
وزیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا:

بانک  نامه  بخش  به  توجه  با 
مرکزی، دارندگان سهام عدالت و 
همه سرپرستان خانوار که حداقل 
یکی از یارانه های نقدی یا معیشتی 
تا  می توانند  می کنند،  دریافت  را 
سقف هفت میلیون تومان کارت 

رفاهی دریافت کنند. 
به گزارش ایسنا، حدود دو هفته 
نامه  شیوه  مرکزی  بانک  قبل، 
صدور کارت رفاهی را به پنج بانک 
ملت، ملی، تجارت، صادرات و رفاه 
کارگران ابالغ کرده است که طبق 
آن هر یک از این بانک ها باید تا 
سقف ۲۰۰هزار فقره کارت رفاهی 

صادر کنند.
اشخاص  همه  اساس،  این  بر 
حقیقی از جمله دارندگان سهام 

عدالت که تاکنون هیچ میزان از 
سهام خود را نفروخته اند و همه 
سرپرستان خانوار که حداقل یکی 
از یارانه های نقدی یا معیشتی را 
تا  می توانند  می کنند،  دریافت 
سقف هفت میلیون تومان کارت 

رفاهی دریافت کنند.
سهام  روز  ارزش  درصد  درواقع 
عدالت ) بر اساس اعالم شرکت 
تسویه  و  سپرده گذاری مرکزی 
وجوه( و حساب های یارانه نقدی 
سازمان  اعالم  طبق  معیشتی  و 
در  با  و  یارانه ها  هدفمندسازی 
مربوط  کسورات  گرفتن  نظر 
پرداخت  وام های  اقساط  به 
عنوان  به  تواند  می  قبلی،  شده 
وثیقه های  قابل قبول از مشتری 

مورد پذیرش قرار گیرد. 
نرخ سود تسهیالت کارت رفاهی 
۱۸ درصد و مهلت بازپرداخت آن 
نیز ۱۸ ماهه است که با احتساب 
هزار   ۲۰۰ و  میلیون  یک  سود 
میلیونی  هفت  مبلغ   بر  تومان 
دریافت  از  یک  هر  رفاهی  کارت 

ماهانه  باید  کارت  این  کنندگان 
تقریبا ۴۵۸ هزار تومان بپردازند.

باید  البته مشوالن سهام عدالت 
قبل  که  باشند  داشته  توجه 
اطالعات  حتما  وام  تقاضای  از 
هویتی خود را در سامانه سجام 

ثبت کنند.

فناوری های  توسعه  ستاد  دبیر 
پیشرفته  حمل ونقل  و  فضایی 
بر  تاکید  ضمن  علمی  معاونت 
تکمیل زنجیره زیست بوم فناوری 
و نوآوری حمل  و نقل کاال، ایجاد 
شرکت های  از  کنسرسیوم  یک 
فعال در حوزه حمل ونقل را برای 

نیل به این هدف ضروری خواند. 
از معاونت علمی  ایرنا  به گزارش 
جمهوری،  ریاست  فناوری  و 
و  فناوری  زیست بوم  تکمیل 
نوآوری حمل ونقل کاال در کشور 
با  کار  این  و  است  ضرورت  یک 
این حوزه  فعاالن  شناسایی همه 

میسر می شود.

توسط  نشستی  راستا  این  در 
فضایی  فناوری های  توسعه  ستاد 
معاونت  پیشرفته  حمل ونقل  و 
علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با حضور شرکت های فعال حوزه 
مدیریت لجستیک و ارائه راه کار 
برای معضالت حمل ونقل و با هدف 
یکپارچه سازی و ایجاد رگوالتوری 
و  ارائه دهندگان محصوالت  میان 
خدمات و ارائه دهندگان خدمات 

حمل ونقل برگزار شد.
فناوری های  توسعه  ستاد  دبیر 
پیشرفته  نقل  حمل و  و  فضایی 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
جمهوری در این نشست، با تاکید 

استفاده  و  شناسایی  ضرورت  بر 
داخلی  موجود  ظرفیت های  از 
گفت:  کاال  حمل ونقل  حوزه  در 
بازیگران  همه  کنیم  تالش  باید 
را  حوزه  این  فعال  و  تخصصی 
بشناسیم و از ظرفیت های موجود 
کشور برای توسعه دادن به صنعت 

حمل ونقل کاال استفاده کنیم.
افزود: برای این  منوچهر منطقی 
فرآیند  یک  طراحی  نیازمند  کار 
آن،  کمک  به  تا  هستیم  اصولی 
مدل اصولی و مورد تایید خود را 
نظر  بدون در  این کار  اما  بیابیم. 
فعلی  سنتی  زیست بوم  گرفتن 
نتیجه بخش  موجود،  تجربیات  و 

نخواهد بود.
به گفته وی، طراحی این فرآیند، 
مسیر حرکت را برای عالقه مندان 
ورود به این حوزه فراهم می کند. 
باید توجه داشته باشیم که این کار 
را متناسب با توانمندی های موجود 
کشور انجام دهیم و مدیریت کنیم.

سیستم  داد:  ادامه  منطقی 
کشور  فعلی  کاالی  حمل ونقل 
می  اما  نیست؛  کارآمد  چندان 
توانیم از تجربه های موجود در آن 
بهره ببریم و مدل استاندارد خود 
را بر مبنای آن پیاده سازی کنیم. 
در این فرآیند باید نقش و جایگاه 

نهادهای مرتبط هم دیده شود.

 همکاری راهبردی 
با ایران

 در اولویت است
»سرگئی گالزیف« وزیر امور همگرایی و 
اقتصاد کالن کمیسیون اقتصادی اوراسیا 
پیشتر در نشستی با کاظم جاللی سفیر 

جمهوری اسالمی ایران....

سهام عدالت گرو بگذارید، وام ۷ میلیونی بگیرید برای تکمیل زنجیره زیست بوم حوزه حمل  و نقل

ایجاد یک کنسرسیوم از شرکت های حمل و نقل ضروری است

روابط عمومي  و امور بین الملل شهرداري

آگهي مزایده عمومی) نوبت اول(
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توضيحات: 

 تضمين شرکت در  مزايده مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غير بانكي تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمي يا اوراق مشارکت يا واريز وجه نقد به حساب  سپرده شماره 1۰۰3288684 بانک شهر مرکزي ارائه گردد. 
تاريخ فروش اسناد: کليه متقاضيان ميتوانندحداکثر تا ساعت 14 روز شنبه  مورخه14۰۰/۰4/26 از طريق سامانه الكترونيک دولت ) ستاد (  اسناد  مزايده را دريافت نمايند.
مهلت تحويل پاکت: تا ساعت13  روز دوشنبه  مورخه 14۰۰/۰۵/۰4- ارائه اصل پاکت الف ) تضمين شرکت در مزايده ( به اداره امور قراردادها و دريافت رسيد الزامی است . 

تاريخ بازگشايي پيشنهادها: ساعت 11 / يازده روز سه شنبه مورخ 14۰۰/۰۵/۰۵
مكان بازگشايي: شهرداري مرکزي بوشهرروبروي ميدان شهرداري.

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مزايده درج شده است.
حضور نمايندگان شرکتها با در دست داشتن معرفي نامه کتبي در جلسه مزايده آزاد است.

ضمناً متن آگهي در شبكه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس:www.Bushehrcity.ir درج گرديده است.
 در صورتيكه برندگان اول و دوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.
هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان مزايده ميباشد. 
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ابتکار:

درآینده مشکلی در 
زمینه انتخاب زنان برای 

عالی ترین جایگاه ها 
نخواهیم داشت

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
امروز به طور قاطع می توانیم  اینکه  بیان  با 
بگوییم که ۲۵ درصد از مدیران توانمند کشور 

از میان زنان هستند، یادآور شد....

معزی:

 از سوزاندن سرمایه ها 
برق تولید نخواهد شد

استاندار قزوین: 

قزوین آماده توسعه 
مناسبات اقتصادی با 

صربستان است 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

ایران از ارتقای 
مناسبات با سوریه در 

حوزه های مختلف 
استقبال می کند

ایران  پارلمانی  دوستی  گروه  رییس  نایب 
ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  سوریه  و 
در  سوریه  با  مناسبات  سطح  ارتقای  از 

حوزه های مختلف استقبال می کند....

رویای جوانترین داور 
خوزستانی قضاوت 
درجام جهانی است

آصف سخائی ۱۶ ساله متولد ۱۳۸۳ جوانترین 
شهر  زاده   وشایدکشور،  داورخوزستان 
میداوود- باغملک و محل سکونت هم اینک 

در رامهرمز بنده از سن ۱۳ سالگی...
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      رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: تکمیل پروژه راه آهن اردبیل-میانه و طرح اتصال 
آن به شــبکه ریلی جمهوری آذربایجان از طریق پارس آباد مغان قطعی اســت و برای اجرایی شدن 
آن تالش می شود. صدیف بدری افزود: مطالعات فاز اول امتداد طرح راه آهن اردبیل به پارس آباد 
مغان انجام و اجرای آن در سال 1400 پیش بینی شده است، ضمن اینکه اتصال آن به شبکه ریلی 

جمهوری آذربایجان نیز در برنامه کاری قرار دارد.....

