط با انتخابات 
را رصد و کنترل می کند؛ گفت: در نشست ، موضوع اطلس 
مساله  و  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  انتخابات؛  امنیتی 

مشارکت انتخاباتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزیر کشور با بیان  این موضوع که امنیت انتخابات از اولویت 
های بسیار مهم ستاد انتخابات کشور است، گفت: در جلسه 
گزارش های مرتبط با انتخابات درحوزه امنیت انتخابات که از 
دی ماه سال گذشته با تشکیل ستاد امنیت انتخابات پیگیری 

شده، ارائه شد.
رحمانی فضلی با اشاره به گزارش های ارائه شده از سوی ستاد 
امنیت انتخابات کشور، گفت: در شرایط جاری مواجه با موضوع 
امنیتی خاصی در زمان انتخابات نخواهیم بود. البته مسائل 
مستحدثه قابل پیش بینی است که این مورد را کامال رصد 

می کنیم و آمادگی پیشگیری در موارد احتمالی را داریم.
وزیر کشور درخصوص دیگر دستور کار جلسه که به موضوع 
کرونا و مسائل بهداشتی الزم در زمان تبلیغات و روز رای گیری 
اختصاص داشت، گفت: در این خصوص هم تعداد شعبه ها و 
هم ساعات رای گیری افزایش یافته و همچنین تالش  بر این 
است  که شرایط مطلوب بهداشتی در تمام شعبه ها محقق 
شود.فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا تصریح کرد: در 
کنار تالش برای رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی، با 
هماهنگی وزارت بهداشت و جمعیت هالل احمر، شاهد حضور 

ناظرین بهداشتی در شعبه ها خواهیم بود.
وزیر کشور با اظهار این موضوع که همه این اقدامات با هدف 
حفظ سالمتی و ایمنی مردم صورت می گیرد، گفت: امیدواریم 
اصول  رعایت  حداکثر  شده،  اندیشیده  مختلف  تمهیدات  با 

بهداشتی را در انتخابات داشته باشیم.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از صحبت هایش درخصوص 
برخی نگرانی های مطرح شده درخصوص روز رای گیری نظیر 
کمبود تعرفه و یا قطعی برق هم گفت: همه پیش بینی های 
الزم در این خصوص انجام گرفته و جای هیچ گونه نگرانی 
نیست.رحمانی فضلی با اشاره به اینکه به هر دو وزارتخانه نیرو 
و ارتباطات اعالم شده که در روز رای گیری نباید هیچ قطعی 
برق و ارتباطات در کل کشور اتفاق بیفتد، گفت: مسئوالن این 

وزارتخانه ها قول داده اند قطعی صورت نخواهد گرفت.
وزیر کشور درخصوص موضوع تعرفه ها هم گفت: تعرفه ها به 
اندازه کافی بلکه ۱۰ درصد بیش از آن توزیع شده  است و هیچ 

مشکلی وجود ندارد.
موضوع دستگاه های احراز هویت الکترونیک از دیگر محورهای 
مورد اشاره وزیر کشور بود که در این خصوص گفت: همه 
این دستگاه ها مجهز به باتری و آفالین هستند و برای همین 

نگرانی درخصوص هک این دستگاهها مطلقا وجود ندارد.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه ستاد انتخابات کشور تمام 
ابزارهای الزم را برای برگزاری انتخاباتی کامال سالم و بی عیب 
به کار خواهد گرفت؛ گفت: با قاطعیت و صراحت می گویم که 
در فرآیند رای گیری از ابتدای حضور مردم در شعبه ها، ثبت نام 
و رای گرفتن و رای دادن تا مرحله شمارش نهایی که شامل 
تجمیع نهایی هم خواهد شد، با اطمینان عرض می کنم که به 
هیچ وجه در این فرآیند امکان هیچگونه تخلف و تقلبی واقعا 

وجود ندارد.
وزیر کشور با اشاره به تجربه دوره قبل انتخابات گفت: در دوره 
قبل هم برخی شکایت ها از عوامل مطرح شد که همه اینها 
در قوه قضاییه رسیدگی شد و تقریباً بیش از ۹۰ درصد آنها 
منجر به تبرئه شد و بقیه هم در فرآیند مرتبط با رای نبوده 
است و مثال مربوط به جانبداری در قالب صحبت و کالم بوده 
است. این احکام هم که قوه قضائیه صادر کرد بحمدا... موجب 
روسفیدی همه عزیزانی شد که در مراحل مختلف به ما کمک 
می کنند.بررسی شرایط مشارکت در انتخابات دیگر دستور کار 
جلسه نشست مشترک عوامل هیات اجرایی مرکزی با ستاد 
انتخابات کشور بود و در این خصوص وزیر کشور خاطر نشان 
کرد: مشارکت موضوع مهمی است اما در شرایط کرونایی فعلی 
کانون های مشارکت آفرین در کشور با کندی و عدم فعالیت 
مواجه هستند.وزیر کشور با اشاره به مدارس و دانشگاه ها و 
مساجد که از مهم ترین کانون های مشارکت آفرین انتخابات 
در کشور طی دوره های گذشته انتخابات بوده اند؛ گفت: این 
مراکز اکنون به خاطر کرونا تعطیل هستند دانشگاه ها از نظر 
مشارکت سیاسی بسیار مهم هستند اما اکنون تعطیل است؛ 
مساجد هم که محل برگزاری اجتماع و نماز هستند در حال 

حاضر با تعداد اندکی فقط در حد نماز فعال هستند.
رحمانی فضلی همچنین به فعال نبودن ستادهای نامزدها در 
مراکز استان ها و شهرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
اکثر نامزدها در شهرستان ها و استان ها هنوز ستادی ندارند و 

علی القاعده وقتی ستاد ندارند، فعالیتی هم ندارند.
وی در این خصوص گفت: ستاد انتخابات کشور برای برگزاری 
میتینگ ها با شرط امکان استفاده از ۳۰ درصد فضا مجور داده 

 است اما تا امروز میتینگی هم برگزار نشده است.
شرایط  در  کرد:  درخواست  راستا  این  در  فضلی  رحمانی 
کنونی بایستی  همه دستگاه ها، مردم و کانون های سیاسی و 
اجتماعی که توان تأثیرگذاری دارند، فعال شوند و به پرشور 
شدن انتخابات کمک کنند.وزیر کشور به آغاز تبلیغات انتخابات 
شوراهای شهر و روستا به عنوان زمینه ای برای پرشور شدن 
فضای انتخابات در کشور اشاره کرد و گفت: امیدواریم با شروع 
افزایش  در  تبلیغات  این  شهر،  شوراهای  انتخابات  تبلیغات 
فضلی  باشد.رحمانی  موثر  تبلیغات  بازار  گرمی  و  مشارکت 
درخصوص مسائل مطرح شده در خصوص مناظرات و برنامه 
تبلیغاتی نامزدها هم گفت: برخی اعضا درباره بهبود مناظره ها 
و برنامه های تبلیغاتی کاندیداها پیشنهاداتی داشتند که این 
پیشنهادات در جلسه  کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست 

جمهوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ریاست  انتخابات  سیزدهمین  نامزد 
جمهوری گفت: اقتصاد ایران را از خام 
فروشی نجات می دهم و به جایی می 
کنیم. محسن  وارد  را  نفت  که  رسیم 
اظهار کرد:  ما  ایران  برنامه  در  رضایی 
رییس  که  خورم  می  تاسف  واقعا 
اتاق ها را بسته و وزیر  جمهور ما در 
خارجه نیز با شنیدن شکایت ایرانیان، 
این شکایت را به معاونان می سپارد و 
سفیر هم کمتر رسیدگی می کند. من 
به این اوضاع پایان می دهم.در دولت 
نهم و دهم شورای عالی ایرانیان خارج 
کشور اقدام خوبی بود که آنرا فعال می 
کنم و خودم نیز پیگیر هستم.سیستم 
سراسر سفارتخانه ها را فعال می کنم 
از  خارج  ایرانیان  ندارد  حق  کسی  و 
کشور را معطل کند و به این شرایط 
پایان می دهم.وی درباره نقش نفت در 
اقتصاد عنوان کرد: مشکل اصلی ما این 
است تولیدمان راه نیفتاده است. برنامه 
ای برای راه اندازی تولید ملی دارم و 
براساس آن نفت در داخل مصرف می 
شود و به جایی می رسیم که روزانه یک 

میلیون بشکه نفت وارد کنیم.
ما نفت و معدن را خام می فروشیم و 
کشاورزی ما خام فروشی دارد. استراتژی 
یک  برسد حتی  روزی  است  این  من 
بشکه نفت صادر نکنیم و هرمقداری که 
الزم داریم وارد کنیم ودرباره گاز نیز این 

شرایط به وجود خواهد آمد.
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
های  فراورده  بر  عالوه  داد:  توضیح 
نفتی، صنایع پایین دستی نفت و گاز 
و پتروشیمی را فعال می کنیم. امروز 
بسیاری از محصوالت پتروشیمی به کره 
جنوبی و آلمان می رود و پس از چند 
برمی  ایران  به  باالتر  قیمت  با  پروسه 
گردد. ما اقتصاد ایران را از خام فروشی 
در همه زمینه ها نجات داده و ایران را 
صنعتی می کنیم. فناوری های جدید 
صنایع  همچنان حرص  ما  و  آید  می 
قبلی را می خوریم. مدل تولید موشک 
های مدرن در سپاه تجارب خوبی به 
وارد  را  موشک  روزگاری  در  داد.  من 
ایران می کردیم و با مهندسی معکوس، 
به مدرن ترین موشک های منطقه ای 
رسیدیم.رضایی ادامه داد: تجربه خوبی 
نظامی  صنایع  شدن  صنعتی  در  که 
بدست آوردیم پشتوانه خوبی برای ما در 
خودرو سازی و صنایع خانگی و صنایع 

کشاورزی و معدنی خواهد بود.
مقابله با بدعهدی های برجام

وی تصریح کرد: غربی ها همه جا بد 
عهد نیستند و امروز چرا با احترام با قایق 
های تندروی ما در تنگه هرمز برخورد 
می کنند و اسم و مشخصات خود را 
مودبانه می دهند و امروز فارسی هم یاد 
گرفته اند. اقتدار احترام به وجود می 
آید و ضعف تهدید ایجاد می کند. اقتدار 
احترام ایجاد می کند و هرچه ضعیف 
تر باشیم بیشتر تحقیر می شویم. ما 
ملت صلح طلب هستیم و دنبال جنگ 
نبوده و نیستیم. بسیاری از جنگ های 
می  درست  سیاستمداران  را  عالمی 
کنند و نظامیان آنرا حل می کنند. در 
ایران سیاستمداران و نظامیان و نخبگان 
ملتی باهوش و درایت هستند از اینرو 
با اقتدار احترام به وجود می آید و بد 
عهدی غربی ها به دلیل ضعف ما است.

جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
تاکید کرد: میدان و دیپلماسی دو روی 
یک سکه هستند و من با اقتدار ایران در 
زمینه اقتصاد و فناوری ها و دیپلماسی، 
برجام را عملیاتی می کنم وطرفین را 
مجبور می کنم به برجام عمل کنند و 
شرایط اقتصادی را به جایی می رسانم 
که طرفین با التماس به برجام برگردند. 
جدی  های  بحث  برجام  طرفین  با 
خواهم داشت و به نتیجه می رسانم تا 

برجام عملیاتی شود.
نخبگان خارج از کشور

دانشمندان  گفت:  ادامه  در  رضایی 
فرهیخته در همه زمینه ها از ایرانیان 
در خارج از کشور وجود دارند و تا اینها 
هستند نیاز نداریم از افراد دیگر کشورها 
مشاوره بگیریم و من در مقابله این افراد 
تعظیم می کنم تا دوباره ایران را بسازیم 

و ایران را به شکوه خود برسانیم. 
تمدنساز  و  فرهنگساز  همیشه  ایران 
بوده و تولید علم و فرهنگ داشته و از 
اینرو از این نخبگان دعوت به همکاری 
خواهم کرد.وی در ادامه درباره مدیریت 
جهادی کشور نیز عنوان کرد: اگر برنامه 
نداشتم نمی آمد و وقت مردم را نمی 

گرفتم و اینرا خیانت می دانم.
 این پست ها امانت است. من اقتصاد را 

می فهمم و از ۱۷ سالگی وارد سیاست 
شدم پس مسائل سیاسی را می فهمم 
دانم و  نیز می  را  و موضوعات دفاعی 
کردیم  بیرون  سرزمین  از  را  دشمن 
پس روحیه و مدیریت جهادی دارم و 
مدیریت بومی را می پسندم. مدیریت 
جهادی از مشخصه های انقالب ما است 
قاسم  جمله  از  ساله  جوانان ۲۰  با  و 
سلیمانی و مهدی باکری جنگ را پیش 

بردیم.
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
به  دولتمردان  متاسفم  کرد:  تصریح 
مهم  من  برای  نداد.  اهمیت  جوانان 
طلب  اصالح  یا  اصولگرا  جوان  نیست 
که  گردم  می  قهرمانانی  دنبال  است 
ایرانی  هر  و  کنیم  حل  را  مشکالت 
کشور  از  خارج  و  داخل  در  شایسته 
درگیر کار می شود و دولت برای همه 

ایرانیان به این روش شکل می گیرد.
ارز دانشجویی

رضایی اظهار کرد: اولین کاری که درباره 
ارز دانشجویی می کنم تثبیت قیمت 
دانشجویان  تمامی  سپس  است.  آن 
خارج از کشور که رساله خود را درباره 
نیازهای صنعتی و کشاورزی و انتقال 
فناوری انجام دهند به آنان مبلغ ارزی 
می دهیم. همچنین تالش می کنیم 
با  کشور  از  خارج  دانشجویان  فعالیت 
بنگاه های خصوصی ایران شکل گیرد 
و هربنگاه خصوصی که این دانشجویان 
مسائل  در  دهد  قرار  پوشش  تحت  را 
مالیاتی آن بنگاه، این امر درنظر گرفته 
سیاست  این  داد:  ادامه  شود.وی  می 
ارتباط بین دانشجویان داخل و خارج 

از کشور را شکل می دهد.
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
و  کوچک  ما  های  بنگاه  کرد:  عنوان 
متوسط هستند و در بازاریابی ضعیف 
هستند. این مسئله بازاریابی بسیار مهم 
است. بدون برندهای بزرگ نمی توانیم 
صادرات کنیم اما این برندها را به بنگاه 
های کوچک وصل می کنیم. از طرفی 
باید زنجیره ارزش کشاورزی و صنعتی 

را شکل دهیم.
رضایی در ادامه یادآور شد: من اقتصاد 
کالن تدریس می کنم. اساس اقتصاد 
این کار،  به ثبات است و الزمه  کالن 
تنظیم درست سیاست های اقتصادی 
است. متاسفانه افراد مدعی اقتصاد در 
بانک مرکزی خراب کردند و این افراد 

معادالت تیلور را نمی دانند.
شرکت های دانش بنیان

اقتصاد  وی توضیح داد: در دهه اخیر 
دیجیتالی و دانش بنیان در حال رشد 
است و رمز ارزها نیز جهش خوبی داشته 
مورد غفلت  نوین  فناوری های  این  و 
ریاست  با  معاونت  یک  و  است  دولت 
اقای ستاری داریم که با وزارتخانه ها 
بیگانه است. همه این جزیره های جدا 
را یکپارچه می کنم تا به صنعت و بخش 
خصوصی وصل شود. همچنین همه این 
بخش ها به صورت یکپارچه می شوند.

جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
در  که  نوآوری  و  نظریه  و  علم  افزود: 
دانشگاه تولید می شود باید به شرکت 
محصول  و  رسیده  بنیان  دانش  های 
تولید و به صنعت و بازارهای بین المللی 
برسد. این چرخه امروز معیوب است و 

این حلقه را کامل خواهم کرد.
رضایی همچنین درباره نقش ایرانیان 
ها  سازی  تصمیم  در  کشور  از  خارج 
خارج  ایرانیان  عالی  شورای  در  گفت: 
از کشور به صورت سایت جمع سپاری 
نظرات ایرانیان را می گیریم و در هیات 
دولت این نظرات را می گیریم و اعمال 
سال   ۸ در  شد:  یادآور  کنیم.وی  می 
دوره ریاست جمهوری ام انتقال نسلی 
را انجام می دهم. اداره کشور به سمت 
پیری در حال حرکت است و جوانان 
را می شناسم و روحیه اعتماد به آنان 
را دارم. ما دانش مربی گرایانه داریم و 
می دانیم چطور جوانان فرایند مورد نظر 
را طی کنند. دانش تجربی ما در کار با 
جوانان فوق العاده است و این توانایی را 

می بینیم که انتقال بین نسلی رخ دهد. 
دلیل  به  جوانان  بین  های  فرسودگی 

عدم اعتماد به آنان است.
فرهنگ

جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
دنیا  در  فرهنگساز  کشورهای  گفت: 
برخی  است.  دست  انگشتان  از  کمتر 
کشورها می توانند صنعت را گسترش 
دهند اما فرهنگ ندارند اما ایران ما در 
تولید فرهنگ بی نظیر است و اقوام ما 
نیز در این بخش فعال هستند و هریک 

آداب و سنت های خود را دارند.
اقوام ما بی  ادامه داد: فرهنگ  رضایی 
سابقه است و کشورهای دیگر به ندرت 
مانند ما می توانند فرهنگسازی کنند. 
استان های ما بسیار غنی هستند و قطعا 
اوضاع وزارت ارشاد را سامان می دهم. 
یک نفر را در وزارت ارشاد منصوب می 
کنند که کم ضرر باشد. به وزارت ارشاد 
اختیار می دهیم. البته فرهنگ فقط به 
دولت بر نمی گردد و دانشگاه و حوزه 
های علمیه موثر هستند.وی توضیح داد: 
ما کانون تمدن هستیم و در هر استان 
باید یک پروژه بزرگ اقتصادی فرهنگی 
داشته باشیم تا کانون اقتصادی فرهنگی 
استان ها تشکیل شود. دلم می خواهد 
هر استان را بزرگ بشماریم. به جوانان 
ایران خیلی اعتقاد دارم و مدیران می 
توانند جوانان را به سرعت رشد دهند. 
ما یک شب ۶۰ هزار نفر را از اروند عبور 
دادیم و ۲ هزار غواص در دریای طوفانی 
خودروی  توانیم  نمی  امروز  اما  رفتند 
خود را درست کنیم.این نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری تاکید کرد: از جوانان 
استفاده  اقتصاد  و  فرهنگ  در ساخت 
خواهم کرد و قطعا جوانان معجزه ساز 

خواهند بود.
تولید

رضایی یادآور شد: تولید بدون بازار کارایی 
ندارد از اینرو بازار و تولید دو نیم کره هستند 
که باید بهم وصل شوند تا کره اقتصاد ملی 
شکل گیرد. همان اندازه که تولید ملی 
اهمیت دارد بازارهای خارجی مهم است و 
دیپلماسی را جدی می گیرم و رایزن های 
اقتصادی را از تجار و اقتصاددانان انتخاب 
کرده تا نیازهای بازارهای بین المللی را 
شناسایی و به کارآفرینان معرفی کرده و 

مشکالت آنان را حل کنند.
وی اظهار کرد: باید بازارهای منطقه ای 
را فعال کنیم و کارآفرینان را برای فتح 
منطقه توجیه می کنیم. معتقدم باید در 
ایجاد کنیم  بازار داخلی قدرت رقابت 
رقابت  بازارهای خارجی  در  بتوانیم  تا 
خارجی  از  را  داخلی  بازار  باید  کنیم. 
ها بگیریم و در اینصورت در بازارهای 
بین المللی می توانیم رقابت کنیم. باید 
قرار  کار  در دستور  را  نوسازی صنایع 
در  را  ایرانی  کاالهای  رقابت  و  دهیم 
داخل با کاالهای خارجی تقویت کنیم.

جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
گفت: تحریم ها را با قیچی قطع می 
کنیم و یک طرف این قیچی دیپلماسی 
و یک طرف تولید و بی نیازی از واردات 
است. اگر این قیچی را درست کنیم این 

تحریم ها را برمی داریم.
رضایی درباره رفع مشکالت بانکی نیز 
یادآور شد: اگر اف ای تی اف تصویب 
شود بانک های خارجی نمی توانند با 
باشند  تبادل داشته  ایرانی  بانک های 
استاندارد  این  خاورمیانه  بانک  تنها  و 
را دارد که بسیار کوچک است از اینرو 
ایرانی را مورد تجدید  باید بانک های 
نظر قرار دهیم.وی ادامه داد: سعی می 
کنیم وام های کوچک و متوسط را در 
دستور کار قرار دهیم و در عین حال 
رتبه بندی مشتریان نیز اتفاق بیفتد. 
اگر این رتبه بندی انجام شود مشتریان 
اعتباردهی می شوند. در این شرایط وام 

دهی تسهیل می شود.
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
درباره اقتصاد مقاومتی گفت: این اقتصاد 
۲۴ بند دارد که در مجمع طراحی شد و 
نتیجه رایزنی با کارشناسان و وزارتخانه 
خدمت  و  آماده  مجمع  صحن  در  ها 

از  پس  و  دادیم  رهبری  معظم  مقام 
اصالح ایشان، به وزارتخانه ها ابالغ شد. 
اقتصاد مقاومتی را به تصویب مجلس 
می رسانیم و آنرا براساس قانون به اجرا 
می رسانیم. اگر اقتصاد مقاومتی قانون و 
اجرا می شد تحریم نمی شدیم و این 

شرایط ایجاد نمی شد.
تصریح  اقتصادی  رکود  درباره  رضایی 
کرد: متاسفانه امروز و فردا کردن دولت 
باعث شد برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
به  ها  گشایش  شود.  روبرو  مشکل  با 
امروز و فردا وعده داده شد و سمت و 
سوی تولید و تجارت کارآفرین تعیین 
نشد و اقتصاد ایران به اصطالح شرطی 
و معطل رابطه ایران با آمریکا و اروپا شد.