مدت قرار دادرديف

 به زودی انجام می شود : 

اتصـــال خــط ریلــی
 اردبیل به شبکه ریلی آذربایجان
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وزارت نیرو :
۱۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی

 ایجاد می شود
با اشاره به تبادل  اقتصادی وزیر نیرو  برنامه ریزی و  معاون 
تفاهمنامه وزارت صمت، گفت: براساس بخشی از این توافق 
نامه ۱۳ بنگاه  صنعتی برای احداث ۱۰ هزار و ۳۶۰ مگاوات 
استان طی سه سال  در ۱۰  تجدیدپذیر  و  نیروگاه حرارتی 

سرمایه گذاری می کنند. 
نیرو، »محسن  وزارت  اطالع  رسانی  پایگاه  از  ایرنا  به گزارش 
ایجاد  برای  نیرو  وزارت  اقدام های  موضوع  درباره  بختیار« 
تاسیسات تولید برق و نیروگاه درصنایع بزرگ کشور افزود: 
اعالم  با توجه  به  و  اقتصاد مقاومتی  در جهت سیاست های 
برق  تأمین  جهت  بزرگ  صنایع  سرمایه گذاری  عالقه مندی 
مطمئن و پایدار واحدهای تولیدی خود و درخواست همکاری 
و هماهنگی صنعت برق، جلسه ها و مذاکراتی جهت تحقق 
این مهم بین نمایندگان وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و 

تجارت انجام شده است.
وی ادامه داد : تأمین برق مطمئن، مستمر و پایدار صنایع انرژی  
بر و شهرک های صنعتی و افزایش بهره وری و کاهش شدت 
انرژی در بخش صنعت و معدن از مهم ترین موضوعات مورد 

تفاهم دو وزارتخانه است.  
توافق ۱۳  این  از  بخشی  براساس   : کرد  بختیار خاطرنشان 
بنگاه  صنعتی برای احداث ۱۰ هزار و ۳۶۰ مگاوات نیروگاه 
حرارتی و تجدیدپذیر جدید در ۱۰ استان طی مدت ۳ سال، 

سرمایه گذاری خواهند داشت. 
وی با بیان اینکه وزارت نیرو حمایت های الزم در پشتیبانی 
مواقع خروج  در  را  سرمایه گذار  تولیدی  واحدهای  این  برق 
اضطراری و یا تعمیرات نیروگاه های احداث شده به عمل آورده 
است،گفت:برق مصرفی این صنایع تا سقف تولید نیروگاه های 
خود مصرف از شمول قطع یا محدودیت برق در دوره اوج بار 

مستثنی خواهد بود. 
بختیار افزود: موافقت اصولی جهت احداث واحدهای نیروگاهی 
تولیدی  واحدهای  توسط  مصرف  خود  صورت  به   فوق 

سرمایه گذار از سوی وزارت نیرو آماده شده است.
معاون برنامه  ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در پایان گفت : متن 
این تفاهم نامه با همکاری واحدهای مرتبط در دو وزارتخانه 
تنظیم و طی نامه ای از سوی وزارت نیرو برای وزارت صمت 

ارسال شده است.
انتظار می رود با پیگیری های انجام شده تا پایان هفته جاری 
این تفاهم نامه مبادله شده و زیر ساخت های الزم برای شروع 

عملیات اجرایی فراهم شود.

چشم اندازهای جهش اقتصادی ایران
 در منطقه اوراسیا

 نمایشگاه تخصصی اوراسیا که با حضور دهها شرکت اقتصادی 
از روسیه، قرقیزستان، ارمنستان، قزاقستان و بالروس در کنار 
شرکت های ایرانی در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران برگزار می شود، نشان از نویدی تازه برای عضویت رسمی 
ایران در اتحادیه ارواسیا و جهش اقتصادی منطقه است.  یکی از 
مهم ترین اهداف ایران در پیوستن به اتحادیه اوراسیا دستیابی 
به بازار ۳۰۰ میلیون نفری روسیه و دیگر کشورهای اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا است و این مساله، برای روس ها نیز اهمیت 
باالیی دارد. تا جایی که والدیمیر پوتین رئیس جمهوری این 
کشور چندین بار گفته است: »مسکو خواهان پیوستن ایران به 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا است«.
تهران شرکت های عضو  اوراسیا در  اختصاصی  نمایشگاه  در 
از  از روسیه، ۳۰ شرکت  اوراسیا شامل ۳۰ شرکت  اتحادیه 
قرقیزستان، بیش از ۱۰ شرکت از ارمنستان، بیش از ۱۰ شرکت 
کنار شرکت های  در  بالروس  از  و شرکت هایی  قزاقستان  از 
ایرانی در زمینه های بانکی و فایناس، انتقال فناوری، ساخت 
کارخانه های بزرگ، سیلوها، بنادر، اسکله ها، مخازن روغن، 
و  روغن  و  دامی  نهاده های  و سیمان   فوالد  سازی،  کشتی 
محصوالت کشاورزی حضور یافته اند که این موضوع نشان 
دهنده اهمیت و توجه کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای 

گسترش روابط اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران است.  

افق روشن اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
با حضور ایران

کشور  چند  و  روسیه  از  متشکل  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
پساشوروی که ایران نیز قرار است بزودی به عضویت رسمی 
این اتحادیه درآید، به گفته تحلیلگران اقتصادی، چشم اندازی 
روشن برای توسعه اقتصاد ایران، این اتحادیه، قفقاز و حتی 
خاورمیانه خواهد داشت.به گفته کارشناسان، جمهوری اسالمی 
ایران با به دست آوردن جایگاه تمام عیار در اتحادیه اقتصادی 
اقتصادی  وضعیت  تنها  نه  رسمی،  عضو  عنوان  به  اوراسیا 
سیاسی را در آسیای مرکزی و قفقاز، بلکه در کل خاورمیانه 
نیز تغییر می دهد.کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در روسیه می گوید: کشورهای عضو خواستار عضویت رسمی 
ایران هستند چرا که معتقدند با حضور دانمی ایران، توسعه 
اقتصادی کشورهای منطقه و قفقاز را فرا خواهد گرفت.وی 
در گفت و گو با ایرنا افزود: تنها با گذشت نزدیک به یکسال از 
اجرای موافقتنامه تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا، حجم تجارت 
خارجی ایران با این اتحادیه به بیش از سه میلیارد دالر رسیده 
است.اتحادیه اقتصادی اورآسیا از سال ۲۰۱۵ میالدی آغاز به 
کار کرده است و کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، 
ارمنستان و بالروس اعضای ان را تشکیل می دهند و ایران و  
مولداوی نیز به عنوان ناظر در آن حضور دارند.ایران و اتحادیه 
اقتصادی اورآسیا در اردیبهشت ۱۳۹۷ پس از دو سال مذاکره، 
امضا  آزاد  تجارت  منطقه  تشکیل  برای  موقت  نامه  موافقت 
کردند که پنجم آبان ۱۳۹۸ اجرایی شد. قرار است این موافقت 
نامه پس از سه سال و با انجام مذاکرات مربوط بین طرفین، به 

موافقت نامه تجارت آزاد تبدیل شود.
ایران هم اکنون عضو ناظر این اتحادیه است و قرار است بزودی 
برای دانمی شدن عضویت ایران در این اتحادیه تصمیم گیری 
شود.براساس گزارش های رسمی، تهران بزودی مقدمات پیوستن 
به اتحادیه اقتصادی اوراسیا )EAEU( را به عنوان عضوی دائمی 
آغاز می کند. »ایران مذاکرات برای دستیابی به عضویت دائمی در 
اتحادیه را آغاز کرده است و کارهای مقدماتی برای دستیابی ایران 

به عضویت دائمی این انحادیه بزودی  انجام می شود.

آذری جهرمی: 
۱۰۰ درصد شهروندان ایرانی به اینترنت 

متصل هستند
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد: از نظر جمعیتی 
۹۸.۵ روستاییان و ۱۰۰ درصد شهروندان ایرانی به اینترنت 
متصل هستند.   »محمدجواد آذری جهرمی« در توئیتر افزود: 
مقایسه دو تصویر، عملکرد این دولت در اتصال روستاها را 
نمایش جزئیات اطالعات روستا به روستا هم برای شما در 
سامانه diiar.ir منتشر کردیم تا ارزیابی دقیق عملکرد میسر 
باشد.به گزارش ایرنا، بر اساس اعالم سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی، تعداد روستاهای دارای ارتباط )هر نوع 
از ارتباط( در کشور امروز به ۵۲ هزار روستا رسیده و تعداد 
اشتراک های روستایی از ۳ میلیون اشتراک گذشته است. ۴۴ 
هزار روستا و ۸۲ هزار کیلومتر جاده اکنون تحت پوشش همراه 
اول و ۱۸ هزار روستا و ۶۴ هزار کیلومتر جاده تحت پوشش 

ایرانسل هستند.  
شاخص دیگری که در این بین توسط سازمان تنظیم مقررات 
موفق  مکالمات  شاخص  وضعیت  گرفته،  قرار  بررسی  مورد 
)ASR( است که اغلب اپراتورها توانسته اند درصد خوبی را به 

خود اختصاص بدهند.  
ضریب نفوذ ارتباطات سیار در ایران اکنون از مرز ۹۲ درصد 
گذشته و تعداد مشترکین نیز ۷۷میلیون اشتراک را پشت سر 
گذاشته است. ضریب نفوذ همراه اول در اینترنت نسل سوم و 
چهارم در کشور ۳۷ میلیون مشترک و ایرانسل ۳۵ میلیون 

مشترک است. رایتل نیز در این میان سهم ۳ میلیونی دارد.
 اینترنت تا هفت سال قبل تنها ۱۱ درصد روستاهای کشور را 
فرا گرفته بود، اما توسعه ارتباطات روستایی امروز آن را به بیش 
از ۹۷ درصد رسانده است. اکنون اتصال به شبکه ملی اطالعات 
در ۹۰ درصد روستاهای باالی ۲۰ خانوار فراهم است تا پایان 

دولت ۱۰۰درصد آن تکمیل خواهد شد.