وی افزود: این شرایط اقتصاد را به رکود 
برد. البته تحریم ها بی تاثیر نبود اما 
را دور زدند و  کارآفرین ها تحریم ها 
کردند.  وارد کشور  نوین  فناوری های 
می شد تحریم ها را دور زد اما دوستان 
ما در دولت دانش مدیریت اقتصاد در 
را  اقتصاد در صلح  نداشتند  را  تحریم 
مشروط به درآمدهای نفتی بلد بودند 
اما اقتصاد بحرانی را مدیریت نکردند و 

ما برای این اتفاق برنامه داریم.
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
درباره مسکن نیز گفت: تولید و خرید 
مسکن دو موضع مهم است. پیمانکاران 
تولید را به بازار سرمایه وصل می کنیم. 
خرید  قدرت  شرایط  این  در  مردم 
را  مهر  مسکن  طرح  و  ندارند  مسکن 
بیهوده تعطیل کردند. این تجربه را در 
کنار اکباتان را داریم و با جمع بندی به 
این نتیجه رسیدیم هر زوج جوان ۱۰ 
درصد آورده داشته باشد و ما ۹۰ درصد 
به او وام می دهیم و سود بانکی را نیز 
۴۰ تا ۵۰ ساله درنظر می گیریم تا فشار 

ایجاد نشود.
آمریکا  و  اروپا  در  داد:  ادامه  رضایی 
باید اقساط را  این شرایط وجود دارد. 
شکست و بانک هم ۹۰ درصد وام دهد. 
امروز فقط بانک مسکن وام می دهد و 
ما از همه بانکها می خواهیم این کار را 
انجام دهند و من نام این اتفاق را نهضت 

خانه سازی ایرانیان گذاشتم.
ما دولت شایستگان  وی گفت: دولت 
خواهد بود و دست شایستگان داخلی 
افراد  این  از  و  بوسم  را می  و خارجی 

کارآمد دعوت می کنند.
عاملین نجات کشور خود نیازمند

 نجات هستند
عاملین  اینکه  بیان  با  رضایی  محسن 
نجات کشور خود نیازمند نجات هستند، 
گفت: دولت اقدام و تحول حتما برجام 

را با دیپلماسی واقعی انجام می دهد.
محسن رضایی با بیان اینکه در طول 
تاریخ انقالب و هشت سال دفاع مقدس 
شاهد بودیم هرگاه زمینه را به جوانان 
دادیم افتخارات و پیروزی های بزرگی 
را کسب کردند، اظهارداشت: در حال 
حاضر جوانان خود مشکالت بسیاری 

دارند و دچار سردرگمی شده اند.
با  ریاست جمهوری ۱۴۰۰  کاندیدای 
نجات کشور خود  عاملین  اینکه  بیان 
نیازمند نجات هستند، بیان کرد: دولت 
من ترکیبی از جوانگرایی و تجربه گزایی 
است، در دولت اقدام و تحول تجارب 
نسل اول و دومی ها در کنار انرژی نسل 

سوم و چهارم کشور قرار می گیرد.
تربیت  مراکز  اندازی  راه  از  رضایی 
استانهای  در  کشور  آینده  زمامداران 
مختلف خبر داد و خاطرنشان کرد: با 
این کار هم مشکل جوانان مرتفع می 
برای  متخصصی  نیروهای  هم  و  شود 

اداره کشور تربیت می شود.
وی در خصوص حل مشکالت مسکن 
خانه  نهضت  طریق  از  گفت:  جوانان، 
سازی مشکل مسکن جوانان مرتفع می 
شود، ما تولید کنندگان را به بازار سرمایه 
و خریداران مسکن را به بانک ها متصل 
می کنیم، بانک ها موظف می شوند به 
هر زوج جوانی که ۱۰ درصد آورده داشته 
باشند، ۹۰ درصد وام بلند مدت دهند.

جمهوری  ریاست  انتخایات  کاندیدای 
۱۴۰۰، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۶۵ 
هزار فوق لیسانس و دکترا در کشور وجود 
دارد که ما از طریق سامانه جمع سپاری 
نیازهای  و  بندی  را دسته  ها  تخصص 
پروژهشی وزارتخانه ها را به آنها داده و 
ماهانه به آنها حقوق می دهیم.رضایی در 
خصوص وضعیت مذاکرات در دولت خود، 
گفت: دولت اقدام و تحول حتما برجام با 
دیپلماسی واقعی و نه کاغذی و التماسی 
جدی گرفته و آمریکا را ملزم به اجرای 
تعهداتش می کنیم، اما کشور را معطل 

این مذاکرات نمی کنیم.

رضایی: 

اقتصاد ایران را از خام فروشی نجات می دهم

سیاسی
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وزیر راه و شهرسازی در سفر به آستارا خبر داد؛
راه ریلی موجود در منطقه نخجوان

 احیا می شود
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی 
گیالن محمد اسالمی در محل پایانه مرزی شهرستان آستارا 
اظهار کرد: در سفر به جمهوری آذربایجان از زیرساخت های 
ریلی و جاده ای کشور در مرزهای آستارا، نخجوان و مناطق 
که  گرفت  صورت  بازدیدی  قره باغ  مناقشه  در  شده  آزاد 
با  دیدار  جریان  در  اینکه  بیان  با  بود.وی  رضایت بخش 
معاون نخست وزیر جمهوری آذربابجان تفاهم نامه ای بین دو 
کشور به امضا رسید، افزود: بر روی این تفاهم نامه نزدیک 
دو سال برنامه ریزی شده و در قالب آن به واسطه ارتقای 
شمال  کریدور  کشور،  دو  جاده ای  و  ریلی  زیرساخت های 
به جنوب و کریدور شرق به غرب بیشتر از گذشته فعال 
تا محور  اینکه در تالش هستیم  اشاره  با  می شود.اسالمی 
رشت به آستارا به سمت باکو در آینده ای نزدیک تکمیل 
و مورد بهره برداری قرار گیرد، گفت: با افتتاح این اتوبان، 
مسیر آستارا به باکو از ۶ ساعت به ۲ و نیم ساعت کاهش 
می یابد و مشابه این اتوبان در مسیر مرزهای روسیه نیز در 
دست اقدام است.وی با اشاره به بازدید از راه ریلی موجود 
در منطقه نخجوان جمهوری آذربایجان یادآور شد: احیای 
این محور برای دو کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
زیرا از ظرفیت های کریدور شمال به جنوب است که قبل 
محور  از  بار  تن  میلیون  هفت  سابق  شوروی  فروپاشی  از 
اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  می شد.وزیر  جابه جا  فوق 
تمام در  با جدید  اردبیل  پارس آباد  پایانه ریلی در  احداث 
دست پیگیری است، افزود: احداث این پایانه دو ماه پیش 
با  امیدواریم  و  گرفت  قرار  تصویب  مورد  دولت  هیات  در 
اجرای این مصوبه پایانه ریلی جدید با سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در شهرستان پارس آباد راه اندازی شود.

جانشین ستاد کرونای استان قزوین: 
صاحبان استخرها در قزوین ٣۰۰ میلیون 

تومان تسهیالت قرض الحسنه دریافت می کنند 
صاحبان  گفت:  قزوین  استان  کرونای  ستاد  جانشین 
استخرهایی که به دلیل تعطیل شدن در ایام کرونا متضرر 
شده اند ۳۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه دریافت می 
کنند. منوچهر حبیبی عصر شنبه در جلسه ستاد کرونای 
اظهارداشت:  شد  برگزار  استانداری  در  که  قزوین  استان 
روند بستری ها و فوتی در استان قزوین نزولی شده و روبه 
کاهش است اما در روزهایی که تبلیغات انتخابات آغاز شده 
به مراقبت ویژه نیاز داریم تا دچار بحران کرونا نشویم. وی 
پیش  در  را  خرداد   ۲۸ به  منتهی  آخر  هفته  کرد:  اضافه 
ساز  مشکل  نکنبم  رعایت  را  بهداشتی  نکات  اگر  و  داریم 
می شود.حبیبی تصریح کرد: موارد پروتکل های بهداستی 
تهیه و به ستادهای انتخاباتی ابالغ شده و در راستای رفع 
 ۱۱۸۷ تعداد  گیری  رای  روز  در  مردم  نگرانی  و  دغدغه 
ناظر و مراقب بهداشتی در تمام شعب مستقر خواهند شد 
کنند. رعایت  را  بهداشتی  های  پروتکل  دهندگان  رای  تا 

جانشین ستاد کرونای استان قزوین یادآورشد: تمام امکانات 
ماسک،  جمله  از  کرونا  مدیریت  با  مرتبط  تجهیزات  و 
مشکلی  تا  است  شده  مهیا  عفونی  ضد  مواد  و  دستکش 
انتخابات نداشته باشیم.حبیبی گفت: برای جبران  در روز 
ضرر و زیان مشاغل مختلف بویژه صاحبان استخرها قرار 
شد مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه در 
اختیار مالکان استخرها قرار گیرد.وی اضافه کرد: همچنین 
مقرر شد شرکت و دستگاههای خدماتی مرتبط با خدمات 
عمومی مانند برق و گاز از قطع خدمات به دلیل بدهی تا 

اطالع ثانوی خودداری کنند.
جانشین ستاد کرونای استان قزوین بیان کرد: اماکن موقوفه  
و مذهبی غیر دولتی هم مجازند اجاره خود را افزایش ندهند 
و مانند سال قبل محاسبه کنند و مجوزهای صادره برای همه 

فعالیت اصناف تا ۳۱ خرداد امسال مهلت و اعتبار دارد.
اعضای هیئت مدیره  انتخابات  اعتبار  اظهارداشت:  حبیبی 
اصناف و اتحادیه ها تا پایان شهریور ماه امسال تمدید شده 
و برگزاری انتخابات اتحادیه ها تا این زمان به تاخیر خواهد 

افتاد.

اعالم آمادگی مخابرات منطقه یزد 
در برگزاری هرچه بهتر انتخابات

مدیر مخابرات منطقه یزد در نشستی بر فراهم کردن تمهیدات 
الزم در برگزاری هرچه بهتر انتخابات پیش رو در استان تاکید 

کرد و از اعالم آمادگی کامل در این خصوص خبر داد.  
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه یزد، زارع  ضمن 
عدم  راستای  در  الزم  تمهیدات  اتخاذ  اهمیت  بر  تاکید 
برگزاری  زمانی  بازه  در  مخابراتی  و  ارتباطی  مشکل  بروز 
با  کرد:  اظهار  و شورای شهر   ریاست جمهوری  انتخابات 
تالش همکاران و برنامه ریزیهای فنی، تمامی زیرساختهای 
این  در  است.وی  شده  فراهم  خصوص  این  در  مخابراتی 
نشست که با حضور مسئوالن حوزه معاونت شبکه،تجاری، 
ریزی،بازرسی،  سیار،برنامه  ثابت،ارتباطات  ،تلفن  دیتا 
فناوری اطالعات و..برگزار شد،  تست پوشش دهی سامانه 
های مخابراتی در نقاط مختلف استان، تست تجهیزات و 
تشکیل   ، مخابراتی  سیستمهای  و  دستگاهها  مشکل  رفع 
بروز  صورت  در  خرابی  رفع  جهت  فنی  اکیپ  استقرار  و 
اقدامات و فعالیتهای مخابرات در  از جمله  را   ... مشکل و 
کارگزاران  باش  آماده  کرد:   عنوان  و  اعالم  خصوص  این 
روستایی و حضور در محل کار در زمان برگزاری انتخابات 
، ایمن سازی شبکه ، افزایش پهنای باند برای پاسخ گویی 
به نیازهای انتخاباتی وسرویس دستگاههای تغذیه برق را از 

دیگر برنامه های مخابرات منطقه استان یزد است.
وی ادامه داد: شرایط الزم برای تحت پوشش قرار گرفتن شعبه 
های اخذ رای اعم از شعبه های ثابت و سیار به شبکه های 

ارتباطی و مخابراتی مهیا شده است.
در ادامه مسئوالن مخابراتی حاضر در این نشست نظرات خود  
را جهت پیشبرد اهداف مخابراتی در راستای برگزاری انتخابات 

بدون مشکل به لحاظ فنی ومخابراتی اعالم نمودند .

دادستان قزوین: 
مردم باید زندگی با کرونا را با رعایت 

پروتکل های بهداشتی یاد بگیرند 
دادستان قزوین گفت: کرونا شرایط پیچیده ای دارد و شاید 
سالها با ما باشد لذا باید زندگی در کنار ویروس را با رعایت 
پروتکل ها بخوبی یاد بگیریم.  محمد قاسمی در جلسه ستاد 
کرونای استان قزوین که عصر شنبه در استانداری برگزار شد 
اظهارداشت: محدودیت های ایجاد شده یک الزام است و اگر 
برداشته شود حتما با پیک های خطرناک بیشتری مواجه می 
شویم لذا رفع آن منطقی نیست. دادستان استان قزوین گفت: 
متاسفانه برخی از مردم خیلی زود تهدید ویروس را فراموش می 
کنند و گویی شرایط عادی شده در حالی که هنوز واکسیناسیون 
کامل نشده و ویروس پیچیدگی خود را دارد و اگر غفلت کنیم 
موج جدیدی از بیماری رواج خواهد یافت.وی اظهارداشت: ویروس 
کرونا هم بسرعت تغییر ماهیت می دهد و هیچ تضمینی نیست 
که وارد پیک جدید نشویم لذا هر چقدر پیشگیری کنیم بهتر 
است چون هزینه کمتری دارد.قاسمی اضافه کرد: کرونا زندگی 
عادی مردم را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از مشاغل و کسب 
و کارهایی از جمله صاحبان اماکن ورزشی و استخرها را تعطیل 
کرده است لذا انتظار می رود این گروه از مالیات معاف شوند.

وی اظهارداشت: باید زندگی کردن با ویروس را یاد بگیریم و 
با آن کنار بیاییم و پروتکل های بهداشتی را در همه شرایط 

رعایت کنیم تا از این شرایط به سالمت بگذریم.  

استاندار قزوین: 
کاهش محدودیت و ممنوعیت در استان

 می تواند موجب بروز پیک بیماری جدید شود 
کاهش  و  ها  پروتکل  به  توجهی  بی  گفت:  قزوین  استاندار 
محدودیت و ممنوعیت های ناشی از کرونا در استان در آستانه 
انتخابات می تواند استان را وارد فاز پنجم بیماری کند لذا با 
آن مخالفیم. به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ هدایت اهلل 
جمالی پور عصر شنبه در جلسه ستاد کرونای استان قزوین که 
در استانداری برگزارشد اظهارداشت: ماههای سخت و طاقت 
فرسایی را از سال گذشته تاکنون سپری کردیم و بسیاری 
ایثار  آسیب دیدند و در این میان کادر درمانی و بهداشتی 
کردند و سالمت خود را برای تامین سالمت دیگران به خطر 
انداختند و حامی و ناجی بیماران بودند. جمالی پور تصریح کرد: 
پیچیدگی ویروس کرونا به گونه ای است که نمی توان رفتار 
آن را پیش بینی کرد و میزان شدت انتشار و آسیب پذیری آن 
به رفتار و رعایت بهداشت از سوی مردم بستگی دارد و هر جا 

پروتکل ها رعایت شده توانسته ایم وضعیت را کنترل کنیم.
استاندار قزوین یادآورشد: در آستانه انتخابات اگر به رعایت 
پروتکل های بهداشتی پایبند نباشیم و آن را جدی نگیریم می 
تواند صدمات جبران ناپذیری به استان وارد کرده و ما را وارد 
پیک دیگری کند لذا با رفع محدودیت و ممنوعیت ها مخالفیم.

وی در خصوص رفع محدودیت تردد شبانه در ایام تبلیغات 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  زمینه  این  در  گفت:  هم  انتخابات 

فرمانداری بررسی کرده و هر نظری دادند اجرا شود.
جمالی پور اظهارداشت: باید کمک  کنیم انتخابات با شور و 
نشاط بسیار باالیی برگزار شود و در شرایطی که امروز نزدیک 
۱۰۰ درصد تبلیغات در فضای مجازی است می توانیم از تجمع 

در میتینگ ها و ستادها پیشگیری کنیم.
ریاست  انتخابات  نامزدهای  از  کرد:  تصریح  قزوین  استاندار 
جمهوری و شوراها انتظار داریم از برگزاری میتینگ و تجمع در 
فضاهای بسته جدا خودداری کنند زیرا بشدت نگران هستیم 
که با پیک جدیدی مواجه شویم.وی گفت: صالح بر این است 
در آستانه انتخابات از رفع محدودیت ها جلوگیری شود تا وارد 

شرایط جدیدی نشویم و انتخابات دچار آسیب نشود.

کشف ٣7 کیلوگرم موادمخدر در عملیات های 
مشترک پلیس ایالم، استان خوزستان و همدان

کشف ۳۷  از  استان  انتظامی  فرمانده  قربانی/   بهار   – ایالم 
کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در ۲ عملیات مشترک با 
پلیس استان خوزستان و همدان خبر داد. سردار دالور القاصی 
مهر در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشت: 
مأموران مبارزه با موادمخدر استان در راستای مبارزه بی امان 
با فروشندگان موادمخدر و سوداگران مرگ و با انجام اقدامات 
فنی و اطالعاتی از اقدام ۳ قاچاقچی مبنی بر انتقال موادمخدر 
و  مطلع  ایالم  استان  سمت  به  دیگر  های  استان  سمت  از 
پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: 
کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
با تالش شبانه روزی و اقدامات و شگردهای خاص پلیسی 
پس از با هماهنگی مقام قضایی موفق به شناسایی و ردزنی 
این سوداگران مرگ شدند. فرمانده انتظامی استان ایالم ادامه 
داد : ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ایالم در ۲ 
عملیات جداگانه و مشترک با پلیس استان های خوزستان و 
همدان، در مجموع موفق به کشف ۳۷ کیلو مواد مخدر از نوع 
تریاک، توقیف ۲ دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ و پژو پارس و 
دستگیری ۳ قاچاقچی شدند. وی تصریح کرد: متهمان دستگیر 
شده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند. سردار 
القاصی مهر با تاکید بر اینکه پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر 
با اقتدار برخورد خواهد کرد از شهروندان خواست: در صورت 
خرید،  زمینه  در  مرگ  سوداگران  فعالیت  هرگونه  از  اطالع 
فروش و حمل مواد مخدر موضوع را سریعا به مرکز فوریت 

هاي پلیسي۱۱۰ اطالع دهند.

شهرک صنعتی روستای رستاق یزد
 به تلفن ثابت مجهزشد

تجهیزات و امکانات ارتباطی تلفن ثابت در شهرک صنعتی 
رستاق اشکذر نصب و راه اندازی شد.  به گزارش روابط عمومی 
مخابرات منطقه یزد ، به  منظور خدمات دهی مطلوب مخابراتی 
و ارتباطی به صاحبان مشاغل و تولید کنندگان داخلی، با نصب 
دستگاه کافو نوری در شهرک صنعتی رستاق شهرستان اشکذر 
بستر الزم برای برقراری ارتباطات تلفن ثابت و شبکه دیتا در 
این شهرک مهیا گردید.  در نصب این تجهیزات که با تالش 
کارشناسان فنی حوزه شبکه انجام شد،  ظرفیت ۹۶ پورت 
تلفن ثابت و ۳۲ پورت  ADSL برای واگذاری سرویس در 

خواستی تولیدکنندگان این منطقه فراهم شد.

با  گفت وگو  در  نیز  سلیمی  غالمرضا 
خبرنگار فوالد در توضیح رکورد تولید 
کیفی محصوالت ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
در اردیبهشت ماه اظهار کرد: در راستای 
تحقق شعار سال، شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان سازمانی متعالی و پیشرو همگام 
با رکورد کّمی در تولید، به کیفی سازی 

محصوالت اهتمام ویژه ای دارد.
در  هدف گذاری  اگرچه  افزود:  وی 
افزایش  بر  بزرگ  اقتصادی  بنگاه های 
کّمی محصوالت تولیدی است، اما در 
شرکت فوالد مبارکه و ناحیه فوالدسازی 
کیفیت  مداوم، شاخص  ریخته گری  و 
محصوالت هم هدف گذاری شده است.

ریخته گری  و  فوالدسازی  ناحیه  مدیر 
در  مبارکه گفت:  فوالد  مداوم شرکت 
سال گذشته نسبت به سال ۹۸، تمام 
ذوب های  شامل  کیفی  پارامترهای 
عیوب  کاهش  و  استاندارد  از  خارج 
محصوالت تولیدی با بهبود ۰.۵ تا ۲.۵ 
درصدی همراه بود که باید نسبت به 
مقیاس تولید ۷ میلیون تن فوالد خام 
روند  کرد:  اضافه  شود.وی  سنجیده 
کیفی سازی محصوالت در دو ماه ابتدای 
سال تداوم داشت و در اردیبهشت ماه 
رکورد کیفی سازی محصوالت در تاریخ 
شکل گیری شرکت فوالد مبارکه ثبت 
شرکت  محصوالت  کیفی  بازده  شد. 
به ۹۱ درصد رسید که  مبارکه  فوالد 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری  سهم 
مداوم، در رسیدن به این شاخص ویژه 

و مهم است.
سلیمی با تأکید بر اینکه افزایش کّمی 
در تولید بر بهبود کیفیت محصوالت 
کیفی سازی  کرد:  تصریح  است،  مؤثر 
و  فوالدسازی  ناحیه  در  محصوالت 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
استاندارد  از  خارج  ذوب های  شامل 
بهبود ۰.۲۸  میزان  و  درصد  با ۲.۳۵ 
درصدی همراه شد که بهترین شاخص 
کیفی در این بخش است و مهم ترین 
پارامتر بازده کیفی محصوالت تولیدی 
محسوب  مبارکه  فوالد  شرکت  در 
می شود.وی افزود: میزان عیوب تختال 
ریخته گری  و  فوالدسازی  ناحیه  در 
سهم  که  مبارکه  فوالد  مداوم شرکت 
مهمی در بازده کیفی محصوالت شرکت 
فوالد مبارکه دارد در اردیبهشت ماه ۷.۶ 

درصد بوده است.
ریخته گری  و  فوالدسازی  ناحیه  مدیر 
مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت: یکی 
از پارامترهای سنجش کیفی محصوالت 
این ناحیه درصد ناخالصی نورد گرم با 
ناحیه  در  که  است  فوالدسازی  منشأ 
بهره بردار  شرکت های  و  سرد  نورد 
محصول تختال شناسایی می شود که 
در ماه گذشته به ۲.۵۲ درصد کاهش 
یافت و به پایین ترین مقدار ممکن در 

دو سال گذشته رسید.
وی اضافه کرد: بازده کیفی فوالدسازی 
درصد   ۹۵.۳ به  اردیبهشت ماه  در 
افزایش یافت که میزان بهبود این بازده 

یک رکورد محسوب می شود.
در  مذکور  پارامترهای  گفت:  سلیمی 
فوالد  شرکت  محصوالت  کیفی  بازده 
ناحیه  و  دارند  مهمی  سهم  مبارکه 

مداوم  ریخته گری  و  فوالدسازی 
توانست عالوه بر رکورد در تولید فوالد 
خام این شاخص کیفی سازی محصوالت 
به  دست یابی  بخشد.وی  ارتقا  هم  را 
دستاورد کیفی سازی محصوالت ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه را همگام با رکورد در بخش 
تولید محصول و نتیجه آماده به کار نگه 
داشتن تجهیزات، نگهداری و تعمیرات 
به موقع و بازرسی انجام گرفته و تالش 

پرسنل این واحد دانست.
و  فوالدسازی  ناحیه  مدیر  گفته  به 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
انرژی  تأمین  محدودیت های  چنانچه 
متناسب  شود،  برطرف  برق  به ویژه 
خام  فوالد  تولید  کّمی  ارتقای  با 
فوالد  شرکت  محصوالت  کیفی سازی 

مبارکه محقق می شود.
رسیدن به بازده کیفی 99.4 در 

محصوالت نورد گرم با وجود کاهش 
مصرف آب

حاجیان نژاد  علی  گزارش،  این  بر  بنا 
راستای  در  نیز  نورد گرم  ناحیه  مدیر 
تحقق شعار سال اظهار کرد: تالشگران 
ناحیه نورد گرم موفق به ثبت رکورد 
جدید در افزایش بازده کیفی ماهیانه 
محصوالت نورد گرم، در اردیبهشت ماه 
در شرایط  بزرگ  موفقیت  این  شدند. 
سخت تحریم و بیماری کرونا با تالش 
و همدلی همکاران ناحیه نورد گرم و در 
راستای تحقق اهداف سازمانی به دست 

آمده است.
افزایشی  روند  به  توجه  با  افزود:  وی 
تولید محصوالت گرم کیفی و افزایش 
انتظارات کیفیتی مشتریان در سال های 
اخیر، افزایش کیفیت محصوالت گرم 
همواره ازجمله اهداف مهم ناحیه نورد 
بازده  قبلی  رکورد  است.  بوده  گرم 
کیفی محصوالت نورد گرم در سه سال 
گذشته، مربوط به شهریورماه ۱۳۹۸ و 
به مقدار ۹۶.۴ درصد بود که این رکورد 
در اردیبهشت ماه به مقدار ۹۹.۴ درصد 

ارتقا یافته است.
کرد:  تصریح  گرم  نورد  ناحیه  مدیر 
عمده مصارف ورق های گرم تولیدی 
در  مبارکه،  فوالد  گرم  نورد  ناحیه 
سیاالت  انتقال  لوله های  ساخت 
)آب، نفت و گاز(، پروفیل و لوله های 
خودروسازی،  صنایع  ساختمانی، 
صنایع لوازم خانگی و صنعتی، مخازن 
صنایع  و  فلزی  اسکلت  فشار،  تحت 
و  کشتی سازی  صنایع  سوله سازی، 
سازه های دریایی، صنایع فلزی سبک 
ورق های  تولیدکنندگان  سنگین،  و 
گالوانیزه و رنگی و ... است که عالوه 

کشور،  داخل  نیازهای  تأمین  بر 
صادرت محصوالت گرم نیز در شرایط 

سخت تحریم صورت پذیرفته است.
وی اضافه کرد: افزایش کیفی محصوالت 
ناحیه نورد گرم در ادامه دستاوردهای 
تا  آب  مصرف  کاهش  رکورد  کسب 
مقدار ۰.۲۲ مترمکعب به ازای هر تن 
 ۱۵۵ )صرفه جویی  گرم  کالف  تولید 
هزار مترمکعب آب در سال( و همچنین 
کسب رکورد کاهش قراضه و افزایش 
بازده وزنی تا مقدار ۹۷.۴۶ درصد در 

سال گذشته تحقق یافته است. 
به   را  مهم  دستاورد  این  حاجیان نژاد 
تمامی همکاران و ذی نفعان گروه فوالد 
مبارکه تبریک گفته و از حمایت های 
مدیریت عالی شرکت و زحمات تمام 
همکاران ناحیه نورد گرم و پشتیبانی 

سایر نواحی کمال تشکر کرد.
و  ویژه  محصوالت  کیفیت  ارتقای 
زمینه  در  بلند  گامی  استراتژیک؛ 
و  خودروسازی  صنایع  از  پشتیبانی 

لوازم خانگی
سرد  نورد  ناحیه  مدیر  بهادرانی  بهزاد 
به  اشاره  با  مبارکه  فوالد  شرکت 
راستای  در  ناحیه  این  دستاوردهای 
تحقق شعار سال اظهار کرد: رکوردهای 
کیفی در سال جدید با بهبود کیفیت 
کالف در سیکل شرکت فوالد مبارکه، 
بررسی کارشناسی، پیگیری مسائل بین 
نواحی و انجام آزمایش های مختلف و 
در نهایت اجرای اقدامات اساسی از نیمه 
دوم سال گذشته آغاز شد که منجر به 
نتایج چشمگیری تا پایان اردیبهشت ماه 
راستا  این  در  افزود:  وی  است.  شده 
 )MB( کیفیت کالف های رویه خودرو
و  تن  هزار  تولید ۸۱  با  سال ۹۸،  در 
شاخص کیفی ۵۴.۴ درصد، به تولید 
۱۲۸ هزار تن و رشد ۵۷.۸ درصد در 
سال ۹۹ ارتقا یافت. همچنین در ادامه 
محصوالت  کیفی سازی  صعودی  روند 
رویه  کالف های  کیفیت  سرد،  ناحیه 
خودرو در اردیبهشت ماه سال جاری به 
رکورد ۸۴.۸ در شرکت فوالد مبارکه و 
۹۴ درصدی در ناحیه نورد سرد رسید. 
مقدار متوسط کیفیت محصوالت این 
ناحیه در سال گذشته ۸۵ درصد ثبت 

شده بود.
رویه  کالف های  گفت:  بهادرانی 
کشور  به  گذشته  در   )MB( خودرو 
فوالد  اکنون شرکت  که  وارد می شد 
مبارکه موفق شده است بخش عمده 
نیاز داخل این محصول مهم را تأمین 
کند و به رقابت با شرکت های خارجی 

بپردازد.
وی افزود: در ناحیه نورد سرد شرکت 

فوالد مبارکه، کیفیت تمام محصوالت 
تولیدی در اردیبهشت ماه سال جاری از 
۸۵.۷ درصد در سال ۹۸ به ۹۶ درصد 

افزایش یافته است.
فوالد  شرکت  سرد  نورد  ناحیه  مدیر 
رضایت مندی  افزایش  اعالم  با  مبارکه 
مشتریان محصوالت رنگی لوازم خانگی 
از محصوالت تولیدی ورق رنگی، گفت: 
رنگی  محصول  کیفی  رکورد  آخرین 
در آبان ماه سال گذشته محقق شده 
بود که این رکورد در اردیبهشت ماه به 

۸۳.۶۱ درصد ارتقا یافت.
وی دستاوردهای اخیر ناحیه نورد سرد 
شرکت فوالد مبارکه در ارتقای کیفیت 
همکاران  تالش  مرهون  را  محصوالت 
نورد  ناحیه  تولیدی،  نواحی  سایر 
کیفی  کنترل  تولید،  فنی  گروه  سرد، 
و برنامه ریزی تولید دانست و بر تداوم 
ناحیه  این  در  کیفی  و  کّمی  افزایش 

تأکید کرد.
کیفیت 98.4 درصدی محصوالت فوالد 

سبا همزمان با رکورد تولید
با  گفت وگو  در  عطایی پور  مصطفی 
مجتمع  کرد:  اظهار  فوالد  خبرنگار 
فوالد سبا در دومین ماه از سال جاری 
عالوه  سال،  شعار  تحقق  راستای  در 
به  محصوالت  کیفی  رکورد  ثبت  بر 
میزان ۹۸.۴ درصد مطابق با سفارش 
مشتری، به رکورد تولید محصوالت به 
میزان ۱۲۹.۳۴۰ تن و رشد ۶ درصدی 
نسبت به برنامه تدوین شده دست یافت؛ 
این رکورد در حالی به دست آمد که 
رکورد کیفی قبلی در این واحد صنعتی 
۹۷.۶۱ درصد در مردادماه سال ۱۳۹۳ 

حاصل شده بود.
تصریح کرد:  فوالد سبا  مدیر مجتمع 
تعریف شده  اصالحی  اقدامات  اجرای 
ابعادی،  شرایط  بهبود  درخصوص 
تحویلی  تختال های  دمای  و  شکلی 
واحد ریخته گری سبا در بهبود کیفیت 

محصوالت تولیدی نقش داشته است.
وی اضافه کرد: بهبود شرایط تجهیزاتی 
مجتمع  اندازه گیری  دستگاه های  و 
فوالد سبا و برگزاری جلسات کیفیت و 
گزارش و بررسی روند عیوب اصلی در 
راستای اقدامات اصالحی هم در تحقق 
سبا  مجتمع  محصوالت  کیفی سازی 

مؤثر بوده است.
عطایی پور ارتقای بازرسی های کیفی و 
تعامالت بین تیم های کیفیت و تولید 
ارکان مهم دستاورد کیفی سازی  از  را 
صنعتی  واحد  این  در  محصوالت 
کیفی سازی  اهمیت  گفت:  و  برشمرد 
سبا  مجتمع  در  تولیدی  محصوالت 
در رضایت مندی مشتری نهایی نهفته 
تهیه  درصدد  مشتری  چراکه  است؛ 

باکیفیت ترین محصول است.
کیفی  و  کّمی  افزایش  پایان  در  وی 
محصوالت تولیدی در مجتمع سبا را 
ماحصل همدلی کارکنان این واحد در 
راستای بهبود مستمر و کاهش توقفات 
خط  آماده به کاری  افزایش  اضطراری، 
جهت  در  بهبود  پروژه های  تعریف  و 
از  و  دانست  تولید  سرعت  افزایش 
حمایت های تمام پرسنل که با روحیه 
سال  شعار  تحقق  درصدد  جهادی 

هستند، تشکر کرد.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت 
دالیل  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب 
روزهای  در  آب  فشار  شدید  کاهش 
اخیر را تشریح کرد.ناصر اکبری گفت: 
گرمای زودرس و افزایش ناگهانی دما 
نخستین عامل افزایش مصرف آب است 
زیرا موجب شد تعداد زیادی از کولرهای 
آبی زودتر از موعد مقرر روشن شده و 
افزایش مصرف آب را در پی داشته باشد.

وی عامل دیگر کاهش شدید فشار آب 
را کاهش حجم ورودی به تصفیه خانه 
آب اصفهان اعالم کرد و گفت: متولی 
تأمین آب استان، شرکت آب منطقه 
را در  نیاز  باید آب مورد  ای است که 
ورودی سد چم آسمان تحویل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان دهد اما 
دلیل  به  اخیر  روزهای  در  متأسفانه 
حدفاصل  در  رویه  بی  های  برداشت 
سدزاینده رود تاسد چم آسمان، میزان 

آب تحویلی بسیار کاهش یافته است.
های  شرکت  که  این  بیان  با  اکبری 
مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود 
برای  تدابیری  باید  ای  منطقه  آب  و 
رویه  بی  های  برداشت  از  جلوگیری 
در باالدست رودخانه زاینده رود اتخاذ 
کنند گفت: تصفیه خانه آب اصفهان 
در روستای باباشیخعلی ظرفیت تصفیه 
دارد  را  ثانیه  در  آب  مترمکعب   ۱۱.۵

به  ورودی  آب  اخیر،  روزهای  در  ولی 
این تصفیه خانه و در نتیجه میزان آب 

تصفیه شده کاهش داشته است.
وی به پیگیری های صورت گرفته برای 
و  آب  به شرکت  تحویلی  آب  افزایش 
فاضالب استان اصفهان اشاره و اظهار 
آب  حجم  افزایش  با  کرد  امیدواری 
ورودی به تصفیه خانه آب اصفهان، از 
ساعات پایانی امروز شاهد افزایش فشار 

آب در مناطق تحت پوشش باشیم.
معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای 
استان اصفهان با بیان این که هم اکنون 
آب شرب مورد نیاز جمعیت ساکن در 
۵۷ شهر و ۳۸۰ روستا از سامانه اول 
یا طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تأمین 
می شود گفت: هم اکنون در هرثانیه با 
کمبود ۳ مترمکعب آب مواجه هستیم 
که پیش بینی می شود با گرمتر شدن 
هوا و افزایش مصرف این کمبود به ۴.۳ 

مترمکعب در ثانیه برسد.
وی در عین حال بار دیگر تاکید کرد 
سیاست شرکت آب و فاضالب استان 
بندی  جیره  عنوان  هیچ  به  اصفهان 
نیز  شهروندان  اما  نیست  آب  قطع  و 
جویی  صرفه  با  گذشته  همچون  باید 
و مدیریت مصرف آب، این شرکت را 
برای همه  پایدار  تامین آب شرب  در 

جمعیت تحت پوشش یاری دهند.

سهم ویژه ناحیه فوالدسازی در رسیدن 
به رکورد بازده کیفی محصوالت »شرکت فوالد مبارکه«

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان:

گرمای زودرس، برداشت های بی رویه و کاهش حجم آب ورودی به تصفیه خانه 
باباشیخعلی مهمترین علل افت شدید فشار آب در روزهای اخیر است

استان ها 



اخبار کوتاه اخبار کوتاه

۵ دلیل برای مراجعه به متخصص گوارش
وجود عالئم و عارضه هایی همچون سوزش معده یا دل درد 
که با داروهای بدون نسخه بهبود پیدا نمی کند یا احساس 
درد شدید نشان دهنده لزوم مراجعه به یک متخصص گوارش 
است. پزشک گوارش در درمان بیماری ها و اختالالت دستگاه 
گوارش و کبد تخصص ویژه دارد که به تشخیص و درمان انواع 
سرطان ها، بیماری های کبدی، سوزش معده، مشکالت کیسه 
صفرا، بیماری کرون، کولیت اولسراتیو، سندرم روده تحریک 
اختالالت  سایر  و  سلیاک  بیماری  داخلی،  خونریزی  پذیر، 

دستگاه هاضمه اقدام می کند.
همچنین متخصص دستگاه گوارش می تواند در مورد چگونگی 

سالم نگه داشتن سیستم گوارشی به فرد آموزش دهد.
چه زمانی الزم است به متخصص گوارش مراجعه کنیم؟

در صورت داشتن هر یک از عالئم زیر پزشک عمومی ممکن 
سایت  دهد.  ارجاع  گوارش  متخصص  یک  به  را  شما  است 
»مدیکال اکسپرس« در گزارشی به این موارد اشاره کرده است:

- وجود عارضه سوزش معده که با داروهای بدون نسخه بهبود 
پیدا نمی کند: اگرچه سوزش معده گاه به گاه در میان افراد 
شایع است اما درصورتیکه حالت تهوع، استفراغ یا مشکل در 
بلع وجود داشته باشد یا فرد به دلیل دل درد شبانه نتواند به 

خواب رود، الزم است از متخصص کمک بگیرد.
- درد مداوم یا شدید معده: ناراحتی شکمی معموال به دلیل 
ویروس معده، سوء هاضمه یا گاز ایجاد می شود. درد شدیدتر 

ممکن است نشانه انسداد روده باشد.
- وجود خون در مدفوع: وجود خون در مدفوع چه قرمز یا سیاه 
موردی است که باید بررسی شود چرا که می تواند خونریزی 

در دستگاه گوارش را نشان دهد.
- گیر کردن غذا در مری: این شرایط ممکن است به صورت 
وجود یک توده در گلو احساس و باعث بلع سخت و دردناک 
شود. همچنین می تواند باعث از دست دادن اشتها یا استفراغ 
شود و ممکن است نشانه ای از بیماری یا نوعی ناهنجاری باشد.

عالئم  و  احساس کسالت  اگر  باالی ۴۵ سال: حتی  - سن 
بیماری ندارید، انجمن سرطان آمریکا توصیه می کند که اولین 
کولونوسکوپی غربالگری در سن ۴۵ سالگی و پس از آن هر ۱۰ 

سال انجام شود.

شرایط حضور در آزمون مرحله دوم 
المپیادهای علمی دانش آموزی 

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در اطالعیه ای 
شرایط حضور در آزمون مرحله دوم المپیادهای علمی را اعالم 

کرد. در متن این اطالعیه آمده است:
ـ دانش آموزان شرکت کننده در آزمون مرحله دوم المپیادهای 
علمی، برای حضور در جلسه آزمون کارت ملی یا شناسنامه 
عکس دار هم راه داشته باشید. اگر به هر دلیل این مدارک را 
ندارید شناسنامه بدون عکس یا مدارکی مانند رسید کارت 

ملی کفایت می کند.
ـ پرینت کارت ورود به جلسه را هم راه خود داشته باشید.

ـ اگر نتوانستید از کارت خود پرینت بگیرید تصویر کارت را 
روی موبایل داشته باشید تا بتوانید آن را نشان دهید. البته 
توجه کنید که امکان بردن موبایل در سر جلسه آزمون را 

ندارید.
ـ اگر امکان آوردن موبایل را هم ندارید، از روی کارت آزمون 
آدرس حوزه و شماره صندلی خود را روی کاغذی یادداشت 

کرده و هم راه داشته باشید.
ـ الزم نیست که کارت آزمون شما در مدرسه مهر شود.

در پایان این اطالعیه نیز آمده است که البته تالش کنید تا 
پرینت کارت آزمون را تهیه کنید زیرا افزایش تعداد دانش آموزان 
بدون پرینت کارت می تواند موجب سختی برگزاری آزمون در 

حوزه شما شود.

صدور کارت بانکی بریل برای نابینایان
رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی کشور 
از صدور کارت بانکی بریل برای نابینایان خبر داد و گفت: از این 
پس نابینایان قادر خواهند بود اطالعاتی مانند نام، نام خانوادگی 

و تاریخ انقضا را روی کارت های خود با خط بریل بخوانند. 
با  وگو  گفت  در  یکشنبه  روز  مومن سرائی  کاظمی  ابراهیم 
از  بانکی  خدمات  بهینه سازی  اقدامات  افزود:  ایرنا  خبرنگار 
سال گذشته آغاز شده و سال گذشته مکاتبات زیادی با بانک 
مرکزی داشتیم و در دو موضوع مناسب سازی فضای فیزیکی 
بانک ها و همچنین مناسب سازی ارائه خدمات به نابینایان ورود 

کردیم و بانک مرکزی از این مساله خیلی استقبال کرد.
وی اضافه کرد: با مکاتبات  انجام  شده با مدیران عامل بانک ها 
اکنون  شود.  بهینه  نابینایان  برای  خدمات  تا  شد  موافقت 
دستورات الزم ابالغ شده و مقرر شد تا در هشت بانک، باجه ای 
برای ارائه خدمت به معلوالن، جانبازان و نابینایان بدون نوبت 

اختصاص یابد.
صورت  به  بانکی  کارت  صدور  داشت:  اظهار  سرائی  مومن 
برجسته با درخواست فرد نابینا انجام می شود و به بانک ها اعالم 
شده که اگر این درخواست در همه شعب به صورت آنی ممکن 

نباشد، خود بانک ها درخواست را به بانک مرکزی بفرستند.
امکان بهره مندی نابینایان از چک بدون داشتن فرد امین

رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب سازی کشور 
از خدمت دیگری برای نابینایان در بانک های کشور خبر داد و 
گفت: مقرر شده تا امکان اخذ تعهدنامه برای نابینایان داوطلب 

برای استفاده از چک بدون داشتن فرد امین، ایجاد شود.
مومن سرائی افزود: هرچند این موضوعات به بانک ها ابالغ شده 
اما باز هم کوتاه نیامدیم و مکاتبه ای با همه بانک ها انجام دادیم 
و فرمتی در زمینه میزان مناسب سازی ارسال کردیم تا به ما 
پاسخ دهند و براساس این فرمت ها، وضعیت مناسب سازی 
آنها را بررسی و چند بار پیگیری کردیم و اکنون نیز در حال 
جمع بندی پاسخ بیش از ۲۰ بانک هستیم که به زودی گزارش 

آن اعالم می شود.
وی ادامه داد: اقداماتی در زمینه مناسب سازی محتوای 
اینترنت بانک ها و وب سایت های بانکی برای ارائه خدمات 
گویاسازی  امکان  تا  است  مقرر شده  و  انجام  الکترونیک 
بانک ها  دستورکار  در  موجود  موبایلی  نرم افزارهای  در 

قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، حدود ۲۰۰ هزار نفر از افراد دارای نابینایی و 
کم بینایی تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که ۱۳ درصد کل 
افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی را تشکیل می دهد.

۴ هزار و 7۰۰ مشترک جدید گاز
 در گیالن جذب شد

 به گزارش روابط عمومی گاز گیالن حسین اکبر مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن درخصوص عملیات گازرسانی در 
دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ گفت: در فروردین و اردیبهشت 
سال جاری، مطابق برنامه ریزی های بعمل آمده ۴ هزار و 
۷۲۰ متقاضی گاز بهره مند از گاز طبیعی شدند. وی با بیان 
این خبر اظهار داشت: هم اکنون با جذب مشترکین جدید، 
مجموع مصرف کنندگان گاز طبیعی به یک میلیون و ۱۴۶ 
به  اشاره  با  اکبر  است.حسین  یافته  افزایش  هزار مشترک 
استان  نقاط  اقصی  یکایک گیالنیان در  برخورداری  اهمیت 
عملیات  از  درصد  بر ۷۳  بالغ  گفت:  نعمت گاز طبیعی  از 
بخش  به  متعلق  جاری  سال  در  گرفته  صورت  گازرسانی 
روستایی بوده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در 
روزافزون مصرف کنندگان گاز  با اشاره به گسترش  خاتمه 
طبیعی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به نکات ایمنی استفاده از 
وسایل گازسوز و بررسی و بازرسی مستمر از تاسیسات گاز 

بویژه توسط مشترکین جدید تاکید کرد.