رشد ۳ درصدی تولید تایر در بهار ۱۴۰۰
بررسی خبرنگار ایرنا از کارخانجات تایرسازی حاکی از تولید 
بیش از ۶۳ هزار و ۸۴۸ تنی آنها در سه ماهه نخست امسال 
است. آماری که در هم سنجی با پارسال رشد سه درصدی 

نشان می دهد. 
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، این میزان تولید 
مشتمل بر پنج میلیون و ۸۹۵ هزار و ۸۹۰ حلقه تایر است که 
از این نظر نیز رشد ۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

مشاهده می شود.
بیشترین میزان تولید در این مدت مربوط به تایرهای سواری با 
۳۶ هزار و ۸۹۲ تن )۵۷.۸ درصد از کل تولید( و پنج میلیون 
و ۱۰۷ هزار و ۲۷۲ حلقه )۸۶.۶ درصد از کل تولید( بود که 
از نظر وزنی رشد یک درصدی داشته، اما از نظر تیراژ بدون 

تغییر مانده است.
در سه نخست ماهه امسال همچنین ۶ هزار و ۸۴۸ تن انواع 
تایر وانتی )رشد ۲۵ درصدی( و ۱۳ هزار و ۴۷۰ تن تایر باری 
و اتوبوسی )رشد پنج درصدی( توسط شرکت های داخلی تولید 

شد.
افت  شاهد  سبک  کشاورزی  تایرهای  بخش  در  همچنین 
۲۶ درصدی تولید با ۸۰۲ تن بودیم، اما در بخش تایرهای 
کشاورزی سنگین با چهار هزار و ۷۱۴ تن تولید، یک درصد 

رشد اتفاق افتاد.
برپایه این گزارش، تایرسازان در مدت یاد شده یک هزار و ۱۲۴ 
تن انواع تایر راه سازی و صنعتی نیز تولید کردند که در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشته افت ۲۶ درصدی داشته است.
تولید سایر محصوالت

برپایه آمارهای تولید کارخانجات، در بهار امسال چهار هزار و 
۲۴۱ تن تایر دوچرخه و موتور )رشد ۴۵ درصدی(، ۲ هزار و 
۳۵۸ تن تیوب )رشد ۱۲ درصدی( و یک هزار و ۳۶۱ تن فلپ، 

تسمه نقاله، شیلنگ و غیره در کشور تولید شد.
تایر  صنعت  انجمن  سخنگوی  پیشتر  ایرنا،  گزارش  به   
سال  همچون  جاری  سال  در  صنعت  این  پیش بینی کرد:  
گذشته بتواند به رکوردشکنی در تولید بپردازد و این بار رشد 

۲۶ درصدی را به ثبت برساند.
»مصطفی تنها« به ایرنا گفت: با وجود برنامه ریزی شرکت ها 
برای افزایش تولید، اما در نهایت همه چیز به چگونگی جذب 
تولیدات از سوی بازار بستگی خواهد داشت.وی ادامه داد: اگر 
شرایط بازار تغییر کند، برنامه های تولید نیز دستخوش تغییر 

خواهد شد، مگر اینکه فرصت صادرات داده شود.

شرکت برق حرارتی:
 بیش از ۲۰ هزار مگاوات به ظرفیت 

شبکه سراسری افزوده شد
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران اعالم 
کرد که طی دولت یازدهم و دوازدهم بیش از ۲۰ هزار مگاوات، 
به ظرفیت تولید شبکه سراسری برق کشور اضافه شده است. 

به گزارش ایرنا به نقل  از روابط عمومی شرکت برق حرارتی 
ظرفیت  توسعه  به  نسبت  ادوار  همه  در  نیرو  وزارت  ایران، 
مطمئن نیروگاهی به عنوان وظیفه ذاتی خود، اهتمام داشته و 
عالوه بر توسعه نیروگاه های حرارتی، سیاست های موفقی برای 

توسعه مولدهای تجدیدپذیر نیز اتخاذ کرده است.
از ۲۰ هزار مگاوات، به  طی دولت یازدهم و دوازدهم بیش 

ظرفیت تولید شبکه سراسری برق کشور اضافه شده است.
احداث  با  مگاوات   ۶۵۰ و  هزار   ۱۲ ظرفیت،  میزان  این  از 
نیروگاه های حرارتی جدید بزرگ با بیش از هفت میلیارد یورو 
سرمایه گذاری تحقق یافته است، همچنین بیش از دو هزار 
و ۵۰۰ مگاوات با ارتقای توان عملی نیروگاه های موجود، دو 
هزار و ۲۰۰ مگاوات از طریق نیروگاه های برق آبی، یک هزار و 
۷۵۰ مگاوات از طریق مولدهای پراکنده و حدود ۹۰۰ مگاوات 
با احداث نیروگاه های تجدیدپذیر به ظرفیت تولید برق کشور 
توسعه  برنامه ششم  طول  در  آنکه  است.ضمن  افزوده شده 
احداث قریب به ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی آغاز شده 
که بیش از سه هزار مگاوات آن به بهره برداری نیز رسیده است.

 برای ایجاد ظرفیت متناسب با رشد مصرف برق کشور، ساالنه 
به سه میلیارد یورو سرمایه گذاری جدید نیاز است که این 
سرمایه گذاری با اتکا به منابع عمومی یا منابع داخلی وزارت 
صندوق  منابع  یا  خارجی  سرمایه گذاری  و  تسهیالت  نیرو، 

توسعه ملی انجام می شود.

گفت:  بهره وری  ملی  سازمان  رییس 
فاصله  ما در پرداختن به موضوع کلیدی 
و  یافته  با کشورهای توسعه  بهره وری 
دنیا  توسعه   درحال  کشورهای  حتی 
و  غفلت  ادامه   درصورت  و  شده  زیاد 
جبران ناپذیری  خسارات  بی توجهی، 
متوجه نظام مدیریت و اقتصاد کشور 

خواهد بود. 
به گزارش ایرنا از سازمان ملی بهره وری، 
جهانی  مجمع  ساالنه  کنفرانس 
سومین  با  همزمان   )GFP( بهره وری 
رؤسای  و  مالی  وزرای  ساالنه  جلسه 
بانک مرکزی کشورهای G۲۰  در شهر 

ونیز برگزار شد.
سال گذشته سازمان آسیایی بهره وری با 
رای اکثریت کشورهای عضو به عضویت 
)GFP( درآمد و روسای APO از سال 
مجمع  ساالنه  کنفرانس  در   ۲۰۲۰

جهانی بهره وری دعوت می شوند.
گروه G۲۰، گروهی متشکل از وزرای 
بانک های  مسوالن  و  )دارایی(  اقتصاد 
مرکزی بیست اقتصاد برتر جهان است. 
ایران  بهره وری  ملی  سازمان  رئیس 
روزه  دو  کنفرانس  این  در  شرکت  با 

این  دستاورد  مهمترین  آنالین، 
کنفرانس را عمق توجه و اطالع مدیران 
 OECD و G۲۰ ارشد کشورهای عضو
اعم از روسای بانک های مرکزی، وزرای 
و  مالی  مدیران  خزانه داری،  و  اقتصاد 
این  دانشگاهی  و  دولتی  متخصصان 
کشورها نسبت به موضوع بهره وری و 
ابعاد مختلف اجرایی و مدیریتی مورد 

نیاز برای افزایش آن دانست.
اغلب  محور  افزود:  پهلوانی«  »فاطمه 
سخنرانی ها، مطالعات و ارائه ها، وضعیت 
بحران  طول  در  کار  نیروی  بهره وری 

پاندمی و راه کارهای افزایش بهره وری 
نیروی انسانی بعد از پایان این بحران 
گسترده ای  مطالعات  گفت:  بود.وی 
توسط GFP و مراکز علمی و پژوهشی 
مثبت  تاثیرات  درخصوص  همکار، 
پاندمی  دوران  در  دورکاری  ومنفی 
و  منفی  اثرات  کاهش  روش های  و 
ارتقاء آن به عنوان یک راهکار افزایش 
بهره وری نیروی کار در دوران پساکووید 
انجام شده که بخش هایی از آن برای 