نگرانی از کرونای هندی در ٣ استان
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ضمن تشریح وضعیت 
بیمارستان ها،  به  کرونایی  مراجعات  و  کشور  در  بیماری 
گفت: از آنجایی که لود باالیی از بیماران بدحال در موج 
ریوی  بستری شدند، گسترش  ICUها  در  اپیدمی  چهارم  
بیماری امکان کمک رسانی به بیمار را عملی نمی کند، به 
همین دلیل این بیماران فوت کرده و می بینیم که آمارهای 

روزانه متفاوت است. 
دکتر مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت 
کرونا در کشور و وضعیت مراجعات به بیمارستان ها، گفت: 
مراجعین جدید مبتال به کرونا به بخش های بیمارستانی به 
طور چشمگیری کاهش یافته است و خوشبختانه تخت های 
ای سی یو عمدتا اشغال نیستند و تخت های خالی به میزان 
زیاد وجود دارد. میزان  مرگ و میر هم به تدریج در حال کاهش 

است.
و  بلوچستان  و  استان های سیستان  به جز  البته  افزود:  وی 
هرمزگان که چند شهرستان وضعیت قرمز دارند و همچنین 
یک شهر در کرمانشاه، بقیه شهرهای کشور در وضعیت نارنجی 
داریم که شهرهایی که در وضعیت  امید  دارند.  قرار  زرد  یا 
نارنجی قرار دارند، به سمت زردشدن رفته و شهرهای زرد نیز 

باالخره برای اولین بار به سمت شهر سفید تغییر پیدا کنند.
مردانی درباره شناسایی جهش های جدید کرونا در کشور نیز 
گفت: متاسفانه در حال حاضر مشکل عمده در استان های 
بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نگرانی از بروز ویروس 
جهش یافته هندی است. بنابراین باید مواظب باشیم که این 

ویروس در کشور گسترش پیدا نکند.
چرایی نوسان در تعداد فوتی ها

وی درباره چرایی نوسان در میزان فوتی های روزانه ناشی 
از کرونا نیز گفت: میزان مرگ  و میر واقعی از میزان مرگ 
رسمی که اعالم می شود، باالتر است. منتها از آنجایی که 
ICU لود باالیی از بیماران بدحال در موج چهارم  اپیدمی در

ها بستری شدند و بیمارانی که وضعیت ریوی شان بدتر شده 
امکان  بیماری  ریوی  گسترش  یافته،  گسترش  بیماری  و 
کمک رسانی به بیمار را عملی نمی کند، به همین دلیل این 
بیماران فوت کرده و می بینیم که آمارهای روزانه متفاوت 
است. حجم بیماران بدحال همچنان در بیمارستان ها وجود 

دارد، البته که نسبت به قبل کمتر شده است.
مردانی گفت: فکر می کنم حداقل تا دو الی سه هفته دیگر، 

میزان مرگ های سه رقمی ادامه داشته باشد.

توافق بهزیستی و سازمان روانشناسی
 برای صدور مجوز مراکز مشاوره 

بهزیستی  سازمان  روانشناختی  امور  و  مشاوره  مدیرکل 
با  سازمان  این  میان  توافق نامه ای  امضای  از  کشور 
و  داد  خبر  کشور  مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان 
گفت: براساس این توافق نامه، همه افرادی که قصد دارند 
وارد  یا  و  دهند  انجام  روانشناسی  حوزه  در  فردی  کار 
پروانه صالحیت  تا  می شوند  معرفی  شوند،  حرفه ای  کار 
و  روانشناسی  نظام  سازمان  از  را  نظام  شماره  و  فردی 
مشاوره  مراکز  تمامی  همچنین  کنند.  دریافت  مشاوره 
دریافت  مجوز  بهزیستی  سازمان  از  که  روانشناسی  و 
سازمان  از  یا  دیگر  دولتی  دستگاه  از  و  نکرده اند 
آینده  ماه   ۶ نیز موظف اند، طی  دارند  روانشناسی مجوز 
مجوز را تطبیق داده و آن را از بهزیستی دریافت کنند. 
بهزاد وحیدنیا در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بعد از 
و مشاوره  روانشناسی  نظام  تاسیس سازمان  از  ۱۷ سال 
طی  داشته،  وجود  که  بین بخشی  چالش های  و  کشور 
نظام  و سازمان  بهزیستی  مکتوب سازمان  اخیر  توافقات 
و  قوانین  به  تمکین  برای  کشور  مشاوره  و  روانشناسی 
فردی  خدمات  و  مشاوره  مراکز  خدمات  ساماندهی 
برای  کرد:  اظهار  شد،  نوشته  توافق نامه ای  روانشناختی 
صراحت هر چه بیشتر امر و پایداری توافقات، نمایندگان 
مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان  مرکزی  شورای 
سازمان  رئیس  و  روانشناسی  سازمان  رئیس  کشور، 
و  رویت  به  که  کردند  امضا  را  توافق نامه  این  بهزیستی 

تایید بازرسین هر دو مجموعه نیز رسیده است. 
وی درباره توافق نامه مذکور گفت: براساس این توافق نامه، 
همه افرادی که قصد دارند کار فردی در حوزه روانشناسی 
انجام دهند و یا وارد کار حرفه ای شوند، معرفی می شوند 
تا پروانه فردی و شماره نظام را از سازمان نظام روانشناسی 
و مشاوره دریافت کنند و همه مراکز مشاوره و روانشناسی 
که از سازمان بهزیستی مجوز دریافت نکرده اند و از دستگاه 
دولتی دیگر یا از سازمان روانشناسی مجوز دارند موظف اند، 
طی ۶ ماه آینده مجوز را تطبیق داده و آن را از سازمان 

بهزیستی دریافت کنند.
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور 
با بیان اینکه توافق شده تا قانون محور کار باشد، افزود: باید 
همه مراکز و همه متقاضیان جدیدی که حتی دارای پروانه 
مشاوره کشور  و  روانشناسی  نظام  از سازمان  فردی،  نظام 
هستند، طی ۶ ماه از سازمان بهزیستی مجوز دریافت کنند.

بررسی  هفتگی  جلسات  ادامه  در 
با حضور  پروژه های عمرانی  وضعیت 
شهرداری،  مدیران  و  اصفهان  شهردار 
این جلسه در حضور دکتر  این هفته 
در  اصفهان  مردم  نماینده  مقتدایی 

مجلس شورای اسالمی برگزار شد. 
ای  رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
نوروزی  اله  قدرت  اصفهان،  شهرداری 
محل  در  که  جلسه  این  حاشیه  در 
مرکز همایشهای بین المللی اصفهان، 
تشکیل شد، اظهار کرد: با توافق صورت 
نفت  شرکت  شهر،  بانک  بین  گرفته 
جی و شهرداری صد میلیارد تومان قیر 
قیر خریداری شده  با  خریداری شده؛ 
می توان تا پایان سال هرگونه عملیات 
مربوط به آسفالت خیابان ها و کوچه 
های شهر اصفهان را انجام داد و حتی 
این آمادگی وجود دارد که به شهرهای 

اطراف نیز آسفالت فروخته شود. 
وی با بیان اینکه در هفته آینده بهره 
برداری رسمی از پروژه بزرگ مجموعه 
سردار  غیرهمسطح  تقاطع  و  ها  پل 
و  راه  وزیر  حضور  با  سلیمانی  شهید 
شهرسازی انجام می شود، تصریح کرد: 
همچنین حدفاصل پل شهید سلیمانی 
تا دوربرگردان میدان مرکزی میوه و تره 

بار به طور کامل آسفالت می شود.  
همچنین  داد:  ادامه  اصفهان  شهردار 
تا پیش از تیرماه مسیر پل آفتاب در 
پل  سمت  به  حفاظتی  حلقه  مسیر 
شهید سلیمانی یعنی تا پل کانال و پل 
قهجاورستان که بخشی از رینگ چهارم 

است به بهره برداری می رسد.  
وی در ادامه با اشاره به سرعت باالی 
المللی  پروژه مرکز همایش های بین 
اصفهان، اضافه کرد: تا اوایل تیرماه سالن 
مرکزی این پروژه تکمیل می شود و به 
احتمال زیاد در همین تیر ماه فاز اول به 

بهره می رسد. 
موضوع  به  اشاره  با  همچنین  نوروزی 
خرید موتورهای برقی، گفت: با توافقات 
انجام شده ۱۰۰۰ دستگاه موتورسیکلت 
برقی خریداری شده و در اولین فرصت 
با ارائه تسهیالتی در اختیار عموم مردم 

قرار می گیرد. 
*اقدامات شهرداری در پروژه مرکز 
همایش ها افتخاری برای کشور است  

مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با بیان اینکه اقدامات 
صورت گرفته در پروژه مرکز همایش 
تمام  برای  افتخاری  المللی  بین  های 
کشور است، اظهار کرد: اقدامات صورت 
این پروژه عظیم نشان می  گرفته در 
دهد دانش مهندسان و مدیران ایرانی 
دانش بسیار باالیی است و نگاه مدیران 
شهرداری در اجرای این پروژه نگاهی رو 

به آینده است.  
عباس مقتدایی تصریح کرد: در عرصه 
بین  ارتباطات  زمینه  در  و  اقتصادی 
المللی می توان گام های بلندی را در 
نتیجه تاسیس این پروژه برداشت که 
این موضوع فرصتی بسیار خوب برای 

اصفهان و کشور است.  
*گام های بلند مدیریت شهری برای 

اتمام مرکز همایش ها

وی با بیان اینکه الگوهای مهندسی به 
کار گرفته شده در این پروژه گام بسیار 
می  نشان  قبل  به  نسبت  را  بلندتری 
دهد، افزود: توانمندی های مهندسان و 
شرکت های مرتبط با این پروژه ارتقاء 

بسیاری پیدا کرده است. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
در  اصفهان  شهرداری  اقدام  اسالمی، 
تکمیل این پروژه را ستودنی ذکر کرد 
های  بنیان  تقویت  افق  داد:  ادامه  و 
ارتباطات  حتی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
و  کشور  های  بخش  سایر  با  استان 
دنیا در مرکز همایش های بین المللی 

اصفهان دیده شده است. 
دارای  ای  پروژه  اینکه هر  بیان  با  وی 
نقاط ضعف و قوت نیز هست، گفت: آن 
چیزی که امروز همه باید به آن کمک 
کنیم این است که به جای پرداختن 
به جزئیات آسیب زننده، همه مدیران 
دست به دست هم داده و تالش کنند 
این پروژه با سرعت بیشتری تکمیل و 

بهره برداری شود.
مقتدایی تاکید کرد: در تالشیم تا ارتباط 
بین بخش های بین الملل وزارت خانه 
ها با مجموعه شهرداری اصفهان افزایش 
پیدا کند و در آینده ای نزدیک جلسه 
ای با حضور مسئوالن بخش های بین 
المللی وزارت خانه ها برگزار و ظرفیت 
ملی  به سطح  ها  مرکز همایش  های 

معرفی می شود.
وی اضافه کرد: مردم اصفهان در آینده 
به اقدامات انجام شده برای تکمیل این 
پروژه افتخار خواهند کرد و امیدوارم با 
نگاه های مثبتی که در خصوص این 
عظیمی  سرمایه  و  دارد  وجود  پروژه 
که از مردم شهر اصفهان در این مکان 
بتوانیم بهره برداری های  هزینه شده 
قوی و بازخوردهای موثر را از این محل 
بگیریم و این مکان و درآمدهای آن به 
طور مجدد به چرخه حمایت از شهر و 

شهروندان اصفهانی بازگردد. 
شورای  مجلس  در  اصفهان  نماینده 
و  شهرداری  کرد:  تصریح  اسالمی 
و  بوده  کار  پای  با جدیت  آن  مدیران 
سرمایه های شهر در مرکز همایش ها 
هزینه شده، به همین منظور امیدواریم 
در آینده ای نزدیک شاهد نتایج بهره 

برداری از این پروژه باشیم.  
*پیشرفت مرکز همایش های بین 

المللی از 46 به 94 درصد طی سه 
سال اخیر رسید

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان 
نیز با بیان اینکه پیرو جلسات هفتگی 

این  در  عمرانی  های  پروژه  بررسی 
جلسه حلقه حفاظتی از کیلومتر ۲.۵ 
تا ۷ و مرکز همایش های بین المللی 
کرد:  اظهار  گرفت،  قرار  بررسی  مورد 
تا حدود ۸۰ درصد مصوبات جلسات 
قبلی پیگیری و انجام شده بود و قرار 
شد اقدامات بعدی نیز انجام شود.  ایرج 
بحثی  مهمترین  کرد:  تصریح  مظفر 
که در جلسات قبلی مطرح شده بود 
کیلومتر  از  حفاظتی  حلقه  آزادسازی 
 ۱۵ منطقه  مدیر  که  بود   ۷ تا   ۲.۵
انجام  این خصوص  اقدامات خوبی در 
عملیات  اینکه  بیان  با  بود.وی  داده 
اجرایی حلقه حفاظتی به خوبی در حال 
انجام است، اضافه کرد: با تمهیداتی که 
در تغییر اولویت ها انجام شده اجرای 
دارد،  کمی  تاخیر  درصد  پروژه  این 
بیشترین مشکالت مربوط به قیر بود 
که با مصوبه گرفته شده و اقدامات مالی 
که در این خصوص انجام شد نسبت به 
خرید ۱۵ هزار تن قیر از شرکت نفت 
جی اقدام شد که با رسیدن قیر پروژه با 

سرعت بیشتری پیش می رود. 
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان 
در ادامه با اشاره به پروژه مرکز همایش 
افزود:  اصفهان،  المللی  بین  های 
پیشرفت اجرای این پروژه در اوایل سال 
۹۹ رشد بسیار خوبی داشت و امیدوارم 
تکمیلی،  اقدامات  با  تیرماه  پایان  تا 
محوطه سازی، ویالها، موتورخانه، سالن 

اصلی و کنکورس افتتاح شود.
که  هایی  رایزنی  با  کرد:  اضافه  وی 
امورخارجه  وزارت  کشور،  وزارت  با 
بهره  امیدواریم  انجام می دهیم   ... و 
برداری از این مرکز را نیز همزمان با 
افتتاح آن داشته باشیم.مظفر با بیان 
اینکه مرکز همایش های بین المللی 
به  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۴۶ از 
سه  طی  پیشرفت  درصد   ۹۴ حدود 
داد:  ادامه  است،  رسیده  اخیر  سال 
کار  مدیریتی  و  اجرایی  فنی،  نظر  از 
بسیار  پروژه  این  در  بزرگی  بسیار 
عظیم صورت گرفته که باعث افتخار 

اصفهان و کشور است.
وی گفت: پروژه مجموعه پل ها و تقاطع 
غیرهمسطح شهید سلیمانی نیز تکمیل 
مسئوالن  از  یکی  حضور  با  و  است 

کشوری به بهره برداری می رسد.  
*پیشرفت کلی 94 درصدی پروژه 

بین  های  همایش  مرکز  پروژه  مدیر 
المللی اصفهان نیز در این جلسه با اشاره 
به جزئیات اجرای پروژه مرکز همایش 
المللی اصفهان، اظهار کرد:  های بین 

اجرای  با  سقف،  دکوراتیو  قسمت  در 
۳هزار و ۳۰۰ مترمربع سقف شامل ۱۴ 
ماژول و ۹۶ عدد گلپر به متراژ ۲ هزار 
۲۰۰ مترمربع، پیشرفت ۹۹ درصدی 
داشته ایم و می توانم بگویم این قسمت 

تکمیل شده است.
دکوراتیو  کرد:  تصریح  ترابی  محسن 
بدنه شامل ۱۱ هزار ۲۰۰ مترمربع لوور 
چوبی با روکش بامبو انجام و تاکنون 
داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۹۸
است، برای موکت و صندلی سالن اصلی 
عملیات ساب زنی و رگالژ کف انجام و 
موکت و صندلی ها در حال تولید است 
و برآورد ما این است که تا پایان تیرماه 

صندلی گذاری ها انجام می شود.  
وی با اشاره به نورپردازی سالن، اضافه 
کرد: نورپردازی و شبیه سازی های آن 
کار بسیار سختی بود که انجام شده و 
سالن شامل ۱۱۴ عدد چراغ است که 
عملیات مهندسی و زیرساخت بخشی 

از نصب این چراغ ها تکمیل می شود.
بین  های  مرکزهمایش  پروژه  مدیر 
بخش  در  کرد:  تاکید  اصفهان  المللی 
اصلی  سالن  خارجی  بدنه  کنکورس، 
چوبی  لوور  مترمربع  هزار   ۵ شامل 
 ۹۷ پیشرفت  تاکنون  و  شده  انجام 
کرد:  اضافه  است.وی  داشته  درصدی 
فضای  و  دفتر  شامل ۲۴  اداری  دفاتر 
البی و غذاخوری و سالن جلسات است 
که تاکنون ۹۲ درصد و محوطه سازی 
شامل تکمیل محوطه و مسیر پروژه ۹۶ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
ترابی با بیان اینکه ۷۵ درصد قراردادها 
تکمیل شده و ۲۵ درصد قرارداد جاری 
وجود دارد، گفت: تا سال ۹۹ درصد کل 
پروژه پیشرفت فیزیکی این پروژه به ۹۴ 

درصد رسیده است.   
*تکمیل پل زیرگذر قهجاورستان

 تا یک ماه آینده   
تا  نیم  و  دو  کیلومتر  پروژه  مدیر 
هفت رینگ چهارم شهر اصفهان نیز 
مسیر  اجرایی  عملیات  کرد:  اظهار 
زیرگذر  پل  حدفاصل  چهارم  رینگ 
اتمام  به  آفتاب  پل  تا  قهجاورستان 
آسفالت  ریزی  مرحله  در  و  رسیده 
است. ناصر کریمی با بیان اینکه سازه 
اتمام  به  قهجاورستان  زیرگذر  پل 
رسیده، افزود: عملیات بتن  ریزی این 
سازه تکمیل است و تا یک ماه آینده 

مورد بهره  برداری قرار می  گیرد. 
وی تصریح کرد: حد فاصل پل زیرگذر 
آب  کانال  روی  پل  تا  قهجاورستان 
شامل چهار باند مسیر، آماده آسفالت 
است، ۹۸ درصد آزادسازی های مسیر 
جنوب  سمت  به  کانال  پل  حدفاصل 
انجام شده و دو درصد باقیمانده معادل 
باید  حدود سه هزار و ۳۰۰ مترمربع، 
هر چه سریعتر انجام و شبکه برق فشار 
باید منتقل  این محدوده  نیز در  قوی 
شود. وی گفت: کیلومتر ۴ تا ۷ رینگ 
درصدی  پیشرفت ۶۴  شهر  حفاظتی 
داشته اما ۱۰ درصد از برنامه زمانبندی 
عقب هستیم که دالیل آن تاخیر در 
انجام آزادسازی ها و تأمین مواد مورد 

نیاز بوده است.

رییس سازمان غذا و دارو ضمن تشریح 
آخرین وضعیت ارایه مجوز برای تزریق 
عمومی دو واکسن ایرانی کرونا، گفت: در 
تابستان بیش از ۱۰ میلیون دوز واکسن 
تولید داخلی را خواهیم داشت و از مهرماه 
نیز میزان تولید داخلی به بیش از ۱۰ 
میلیون ُدز در ماه خواهد رسید. به این 
ترتیب تا پاییز می توانیم تمام گروه هایی 
هستند  واکسیناسیون  اولویت  در  که 
توسط واکسن های تولید داخل و بخشی 
از طریق واردات واکسینه کنیم.   نیز  را 
دکتر محمدرضا شانه ساز با اشاره به اینکه 
تامین واکسن چالش اساسی برای همه 
کشورهاست، گفت: ما هم طبق سند ملی، 
واکسیناسیون را انجام خواهیم داد و در این 
موضوع تعللی صورت نخواهد گرفت. تولید 
داخل به مراحل نهایی نزدیک شده است و 
به زودی در خردادماه قطعاً واکسیناسیون 
با واکسن های ایرانی را آغاز خواهیم کرد. 
با ورود واکسن های ایرانی تا حد زیادی 

نگرانی های ما برطرف خواهد شد.
تولید ماهانه بیش از 10میلیون ُدز 

واکسن ایرانی کرونا از مهرماه
وی با اشاره به اینکه کف حداقل میزان 

تولید ۱۹۷ میلیون ُدز در سال خواهد 
بود، اظهار کرد: علیرغم همه تحریم ها 
زیرساخت های الزم در کشور به سرعت 
این  از  مهمی  بخش  و  می شود  ایجاد 
زیرساخت ایجاد شده است. ما در تابستان 
بیش از ۱۰ میلیون دوز واکسن تولید 
داخلی را خواهیم داشت و از مهرماه نیز 
میزان تولید ما به بیش از ۱۰ میلیون 
ُدز در ماه خواهد رسید؛ یعنی تا پاییز 
می توانیم تمام گروه هایی که در اولویت 
توسط  عمدتاً  هستند  واکسیناسیون 
واکسن های تولید داخل و بخشی را از 
طریق واردات واکسینه کنیم تا نگرانی 
برطرف  دارد،  در کشور وجود  کلی که 
کنیم. حتما در پاییز به ۷۰ درصد خواهیم 
روزبه روز  ویروس  رفتار  افزود:  رسید.وی 
غیرقابل پیش بینی است، این که بتوانیم 
با خیال راحت ماسک را برداریم  یا فواصل 
اجتماعی را کم کنیم وجود ندارد. حتی 
در کشورهایی که واکسیناسیون در حد 
باالیی انجام شده است با چالش ها و افت 
و خیزهای جدیدی دست و پنجه نرم 
می کنند و برای پیش بینی این موضوع 
باید بیشتر اطالعاتمان را تجمیع کنیم.

شانه ساز با اشاره به اینکه تمام پلتفرم هایی 
که برای ساخت واکسن در دنیا مطرح 
است در ایران وجود دارد و جزء معدود 
کشورهایی هستیم که همه پلتفرم های 
تولید واکسن را داریم، بیان کرد: اگر ُدز اول 
واکسن را وارداتی دریافت کردیم، می توانیم 
دوز بعدی را از واکسن های تولید داخلی 
استفاده کنیم و هیچ مانع و اشکالی در این 
رابطه وجود ندارد. در دنیا و در کشورهایی 
که درصد باالیی از واکسیناسیون را انجام 
داده اند از پلتفرم های مختلف استفاده 
کردند به جز اسپوتنیک روسیه که نوع 
یک و دو آن تفاوت دارد. سازمان غذا و 

دارو کار علمی انجام می دهد.
۲ واکسن ایرانی کرونا در مراحل نهایی

وی گفت: حداقل دو مورد از واکسن ها در 
داخل به مراحل نهایی رسیده اند و فاز ۳ 
را انجام می دهند که قابلیت تزریق عمومی 
را دارند اما تا کمیسیون تخصصی به عنوان 
باالترین مرجع قانونی و پیش بینی شده 
در قانون تایید نکند به صرف نظر رئیس 
جایی  به  نمی توان  دارو  و  غذا  سازمان 
رسید. ما به دنبال کار علمی و قانونی خود 
هستیم، در واردات هم بحث هایی مطرح 

بود، اما کار خودمان را انجام می دهیم، زیرا 
در قبال مردم تعهد داریم.وی بیان کرد: کار 
علمی خودمان را در پروسه زمانی حداقلی 
انجام دهیم، متناسب و طبق  باید  که 
رفرنس های بین المللی انجام می دهیم.   
مجوزهای مصرف اورژانسی در کشور ما و 
کشورهای دیگر وجود دارد، وقتی واکسنی 
جهانی  بهداشت  سازمان  فهرست  در 
قرار گرفت می توان از آن استفاده کرد.

شانه ساز با اشاره به پروسه تولید واکسن 
افزود: در فروردین ۱۳۹۹ در تهیه ماسک 
و ضدعفونی کننده ها مشکل داشتیم، اما 
وزیر بهداشت جلسات تخصصی واکسن 
را تشکیل داد و به سرعت خوبی به جلو 
ما  از  اگر کشورها زودتر  پیش رفتیم، 
به واکسن دست پیدا کردند این گونه 
کردیم،  عمل  کند  ما  که  نشود  تصور 
از  را  زیرساخت هایی  دیگر  کشورهای 
موضوع  این  و  داشتند  قبل  سال های 

سبب شد تا آن ها به جلو بیفتند.

پیشرفت مرکز همایش های بین المللی اصفهان از 46 به ۹4 درصد طی سه سال اخیر 

شهردار اصفهان: خرید 100 میلیارد تومان قیر برای شهر

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

واکسن ایرانی کرونا در مراحل نهایی تولید 
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عربستان وظیفه میزبانی از حجاج
 را به عهده بگیرد

رییس سازمان حج و زیارت در پیامی به مناسبت هفته حج 
گفت: امید داریم انتظارها برای حج به سر آید و عربستان 

وظیفه میزبانی را عهده دار شود و حج برقرار شود. 
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان حج و زیارت، 
علی رضا رشیدیان در پیامی به مناسبت آغاز هفته حج، بیان 
کرد: اینک به سالی و ذی الحجه ای دیگر به انتظاریم تا شاید 
در این دنیای رنگ رنگ کرونایی متولیان این سرزمین مقدس 
)دولت عربستان( وظیفه میزبانی شان را عهده دار شوند و دوباره 
الهی دعوت حق را  فرصتی مغتنم آید تا زائران حریم امن 
لبیک گفته و به سیل خروشان معنویت و اتحاد، یک صدایی 

و هم آوایی در سرزمین وحی بپیوندند.
او در بخش دیگر این پیام با اشاره به »جنبه های معنوی حج« 
تاکید کرد: امید است تا انتظارها برای برگزاری حج ابراهیمی 
امسال به سر آید و با توجه به وجود واکسن کرونا و تدوین 
دستورالعمل های بهداشتی مربوطه، هم از سوی کشور میزبان و 
هم توسط کشورهایی نظیر جمهوری اسالمی ایران، حج برقرار 
شود.عربستان پس از یک دوره تعلیق حج برای زائران خارجی، 
به تازگی شرایط حضور این زائران در حج ۱۴۰۰ را اعالم کرده، 
اما هنوز سهمیه کشورها را مشخص نکرده است. برخی کشورها 
از جمله اندونزی که معموال بیشترین جمعیت زائران را در 
حج دارد، از حضور در مناسک امسال انصراف داده اند. علیرضا 
رشیدیان ـ رییس سازمان حج کشورمان ـ نیز چندی پیش 
نسبت به بالتکلیفی ای که عربستان در تعیین سهمیه حج 

کشورها و حضور زائران خارجی ایجاد کرده، معترض شد.  
بنا به گفته رییس سازمان حج و زیارت، در سال ۹۹ نزدیک 
به ۷۴ هزار نفر برای حج ثبت نام کرده و هزینه آن را کامل 

پرداخته اند.

فرزندان بهزیستی محور برنامه های 
دهه کرامت ۱۴۰۰ 

معاون اجتماعی فرهنگی بهزیستی کشور با اشاره به برنامه های 
این سازمان بهزیستی کشور ویژه دهه کرامت گفت:جشن های 
امسال با محوریت فرزندان این سازمان در دو قالب برگزاری 
مراسم و جشن درون خانه ها و سپس مشارکت در برگزاری 
جشن کشوری از طریق فضای مجازی)اسکای روم( درساعتی 

مشخص خواهد بود. 

حیدری:
دهه کرامت فرصتی برای انتقال آموزه های 

رضوی در سطح بین الملل است 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با اشاره به شرایط کرونایی و محدودیت در برگزاری جشن های 
دهه کرامت گفت: با این وجود فعالیت در عرصه فضای مجازی 

یک فرصت به ویژه در سطح بین الملل محسوب می شود. 
»الدن حیدری« در گفت وگو با ستاد ارتباطات رسانه ای )فهما(، 
با اشاره به  اهمیت تالش برای تبیین فرهنگ رضوی به ویژه 
برای نسل جوان گفت: انتقال آموزه های رضوی به نسل جوان 
در گرو فرهنگ سازی سیره آن حضرت در جامعه است، به 
همین منظور بیان و معرفی سبک زندگی ثامن الحجج)ع( در 
قاب عرصه های مختلف هنری و محتوایی می تواند زمینه ساز 

تحقق این مساله باشد.
ادامه داد: ما به عنوان یک مسلمان که در جامعه ای برخاسته 
از معارف دین مبین اسالم زندگی می کنیم باید با سیره و 
روش ائمه اطهار)ع( آشنا باشیم و در وهله بعد در مقام عمل 
سعی کنیم در همان مسیر گام برداشته و دنباله رو سالله 
بزرگداشت  کرد:  تصریح  باشیم.وی  اکرم)ص(  پیامبر  مطهر 
دهه کرامت یک فرصت در راستای تحقق مولفه هایی است 
که پیش تر اشاره شد، اختصاص ۱۰ روز به نام دهه کرامت 
و با هدف گرامیداشت مقام حضرت معصومه)س(، حضرت 
احمد بن موسی »شاچراغ« و امام رضا)ع( در قالب فعالیت های 
مختلف می تواند دریچه ای به سوی ترویج معارف ائمه اطهار)ع( 

و فرزندان مطهر آن بزرگواران باشد.
حیدری با اشاره به اینکه دهه کرامت، معرف و تابلویی از عرض 
ارادت مردم ایران به مقام ثامن الحجج)ع( است، افزود: هرچند 
که این روزها یعنی ایام کرونا را پشت سر گذاشته و امکان 
فراهم  گذشته  سال های  مختلف همچون  مجالس  برگزاری 
نیست، اما ادامه فعالیت در عرصه فضای مجازی یک فرصت 
است به ویژه در سطح بین الملل چراکه می توان از گذرگاه این 

عرصه، اندیشه رضوی را به جهانیان معرفی کرد.
در  مختلف  دستگاه  و  نهاد  گفت: حضور ۳۲  پایان  در  وی 
کارگروه ستاد بزرگداشت دهه کرامت خود گواهی بر اهمیت 
این دهه در عرصه فرهنگ سازی دارد، بنابراین انتظار می رود 
کارگروه های مختلف با تأسی به سیره حضرت ثامن الحجج)ع(، 
برنامه هایی متناسب با گروه های سنی تهیه کرده و از فضای 

مجازی به اشتراک بگذارند.

سریال »حضرت معصومه)س(« به 
سازندگان »گاندو« سپرده شده است

همزمان با والدت حضرت معصومه )س( خبری از سوی تهیه 
کننده سریال »گاندو« منتشر شده که از آغاز پیش تولید صفر 
سریالی خبر می دهد که چند سالی است عنوان می شود قرار 

است درباره حضور معصومه)س( ساخته شود. 
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با 
امینی  مجتبی  دختر،  روز  و  )س(  معصومه  والدت حضرت 
ـ تهیه کننده این سریال ـ درباره ی آخرین وضعیت پروژه 

حضرت معصومه )س( توضیحاتی را مطرح کرد.
او در این زمینه گفت: مدتی است که نگارش نسخه سریال 
حضرت معصومه )س( به پایان رسیده است.  نظرات بسیار 
مثبتی از سوی مشاوران مذهبی درباره فیلمنامه دریافت کردیم 
و نویسندگان در حال بررسی و جمع بندی نهایی کار هستند. 
در حال حاضر هم وارد فاز پیش تولید صفر این سریال شده 
ایم  و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به پیش تولید 
نهایی رسیده و پس آن، ان شاءاهلل ساخت مجموعه آغاز شود.  
افشار  جواد  نویسندگی  به  )س(  معصومه  حضرت  سریال 
و حمید رسول پور و کارگردانی جواد افشار، تهیه کنندگی 
حضرت  حرم  مقدس  آستان  همکاری  با  و  امینی  مجتبی 

معصومه )س( در مرکز سیمافیلم تولید خواهد شد.

مسئول بسیج رسانه استان کهگیلویه و بویراحمد:
آغاز مسابقه کتابخوانی مجازی انتخاب 
۱۴۰۰ در استان  کهگیلویه و بویراحمد

مسئول سازمان بسیج رسانه استان کهگیلویه و بویراحمد از 
مناسبت  به  انتخاب ۱۴۰۰  کتابخوانی مجازی  مسابقه  آغاز 
گزارش  داد.به  خبر  ریاست جمهوری  انتخابات  سیزدهمین 
رضایی  ؛فخرالدین  لطیفی  یاسوج   ملی_  تالش  خبرنگار 
صبح امروز در گفت و گو با خبرنگاران با بیان این که مسابقه 
کتابخوانی انتخاب ۱۴۰۰ در بستر فضای مجازی برگزار می 
لینک  فایل کتابچه،  برای دریافت  افزود: عالقه مندان  شود 
آزمون مسابقه و هم چنین اطالعات تکمیلی می توانند به 
بسیج  خبرگزاری  استانی  صفحه  یا  مسابقه  روبیکای  کانال 
استان کهگیلویه و بویراحمد مراجعه نمایند.مسئول سازمان 
بسیج رسانه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: عالقه مندان 
به مسابقات کتابخوانی تا پایان روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ خرداد 
فرصت دارند در این مسابقه شرکت نمایند.رضایی با بیان این 
که کتابچه این مسابقه کتابخوانی، کوچک و کم حجم است، 
افزود: مسابقه کتاخوانی انتخاب ۱۴۰۰ با مشارکت بسیج رسانه 
استان، معاونت فرهنگی هنری سپاه فتح، اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان و مرکز فرهنگی خانواده سپاه فتح برگزار 
خواهد شد و به برگزیدگان این مسابقه به ویژه رأی اولی ها به 
قید قرعه هدایای ارزشمندی اهدا می گردد.این مسئول در 
پایان اظهار کرد: برندگان این مسابقه روز دوم تیر ۱۴۰۰ از 

طریق رسانه های استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی می شوند.
 آدرس دریافت کتابچه مسابقه: 

https://b۲n.ir/r۴۰۰۸۱
آدرس صفحه شرکت در مسابقه:  

https://b۲n.ir/f۸۸۱۹۵
آدرس کانال روبیکای مسابقه:

https://rubika.ir/ketab۱۴۰۴

»قورباغه« در بازار جشنواره کن
کمپانی آمریکایی »اکسچنج« سریال ایرانی »قورباغه« را در 
بازار جشنواره فیلم کن به خریدران بین المللی عرضه خواهد 
کرد.  با توجه به افزایش جهانی تقاضا برای سریال های خارجی، 
کمپانی آمریکایی »اکسچنج« اعالم کرد سریال موفق و ایرانی 
»قورباغه« ساخته هومن سیدی را در بازار هفتاد و چهارمین 
جشنواره فیلم کن به خریداران بین المللی عرضه خواهد کرد. 
عرضه سریال های تلویزیونی در بازار جشنواره فیلم به ندرت 
روی می دهد اما مفهوم بارازهای سینمایی در چند سال اخیر و 
بویژه در دوران کرونا دستخوش تغییر شده است و کمپانی های 
فیلمسازی نیز روز به روز فعالیت خود را در عرصه محصوالت 
تلویزیونی افزایش می دهند. در سریال »قورباغه« به نویسندگی 
سحر  ابر،  صابر  چون  بازیگرانی  سیدی  هومن  کارگرانی  و 
دولتشاهی و نوید محمدزاده نقش آفرینی کرده اند. محمدزاده 
در سال ۲۰۱۷ برای بازی در فیلم »بدون تاریخ بدون امضا« 
موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر بخش افق های جشنواره 
فیلم ونیز شد. »برایان اوِشی« مدیر عامل کمپانی »اکسچنج« 
در این باره توضیح داد: »هومن سیدی یک استعداد غیرقابل 
انکار و ستاره ای نوظهور است که فیلم بلند ساخته او نیز تکامل 
بخش نگاه فوق العاده و توانایی او در پرداخت داستان های 
پرتعلیق و ساخت جهانی پیچیده است که مخاطبان هر ژانری 
را سرگرم می کند. بسیار خوشحالیم که این سریال فوق العاده 
را به تمام جهان عرضه می کنیم و این سریال خارجی می تواند 

در سراسر جهان بسیار موفق و محبوب شود«. 
هفتاد و چهارمین دوره جشنواره کن از ۶ تا ۱۷ جوالی )۱۵ تا 

۲۶ تیر( به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

گرامیداشت یاد و خاطره شهید مقاومت 
حاج قاسم سلیمانی در ایام دهه کرامت 

اصناف در ستاد  و  بازار  اسالمی  انجمن های  نماینده جامعه 
بزرگداشت دهه کرامت، یکی از ویژه برنامه های انجمن اسالمی 
یاد و خاطره شهدای گرانقدر  را گرامیداشت  اصناف  و  بازار 
انقالب اسالمی به ویژه خادم الرضا سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی، شهدای سالمت، مدافعان حرم و جریان مقاومت 
دانست. »مصطفی بهارلویی« در گفت وگو با کمیته ارتباطات 
و فضای مجازی دهه کرامت با اشاره به برنامه های  انجمن 
اسالمی بازار و اصناف به مناسبت دهه کرامت گفت: اولین 
برنامه  ما برای این ایام مبارک ارسال پیامک تبریک مشترک 
در بین اصناف سراسر کشور در حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
پیامک خواهد بود، همچنین آذین بندی بازارهای سراسر کشور 
با نصب پرچم و بنر و ....را در دستور کار خود قرار داده ایم.

و  توزیع شربت  و  ایجاد فضای شادی وسرور  ادامه داد:  وی 
شیرینی در ایام دهه کرامت میان اصناف و بازاریان سراسر 
کشور،اتاق های اصناف، اتحادیه ها و انجمن های اسالمینیز از 
دیگر برنامه های این انجمن در دهه کرامت امسال خواهد بود.

بهارلویی یادآور شد: مزین کردن سربرگ نامه های اداری به شعار 
سال و تبریک دهه کرامت و استفاده از ظرفیت صندوق های قرض 
الحسنه در خصوص آذین بندی صندوق ها و شرایط ویژه جهت 
استفاده از وام های قرض الحسنه برای مراجعین نیز به عنوان دیگر 
برنامه های ما به شمار می رود. وی تاکید کرد: از دیگر برنامه های 
ما استقرار ایستگاه های صلواتی با هماهنگی اتحادیه های صنفی 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی خواهد بود، از طرفی دیگر 
تهیه بسته های پذیرایی و فرهنگی و توزیع در سطح آسایشگاه ها، 
مدارس، مساجد، خانواده شهدا و ... نیز در دستور کار است.بهارلویی 
یکی دیگر از برنامه های این انجمن را گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای گرانقدر انقالب اسالمی به ویژه سردار کریم، خادم الرضا 
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شهدای سالمت،مدافعان حرم و 
جریان مقاومت در ایام دهه کرامت است، قلمداد کرد.وی خاطرنشان 
کرد: با توجه به گستردگی اصناف یک از مهمترین برنامه ها استفاده 
حداکثری از ظرفیت فضای مجازی و انتشار محتوای تولید شده 
در بین اصناف و بازاریان  می باشد که در این میان با استفاده از 
متخصصین موجود برنامه ریزی جهت تولید محتوا و انتشار آن 
انجام می شود .بهارلویی در پایان متذکر شد: اجرای بسیاری 
از برنامه های اصناف و بازاریان به دلیل شیوع ویروس کرونا 
و دستورالعمل های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا در خصوص 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی،در سال ۱۴۰۰ دارای محدودیت 
است اما در حد توان نسبت به وظایفی که بر عهده اصناف و 

بازاریان می باشد، در اجرای آن کوشا خواهیم بود.

یک فعال نشر با اشاره به تخفیف های 
بی رویه و باالیی که کتابفروشی ها را به 
تعطیلی می کشاند، می گوید: مخاطبانی 
خرید  اینترنتی  سایت های   از  که 
می کنند فقط تخفیف ها را می بینند و 

کاری به سایر مسائل ندارند. 
مدیر  بیدگلی،  شاطریان  محمدحسن 
فروشگاه انتشارات بیدگل، در گفت وگو 
نامتعارف  تخفیف های  درباره  ایسنا  با 
کرد:  اظهار  کتاب  فروش  سایت های 
می دهد  ارشاد  را  تخفیف ها  یک سری 
که مشکلی نیست، یک سری هم خود 
ناشران تخفیف می گذارند که آن  هم 
مشکل ندارد اما تخفیف هایی که باالی 
۲۵ درصد و ۳۰ درصد، ۵۰ درصد و 
می زند.  ضربه  واقعا  است  درصد   ۶۰
بارها گفته  و درباره اش  بارها و  را  این 
صحبت کرده ایم. کتابفروشان، ناشران 
این  به  اعتراض  در  پخش  مراکز  و 
تخفیف های بی رویه به اتحادیه ناشران 
این  پشت  نمی دانم  نوشته ایم.  نامه 
تخفیف ها چه چیزی  است؛ یک سری 
را  کتاب ها  هستند،  قاچاق  کتاب های 
از دیگران کپی کرده و هیچ حق تالیف 
بی رویه  و  ندارند  و هزینه های دیگری 
چاپ می کنند، قیمت های وحشتناک 
می زنند و بعد ۵۰ درصد و ۶۰ درصد 
به خریدار تخفیف می دهند، یعنی برای 
باالی ۷۰ درصد تخفیف  توزیع کننده 
کتاب شدیداً  بازار  به  موضوع  این  که 

آسیب می زند.
درصدی   ۸۰ تخفیف  به  اشاره  با  او 
راه های  درباره  سایت ها،  از  یکی 
باید  گفت:  تخفیف ها  این  با  مقابله 

شود  برخورد  قاطعانه  متخلفان  با 
این  در  قضائیه  قوه  نه  متاسفانه  اما 
ماجرا همکاری می کند و نه نیروهای 
جلسه  آن ها  با  چندین بار  انتظامی. 
داشته و مذاکره کرده ایم اما متاسفانه 
کرونا  هم  بعد  نشد،  اقدامی  هیچ 
ماجرا  این  رها شد.  و همه چیز  آمد 
کتابفروشی ها را به تعطیلی می کشاند.

شاطریان در ادامه تصریح کرد: خود من 
و گفته  آمده  بودم که مشتری  شاهد 
چرا به فالن کتاب تخفیف نمی دهید، 
فالن جا ۵۰ درصد تخفیف می دهند. ما 
چطور باید توضیح دهیم که این کتاب 
غیرقانونی و قاچاق است؟ خریدار فقط 
می خواهد کتاب را بخواند و برایش فرقی  
نمی کند و کاری به این قضایا ندارد. این 
موضوع نیاز به حمایت جدی از طرف 
ارگان ها و جاهایی که زورشان می رسد 
انجام  دارد. ما هیچ کاری نمی توانیم  
دهیم. فقط رد می شویم و می بینیم و بر 

این بازار آشفته تاسف می خوریم.
او درباره فرهنگ سازی در زمینه کتاب 

قاچاق افزود: باید رعایت کپی رایت در 
وجود مردم نهادینه شود؛ ما چطور به 
را  صدا و سیمایی که خود کپی رایت 
رعایت نمی کند، بگوییم آموزش بدهید 
تا مردم کپی رایت را رعایت کنند؟ در 
این چندوقت آهنگ مثله شده همایون 
شجریان را پخش می کردند، که خودش 
کنید.  پخش  ندارید  اجازه  بود  گفته 
زمانی که رادیو و تلویزیون این مسائل 
را رعایت نمی کند، ما چطور در وجود 
مردم و اهل مطالعه نهادینه کنیم که 
کپی رایت را رعایت کنید و اگر رعایت 
نکنید عین دزدی است. اگر بتوانیم این 
موضوع را تفهیم کنیم، قضیه حل است. 
تفهیم این موضوع نیاز به تبلیغات رادیو 
و تلویزیون دارد، تاکید کند و توضیح 
می خواهند  مردم  که  زمانی  تا  دهد؛ 
کتاب بخرند، توجه داشته باشند حق 
چاپ  کیفیت  شده،  پرداخت  تالیف 
با دستگاه زیراکس  نه  یا  رعایت شده 
می فروشند.  تخفیف  با  و  شده  چاپ 
این مسائل به فرهنگ سازی نیاز دارد 

و فرهنگ سازی هم دست من و شما 
نیست، شاید شما بتوانید این مسائل 
از دست  ولی کاری  را منعکس کنید 
تک  تک  به  نیست. چطور  ساخته  ما 
کپی رایت  دهیم   توضیح  خریداران 

رعایت نشده و دزدی است؟
شاطریان درباره تاثیر کرونا و اینترنتی 
این  بر شدت  کارها  از  بسیاری  شدن 
موضوع اظهار کرد: کرونا مقداری مسائل 
را تشدید کرد؛ مردم می خواهند کمتر 
از خانه بیرون بروند بنابراین در فضای 
مجازی خرید می کنند، تنها کتاب هم 
غذا  حتی  و  کفش  و  پوشاک  نیست، 
هم هست. مردم خرید خود را به خاطر 
کرونا در فضای مجازی انجام می دهند 
و به سایت ها رو آورده اند، که متاسفانه 
برخی از آن ها حقوق ناشر و مولف را 

رعایت نمی کنند.
ما  اعتراض  به  پاسخ  در  اتحادیه   
گفت، سایت ها زیرنظر ما نیست و ما 
نمی توانیم اعمال نظر کنیم، ما می توانیم 
را  ناشران  و  موزعان  و  کتابفروشی ها 
کنترل کنیم و به  آن ها تذکر بدهیم. 
کرونا باعث شد فضای مجازی بیشتر 
فضا  این  و  بگیرد  قرار  استفاده  مورد 
باعث شد کتاب با تخفیف وحشتناک 
فضای  به  که  کسی  و  شود  عرضه 
مجازی می رود فقط تخفیف را می بیند 
و نمی داند قیمت کتاب بیشتر از کتاب 
اگر کتابی ۶۰  ناشر اصلی است؛ مثال 
تومان  هزار   ۹۰ است،   تومان  هزار 
قیمت می گذارند و حتی با تخفیفی که 
می دهند هم کلی سود می کنند و کاله 

سر خریدار می رود.