شرکت کنندگان ارائه شد.
رییس سازمان ملی بهره وری دعوت از 

پروفسور دارون عجم اوغلو برای ارائه ی 
نتایج بررسی  گلوگاه های اقتصاد آمریکا 
در زمان پاندمی را یکی دیگر از اتفاقات 
افزود:  و  دانست  کنفرانس،  این  خوب 
ارائه وی تحت عنوان »نامتعادل بودن 
بخشی اقتصاد و کاهش بهره وری آمریکا 
و ارایه چارچوب پیشنهادی برای ارتقای 
انجام  نوآوری«  از  استفاده  با  بهره وری 
شد.رییس سازمان بهره وری خاطرنشان 
کرد: فاصله  ما در پرداختن به موضوع 
توسعه  با کشورهای  بهره وری  کلیدی 
یافته و حتی کشورهای درحال توسعه  
دنیا زیاد شده و درصورت ادامه  غفلت 
بی توجهی، خسارات جبران ناپذیری  و 
متوجه نظام مدیریت و اقتصاد کشور 

خواهد بود.
اجرای  با  کرد:  امیدواری  ابراز  پهاوانی 
برنامه های ارتقای بهره وری که در تیرماه 
۱۴۰۰ به تصویب هیات دولت رسیده 
اداری  آینده نظام  و دستور کار اصلی 
است،  بهره وری  برای  اجرایی کشور  و 
بزودی شاهد تکاپوی اثربخش مدیران 
ارشد و میانی کشور برای روشن کردن 
موتور محرکه بهره وری در ایران باشیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل 
اردبیل- راه آهن  پروژه  تکمیل  گفت: 

میانه و طرح اتصال آن به شبکه ریلی 
جمهوری آذربایجان از طریق پارس آباد 
مغان قطعی است و برای اجرایی شدن 

آن تالش می شود. 
اول  فاز  افزود: مطالعات  صدیف بدری 
امتداد طرح راه آهن اردبیل به پارس آباد 
مغان انجام و اجرای آن در سال ۱۴۰۰ 
اینکه  ضمن  است،  شده  پیش بینی 
جمهوری  ریلی  شبکه  به  آن  اتصال 
آذربایجان نیز در برنامه کاری قرار دارد.

راه آهن  طرح  اجرای  اظهارکرد:  وی 
اردبیل به مغان از جمله موضوعات در 
مسئوالن  و  نمایندگان  پیگیری  حال 
تا  آن  احداث  ادامه  با  و  است  استان 
گمرک مرزی در شهرستان بیله سوار و 
پارس آباد مغان در واقع  کل استان به 

شبکه ریلی کشور متصل خواهد شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل 
از اخذ ردیف ملی برای پروژه راه آهن 
اردبیل - پارس آباد مغان  در بودجه 
سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت:با اتصال 
راه آهن اردبیل به مغان و رسیدن به 
مرز ایران و جمهوری آذربایجان در واقع 
 - شمال  ریلی  کریدور  تکمیل  شاهد 
جنوب کشور در استان اردبیل خواهیم 
بود.وی اضافه کرد: پیش بینی شده طرح 
راه آهن اردبیل-پارس آباد زودتر از راه 

آهن رشت – آستارا افتتاح شود.
و  نمین  نیر،  اردبیل،  مردم  نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  در  سرعین 
اتمام عملیات اجرایی طرح راه  درباره 
آهن اردبیل- میانه گفت:این پروژه روند 
خوبی در سال های اخیر داشته است و  
با اختصاص  اعتبارات پیش بینی شده، 

طرح راه آهن اردبیل بزودی تکمیل شده 
و به بهره برداری می رسد.

بدری افزود: طرح احداث راه آهن میانه 
اردبیل قبل از سال ۹۴ با کندی اجرا 
آمده  بعمل  های  پیگیری  با  ولی  شد 
اعالم  به  بنا  و  گرفت  خوبی  شتاب 
قابل  پیشرفت  از  اجرایی  مسئوالن 

توجهی برخوردار بوده است.
پروژه راه آهن اردبیل- میانه هم اکنون 
در ۱۲ قطعه شامل ۳۵ درصد منطقه 
کوهستانی و سخت گذر، ۴۵ درصد تپه 
ماهور و ۲۰ درصد دشت با سرعت قابل 
قبول در حال اجراست.مرتفع ترین پل 
ریلی کشور به ارتفاع ۸۳ متر در مسیر 
آرپاچایی برای ایجاد ارتباط در این خط 
ریلی به اتمام رسیده  و عالوه بر آن، در 
طول مسیر ۲۷ کیلومتر تونل و هفت 
کیلومتر گالری نیز بازگشایی شده و در 

راه آهن  اجرایی  اجراست.عملیات  حال 
اردبیل به طول تقریبی ۱۷۵  میانه - 
کیلومتر در سال ۸۴ شروع شده و در 
این مدت بارها مردم استان وعده های 
تحقق نیافته بسیاری برای افتتاح آن 
توسط  اعتبار  تامین  با  اما  شنیده اند، 
این  اجرایی  ایران، عملیات  بانک ملی 
است.در  گرفته  شتاب  سخت  پروژه 
طرح راه آهن اردبیل - میانه ۶۲ دستگاه 
تونل به طول ۲۳ هزار و ۸۱۰ متر، چهار 
کیلومتر پل دره ای بزرگ، سه کیلومتر 
پل آبرو و ۱۰ دستگاه گالری به طول 
می شود.حجم  اجرا  کیلومتر  چهار 
این خط ریلی بسیار  عملیات اجرایی 
گسترده بوده و برای تکمیل آن حدود 
همچون  فلزی  مصالح  تن  هزار   ۳۵
آهن آالت، میلگرد و کابل و حدود ۲۲۰ 

هزار تن سیمان مورد نیاز است.

»سرگئی گالزیف« وزیر امور همگرایی 
اقتصادی  کمیسیون  کالن  اقتصاد  و 
کاظم  با  نشستی  در  پیشتر  اوراسیا 
ایران  اسالمی  جاللی سفیر جمهوری 
همکاری  گفت:  روسیه  فدراسیون  در 
های راهبردی با ایران اولویت و ترجیح 
همگرایی  امور  است.وزیر  اتحادیه  این 
اقتصادی  کمیسیون  کالن  اقتصاد  و 
اوراسیا در این دیدار با اشاره به مراحل 
اتحادیه  در  کشورها  ناظر  عضویت 
اقتصادی اوراسیا از عضویت کشورمان 
برای  کشورش  آمادگی  و  استقبال 

هرگونه همکاری را اعالم داشت.
اتحادیه  راهبرد  اینکه  بیان  با  وی 
به   ۲۰۲۵ سال  تا  اوراسیا  اقتصادی 
تصویب رسیده است و به دنبال تحقق 
راهبرد در عمل هستیم، تصریح کرد: 
همکاری با جمهوری اسالمی برای ما 
بسیار جالب و امیدبخش هست و این 
ایران امیدهای  با  اتحادیه به همکاری 

زیادی بسته است.
تحقق موافقت نامه تجارت ترجیحی 

ایران و روسیه؟ 
کالن  اقتصاد  و  همگرایی  امور  وزیر 
با  گفت  اوراسیا  اقتصادی  کمیسیون 
پویایی  جاری  سال  در  اینکه  وجود 
خوبی را در حجم تجارت با ایران داشته 
ایم با این حال فرصت های زیادی برای 
همکاری بین ایران و این اتحادیه وجود 
در  را  انها  دارد همه  دارد که ضرورت 

عمل محقق کنیم.  
با  اینکه همکاری  با تاکید بر  گالزیف 
گفت:  ماست،  ترجیح  و  اولویت  ایران 
مشکل موافقت نامه تجارت ترجیحی 
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از نظر 
سیاسی حل شده و به امضای روسای 
اتحادیه  عضو  کشورهای  جمهوری 
برخی  به خاطر  تنها  اما  است  رسیده 
ظرفیت های فنی معطل مانده است که 
کارشناسان ما در حال رفع آن هستند 
و و به دنبال آن باید همکارهای عملی 

راهبردی را تجربه کنیم.
 تقویت اقتصادی و سیاسی قفقاز و 
خاورمیانه با حضور دانمی ایران

»استانیسالو تاراسوف« مفسر اقتصادی 
و فعال رسانه ای روس پیشتر در مقاله 
ای باعنوان ایران عضو رسمی اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا می شود، نوشت: این 
و  سیاسی  رویداد  بزرگترین  رویداد 

اقتصادی فراتر از منطقه خواهد بود.  
regnum.(وی  در این مقاله که در سایت

ru( منتشر شده است، تصریح کرد: اگر 
به  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  به  قبالً 
اتحاد  کشورهای  ادغام  پروژه  عنوان 
جماهیر شوروی نگاه می شد، اکنون با 
مشارکت تهران، این اتحاد از مرزهای 

پس از شوروی فراتر می رود.
ایران  عینی،  نظر  از  گفت:  تاراسوف 
هم اکنون به عنوان عضوی از اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا نه تنها مشارکت را به 
سطح یک متحد راهبردی می رساند 
از همان  اتحادیه را  این  بلکه مرزهای 
ابتدا از خلیج فارس عبور می دهد به 
به  خاورمیانه  کل  وضعیت  که  طوری 

طور جدی تغییر می کند.
تولید  نظر  از  ایران  اقتصاد  گفت:  وی 
ملی پانزدهم جهان و بزرگترین در میان 
کشورهای آسیای غربی و اوپک است. 
سعودی  عربستان  از  پس  کشور  این 
دومین ذخایر بزرگ نفت را دارد و ۵.۵ 
درصد از بازار تجارت جهانی محصوالت 

نفتی را به خود اختصاص داده است که 
اینها خیلی چیزها را می گوید.

یک  تنها  دیگر  ایران  افزود:  تاراسوف 
با  بلکه  نیست،  راهبردی  شریک 
در  شرکایش  و  روسیه  با  مشارکت 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا توازن جدید 
قوا در منطقه را به نفع این کشور و کل 

اتحادیه رقم خواهد زد.
اوراسیا پلی بین آسیا و اروپا

منطقه  در  سالیانکا  بندر  ایرانی  مدیر 
اقتصادی آستاراخان روسیه نیز به ایرنا 
گفت: در مورد اهمیت اوراسیا صحبت و 
گفت وگوهای زیادی را می شنویم اما 
حقیقتا اتحادیه اوراسیا ویژگی منحصر 
به فردی دارد و می تواند مانند یک پل 

بین آسیا و اروپا باشد.
تکمیل  با  افزوذ:  پوردست  سیدجواد 
رویکرد  نظیر  اقتصادی  زنجیره های 
از  موفق  مدل  به  کمربند،  و  راه  یک 
همگرایی منطقه ای برای دستیابی به 
تبدیل  جهانی  بزرگ  بازارهای  دیگر 
شود در این میان بندر سالیانکا به دلیل 
برخوردار بودن از موقعیت مکانی بسیار 
ممتاز با استفاده از ظرفیت های تجارتی 
در کشور روسیه می تواند نقش بسیار 

موثر و کارایی را ایفا نماید.
به  توجه  رو  این  از  کرد:  تصریح  وی 
نیز  و  بندری  های  زیرساخت  تکمیل 
ملی  ناوگان  لجستیکی  توان  تقویت 
در دریاچه خزر میتواند سبب سرعت 

بخشیدن و استفاده هر چه بیشتر و بهتر 
از فرصتهای حضور  در بازار اوراسیا قرار 
دریایی  بندر  بزرگترین  گیرد.سالیانکا 
منطقه آستاراخان از نطر وسعت و تعداد 
اسکله است و ۵۳ درصد سهم ان مربوط 

به ایران و بقیه در اختیار روسیه است.
پوردست افزود: فعالیت خوب اقتصادی 
در این بندر باعث شده است تا در حوزه 
اقتصادی منافع دو کشور ایران و روسیه 
تقویت شود.وی گفت: این بندر نقش 
مهمی در تبادل کاال بین ایران، روسیه، 
سازمان  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 

اقتصادی شانگهای دارد
اشتیاق کشورهای اوراسیا برای تجارت 

با ایران
در  ایران  اهداف  ترین  مهم  از  یکی 
پیوستن به اتحادیه اوراسیا دستیابی به 
بازار۱۴۰ میلیون نفری روسیه است و 
این مساله، برای روس ها نیز اهمیت 
والدیمیر  که  جایی  تا  دارد.  باالیی 
کشور  این  جمهوری  رئیس  پوتین، 
پیوستن  خواهان  »مسکو  بود:  گفته 
اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  به  ایران 
ایجاد  امکان  درباره  همچنین  و  است 
منطقه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا 

تحقیقاتی انجام شده است.«
انیل ابرایف، عضو هیات رییسه شورای 
تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا اواخر 
ویدئویی،  همایشی   در  گذشته  سال 
برای  مهم  شرکای  از  یکی  را  ایران 
اتحادیه اوراسیا توصیف کرد و گفت: ما 
به دنبال برقراری تجارت آزاد با ایران 
هستیم و روابط فی مابین، روزبه روز 
افزایش خواهد یافت. او با اشاره به اینکه 
سال ۲۰۲۰ به دلیل پدیدار شدن همه 
گیری کرونا، سال دشواری برای تجارت 
ادامه داد:  در سطح جهان بوده است، 
صادرات  حجم  دشواری ها  این  به رغم 
ایران به اتحادیه اوراسیا، ۳۰ درصد رشد 
داشته و در عین حال صادرات به ایران 

نیز رو به افزایش است.

رییس سازمان ملی بهره وری: 

بی توجهی به امر بهره وری خسارات جبران ناپذیری را متوجه کشور خواهد کرد

به زودی انجام می شود : 

اتصال خط ریلی اردبیل به شبکه ریلی آذربایجان

وزیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا:

 همکاری راهبردی با ایران در اولویت است

اقتصادی
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انتقاد یک عضو کمیسیون انرژی از عدم 
اجرای تعرفه گذاری افزایشی پلکانی برق

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
اگر دولت به موقع تعرفه گذاری افزایشی پلکانی برق را اجرا می 
کرد، مشترکین پر مصرف یا پول مصرف خود را پرداخت و یا 

الگوی مصرف خود را اصالح می کردند.
به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر، 

نوشت:
»در تبصره ۸ بودجه ۱۴۰۰، تعرفه گذاری افزایشی - پلکانی 

)IBT( را پیشنهاد کردیم و تصویب شد.
اگر دولت به موقع دنبال و اجرا می کرد، قبض برق پرمصرف 
های لواسان و ولنجک نشین، چندین برابر می شد؛ در نتیجه 
یا از مصرف خود می کاستند یا هزینه تولید بیشتر و یارانه 
محرومین را می دادند و  قطعی برق نداشتیم.«بر اساس تبصره ۸ 
بودجه سال ۱۴۰۰؛ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند در سال 
۱۴۰۰ تعرفه های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را 
به گونه ای اصالح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، 
تعرفه مشترکین کم مصرف، خانوارهای محروم تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی برابر با صفر، 
مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای و مشترکین 
پر مصرف باالتر از الگوی مصرف به صورت غیر یارانه ای و بر 

اساس الگوی افزایش پلکانی )آی.بی.تی( تعیین شود.

یک کارشناس مسایل بین الملل مطرح کرد:
پشت پرده توافق پنهانی آمریکا

 با طالبان در دوحه
یک کارشناس مسایل بین الملل با بیان این که ابتکار و حرکت 
ایران در برگزاری گفت وگوهای بین االفغانی موفقت آمیز بود، 
معتقد است که توافق پنهانی آمریکا با طالبان در دوحه بحران 
و تحوالت کنونی را در افغانستان رقم زده است.عماد آبشناس 
در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی خود از تحوالت افغانستان و  
تاثیرات آن بر کشورهای همسایه گفت: به هر حال مساله 
امنیت افغانستان از امنیت ایران جدا نیست چیزی نیست که 

ایران نسبت به آن بی تفاوت باشد.
وی یادآور شد: مشخص نیست آمریکایی ها در گفت وگوهای 
خود با طالبان در دوحه چه توافقاتی انجام دادند و با تسلیحاتی 
که در اختیار طالبان قرار داده شد موجبات چینین شرایطی را 
فراهم آوردند که به سرعت بخش های بزرگی از افغانستان را 

در دست گرفتند. 
این کارشناس مسائل بین الملل همچنین بیان کرد: این جریان 
ما را به یاد ماجرای خروج آمریکا از عراق و قدرت گرفتن داعش 
می اندازد، این هایی که زیر پرچم طالبان می جنگند همگی 
طالبان نیستند، بخشی از آن ها داعش، القاعده و بخشی نیز 

طالبان افغانستان هستند.
آبشناس خاطرنشان کرد: طالبان افغانستان تالش می  کند تا 
رابطه شان را با کشورهای همجوار حفظ کند؛ حتی دیدیم که 
به تهران آمدند و با مقامات دولتی افغانستان نیز سر یک میز 
برای مذاکره نشستند، که خوشبختانه مذاکرات موفقیت آمیزی 

هم بود که تهران به راه انداخت. 
وی ادامه داد: اگر احیانا نقشه آمریکا مانند زمان ۲۰۰۷ باشد که 
از عراق خارج شد و عراق را به آشوب کشید، کشورهای همسایه 
یعنی ایران،  چین، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان نیر تحوالت 
افغانستان متاثر خواهند شد زیرا دمکرات ها چنین عادت هایی دارند 
و سیاست شان بر مبنای این است که مناطقی را که نمی توانند 

مدیریت کنند به آشوب می کشند.
این کارشناس مسائل سیاسی همچنین اظهار کرد: خوشبختانه 
ایران حرکت خوبی انجام داد و باید ادامه دهد تا نهایتا مردم 

افغانستان به صلح دست پیدا کنند.
آبشناس درباره ادعای طالبان مبنی بر در اختیار داشتن بیش 
از ۸۰ درصد از سرزمین افغانستان گفت: چیزی در معادالت 
سیاسی بعید به نظر نمی آید، در برهه ای از زمان در سوریه 
داعش توانست بخش های بزرگی را به دست گیرد همچنین 
در عراق، اما نتوانستند جنگ را تمام کنند لذا مهم این است 

که جنگ را چطور تمام می کنند.
وی در پایان گفت: نگه داشتن سرزمین کار ساده ای نیست 
در نهایت آن ها باید هرطور شده به توافقی برسند که صلح و 

آرامش برای مردم افغانستان باشد.