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
به  جداگانه  نامه های  در  صنایع دستی 
ثبت  ابالغ مراتب  با  اصفهان،  استاندار 
میراث طبیعی  فهرست  در  اثر  هشت 
ملی تاکید کرد: هرگونه دخل و تصرف 
یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا 
تغییر در اصالت آثار شود، ممنوع است. 
از  ایرنا  فرهنگی  گروه  به گزارش 
نامه  در  مونسان  علی اصغر  میراث آریا، 
ای به عباس رضایی استاندار اصفهان 
نوشت: در اجرای تبصره ماده ۲ قانون 
تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور 
آیین نامه  و   ۱۳۸۲ دی ماه  مصوب 
اجرایی آن، مصوب چهارم مرداد ۱۳۸۴ 
به شماره ۲۶۹۷۵/ت ۳۲۹۱۵ه، هیأت 
با موضوع ثبت میراث  محترم وزیران 
فهرست  در  کشور  ارزشمند  طبیعی 
گردوی  درخت  ملی؛  طبیعی  میراث 
استان  در  واقع  سیانچه  کهنسال 
اصفهان، شهرستان اردستان، دهستان 
نسیان، دشت سیانچه پس از تشریفات 
قانونی الزم به شماره ۷۷۲ مورخ هفتم 

میراث  فهرست  در   ۱۳۹۹ ماه  دی 
رسید،  ثبت  به  کشور  ملی  طبیعی 
میراث فرهنگی،  وزیر  می شود.  ابالغ 
گردشگری  و صنایع دستی تاکید کرد: 
کهنسال  گردوی  )درخت  مذکور  اثر 
سیانچه( ضمن رعایت حقوق مالکانه، 
وزارت  این  حمایت  و  نظارت  تحت 
و  حفاظتی  ضوابط  تدوین  و  است 
تعیین عرصه و حریم این اثر بر عهده 
دخل  هرگونه  بود،  خواهد  وزارت  این 
و تصرف یا اقدام و عملیاتی که منجر 
به تخریب یا تغییر در اصالت اثر شود، 
ممنوع است.مونسان همچنین در هفت 
نامه مشابه و جداگانه دیگر ثبت ملی 
هفت اثر طبیعی ملی را به شرح زیر به 

استاندار اصفهان ابالغ کرده است:
دریاچه نمک واقع در شهرستان آران و 
بیدگل، ۵۰ کیلومتری شمال شهرستان، 
مورخ   ۵۹۱ شماره  به  نمک  دریاچه 
فریزهند  سرخ  آب  ۲۷/۱/۹۸،چشمه 
واقع در شهرستان نطنز، بخش مرکزی، 
به  فریزهند،  روستای  چیمه رود،  دره 

۲۷/۱/۹۸،درخت  مورخ   ۵۹۲ شماره 
زینب  بی بی  امامزاده  کهنسال  چنار 
واقع در شهرستان نطنز، بخش مرکزی، 
به  هنجن  روستای  برزرود،  دهستان 
۷/۱۰/۹۹،درخت  مورخ   ۷۶۴ شماره 
واقع  یارند  حسینیه  کهنسال  چنار 
برزرود،  بخش  نطنز،  شهرستان  در 
مورخ   ۷۶۶ شماره  به  یارند،  روستای 
۷/۱۰/۹۹،درخت سرو کهنسال مسجد 
جامع طرق رود واقع در شهرستان نطنز، 
شرق طوق، مسجد جامع شهر، مرکز 
مورخ   ۷۶۸ شماره  به  مسجد  حیاط 
۷/۱۰/۹۹،درخت نارون کهنسال مسجد 
پرزله روستای ابیانه واقع در شهرستان 
ابیانه،  روستای  برزرود،  بخش  نطنز، 
روبروی مسجد پرزله، به شماره ۷۷۰ 
کهنسال  توت  مورخ ۷/۱۰/۹۹،درخت 
روستای طره واقع در شهرستان نطنز، 
میدان  طره،  روستای  مرکزی،  بخش 
مرکزی به شماره ۷۷۱ مورخ ۷/۱۰/۹۹.

و  آیین نامه  طبق  ایرنا،  گزارش  به 
ملی  شورای  مصوب،  دستورالعمل های 

شرایط  تصویب  و  بررسی  آثار،  ثبت 
آثار  حوزه  چهار  در  آثار  ثبت  ارزش  و 
غیرمنقول )اماکن تاریخی فرهنگی(، آثار 
منقول )اموال فرهنگی و اشیا تاریخی(، 
جغرافیایی،  بدیع  )مناظر  طبیعی  آثار 
محوطه های طبیعی- تاریخی، پدیده ها 
و نمونه های ارزشمند گیاهی، جانوری و 
)رویدادها،  ناملموس  آثار  و  زیستگاه ها( 
مراسم و آیین های معنوی و فرهنگی، 
پخت  شیوه های  و  مهارت ها  و  آواها 
ملی  فهرست  در  و...(  سنتی  غذاهای 
بر می گیرد.وزیر میراث فرهنگی،  را در 
گردشگری و صنایع دستی رییس شورا، 
و  رییس  نایب  میراث فرهنگی  معاون 
مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای 
میراث معنوی وطبیعی به عنوان دبیر شورا 
هستند که جلسات آن به صورت دوره ای 
و بر اساس پرونده های موضوعی با حضور 
اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی 
و تعدادی از صاحب نظران و نمایندگان 
هر  با  مرتبط  سازمان های  و  دستگاه ها 

پرونده به صورت متغیر تشکیل می شود.

با  ایران  ویدئویی  بازی های  قهرمانان  جام  ششمین 
داد. ششمین  پایان  کرا خود  به  برگزیدگان  معرفی 
جام قهرمانان بازی های ویدئویی ایران که با همکاری 
مشترک بنیاد و آپارات گیم کار خود را از چند هفته 
پیش آغاز کرده بود، با برگزاری فینال رشته فیفا ۲۱ 
و آیین اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان هر چهار 

رشته با حضور تماشاگران به کار خود پایان داد.
سیدمحمدمحراب  میان  فیفا  رشته  پایانی  رقابت 
جعفری ۱۹ ساله و علیرضا دوستی ۱۸ ساله در حالی 
برگزار شدکه این دو که به گفته خودشان تاکنون 
موفقیتی در عرصه مسابقات فیفا کسب نکرده بودند، 
برای رسیدن به بازی فینال دو نفر از بهترین بازیکنان 
را  نیما صادقی و مهران علیزاده  ایران یعنی  فیفای 
شکست دادند تا به عنوان شگفتی سازان این جام لقب 
بگیرند.با دعوت عباس قانع گزارشگر سرشناس فوتبال 
بازیکن روی سن سالن شماره ۹  این دو  کشورمان 
پردیس سینما ملت آمدند تا همه حاضران در سالن و 
البته دوستان شان را مهمان تماشای یک فینال جذاب 
صندلی  روی  اینکه  از  قبل  اما  هیجان انگیزکنند.  و 
هایشان بنشینند و دسته  پلی استیشن۴ را در دست 
بگیرند به چند سال سوال عباس قانع درباره سابقه شان 
در بازی فیفا و پیش بینی شان از نتیجه این بازی پاسخ 
دادند. البه الی این سوال و جواب ها بودکه معلوم شد 
علیرضا دوستی و سیدمحمدمحراب جعفری روزگاری 
هم مدرسه ای بوده اند و حاال بچه محل. و اینکه علیرضا 
و  کرده  شروع  را  کردن  فیفابازی  پیش  سال  دو  از 
سیدمحمد محراب هم کمی بعد از آن و با تشویق های 
علیرضا به جمع فیفابازهای ایران پیوسته است و اصال 
فکرش را هم نمی کردند که در فینال مسابقات جام 
قهرمانان بازی های ویدئویی ایران روبه روی هم قرار 
بگیرند تا تکلیف قهرمان این جام مشخص شود.دو 

بازیکن که روی صندلی هایشان نشستند، عباس قانع 
هم جایی میان جمعیت برای خود پیدا کرد و روی 
یکی از صندلی های سینما نشست تا بازی را گزارش 
کند. هر دو بازیکن تیم لیورپول را انتخاب کردند و 
خیلی نگذشت که سیدمحمد محراب جعفری با گل 
اول در دقیقه ۱۸ بازی پیش افتاد و قانع با فریادهای 
شادی پس از گل تماشاگران را مهمان یک گزارش 
هیجانی و پور شور کرد. جعفری گل دوم را هم در 
و  تا شاید کمی خیال خودش  زد  نیمه دوم  همان 
نبود  کار  پایان  این  اما  کند.  راحت  را  طرفدارانش 
را جبران  از دو گل خورده  یکی  علیرضا دوستی  و 
کرد تا به قول قانع نفس به نفس سیدمحمدمحراب 
بازی کند. نیمه اول با همین نتیجه ۲ بر ۱ به نفع 

سیدمحمدمحراب پایان گرفت.
نیمه دوم، نیمه ای سرنوشت ساز برای علیرضا جعفری 
بازگشت  یک  در  و   مانه  سادیو  با گل  که  شدآنجا 
رویایی در دقیقه ۵۶ کار را به تساوی کشاند و با گلش 
تماشاگران در سالن را از روی صندلی هایشان بلندکرد 
و عباس قانع که به سبک گزارشگران عربی شادی 
پس از گل را نشان داد.بازی به دقیقه ۷۴ که می رسد 
قانع می گوید هر اشتباهی در این دقایق مرگبار است 
و چند دقیقه بعد کسی که فرصت زدن گل سوم را 

به رقیب داد، سیدمحمدمحراب جعفری بودکه در یک 
اشتباه فضا را برای زدن گل به علیرضا دوستی داد. 
گلی که در نهایت تکلیف قهرمان را مشخص کرد 
و بازی با همان نتیجه ۳-۲ به نفع علیرضا دوستی 
پایان یافت تا او اولین موفقیت و قهرمانی رسمی اش 
هیجان  و  خوشحالی  میان  در  را  فیفا  مسابقات  در 
دوستان و مربی اش و البته فریادهای شادی خودش 
جشن بگیرد. و شادی اش آنجا کامل شد که مدال به 
رنگ طال روی گردنش نشست و جام قهرمانی در میان 
تشویق های تماشاگران روی دست هایش باال رفت و 
جایزه ۳۵ میلیونی نصیبش شد. سیدمحمدمحراب 
جعفری جایزه ۲۵ میلیون تومانی را از آن خود کرد و 
مهران علیزاده هم که با نیما صادقی به بازی رده بندی 
راه یافته بود به دلیل حاضر نشدن صادقی برای شرکت 
در بازی نیمه نهایی به عنوان نفر سوم این رقابت های 
معرفی شد و جایزه  ۱۵ میلیون تومانی را به دست آورد.

ششمین دوره جام قهرمانان بازی های ویدئویی ایران 
یک بخش ویژه دیگر هم داشت که برای اولین بار در 
سابقه برگزاری این رویداد، انجام شد و آن هم برگزاری 
مسابقات بخش بین الملل فیفا میان بهترین های ایران 
و دنیا از کشورهای سوئد، روسیه، ازبکستان و ترکیه 
بود. در این مسابقات که از ساعت ۱۱:۰۰ روز جمعه 
به صورت آنالین و با گزارش داوود رفیعی انجام شد، 
رابرت فخرالدینف از روسیه نفر اول به عنوان نفر اول 
جایزه ۱۵۰۰ دالری، اسماعیل جان یرینده از ترکیه 
به عنوان نفر دوم جایزه ۱۰۰۰ دالری و پویان رحیمی 
از ایران به عنوان نفر سوم جایزه ۵۰۰ دالری را از آن 
خود کرد. شگفتی  این بخش مسابقات را هم پویان 
ستاره  بوراس لجند  شکست  با  که  زد  رقم  رحیمی 
مشهور سوئدی شگفتی ساز ششمین جام قهرمانان 

بازی های ویدیویی شد.

تهدیدی برای تعطیلی کتابفروشی ها 

ابالغ مراتب ثبت ملی 8 اثر طبیعی به استاندار اصفهان

ششمین جام قهرمانان بازی های ویدئویی برگزیدگان خود را شناخت

فرهنگی
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روزنامه تونسی هم عالقه پرسپولیس 
به جذب ساسی را تایید کرد

یک روزنامه تونسی از پیشنهاد وسوسه انگیز پرسپولیس به 
فرجانی ساسی خبر داد. به گزارش ایسنا و به نقل از الوطن، 
به نظر می رسد که عالقه پرسپولیس به جذب فرجانی ساسی 
بازیکن تونسی الزمالک جدی است.روزنامه الیوم السابع مصر 
باشگاه  البته  را منتشر کرد که  این خبر  بار  برای نخستین 
پرسپولیس آن را رد کرد اما به نظر می رسد که این خبر جدی 
است.روزنامه تونس الرقمیه اعالم کرد که پرسپولیس پیشنهاد 
وسوسه انگیزی به ساسی داده است.این روزنامه نوشت: قرارداد 
ساسی با الزمالک به پایان رسیده است و او می خواهد تیم را 
ترک کند.پرسپولیس پیشنهاد وسوسه انگیزی به ساسی داده 
است و می خواهد از تجربه باالی این بازیکن برای قهرمانی در 

لیگ قهرمانان آسیا استفاده کند.

رییس فدراسیون ناشنوایان: 
وزیر ورزش آینده نگاه ملی
 به فدراسیون ها داشته باشد

آینده  امیدوارم در دولت  ناشنوایان گفت:  رییس فدراسیون 
فردی مسوولیت ورزش را بر عهده بگیرد که الفبای ورزش 
را بداند و در بحث پاداش و تخصیص اعتبارات به فدراسیون ها 

نگاه تبعیض آمیز نداشته باشد. 
ایسنا، درباره مشکالت  با  مهران تیشه گران در گفت و گو 
ساختاری و مدیریتی در ورزش وتوقعات از دولت آینده اظهار 
کرد: یکی از مشکال فراروی ورزش این است که از نظر مباحث 
ارتباطی و ساختاری بین ورزش و جوانان هیچ سنخیتی وجود 
ندارد، متاسفانه طی چند سال اخیر که سازمان تربیت بدنی به 
نام وزارت ورزش و جوانان تغییر نام داد و دو سازمان در هم 
ادغام شدند، اهداف آن از بین رفت. هر چند در مجلس دهم 
تالش های زیادی برای جداسازی این دو نهاد صورت گرفت، 

اما نتیجه مثبتی به دنبال نداشت.
وی گفت: ادغام این دو سازمان سبب شده تا به امروز ورزش 
کشور از اعتبار ویژه ای برخوردار نباشد و بخشی از بودجه آن 
به جوانان اختصاص پیدا کند. به نظر می رسد در دولت آینده 
با جداسازی این دو نهاد، ساختار اصلی در ورزش درست شود.

وی در خصوص نقش و تاثیر دولت آینده در ایجاد تحول در 
ورزش، خاطرنشان کرد: در دولت آینده باید طوری برنامه ریزی 
صورت بگیرد که دولت و مجلس در یک راستا حرکت کنند 
تا کسی سکاندار ورزش شود که الفبای ورزش را بداند، نه این 
کسی در راس این مسوولیت قرار بگیرد که کار اجرایی در 
ورزش نکرده باشد. امیدوارم در دولت آینده هماهنگی بین 
دولت و مجلس و تمام استان ها و ارگانها ایجاد شود تا وزارت 

ورزش دیگر دغدغه ای از نظر اعتبارات نداشته باشد.
تیشه گران پیرامون این پرسش که توقع شما از رییس جمهور 
ورزش  در  ساز  تحول  روندهای  و  کارکردها  در حوزه  آینده 
کشور چیست؟ افزود: انتظار تمام فدراسیون ها از دولت آینده 
این است که کسی سکاندار ورزش را بر عهده بگیرد که نگاه 
اعتبارات  ملی نه تبعیض آمیز در بحث پاداش و تخصیص 
اختالف  بدون هیچ  و  باشد  فدراسیونهای ورزشی داشته  به 
سلیقه ای فدراسیونها را بویژه در بحث اعتبارات راضی نگه دارد.

وی در پایان با بیان این که در دولت آینده باید توجه ویژه ای 
به ورزش کشور شود، تصریح کرد: در برنامه ریزیها و تخصیص 

بودجه ورزش نباید در اولویت آخر قرار بگیرد.

:FIBA
 ایران  چهارمین تیم مسابقات

 کاپ آسیا ٢۰٢۱
با اعالم فدراسیون  بسکتبال آسیا، ایران چهارمین تیم راه یافته 

به مسابقات کاپ آسیا ۲۰۲۱ اندونزی است. 
به گزارش ایسنا، پس از پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران مقابل 
قطر در پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا ۲۰۲۱ اندونزی، فیبا 
نسبت به این  پیروزی واکنش نشان داده و ایران را چهارمین 

تیم راه یافته به مرحله نهایی این رقابت ها معرفی کرد.
فیبا در واکنش به این پیروزی نوشت: »ایران با کسب پیروزی 
سوم  پنجره  از  بازی اش  نخستین  در  قطر  برابر   ۴۶  -  ۸۴
انتخابی کاپ آسیا، به عنوان چهارمین تیم جواز حضور در این 
رقابت ها را کسب کرد.پیش از این بحرین  و لبنان حضورشان 
در مسابقات کاپ آسیا را قطعی کرده بودند و اندونزی نیز به 
عنوان  میزبان رقابت ها، دیگر تیم حاضر در مرحله نهایی است.

مسابقات کاپ آسیا ۲۰۲۱ اندونزی با صعود ۱۲ تیم از دور 
مقدماتی به مرحله نهایی برگزار می شود که تا این لحظه، صعود 

چهار تیم قطعی شده است.«

خسروی وفا: 
تشکیل کمیسیون اخالق اقدام ارزشمندی 

برای ورزش ایران است
ملی  کمیته  اجرایی  هیات  نشست  هشتادوچهارمین  صدو 
پارالمپیک با حضور رئیس، نواب رئیس، دبیر و دیگر اعضاء 
برگزار شد. مهمان ویژه این نشست، رئیس کمیسیون اخالق 
کمیته ملی المپیک و پارالمپیک بود که به دعوت رئیس کمیته 
سال  دو  اقدامات  گزارش  ارائه  منظور  به  و  پارالمپیک  ملی 

گذشته آن کمیسیون در جلسه مذکور شرکت کرده بود.
ضمن  پارالمپیک  ملی  کمیته  رئیس  جلسه،  این  ابتدا  در 
اخالق  درکمیسیون  گرفته  انجام  اقدامات  از  خوشامدگویی 
در ۲ سال گذشته تشکر کرد و تشکیل کمیسیون اخالق را 
اتفاق ارزشمندی در ورزش ایران دانست که واقعا جای آن در 
ورزش خالی بود.محمود خسروی وفا حضور افراد متخصص، 
متعهد و خوش نام در این کمیسیون را از نقاط قوت کمیسیون 
اخالق دانست.در ادامه، رئیس کمیسیون با اشاره به مراحل 
تشکیل کمیسیون به تشریح عملکرد دو سال اخیر فعالیت 
کمیسسون اخالق پرداخت.تدوین آیین نامه های کمیسیون 
اخالق و منشور اخالق ورزش کسور، تشکیل شعب بدوی و 
تجدید نظر، راه اندازی دبیرخانه کمیسیون، تشکیل کارگروه 
ترویج اخالق در ورزش با حضور پیشکسوتان و نخبگان در 
حوزه ورزش واخالق و نهادهای مربوطه، صدور احکام ناظران 
ارشد اخالق در ورزش کشور، ایجاد  کمیته ترویج مسئولیت 
های اجتماعی کمیسیون اخالق، از جمله مهمترین اقدامات 
کمیسیون که توسط رییس کمیسیون تبیین و تشریح گردید.

قاسم پور:
 تجربه لژیونرها به تیم ملی کمک می کند

پیشکسوت فوتبال معتقد است که بازیکنان تیم ملی فوتبال 
عراق  مقابل  توانند  می  و  دارند  باالیی  کیفی  ایران سطح 
به پیروزی برسند. ابراهیم قاسم پور پیشکسوت فوتبال در 
برای  فوتبال  ملی  تیم  شرایط  درباره  ایسنا  با  گو  و  گفت 
صعود به جام جهانی اظهار کرد: بازی خوبی را از بازیکنان 
تیم ملی مخصوصاً در بازی با بحرین شاهد بودیم البته ما 
قوی ترین تیم گروه هستیم. در دور رفت به دلیل مشکالتی 
که وجود داشت نتوانستیم نتایج خوبی کسب کنیم اما باید 
گروهمان  های  تیم  از  تر  قوی  ما  فوتبال  که  کنیم  قبول 
است. ما انتظار داریم از این گروه صعود کنیم. مرحله بعد 
سخت است و باید ببینیم تیم آن جا چه عملکردی دارد. ما 
ادعا داریم که بهترین تیم آسیا هستیم پس باید تیم های 

هم گروهمان را ببریم.
او درباره تغییرات احتمالی ترکیب تیم ملی ملی برای بازی 
مقابل عراق گفت: فکر نمی کنم ترکیب تیم  نسبت به بازی 
با بحرین تغییر چندانی داشته باشد چون ما ترکیب اصلی 
را شناخته ایم و در بازی حساسی که نیاز به برد داریم نمی 
توان تغییر چندانی در این ترکیب داد. ممکن است به دلیل 
مسائلی مثل مصدومیت یا بر اساس تغییرات ترکیب عراق، ما 
هم تغییراتی را داشته باشیم اما به طور کلی نمی شود تغییر 
چندانی در ترکیب اصلی ایجاد کرد. اصول هم این است که در 

ترکیب اصلی تغییر زیادی ندهیم. 
قاسم پور درباره تیم ملی عراق اظهار کرد: ما همیشه در 
بازی با تیم هایی که فیزیکی بازی می کنند دچار مشکل 
بوده ایم. عراق نسبت به بحرین از لحاظ خالقیت باالتر است 
و سازمان یافته تر بازی می کند. شرایط عراق مثل گذشته 
نیست و فکر می کنم اگر مشکالت پیش بینی نشده اتفاق 
نیفتد، می توانیم عراق را شکست دهیم. بازیکنان ما از نظر 

فنی باالتر هستند و می توانیم عراق را شکست دهیم.
پیشکسوت فوتبال با اشاره به سطح باالی لژیونر های ایران 
زیادی روی  تاثیر  توانند  لژیونر می  بازیکنان  تصریح کرد: 
سایر بازیکنان داشته باشند. در بازی با بحرین دیدیم که 
بازیکنان با تجربه و لژیونر ما توانستند از نظر روحی، روانی 
و تجربه به تیم کمک زیادی بکنند. طارمی در عمق دفاع 
حریف عملکرد خوبی دارد، همینطور سردار آزمون از پاس 
ها به خوبی استفاده می کند. این تجربه ها که بازیکنان 
لژیونر در لیگ های خارجی به دست آورده اند می تواند به 

تیم ملی کمک کند.
او درباره شانس صعود ایران به جام جهانی گفت: زمان ما 
پیدا می  راه  به جام جهانی  اقیانوسیه  و  آسیا  از  تیم  یک 
به  آف  پلی  به صورت  تیم  و یک  تیم  اما حاال چهار  کرد 
جام جهانی می روند. وقتی می گوییم که جزو تیم های 
رده اول آسیا هستیم انتظار داریم که هر چهار سال به جام 
جهانی صعود کنیم. درست است که تیم های دیگر هزینه و 
سرمایه گذاری می کنند و دانش و امکاناتشان را به روز می 
کنند اما ما از نظر جمعیت، هوش و خالقیت در آسیا و دنیا 
برتریم پس انتظار بی جایی نیست که بخواهیم هر چهار 
اما  به جام جهانی صعود کنیم. کارمان سخت است  سال 

من شانس ایران را برای صعود به جام جهانی باال می دانم.