طاهری:
 سریع ترین راه حل مشکل قطعی برق 
صرفه جویی در مصارف خانگی است

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که 
۵۰ درصد مصرف برق در کشور به مصارف خانگی اختصاص 
دارد و در صورتی که ۱۰ درصد یا حتی کمتر از این میزان در 
این مصارف صرفه جویی شود دیگر شاهد قطعی برق نخواهیم 
بود.مصطفی طاهری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به قطعی 
برق این روزها و مشکالتی که برای اقشار مختلف مردم ایجاد 
شده است، گفت: از ابتدای این دوره از مجلس هنگامی که 
با موضوع عدم  مشکالت کشور به بررسی گذاشته می شود 
هماهنگی در مسئوالن امر مواجه می شویم، به هر شکل ایجاد 
هماهنگی میان دستگاه ها امر مهمی است، بخشی از مشکل 
امروز برق نیز به نحوه مدیریت افراد و عدم انجام تکالیف قانونی 
باز می گردد، عدم هوشمندی در نظارت برای مثال در موضوعی 
همچون استخراج رمز ارز هم در این حوزه مورد توجه است.وی 
ادامه داد: مصرف برق موضوعی نیست که بتوان پنهان کرد اگر 
از یک کابل برق انشعاب گرفته می شود مشخصات آن کامال 

برای نظارت روشن می شود.
نماینده مردم زنجان همچنین بیان کرد: اگرچه در کنار این 
موضوع عدم توسعه و رشدی که در زیر ساخت ها باید صورت 
می گرفت را هم شاهد نبودیم، برای مثال در زنجان نیروگاهی 
داریم که باید در فروردین ماه به بهره برداری می رسید  ولی به 

دلیل ضعف های مدیریتی به تعویق افتاد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: برای رفع 
این مشکل در این دوماهه همه باید با صرفه جویی به یکدیگر 
کمک کنیم، چرا که بیش از ۵۰ درصد مصارف برق، مصارف 
خانگی می باشد، در این ۵۰ درصد اگر فقط ۱۰ درصد یا کمتر 
صرفه جویی رخ دهد دیگر مشکل قطعی برق نخواهیم داشت، 
پس سریع ترین راه رفع مشکل این است که همه با هم به 

موضوع صرفه جویی توجه کنیم.

توسط جهانگیری انجام شد
ابالغ آیین نامه کمک به سرمایه گذاری های 

خطرپذیر در صنعت نفت

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی بند )د( تبصره )۱۸( 
ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص 
کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر در حوزه های مختلف 

صنعت نفت را ابالغ کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت، 
هیئت وزیران در جلسه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت نفت 
)با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور( و به استناد بند )د( 
تبصره )۱۸( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، 
آیین نامه اجرایی بند مذکور را تصویب کرد.به موجب آیین 
نامه فوق، به شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت اجازه داده می 
شود به منظور حمایت از سرمایه گذاری های خطرپذیر، تولید 
داخلی، طرح های توسعه ای اشتغال آفرین، تقویت اشتغال در 
حوزه های مختلف صنعت نفت و توسعه فناوری و نوآوری، 
با تأیید وزیر نفت تا منبع ۸ هزار میلیارد ریال از محل منابع 
داخلی خود، به ترتیب مقرر در این آیین نامه اختصاص دهند.

موسوی:
 سهم خواهی در قاموس مجلس

 و دولت انقالبی نیست

سخنگوی  هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نامه دعوت ۲۲۰ 
نماینده از رئیسی گفت که امضاکنندگان این نامه دنبال سهم از 
کابینه آتی نبوده و نیستند. سید نظام الدین موسوی در صفحه 

شخصی خود در توییتر نوشت:
آیت  از  مجلس  نماینده   ۲۲۰ دعوت  نامه  نویسنده  »بنده 
کردم.  اخذ  اینجانب  را  امضاها  بسیاری  و  بوده  رئیسی  اهلل 
امضاکنندگان نامه هیچگاه دنبال سهم از کابینه آتی نبوده و 
نیستند. رئیس جمهور طبق قانون وزرا را معرفی و نمایندگان 

طبق قانون بررسی می کنند.
 سهم خواهی در قاموس مجلس و دولت انقالبی نیست.«

دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی 
مدیریت کرونا:

محدودیت های شدید کرونایی
 در مرزها در حال اعمال است

 دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت 
کرونا و مدیرکل امور مرزی وزارت کشور گفت: محدودیت های 
شدید در مرزها، چه نوار مرزی و چه در مرزهای مجاز در 
حال اعمال است.از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، حسین 
قاسمی روز شنبه افزود: چند مساله در بحث کنترل مرزهای 
باید مورد توجه  جنوب شرق برای مدیریت بیماری کرونا را 
قرار داد اول اینکه قبل از شیوع سویه هندی ویروس کرونا، بر 
اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی کنترل مرزها تشدید 
شده است. تردد از مرزهای مجاز که با گذرنامه انجام می شد، 
صرفاً به هفت گروه محدود شده تا اگر به مرز مراجعه  کردند 
امکان تردد با رعایت پروتکل ها داشته باشند.وی اظهار داشت: 
در مورد خط مرزی هم ستاد کل ابالغیه های الزم را صادر 
تا با استفاده از ظرفیت نیروهای نظامی ارتش، سپاه در کنار  
مرزبانی  نسبت به تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی اقدام 
کرده اند روند دستگیری های اتباع غیر مجاز نشان می دهد که 
با موفقیت این ماموریت انجام شد.قاسمی خاطر نشان کرد: 
مساله بعدی شیوع سویه هندی بیماری است که بالفاصله 
پس از اعالم این موضوع، تردد از هند و پاکستان ممنوع و با 
ابالغ قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا به وزارت راه و شهرسازی 
و نیروی انتظامی مسدود شد. بنابراین آن چیزی که مطرح 
می کنند که وزارت کشور مرز را رها کرده است خالف واقعیات 
و اقدامات انجام شده است.دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و 
انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا تاکید کرد: مساله بعدی 
این است که وزارت بهداشت هر ماه  بر اساس اعالم سازمان 
بهداشت جهانی کشورهایی را که ممنوعیت تردد از آنها به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد، اعالم می کند. بر این 
اساس کشورها به سه گروه تقسیم شده و متناسب با وضعیت 
هر گروه تصمیم گیری می شود بنابراین همچنان محدودیت 
های شدید در مرزها چه نوار مرزی چه مرزهای مجاز وجود 
دارد و در حال اعمال است.مدیر کل امور مرزی وزارت کشور 
در ادامه به مساله تحوالت سیاسی افغانستان اشاره کرد و گفت: 
برای این موضوع هم از گذشته کمیته ویژه تشکیل شده تا 
به صورت مستمر و ماهانه وضعیت افغانستان را رصد و  با 
هماهنگی که با استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و 
سیستان و بلوچستان وجود دارد، پیش بینی های الزم در نوار 
مرزی به عمل آمده است.وی افزود: همچنین هماهنگی های 
الزم انجام، ترتیبات مقتضی از سوی وزیر محترم کشور ابالغ  و 
برای مدیریت منسجم مسائل مربوط به ابعاد سیاسی، اقتصادی، 
بین المللی و امنیتی گسیل احتمالی آوارگان، سازمان مدیریت 
است. تعیین شده  امر  این  مدیریت  عنوان محور  به  بحران 

قاسمی در پایان تصریح کرد: سازمان مدیریت بحران هم با 
آمادگی کافی، جلسات هماهنگی را برگزار کرده و  طرح مربوط 
به اسکان آوارگان احتمالی نهایی و به دستگاه ها ابالغ شده 

است که بر اساس آن، اقدامات الزم صورت می پذیرد.

ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
به طور  امروز  اینکه  بیان  با  جمهوری 
قاطع می توانیم بگوییم که ۲۵ درصد 
از مدیران توانمند کشور از میان زنان 
چهره  تغییر  این  شد:  یادآور  هستند، 
است،  افتاده  اتفاق  که  توجهی  قابل 
عرصه های  در  زنان  حضور  فرصت 
مختلف اجتماعی، سیاسی و مدیریتی 
فراهم کرده، این برای ما اهمیت دارد 
و امیدوارم این روند ادامه یابد. زیرا این 
امر نشان می دهد که در آینده مشکلی 
در زمینه انتخاب زنان برای عالی ترین 
و  استاندار  و  وزارت  حد  در  جایگاه ها 

رییس دانشگاه نخواهیم داشت.
به گزارش ایسنا، دکتر معصومه ابتکار 
ملی  اختتامیه چهارمین جشنواره  در 
میرزاخانی،  مریم  جایزه  علم  و  زن 
کار،  »دوره  و  علم  و  زن  »جشنواره 
مهارت و نوآوری )کمند( را از زمینه های 
همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست 
جمهوری دانست و گفت: دوره کمند 
در دانشگاه های کشور در حال برگزاری 
آخر  ترم  در  دختران  آن  و طی  است 
آموزی  مهارت  دوره های  در  تحصیلی 
حضور می یابند ضمن آنکه ما همکاری 
برای برگزاری دوره »سفیران فرهنگی« 
همکاری داریم. این دوره برای مهارت 

افزایی کانون های دانشجویی است.
معاون زنان و خانواده رییس جمهوری 
برگزاری جشنواره پروین اعتصامی را از 
دیگر زمینه های مشارکت این معاونت 

نام برد که به زودی برگزار خواهد شد.
کشور  علمی  سپهر  داد:  ادامه  ابتکار 
ستاره های درخشانی از جنس زنان و 
مردانی دارد که جستجوگر حقیقت و 
دانایی بودند و با وجود همه سختی ها 
و دشواری ها در این مسیر موفقیت های 
دستاوردهای  و  داشتند  چشمگیری 
خوبی برای کشور چه در زمینه علوم 
کاربردی و چه در زمینه علوم محض 
در  می توانیم  تاحدی  و  آوردند  بوجود 
چنین جشنواره هایی قدر زحمات آنها 