قهرمانی ژاپن در مسابقات جهانی جودو
تیم ملی جودوی ژاپن در مجموع دو بخش زنان و مردان به 

مقام قهرمانی جهانی جودو دست یافت. 
به گزارش ایرنا؛ رقابت های جودو قهرمانی بزرگساالن جهان 
بوداپست  شهر  میزبانی  به  گذشته  هفته  یکشنبه  روز  از 
از  مسابقات، ۶۶۴ جودوکار  این  در  آغاز شد.  مجارستان  
مسابقات،  این  پایانی  روز  داشتند.در  حضور  کشور   ۱۱۸
سارا آشینا در وزن ۷۸+ بانوان و کوکورو کاگورا در ۱۰۰+ 
و  رسیده  طال  مدال  به  ژاپن  از  دو  هر  مردان،  کیلوگرم 

قهرمانی تیمشان را قطعی کردند.
در پایان این مسابقات تیم ژاپن با ۵ طال، ۴ نقره و ۲ برنز 
قهرمان شد؛ گرجستان و اسپانیا هر کدام یک طال، یک نقره و 
۲ برنز کسب کردند اما مقام های پنجمی گرجستان بیشتر بود 

تا گرجها نایب قهرمان شوند.
رقابت های تیمی برگزار می شود تا پرونده رقابت ها بسته شود.

فریبا: 
استقالل آرامش می خواهد

پیشکسوت آبی پوشان گفت: استقالل به آرامش نیاز دارد و باید 
تمرکز خود را برای مسابقاتی بگذارد که هنوز برای این تیم 

باقی مانده است. 
به گزارش ایرنا، »بهتاش فریبا« روز یکشنبه در گفت وگو با 
خبرنگار ورزشی ایرنا اظهار داشت: هواداران استقالل انتظار 
دارند تیم محبوبشان موفق باشد و باید در این راه همه کمک 
کنند و کاری کنند تا تیم در مسیر موفقیت، به دور از حاشیه 

باشد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه اعضای هیات مدیره باشگاه استقالل 
به صورت دسته جمعی استعفا دادند، اتفاق خوبی نبود و باعث 
ایجاد حاشیه شد هر چند در این باره باید اطالع رسانی شود و 

به طور کامل تمام اتفاقات را شرح دهند.
فریبا تصریح کرد: استقالل در لیگ برتر بازی دارد، در جام 
حذفی باید به مصاف رقبا برود و در لیگ قهرمانان آسیا به 
مصاف رقبای خود رفته است؛ تمامی این شرایط باید لحاظ 

شود.
در  استقالل  باشگاه  مدیره  هیات  استعفای  کرد:  تاکید  وی 
روند تیم نیز تاثیر می گذارد و من به عنوان عضوی از خانواده 

استقالل اعتقاد دارم نباید آسیبی به تیم وارد شود.
مربی اسبق استقالل اعالم کرد: استقالل بازیکنان خوبی دارد 
هر کدام از این بازیکنان در ایران از بهترین ها هستند و کیفیت 
فنی باالیی دارند. یکی از کمبودهای استقالل نداشتن بازیکن 

وینگر است که درباره اش حرف زده ام.
در  ملی  تیم  برای  گفت:  پایان  در  استقالل  اسبق  بازیکن 
تیم  دارم،  موفقیت  آرزوی  جهانی  جام  انتخابی  بازی های 
باید به مرحله  ملی مسابقات حساسی را در پیش دارد و 
باعث خواهد شد  به جام جهانی  بعدی صعود کند. رفتن 
در بزرگ ترین جشنواره فوتبال جهان حضور داشته باشد و 
همه دوست دارند این اتفاق رخ داده و بتوانیم از سد رقبای 

خود همچون عراق بگذریم.

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران با 
اشاره به پیروزی این تیم مقابل کامبوج، 
تصمیم اسکوچیچ در استراحت دادن به 
بازیکنان دارای کارت زرد و جلوگیری از 
محرومیت احتمالی آن ها مقابل عراق را 

عاقالنه دانست. 
با  گفت وگو  در  مهاجرانی  حشمت 
ایران  پرگل  پیروزی  درباره  ایسنا، 
پیروزی  سه  کسب  و  کامبوج  مقابل 
بازی  آستانه  در  متوالی  دیدار  از سه 
با عراق گفت: قبل از بازی با بحرین، 
بازیکنان و کادرفنی تیم ملی شدیدا 
تحت فشار بودند و احتیاج مبرمی به 
پیروزی مقابل این تیم داشتند تا به 
این شکل با خیال راحت تری به ادامه 

مسابقات بپردازند.
که  موقعی  کرد:  خاطرنشان  وی 
برنامه ریزی خوبی داشته باشید، مطمئنا 
داشت.  خواهید  هم  خوب  نتیجه 
تالش  گذشته  ماه های  در  کادرفنی 
زیادی کرد تا تیم ملی با شناخت بسیار 
باال و برنامه ای مناسب در این رقابت ها 
حاضر شود. در نتیجه، سود این تالش 

این مسابقات شاهد  را در  و کوشش 
بودیم.

غیبت  به  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
آزمون،  مانند  بازیکنان  از  برخی 
این  در   ... و  بیرانوند  کنعانی زادگان، 
کادرفنی  و گفت:  اشاره کرد  مسابقه 
تصمیم  خوب و عاقالنه ای برای دیدار 
به  دیدار  این  در  داشت.  کامبوج  با 
بازیکنانی که دارای کارت زرد بودند 
از  را  عراق  با  مصاف  داشت  امکان  و 
شد  داده  استراحت  بدهند  دست 

طرفی  از  بود.  درستی  تصمیم  که 
فرصتی  که  شد  انجام  تعویض هایی 
را در اختیار سایر بازیکنان تیم ملی 
قرار داد و از طرفی بازیکنان باتجربه تر 

مانند طارمی هم خسته نشدند.
گل  دو  زدن  اینکه  بیان  با  مهاجرانی 
نداشت،  فرقی  کامبوج  به  گل   ۱۰ با 
گفت: در حال حاضر مسئله مهم برتری 
بر عراق و صدرنشینی در این گروه و 
جام  انتخابی  سوم  مرحله  به  راهیابی 
جهانی است. بازیکنان ما تا به حال و 

به خصوص در برابر بحرین نشان دادند 
که باتجربه هستند و از نظر روحی و 
فیزیکی در شرایط عالی به سر می برند. 
شرایط روانی تیم ملی بعد از شکست 
انتظار  و  داشته  بهبود  بحرین  دادن 
می رود تیم ملی مقابل عراق عملکرد 

بهتری را هم به نمایش بگذارد.
وی با ابراز امیداوری مبنی بر شکست 
عراق گفت: تیم ملی در شرایط خوبی 
است. من امیدوارم با قدرت به جنگ با 
عراق برویم و این تیم را شکست دهیم 
و با صعود به عنوان تیم صدرنشینی، به 

یک سال و نیم استرس خاتمه دهیم.
سرمربی سابق تیم ملی درباره عملکرد 
زوج آزمون – طارمی در خط حمله تیم 
ملی اظهار کرد: این دو نفر هماهنگی 
حرکتی  فضای  داشتند،  هم  با  خوبی 
آنها در نیمه دوم بازی با بحرین بیشتر 
از  آنها  رساندند.  ثمر  به  گل  و ۳  شد 
بهترین های قاره آسیا هستند، طارمی و 
آزمون زوج خطرناکی را برای تیم ملی 
تشکیل داده اند که قادر هستند دروازه 

هر تیمی را باز کند.

به  اشاره  با  ایران  فوتبال  پیشکسوت 
دیدارهای انتخابی تیم ملی گفت: بازی 
مهمی پیش رو داریم اما بازیکنان مان به 
خوبی از پس بازی با عراق بر خواهند 
در  یکشنبه  روز  پاشازاده  مهدی  آمد. 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا، در مورد سه 
پیروزی اخیر تیم ملی فوتبال ایران در 
مسابقات انتخابی جام جهانی قطر برابر، 
هنگ کنگ، بحرین و کامبوج، اظهار 
داشت: قابلیت تیم ملی ما خیلی باالتر 
از این حرف ها است. امتیاز این مسابقات 
خیلی به ما کمک کرده است. امیدوارم 
و  مسابقات  پایان  تا  روند  همین  که 
دیدار با عراق را حفظ کنیم.وی افزود: 
متاسفانه باید صعود ما خیلی زودتر از 
این ها اتفاق می افتاد تا مردم و اعضای 
تیم ما این میزان استرس نکشند اما به 
خاطر برخی مسائل آن دو شکست در 
دور رفت مسابقات رقم خورد. با این حال 
بازیکنان خیلی خوب در دور برگشت 
مسابقات شرایط را کنترل کردند و تا 

االن به هدف مان رسیده ایم.پیشکسوت 
فوتبال ایران در خصوص پیروزی ۱۰ بر 
صفر برابر کامبوج خاطرنشان کرد: به 
نظر من نباید به بازی با کامبوج اهمیتی 
می  سویی  از  ملی  تیم  سرمربی  داد. 
گوید که به خاطر فشردگی بازی ها بازی 
دوستانه ای برای تیم ملی در نظر نگرفته 
است. از سویی دیگر در مسابقه ای مانند 
کامبوج به برخی بازیکنان اصلی بازی 
می دهد.پاشازاده اضافه کرد: در حال 
حاضر تیم ملی هر چهار روز یکبار بازی 

دارد و در این شرایط باید از بازیکنان مان 
محافظت کنیم. سرمربی تیم ملی بهتر 
از هر فرد دیگری شرایط تیمش را می 
این  در  بود  بهتر  من  نظر  به  اما  داند 
دیدار به بازیکنان اصلی استراحت می 
داد.پاشازاده در مورد دیدار پیش رو برابر 
عراق خاطرنشان کرد: بازی سختی در 
پیش داریم و عراق جدی ترین رقیب 
تمام  باید  است.  رقابت ها  این  در  ما 
تمرکزمان را روی موفقیت در این دیدار 
بگذاریم تا این گام را هم مانند سه دیدار 

قبلی محکم برداریم و این مرحله را به 
خوبی پشت سر بگذاریم.وی در رابطه 
از  یکی  گفت:  ملی  تیم  دفاع  خط  با 
نکات مثبت تیم ملی این است که در 
هر پست دو بازیکن خوب داریم و این 
نکته مثبتی برای ما محسوب می شود. 
تنها نظر من در مورد دفاع راست است که 
بهتر است صادق محرمی با دقت بیشتری 
در بازی آخر ظاهر شود چرا که ممکن 
است کوچکترین اشتباهی برای ما گران 
تمام شود.پیشکسوت فوتبال ایران گفت:  
نقش موثر را در این بازی هافبک ها ایفا 
می کنند. عراق بازیکنانی مانند بشار رسن 
و همام طارق را دارد. از طرفی مهاجم آنها 
نیز بازیکن باهوشی است. باید بازیکنان ما 
در این دیدار با تمرکز باال به میدان بروند تا 
به هدف خود برسیم.وی با اشاره به اینکه 
ممکن است استرس در تیم ملی تاثیرگذار 
مسابقاتی  چنین  در  کرد:  اضافه  باشد، 
طبیعی است که استرس داشته باشیم اما 
عیار بازیکنان در چنین مسابقاتی مشخص 
می شود. امیدوارم بازیکنان ما بتوانند 
بهترین نماش را در این دیدار داشته 
باشند تا برنده شویم و با خوشحالی این 

بازی ها را تمام کنیم.

دسته  لیگ  مسابقات  اول  فصل  نیم 
سه فوتبال قهرمانی باشگاه های کشور 
این  در  یزدلوله  تیم  و  پایان رسید  به 
با  از ۹ مسابقه گذشته خود  رقابت ها 
کسب ۹ امتیاز در مکان ششم جدول 

رده بندی گروه سه قرار گرفت . 
نماینده فوتبال استان یزد در لیگ دسته 
سه قهرمانی باشگاه های کشور تا پایان 
نیم فصل در کارنامه خود ۲ برد، چهار 
باخت، سه تساوی با ۱۵ گل زده و ۱۰ 
گل خورده به رغم  تمامی اقداماتی که 
توسط مسووالن باشگاه فرهنگی ورزشی 
یزدلوله انجام داد در مکان مناسبی قرار 
نگرفت.برای حضور قوی و آبرومند تیم 
در لیگ دسته سه فوتبال کشور که در 

فصل گذشته حتی تا به مراحل پایانی 
باال آمده بود و با بدشناسی از صعود به 
لیگ دسته ۲ کشور باز ماند در فصل 
انتظارات  به  نتوانسته  هنوز  جاری 
ورزش دوستان و عالقه مندان این رشته 
پاسخ دهد.هم اکنون در گروه سه لیگ 
دسته سه فوتبال کشور که ۱۰ تیم حضور 
ماهشهر  بندر  فارس  خلیج  تیم  دارد 
خوزستان با کسب ۲۰ امتیاز همچنان 
صدرنشین است و تیم فرهنگ رامهرمز 
با سه امتیاز ضعیف ترین تیم محسوب 
قعر جدول جا خوش  در  که  می شود 
کرده است .در نیم فصل از کادرفنی و 
بازیکنان تیم فوتبال یزدلوله که تاکنون 
بر حسب ضرورت برای  باشگاه  توسط 

حضور قوی در لیگ اقدامات خوبی صورت 
گرفته انتظار می رود در فرصت باقی مانده 
تا شروع نیم فصل دوم با بررسی مسائل 
برای  ضعف  نقاط  رفع  و  مشکالت  و 
حضوری جدی در مرحله بعدی آماده 
شود.طبق مقررات فدراسیون فوتبال در 
پایان مسابقات مرحله نهایی لیگ دسته 
سوم، تیم های اول هر گروه )مجموعا ۳ 
تیم( به صورت مستقیم به رقابت های 
باشگاه های  قهرمانی  دوم  دسته  لیگ 
آینده)۱۴۰۰-۱۴۰۱(  فصل  کشور 
صعود خواهند کرد.همچنین در پایان 
مسابقات مرحله دوم لیگ سه، تیم های 
دوم هر گروه )مجموعا ۳ تیم( به همراه 
بهترین تیم سوم گروه ها به مسابقات 
پلی آف صعود خواهند کرد و در پایان 
مسابقات پلی آف یک تیم به لیگ دسته 
دوم صعود خواهد کرد.یزدلوله در گروه 
سه با تیم های سپاهان نوین اصفهان، 
استقالل شوش، ون پارس نقش جهان، 
خلیج فارس  اصفهان،   ابریشم  صنعت 
بندرماهشهر، فرهنگ رامهرمز، سپاهان 
نوین ایذه، خلیج  فارس میناب و ایمان 
گروه  در  است.  گروه  هم  شیراز  سبز 
اول رقابت ها، تیم های »پاراگ« تهران، 
مقاومت تهران، پیشگامان فنون پارس، 

نوشهر،  شهرداری  ساری،  نوین  جوان 
دماوند آمل، ستارگان مردان پاشا البرز، 
۰۴ بیرجند، شهدای رزکان کرج، مهاجر 
خراسان  وحدت  امید  و  مشهد  نوین 
لیگ  دوم  گروه  دارد.تیم های  حضور 
دسته سه کشو شامل شهید »اورکی« 
بنیامین  ایرانیان،  نفت  اسالمشهر، 
آستارا،  ایثار  فرهنگ  تهران،  ورزش 
شهرداری فومن، »کانیاو« اشنویه، کیان 
اراک، بعثت کرمانشاه، »ارتام« تبریز و 
پاس گیالن است .مسابقات در هر گروه 
با  به صورت دوه ای و رفت و برگشت 
رعایت نکات بهداشتی برگزار می شود و 
در پایان تیم های اول و دوم جواز حضور 
در مرحله پایانی برای رقابت و حضور 
کسب  را  کشور  دوم  دسته  لیگ  در 

می کنند.
شهید  و  یزدلوله  تیم های  هم اکنون 
دسته  لیگ  در  ترتیب  به  یزد  قندی 
سوم و دسته دوم کشور به نمایندگی 
تیم  دارد.۳۰  حضور  استان  این  از 
فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی یزد 
در لیگ های کشوری حضور دارد و این 
استان با یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر 
جمعیت ۴۷ هیأت ورزشی و ۶۲ هزار 
ورزشکار زیرپوشش بیمه ورزشی دارد. 

مهاجرانی: 

طارمی و آزمون می توانند دروازه هر تیمی را باز کنند

پاشازاده:

 تیم ملی فوتبال از پس بازی با عراق بر خواهد آمد

کار سخت تیم فوتبال یزدلوله برای رسیدن به لیگ 2 کشور 

ورزش

آگهی موضوع ماده ٣ قانون وماده 1٣ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نوبت اول

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

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. ضمناصدورسندمالکیت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.
۵/۵۲۹/م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول آگهی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴                                                                                                   تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
هاشمی  -  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
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اخبار کوتاه
فرمانده انتظامی استان ایالم تاکید کرد:

اصناف برای به زانو درآوردن دشمنان 
تالش ویژه ای داشته اند

ایالم – بهار قربانی
 فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه اصناف در تمامی دوران 
های قبل و بعد از انقالب و دفاع مقدس خالصانه پای کار 
تالش  دشمنان  درآوردن  زانو  به  برای  اصناف  گفت:  بودند 
ویژه ای داشته اند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس سردار 
دالور القاصی مهر در دیدار با تعدادی از اصناف استان ایالم 
اظهار داشت: همانگونه که اصناف در دوران دفاع مقدس و 
کنار رزمندگان و حتی در خط مقدم پشتیبان انقالب بودند در 
دوران شیوع ویروس کرونا نیز پا به پای عزیزانمان در بهداشت 
های  تالش  افزود:  وی  داشتند.  همکاری  پلیس  و  درمان  و 
اصناف عزیزمان در دوران کرونا بر هیچ کس پوشیده نیست 
و این عزیزان با توجه به شرایط سخت اقتصادی ،همراهی و 
پشتیبانی خوبی را برای پیشگیری از شیوع بیشتر این ویروس 
منحوس در سطح جامعه داشتند. فرمانده انتظامی استان ایالم 
خاطرنشان کرد: پشتیبانی اصناف موجب شد تا عزیزانمان در 
با آرامش بهتری به معالجه بیماران کرونایی  حوزه سالمت 
بپردازند. وی گفت: تولید امنیت در جامعه حاصل مشارکت 
همه  در  اما  است  مردمی  نهادهای  سایر  و  بازاریان  اصناف، 
موضوعات و خصوصا امنیت اقتصادی، نقش اصناف پررنگ 
بوده است. سردار القاصی مهر با بیان اینکه تعامل پلیس و 
جامعه ی اصناف نقطه عطفی برای ارتقاء امنیت اجتماعی 
در سطح جامعه است، گفت: نیروی انتظامی همواره از این 
مشارکت و همراهی برای تامین امنیت و آرامش جامعه بهره 
برده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به مأموریت 
بزرگ و مهم انتخابات اشاره کرد و گفت: هوشیاری و پایبندی 
اصناف به ارزش های انقالب اسالمی به دشمنان اجازه نخواهد 
داد در کف بازار این قشر زحمتکش را دستاویز برنامه های سوء 
خود قرار دهند. فرمانده انتظامی استان ایالم یادآور شد: نقش 
تاثیرگذار اصناف در دوران برگزاری انتخابات های گذشته نقش 
ممتاز و بی بدیلی بوده است و در این برهه از زمان نیز قطعاً 
با حضورشان و دعوت مردم به حضور باشکوه و گسترده در 
پای صندوق های رأی، والیتمداری خود را به منصه ی ظهور 
خواهند رساند. گفتنی است در این نشست حجت االسالم 
والمسلمین محمدحسن شعبانعلی رئیس عقیدتی سیاسی 
فرماندهی انتظامی استان ایالم با ذکر احادیثی از ائمه اطهار 
به موضوع کسب روزی حالل و همچنین یونس هواسیان به 
موضوع پشتیبانی و حمایت اصناف از آرمان های بلند انقالب 

اسالمی در طول تاریخ قبل و بعد از انقالب پرداختند.

تحقق شعار سال این بار با ارتقاء کیفیت محصوالت؛
دستیابی به باالترین رکورد بازده کیفی 

محصوالت در شرکت فوالد مبارکه
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ هم زمان با رشد چشمگیر تولید شرکت 
باالترین بازده کیفی محصوالت شرکت در نواحی فوالدسازی، 
نورد گرم، نورد سرد و فوالد سبا به دست آمد که منجر به 
کسب رکورد ۹۱ درصد در کل شرکت شد که این رکورد از 
ابتدای راه اندازی تاکنون بی نظیر است.علیرضا کی یگانه مدیر 
واحد کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد اظهار کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری، هم زمان با رشد 
چشمگیر تولید شرکت، باالترین بازده کیفی محصوالت شرکت 
نورد سرد و فوالد سبا به  نورد گرم،  نواحی فوالدسازی،  در 
دست آمد که منجر به کسب رکورد ۹۱درصد در کل شرکت 
و بهبود ۲درصد نسبت به سال قبل شد که در شرکت فوالد 
مبارکه رکورد محسوب می شود.وی افزود: رکورد بازده کیفی 
شرکت فوالد مبارکه از آنجا مهم است که تمام نواحی تولیدی 
به باالترین عملکرد کیفی خود در این ماه، با توجه به حجم 
و ظرفیت تولید محصوالت کیفی، دست یافتند.مدیر واحد 
کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد: در اردیبهشت ماه 
سال جاری، بازده کیفی واحد فوالدسازی ۹۵.۳ درصد، نورد 
گرم ۹۹.۴ درصد، نورد سرد ۹۶ درصد و فوالد سبا ۹۸.۴ درصد 
شد که کسب این رکورد در کنار افزایش تولید کّمی، منجر 
به سودآوری شرکت، رضایت مندی مشتریان و به دنبال آن 
کاهش ضایعات می شود.وی در پایان از تمام مدیران نواحی 
تولیدی و کارکنان کنترل کیفی که در کنار پرسنل نواحی 
تولیدی در ردیابی و اعالم به موقع عیوب و مشکالت خطوط 

اهتمام کردند، تشکر و قدردانی کرد.