را بدانیم.
وی با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم 
و دوازهم رویکرد راهبردی برای عدالت 
و  زنان  جایگاه  به  توجه  و  جنسیتی 
مشارکت گسترده آنها در مراحل مختلف 
توسعه پایدار، سیاستگذاری های علمی و 
مدیریتی کشور فراهم شد به طوری که 
تعداد مدیران زن که همه آنها در نظام 

دانشگاهی تحصیل کردند، از حدود ۵ 
درصد در سال ۹۲ با یک سیاستگذاری 
درست و برنامه های آموزشی، امروز به 

بیش از ۲۵ درصد رسیده است.
وی با اشاره به ابالغ بخشنامه ای برای 
مشارکت زنان، گفت: اخیرا بخشنامه ای 
داشتند برای حمایت از اساتید و اعضای 
داشتند  آوری  فرزند  که  علمی  هیات 
برای جامعه  اتفاق مهمی  امر  این  که 
بتوانند  همزمان  زنان  که  دانشگاهی 
تعادل میان کار و خانه را ایجاد کنند 
و  سیاسی  رشد  تالش  هم  بتوانند  و 
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خود را 
به پیش ببرند و در عین حال در جمع 
خانه بتوانند نقش آفرینی خوبی داشته 
باشند.ابتکار با بیان اینکه زنان هم در 
هیات  اعضای  تعداد  افزایش  زمینه 
در  هم  و  داشتند  خوبی  رشد  علمی 
زمینه فناوری، ادامه داد: حضور زمان در 

این عرضه ها از حدود ۲۷.۵ به حدود 
۳۱.۵ در سال ۲۰۲۰ رسیدیم. ضمن 
آنکه حضور زنان در شرکت های دانش 

بنیان حضور چشمگیری داشتند.
رییس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
جمهوری با اشاره به برگزاری جشنواره 
ملی زن و علم، باتاکید بر اینکه در این 
جشنوراه چندین اتفاق خوب رخ داده 
اتفاقات  از این  است، یادآور شد: یکی 
است.   « فرزانه  »پروانه  جایزه  اعطای 
میرزاخانی  مریم  پرفسور  مانند  وی 
ستاره درخشانی در سپهر علمی است و 
درخشید و این دانشمندان عمر طوالنی 
نداشتند ولی در همین عمر کوته خود 
بیان  با  درخشیدند.وی  خوبی  به  نیز 
اینکه مرحوم »فرزانه« یکی از اساتید 
دانشگاه و فعاالن عرصه علمی کشور 
بودند که در عمر نسبتا کوتاه در عرصه 
خاطر  درخشید،  مدیریتی  و  علمی 
نشان کرد: این جایزه مهمی است که 
در عرصه زیست فناوری اعطا می شود.

یونسکو  اعطا جایزه  به  اشاره  با  ابتکار 
ابتدا  از  داد:  توضیح  این جشنواره،  در 
این رویکرد بوده که جایزه میرزاخانی 
یک جایزه بین المللی باشد و یونسکو 
باشد که  کار مشارکت داشته  این  در 
خوشبختانه امروز اعالم شد که ۲ جایزه 
اعطا  یونسکو  سوی  از  جشنواره  این 
می شود و امیدوارم وزیر علوم در فرصت 
باقی مانده اقداماتی انجام دهد که این 

جایزه را به طور کامل بین المللی کند.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
برای  برق  درباره مشکالتی که قطعی 
مسئوالن  از  است،  کرده  ایجاد  مردم 
مسئولیت  پیش  از  بیش  که  خواست 
دار  ادامه  ندهند  اجازه  و  باشند  پذیر 
وارد  فشار  مردم  بر  مشکل  این  شدن 

کند.
محمد علیپور در گفت و گو با ایسنا، 
با اشاره به قطعی برق در این روزها و 
مشکالتی که برای اقشار مختلف مردم 
ایجاد شده است، با بیان اینکه مشکل 

ولی  دارد  وجود  ساله  هر  برق  قطعی 
امسال شدیدتر شده است، اظهار داشت: 
اگرچه ممکن است در اواخر عمر دولت 
ها، مسئوالن کمی کار را رها کنند ولی 
این صحیح نیست که مردم را در این 
شرایط قرار بدهند، نباید این مردم را 
دچار مشکل کرد، درخواست دارم در 
این شرایط مسئوالن مربوطه بیش از 
اجازه  و  باشند  پذیر  مسئولیت  پیش 
ندهند این مشکالت ادامه دار باشد و 
ماکو  کند.نماینده  وارد  فشار  مردم  بر 

ادامه داد: در کنار مشکل برق، اکنون 
در بیش از ۲۰۰ روستا مشکل کمبود 
آب داریم چرا که آب روستاها از طریق 
چاه تامین می شود و تامین این آب به 
وقتی  است،  وابسته  ها  پمپ  فعالیت 
که برق قطع می شود پس طبیعتا در 
روبرو  مشکل  با  هم  آب  به  دسترسی 
می شوند.این عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس با بیان اینکه مسئوالِن مستقیم 
و  مالی  مشکالت  عمدتا  حوزه  این 
افزود:  می دانند،  مقصر  را  اعتباری 

معتقدم که متناسب با میزان مصرف 
در قسمت تولید برق کار نشده است، 
نبود  و  سوءمدیریت  متاسفانه  اگرچه 
کرده  ایجاد  را  مشکالتی  هم  نظارت 
برق  این  از  بخشی  مثال  برای  است، 
در مزارع استخراج رمز ارز استفاده می 
شود که باید روی این بخش نظارت و 
کنترل انجام شود.علیپور در پایان تاکید 
کرد: ما نباید در این شرایط شاهد این 
کمبودها و مشکالت باشیم، این شرایط 

برای مردم قابل قبول نیست.

در  جمهوری  رئیس  دفتر  معاون 
واکنش به برخی بداخالقی ها علیه رضا 
اینکه  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر  اردکانیان 
نیرو،  ارشد در  وزارت  سال ها مدیریت 
استاد  و  شریف  دانشگاه  علمی  هیأت 
همچنین  و  آلمان  درسدن  دانشگاه 
مدیریت و تأسیس انستیتو در دانشگاه 
چهره ی  از  اردکانیان،  ملل،  سازمان 
انسانی  سرمایه ی  و  بین المللی  معتبر 
ممتاز و شایسته ای برای ایران ساخته 
است گفت: از سوزاندن سرمایه ها برق 
ایسنا،  گزارش  شد.به  نخواهد  تولید 
و  ارتباطات  معاون  معزی  علیرضا 
اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری در 

حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:
» بحران  قطعی برق، مسأله ای پیچیده و 

چند ساحتی است؛ تغییرات پرشتاب 
تحریمی  شرایط  همچنین  و  اقلیمی 
تولید  برق  اقتضائاتش،  و  فرساینده 
باید  بی گمان  و  کرده  معضل  دچار  را 

برای  شهروندان  عذرخواه  فروتنانه 
وضعیت غیرقابل قبول چند روز گذشته 
از  وزیر  و  رئیس جمهور  آنچنانکه  بود. 

مردم عذرخواهی کردند.

ساختن  منحرف  مسائل،   ساده سازی 
به  بحران  فروکاستن  عمومی،  افکار 
مدیریت اشخاص، خوش رقصی بر آنتن 
زنده و خبرسازی های چرک و جعلی 
از  جزئی  قطعا  شخصیتی،  ترور  برای 
راه حل نیست و فقط می تواند نشان از 
غنیمت شمردن روزهای باقیمانده برای 
انتقام گیری بیشتر باشد. سال ها مدیریت 
علمی  هیأت  نیرو،  در  وزارت  ارشد 
دانشگاه شریف و استاد دانشگاه درسدن 
آلمان و همچنین مدیریت و تأسیس 
از  ملل،  سازمان  دانشگاه  در  انستیتو 
 اردکانیان، چهره ی معتبر بین المللی و 
سرمایه  انسانی ممتاز و شایسته ای برای 
ایران ساخته. از سوزاندن سرمایه ها برق 

تولید نخواهد شد.«

پارلمانی  دوستی  گروه  رییس  نایب   
ایران و سوریه گفت: جمهوری اسالمی 
ایران از ارتقای سطح مناسبات با سوریه 
در حوزه های مختلف استقبال می کند.