رییس خانه فرهنگ آب آبفای  استان اصفهان تشریح کرد؛
نقش موثر سمن ها در ترویج مدیریت 

مصرف بهینه آب 
روابط عمومی  و آموزش همگانی آبفای اصفهان در زمینه 
تمام  از  جامعه  در  آب   بهینه   مصرف  آموزش  مدیریت  
نهاد  مردم  های  سازمان  و  اجتماعی  گروه های  ظرفیت های 
استفاده می کند.رییس خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان 
گفت: هم اکنون با همکاری  با  ۱۹ سمن ، راهکارهای مدیریت 
منابع آبی از طریق  فضای مجازی  به مردم آموزش داده می 
با تعدادی  انعقاد   تفاهم نامه  با اشاره به  شود.زهره تشیعی 
ازسازمان های مردم نهاد گفت : اعضای این سمن ها را افراد 
تحصیل کرده و آشنا به مسائل اجتماعی و محیط زیستی 
تشکیل می دهند که در سال های اخیر نقش ارزنده ای در 
ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب ایفاء کرده اند.وی گفت:  با 
توجه به این که شرایط آبی استان در وضعیت خوبی نیست و 
از سوی دیگر با همه گیری بیماری کرونا و افزایش مصرف آب 
در فصل تابستان مواجه هستیم ،  ترویج مدیریت مصرف آب 

می تواند کمک  شایانی در زمینه  کاهش مصرف داشته باشد.

مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست 
اهمیت  به  اشاره  با  مبارکه  فوالد  شرکت 
مناسبت  به  و  فوالد  حوزه  در  آینده پژوهی 
روز جهانی محیط زیست گفت: طرح تحول 
همین  راستای  در  مبارکه  فوالد  دیجیتال 
مسئله رخ داده است. طرح تحول دیجیتال 
شاه کلید بحث مصارف انرژی، منابع و حفظ 
در  طرح  این  گسترش  است.  محیط زیست 
درصدی   ۹۰ افزایش  تقریبا  فوالد،  صنایع 
دنبال  به  را  یادشده  بهره وری در حوزه های 

خواهد داشت. 
حسین مدرسی فر در گفت وگو با خبرنگار 
کرد:  اظهار  محیط زیست  درباره  ایراسین 
مقوله محیط زیست از دیرباز تاکنون بسیار 
حائز اهمیت بوده است. ما برای زندگی یک 
به گونه ای  باید  و  نداریم  بیشتر  زمین  کره 

از آن حفاظت کنیم که برای آیندگان نیز 
باعث  اهمیت  همین  باشد.  سکونت  قابل 
روز  یک  جهانی  سطح  در  که  است  شده 
به عنوان روز جهانی محیط زیست )مصادف 

با ۱۵ خردادماه در ایران( نام گذاری شود.
ابتدای  از  نیز  مبارکه  فوالد  افزود:  وی 
به  همواره  اهمیت،  این  درک  با  تأسیس 
محیط زیست  دوستدار  فناوری های  دنبال 
و  بوده  سبز  فناوری های  دیگر  بیان  به  یا 
موردنیاز  فناوری های  انتخاب  در  بنابراین 
استفاده  است.  داشته  بسیاری  دقت  خود 
آهن  تولید  در  مستقیم  احیای  فناوری  از 
برای  ویژه  کوره های  از  استفاده  اسفنجی، 
ایجاد  و  گرم  نورد  در  پیش گرم  فرایند 
بخش  در  های تک  فناوری  با  تصفیه خانه 
نورد سرد به منظور تصفیه پساب ناشی از 

واحدهای گالوانیزه و ورق رنگی ازجمله این 
موارد است.

مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست 
از  استفاده  گفت:  مبارکه  فوالد  شرکت 
تصفیه خانه ها برای بازیافت آب یا به بیان دیگر 
بازچرخانی آب به منظور کاهش مصرف آب 
تازه و افزایش بهره وری در این حوزه یکی از 
استراتژی های فوالد مبارکه در جهت صیانت 
از محیط زیست کارخانه، ایفای مسئولیت های 
همچنین  و  حوزه  این  در  خود  اجتماعی 
کاهش مصرف این نعمت ارزشمند بوده است.
 سرمایه گذاری 1٢00 میلیارد تومانی فوالد 

مبارکه در جهت افزایش بهداشت منطقه
شرکت  بااین حال  کرد:  تصریح  مدرسی فر 
فوالد مبارکه در مقایسه با دیگر فوالدسازان 
مطرح و به نام جهان، رکورد کمترین میزان 
در  را  تختال  تن  هر  تولید  ازای  به  مصرف 
اختیار دارد. اکنون نیز به منظور حفاظت از 
محیط زیست منطقه، کل فاضالب شهرهای 
از  پس  که  است  شده  خریداری  اطراف 
تصفیه اولیه در مبدأ به این شرکت منتقل 
و پس از انجام اقدامات تکمیلی به عنوان آب 
می شود.  استفاده  صنعت  در  قابل استفاده 
حفظ  راستای  در  بزرگی  کمک  اقدام  این 
محیط زیست و ارتقای بهداشتی منطقه به 

شمار می رود.
تومانی  میلیارد   ۱۲۰۰ سرمایه گذاری  با   
شرکت فوالد مبارکه تاکنون، در شهرهای 

است.  شده  ایجاد  فاضالب  شبکه  اطراف 
به  ورود  با  گذشته  سال های  در  آب  این 
مشکالت  و  آن  آلودگی  باعث  رودخانه، 
اقدام،  این  نتیجه  در  می شد.  بهداشتی 
شرکت فوالد مبارکه از سوی بنیاد جهانی 
انرژی به عنوان شرکت پیشرو در این زمینه 
گرفت.  قرار  تقدیر  مورد   ۲۰۱۸ سال  در 
به عالوه همین امر نیز باعث شد این روش 
در  حتی  و  ایران  فوالدسازان  سایر  توسط 
سطح جهانی توسط فوالدسازان مستقر در 
مرکز )جغرافیایی( کشورهایی مانند چین، 

مکزیک و هند استفاده شود.
مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست 
این  اقدامات  درباره  مبارکه  فوالد  شرکت 
شرکت در زمینه حفاظت از هوا نیز اظهار 
کرد. یکی ازاین  اقدامات ایجاد سیستم کنترل 
و جمع آوری غبار در همه مکان هایی است 
که احتمال انتشار گردوغبار در آن ها وجود 
آلودگی،  هرگونه  انتشار  صورت  در  و  دارد 
همچنین  می شود.  گرفته  آن  انتشار  جلو 
آنالین  به صورت  موجود  دودکش های  همه 
اپراتورهای شرکت فوالد  و لحظه ای توسط 
مبارکه و همچنین سازمان های محیط زیست 

اصفهان و تهران در حال رصد است.
سرمایه گذاری ٢ هزار میلیارد تومانی برای 

جلوگیری از انتشار غبار در فوالدسازی
اجرای  و  تعریف  به  اشاره  با  مدرسی فر 
از  حفاظت  زمینه  در  متعدد  پروژه های 

پروژه  اقدام،  آخرین  در  داد:  ادامه  هوا 
ناحیه  سقف  از  خروجی  گردوغبار  کنترل 
ازآنجاکه  اجراست.  دست  در  فوالدسازی 
شرکت فوالد مبارکه تنها شرکت فوالدی 
در دنیاست که ۸ کوره قوس الکتریکی زیر 
یک سقف دارد، سیستم کنترل گردوغبار 
 ۲ تقریبا  بودجه  با  بخش  این  به  مختص 
آتی  سال   ۲ طی  تومانی،  میلیارد  هزار 

اجرایی خواهد شد.
وی گفت: شرکت فوالد مبارکه در ۵ سال 
در  تومان  میلیارد  هزار   ۶ بالغ بر  گذشته 
حوزه محیط زیست هزینه کرده که از این 
مقدار ۳ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی 
و مابقی به صورت ارزی بوده است.ازآنجا که 
مبارکه  فوالد  مهم شرکت  اهداف  از  یکی 
زیست محیطی  عملکرد  مستمر  بهبود 
زیست محیطی  عملکرد  است،  این شرکت 
و  کنترل  بر  عالوه  شرکت  این  واحدهای 
پایش لحظه ای، به صورت ماهیانه نیز مورد 

بررسی قرار می گیرد. 
حوزه،  این  شاخص های  مهم ترین  از  یکی 
است  شرکت  محیطی  گردوغبار  شاخص 
بر  میلی گرم   ۰.۰۴ آن  استاندارد  که 
مترمکعب تعیین  شده؛ درحالی که این عدد 
در شرکت فوالد مبارکه در بدترین حاالت 
۰.۰۳۸ میلی گرم بر مترمکعب و در سایر 
موارد حوالی ۰.۰۰۱ یا ۰.۰۰۲ میلی گرم بر 

مترمکعب بوده است.

سرپرست شرکت توزیع برق یزد گفت: ۴۶ 
با ۲۰۱۹  استان  در  غیرمجاز  برق  مشترک 
بر ۱۷  افزون  که  ارز  رمز  استخراج  دستگاه 
هزار مگاواوت ساعت برق مصرف می کردند، 

شناسایی و جمع آوری شده است.
به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق استان یزد،  مهندس علی جم روز 
چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس 
افزایش دمای  به دلیل  توانیر  اعالم شرکت 
هوا ، افزایش مصرف برق و همچنین کاهش 
تولید  میزان  شدن  کم  و  ها  بارش  میزان 
نیروگاه های برق آبی کشور، خاموشی های 

پراکنده در برخی مناطق استان اعمال شد. 
وی میانگین ساالنه سرانه خاموشی در کشور 
را ۶۰۰ دقیقه اعالم و اظهار کرد: این رقم در 
استان ۶۰ دقیقه است که در این زمینه رتبه 

نخست کشور را دارد.
جم با اشاره به ظرفیت ۱۵۰۰ مگاواتی تولید 
برق در استان گفت: پیش بینی می شود پیک 
بار استان در سال جاری به  ۲هزار مگاوات 
برسد که ۲۰۰ مگاوات بیشتر از پیک مصرف 

برق استان در سال گذشته خواهد بود.
تخلفات  گزارش  خواست  مردم   از  وی  
 ۱۲۱ تلفن  طریق  از  را  ارز  رمز  حوزه  در 
رسانی  اطالع  من«  »برق  اپلیکیشن  یا 
کنند و خاطرنشان کرد: بر مبنای ضوابط 
تعیین شده، افرادی که فعالیت رمز ارزهای 
را گزارش می دهند، در صورت  غیرقانونی 
پاداش  دریافت  مشمول  اطالعات  صحت 
و  پاداش  پرداخت  فرآیند  البته  هستند، 
ارائه  را  اطالعات  که  افرادی  مشخصات 
می کنند، حفظ و به صورت کامال محرمانه 

نگهداری خواهد شد.
یزد  استان  برق  توزیع  شرکت  سرپرست 
استان را ۷۱۹ مورد  تعداد مشترکان برق 
مشترکان  بیشترین  گفت:  و  کرد  بیان 
استان به میزان ۸۰ درصد مربوط به بخش 

خانگی با ۵۹۵ هزار و ۸۳۱ مشترک است 
ولی بیشترین مصرف مربوط به بخش های 
میزان  به  کشاورزی  و  صنعتی  مشترکان 
افزون بر ۷۰ درصد است که یزد را از این 
لحاظ جزو استان های پیشرو در کشور قرار 

داده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۹۴۹ روستا 
از مجموع یک هزار روستای استان از نعمت 
از  برخوردار هستند که ۹۹.۷۴ درصد  برق 
روستاهای استان را شامل می شوند همچنین 
موجود  چاه   ۲۲۹۳ مجموع  از  درصد   ۹۳

کشاورزی استان برق دار است.
روز،  طول  در  طبیعی  نور  از  استفاده  جم، 
تنظیم درجه کولرهای گازی روی ۲۶ درجه 
، نصب سایبان روی کولرهای آبی، استفاده از 
وسایل پرمصرف در زمان کم باری، خاموشی 
المپ های اضافی و استفاده از المپ های کم 
مصرف را از راه های صرفه جویی در مصرف 

برق بیان کرد.

تجهیز و یکسان سازی شش خودروهای 
اتفاقات و عملیات

 معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق 
استان یزد از تجهیز و یکسان سازی شش 
خودروهای اتفاقات و عملیات مدیریت های 

برق شهرستان خبر داد.   
شرکت  عمومی  روابط  دفتر  گزارش  به 
مهندس   ، یزد  استان  برق  نیروی  توزیع 
این  سرپرست  بازدید  در  فراتی   محمد 
شرکت از خودروهای بهینه سازی شده  با 
اشاره به یکسان سازی و تجهیز در مجموع 
شش دستگاه خودرو عملیات مدیریت های 
این  کابین  برای ساخت   : افزود    ، برق   
کیفی  مسائل  رعایت  بر  عالوه   ، خودروها 
تجهیزات  جانمایی  و  کابینت  ساخت  در 
آراستگی   نظام  الگوی  با  منطبق  موردنیاز 
کاالی  زیادی  شمار  گیری  قرار  محل    ،

اتفاقات  خودروهای  در  نیاز  مورد  ضروری 
و عملیات  در آن پیش بینی شده است.

و  لوازم  به  سریع  و  آسان  دسترسی  وی 
تجهیزات  با رعایت ایمنی ، داشتن وضعیت 
کاهش  و  جویی  صرفه   ، مناسب  ظاهری 
هزینه در دراز مدت را از مزیت های اجرای 

این طرح بیان کرد.
او ، خاطرنشان کرد : داشتن نقشه جانمایی و 
پیش بینی فضای مناسب برای حلقه کابل و  
سیم ، برخورداری از دستگاه HVDC ، بهره 
ایمنی  از تجهیزات فردی و گروهی  مندی 
پیش بینی و خودروها آراسته و بهینه سازی 

شده اند.
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق 
استان یزد ، تاکید کرد : کابینت منصوبه از 
تجهیزات و لوازم تولید داخل تهیه و ساخته 
شده و  قیمت تمام شده آن سه برابر  ارزان 
تر از قیمت نمونه های مشابه خارجی است .

مدیریت  رویکرد  با  فراگیر  اقدام  هفتمین   
مصرف برق برگزار شد

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان یزد 
از نظارت بر مصرف انرژی ادارات و وضعیت 
شبکه برق این استان در ایام تعطیالت نیمه 

خرداد خبر داد.   
شرکت  عمومی  روابط  دفتر  گزارش  به 
جم  یزد،علی  استان  برق  نیروی  توزیع 
شبکه  پایداری  افزایش  ضرورت  اشاره  با 
هفتمین  با  همزمان  مانور  این  اجرای  به 
در   : گفت  و  کرد  اشاره  سراسری  مانور 
این اقدام فراگیر عملکرد ادارات دارالعباده 
روزهای  برق  مصرف  مدیریت  زمینه  در 
غیرکاری و ایام تعطیالت از مرکز کنترل و 
دیسپاچینگ این شرکت به صورت برخط 

مورد ارزیابی قرار گرفت.
عملیات  و  اتفاقات  های  گروه  افزود:  وی 
مدیریت های برق به صورت میدانی به ادارات 
مصرف  رعایت  وضعیت  از  تا  شدند  اعزام 

ایام، اطمینان  این  دستگاه های اجرایی در 
حاصل نمایند.

جم یادآور شد: تمامی ادارات و دستگاه های 
بر  عالوه  تا  شدند  مکلف   ، استان  اجرایی 
کاهش حداقل ۵۰ درصدی مصرف برق خود 
در ساعات کاری، در روزها و ساعات غیراداری 
نیز میزان مصرف برق ساختمان های خود 
را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹۰ 
پیک  میزان ۱۰ درصد  به  و  درصد کاهش 

مصرف خود برسانند.
این مسول با تاکید بر رصد شبانه روزی شبکه 
از طریق دیسپاچینگ،از شهروندان خواست 
را  افزایش دمای هوا، مصرف خود  با وجود 
مدیریت کنند تا مجبور به اعمال برنامه های 

مدیریت اضطراری بار نشویم.

رشد ٢5 درصدی مصرف برق استان یزد
نیروی برق استان  سرپرست شرکت توزیع 
یزد در دیدار با امام جمعه یزد از رشد ۲۵ 
درصدی مصرف نسبت به سال گذشته خبر 

داد.   
به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق استان یزد ، مهندس علی جم 
در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
با اشاره به اینکه افزایش دمای هوا و روشن 
سرمایشی،وجود  وسایل  زودهنگام  شدن 
رمز ارزها غیرمجاز  ،  خشکسالی به همراه 
خارج شدن نیروگاه های برق آبی اصلی ترین 
جاری  سال  بهار  در  برق  خاموشی  دالیل 
نسبت  هوا   دمای  امسال   : افزود   ، است 
پیدا  افزایش  درجه   ۴ گذشته  سال  به 
از  کرده و همین مسئله به دلیل استفاده 
وسایل سرمایشی برقی سبب شده تا شاهد 

افزایش میزان مصرف  برق باشیم.
وی با اشاره به اینکه پیک مصرف برق در 
حالیکه   در  اتفاد  اتفاق  ماه  خرداد  ابتدای 
تیرماه  اواسط  در  بار  پیک  گذشته  سال 
بود ، گفت : در سال جدید با افزوده شدن 
و  جدید  مشترک  میلیون  یک  از  بیش 
افزایش تقاضای مصرف برق صنایع، بیش 
برق  مصرف  مجموع  به  مگاوات  ۲هزار  از 

کشور افزوده شد.
داده های  تحلیل  یادآور شد:  این مسئول 
نشانگر  کشور  در  برق  شبکه  مصرف  اوج 
این است که یک روند معقول رشد زیر ۲ 
ایم  داشته  اخیر  سال   ۸ در طی  درصدی 
که از سال گذشته تا به امسال این رشد به 
یکباره افزایش ۱۹ تا ۲۰درصدی را تجربه 

کرده است.
وی خاطرنشان کرد : امسال با رشد فزاینده 
ارز  رمز  استخراج  دستگاه های  از  استفاده 
غیر مجاز مواجه هستیم که فشار مضاعف و 
مصرف قابل توجهی را به شبکه برق کشور 

تحمیل کرده است.
مصرف  درصدی   ۵۰ کاهش  جم  مهندس 

برق در ساعات کار اداری و استفاده نشدن 
دمای  تنظیم    ، ادارات  در  کولرگازی  از 
محیط بر روی ۲۶ درجه در مناطق گرمسیر، 
اصالح ساعات کار ادارات، ضبط و نگهداری 
پایان  تا  شده  کشف  ماینر  دستگاه های 
تابستان، و اطالع رسانی و آگاه سازی عمومی 
در کاهش مصرف برق را در کاهش مصرف 

موثر دانست.
نیروی برق استان  سرپرست شرکت توزیع 
مشترکین حدود ۱۰  اگر   : کرد  اظهار  یزد 
درصد در مصرف انرژی صرفه جویی نمایند ، 
انشاءا... تابستان  را با آرامش و  کمترین اعمال 

خاموشی خواهیم گذراند

بخش اداری به کمک صنعت برق بیاید
توزیع  شرکت  مصرف  مدیریت  مدیردفتر 
سازی  فرهنگ  از  یزد  استان  برق  نیروی 
بخش  برق  مصرف  کاهش  برای  گسترده 
اداری در ساعات اوج بار روز و پایش لحظه ای 

بار ادارات در مرکز پایش خبر داد.   
به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع 
، مهندس  محسن  یزد  استان  برق  نیروی 
نگارش با اشاره به اینکه شاهد رشد فزاینده 
مصرف برق در روزهای گرم سال هستیم ،  
گفت : افزایش و تداوم گرما و ورود سیستم 
های نامتعارف سرمایشی ،باعث شده است 
تا شرایط سختی برای صنعت برق اتفاق بی 

افتد.
وی با بیان این مطلب که به ازای افزایش هر  
یک درجه دما بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاوات 
مصرف برق، افزایش می یابد ،  گفت: استفاده 
از لوازم استاندارد و پر بازده به خصوص در 
وسایل سرمایشی  ، تنظیم دمای محیط بر 
از  بهره گیری  و  روی ۲۵ درجه سانتیگراد 
نور طبیعی روز به عنوان یکی از شیوه های 

مدیریت مصرف به شمار می رود.
اداری  بخش  کرد:مصارف  تاکید  نگارش   
پایش شده و بهره برداران این شرکت در 
ساعات اوج بار روز با مراجعه به واحدهای 
مصرف  غیرمتعارف  صورت  به  که  اداری 
به  موارد  برخی  در  و  داده  تذکر   ، کنند 
کنند.وی  می  برخورد  قانونی  صورت 
داشتن  دلیل  به  را  استان  بودن  صنعتی 
بار متوازن صنایع و تولید اشتغال و رونق 
یادآور  و  کرد  توصیف  ارزش  با  را  اقتصاد 
شد: تا این لحظه صنایع یزد با همکاری در 
طرح تعطیالت و ذخیره عملیاتی ، کمک 
فراوانی را به صنعت برق در پایداری شبکه 

کرده اند و ما قدردان آنان هستیم.
توزیع  شرکت  مصرف  مدیریت  مدیردفتر 
نیروی برق استان یزد ابراز امیدواری کرد 
کشاورزان  نظیر  اقشار  دیگر  همکاری  با   :
بخش  خصوص  به  و  تجاری  واحدهای  و 
بدون  را  امسال  تابستان  پیک  خانگی، 

خاموشی پشت سر بگذاریم.

مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه به مناسبت روز جهانی محیط زیست اظهار کرد: 

افزایش 90 درصدی بهره وری در حوزه محیط زیست با طرح تحول دیجیتال

کشف 46 مشترک برق غیرمجاز در استان یزد