به گزارش روز شنبه ایرنا از خانه ملت، 
عباس گلرو در دومین روز سفر خود 
به دمشق در دیدار فیصل مقداد وزیر 
امور خارجه سوریه در محل وزارت امور 
خارجه گفت: جمهوری اسالمی ایران 
سابقه  با  دیرینه  دوستانی  سوریه،  و 
مذهبی  و  دینی  اشتراکات  و  تاریخی 
هستند که در تحوالت مختلف منطقه 
کرده اند.نایب  پشتیبانی  را  یکدیگر 
رییس گروه دوستی پارلمانی جمهوری 
اسالمی ایران و سوریه افزود: جمهوری 
است که  این عقیده  بر  ایران  اسالمی 
افزایش  و  فی مابین  اشتراکات  تقویت 

سطح مبادالت می تواند دو کشور را در 
مقابله با تحریم های آمریکایی قدرتمند 
بر  پیروزی  و  سوریه  بقای  کند.گلرو، 
مرهون  را  داعش  و  تکفیری  جریان 
رهبری حکیمانه رییس جمهوری این 
کشور و حضور مردم در مقابله با جریان 

داعش و تکفیری دانست.
 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
کردن  عملیاتی  کرد:  خاطرنشان 
در  و همکاری های مشترک  قراردادها 
کشور  دو  اقتصادی  بنیه  تقویت  روند 
جمهوری  و  دارد  بسزایی  اهمیت 
ارتقا سطح مناسبات  از  ایران  اسالمی 
با سوریه در حوزه های مختلف استقبال 
می کند.گلرو تاکید کرد: توجه ویژه به 
موضوعات اقتصادی و همکاری ویژه در 

این زمینه تقویت بیش از پیش تعامالت 
دو کشور را به همراه خواهد داشت.

رییس کمیته روابط خارجی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گروه های  همکاری  اسالمی،  شورای 
در  نخست  گام  را  پارلمانی  و  دوستی 
کشور  دو  دولت های  تعامالت  مسیر 
سطح  ارتقاء  برای  مناسب  بستری  و 

همکاری ها دانست.
پارلمانی،  مراودات  کرد:  تصریح  وی 
مشترک  کمیسیون های  نشست 
و  دوستی  گروه های  تعامالت  و 
تقویت  در  سازنده ای  نقش  پارلمانی 
خواهند  ایفا  سوریه  و  ایران  روابط 
گروه  رییس  نایب  دیدار  این  کرد.در 
دوستی پارلمانی ایران و سوریه، این 
آینده ای  و  روشن  افق  با  را  کشور 

ویژه  توجه  و  توصیف  درخشان 
تقویت  و  اقتصادی  بسترسازی  به 
و  اجتماعی  فرهنگی،  ظرفیت های 
اقتصادی را ضروری بیان کرد.فیصل 
نیز  سوریه  خارجه  امور  وزیر  مقداد 
انتخابات ریاست جمهوری  با تبریک 
دوستان  را  کشور  دو  اسالمی،  ایران 
راهبردی و پشتیبانان همیشگی برای 
یکدیگر خواند و افزود: دو کشور ایران 
موقع  به  انتخابات  انجام  با  سوریه  و 
را  انسجام داخلی  و  بار دیگر وحدت 
امور  کشیدند.وزیر  جهانیان  رخ  به 
شرایط  تشریح  با  سوریه  خارجه 
ضرورت  منطقه،  اخیر  تحوالت  و 
مقامات  میان  همفکری  و  هوشیاری 
عالیرتبه ایران، سوریه و سایر کشورها 

را بیش از پیش ضروری دانست.

ابتکار:

درآینده مشکلی در زمینه انتخاب زنان برای عالی ترین جایگاه ها نخواهیم داشت

نماینده ماکو با اشاره به قطعی آب و برق در کشور:

مسئوالن بیش از پیش مسئولیت پذیر باشند

معزی:

 از سوزاندن سرمایه ها برق تولید نخواهد شد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

ایران از ارتقای مناسبات با سوریه در حوزه های مختلف استقبال می کند

سیاسی
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران:
59 دستگاه استخراج ارز دیجیتال

 در غرب مازندران کشف شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران از کشف 
و جمع آوری ۵۹ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در 
کالردشت،  عباس آباد،  نوشهر،  چالوس،  نور،  شهرستان های 

رامسر و تنکابن خبر داد .
کیوان فرح زاد گفت: این دستگاه ها بر اساس بازدیدهای دوره 
ای گروه های تست و بازرسی انشعاب های برق در قالب گروه 
های عملیاتی و همچنین گزارش شهروندان مبنی بر استفاده 
از دستگاه های غیر مجاز استخراج رمز ارز دیجیتال در ۹ نقطه 
شناسایی و با حکم مراجع قضایی و همکاری نیروی انتظامی 

جمع آوری شد.
به گفته وی ، این تعداد دستگاه های استخراج رمز ارز دیجیتال 

۱۱۸ کیلووات برق مصرف می کردند.
فرح زاد با اعالم این که استفاده از دستگاه های ارز دیجیتال 
منظور  به  مردم خواست  از   ، است  قانونی  غیر  بدون مجوز 
جلوگیری از تضییع حقوق سایر شهروندان، درصورت مشاهده 
استفاده از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال، مراتب را با 

شماره تلفن های ۱۲۱ و ۱۵۲۱ اطالع دهند

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران از بیمارستان های آمل

دکتر تورج اسدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
با حضور در شهرستان آمل از بیمارستان امام خمینی )ره( و 
امام رضا )ع( بازدید کرد و بخش های مختلف این مراکز درمانی 

را مورد ارزیابی قرار داد .
دکتر اسدی در این بازدید ضمن بررسی وضعیت روند ارایه 
خدمات رسانی به بیماران بستری در بخش های اورژانس، 
شیوع  از  پیشگیری  در  عفونت  کنترل  اقدامات  فرآیندهای 
ویروس کرونا، سیستم های تهویه بخش های کرونایی، سامانه 
های برخط ارسال اطالعات بیماران تریاژ به سامانه تریسینگ 
بهداشت و سیستم های اکسیژن رسانی و دستگاه های اکسیژن 
ساز را مورد ارزیابی قرار داد و از تالش های کادر درمانی این 

مراکز قدردانی کرد.

بررسی مراکز درمانی و بهداشتی رامسر 
در مقابله بحران خیز پنجم کرونای دلتا

پارسایی مشاور رئیس دانشگاه  در دیدار دکتر محمدصادق 
علوم پزشکی مازندران و مدیر حوزه ریاست دانشگاه و دکتر 
رضا حبیبی ساروی معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با محمد آزاد فرماندار 
شهرستان رامسر که با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان 
و رییس بیمارستان امام سجاد )ع( رامسر برگزار شد ، ضمن 
بررسی وضعیت روند افزایشی موارد جدید بیماری مبتال به 
کووید۱۹ بر رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح جامعه 
و واحدهای صنفی و انجام فوری اقدامات و محدودیت های 
کرونایی توسط دستگاه های اجرائی جهت مقابله با کرونا و 
کنترل روند همه گیری در این شهرستان تاکید شد.پس از 
پایان این جلسه حاضرین در بازدید از  از مراکز بهداشتی درمانی 
و بیمارستان امام سجاد)ع( رامسر تجهیزات و امکانات موجود 
را مورد ارزیابی قرار داده و در خصوص راهکارهای مناسب ارائه 
خدمات پیشگیری و درمانی به مراجعین بحث و تبادل نظر کردند.

اقدام های حفاظتی و نجات بخشی تاالب 
»نای بند »در استان بوشهر آغاز شد 

گفت:  بوشهر  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل   -
اقدام های حفاظتی در راستای نجات و پیشگیری از خشکیدگی 
تاالب »نای بند« و حفاظت از جنگل های حرا با الیروبی بخشی 
از این تاالب آغاز شد. فرهاد قلی نژاد  به رسانه ها اعالم کرد: 
تاالب نای بند و جنگل حرا در پارک ملی دریایی نای بند به 
دلیل تغییرات در محیط پیرامون و تامین نشدن حقابه زیست 
محیطی و از سوی دیگر رسوب گذاری فراوان در سال های اخیر 
با تهدیدهای فراوان مواجه شده ، طوریکه برخی از بخش های 

تاالب و جنگل حرا در ۱۰ سال اخیر خشک شده است.
وی بیان کرد: در راستای حفاظت بیشتر از جنگل های حرا 
اقدام های  مجموعه  نای بند  تاالب   به  آسیب  از  پیشگیری  و 
حفاظتی برای حفاظت و نجات تاالب تدوین و در دستور کار 

قرار گرفته که این اقدام ها با الیروبی تاالب آغاز شده است.
قلی نژاد ادامه داد: عالوه بر الیروبی تامین آب شیرین و حقابه 
تاالب از مهمترین اقدام ها است که باید انجام پذیرد و حفاظت 
از تاالب ها نیازمند حمایت و همکاری دستگاه های اجرایی 

مرتبط و مشارکت جامعه محلی است.
وی یادآور شد: پارک ملی دریایی نای بند در استان  بوشهر 
دارای تنوع زیستگاهی ارزشمندی همچون تاالب و جنگل 
حرا است که تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست 
قرار دارد.قلی نژاد افزود: خشکسالی های پیاپی تابستانی دشوار 
فراروی محیط زیست قرار داده که گذر از این وضعیت نیازمند 

مشارکت همگانی و بویژه دوستداران محیط زیست است.
پارک ملی دریایی نای بند در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی 
بندر بوشهر و انتهای این استان در بخش عسلویه قرار دارد و 
از غرب به شهر عسلویه، از شرق به شهرستان پارسیان استان 
هرمزگان، از شمال به روستاهای بخش عسلویه و از جنوب به 
خلیج زیبای فارس محدود می شود.فاصله اندک رشته کوه 
های سر به فلک کشیده زاگرس و ساحل ماسه ای درخشان 
و زیبای خلیج نیلگون فارس، پوشش گیاهی سرسبز در جای 
جای منطقه، امتداد خشکی دماغه نایبند در خلیج فارس و 
بوجود آوردن خلیج نایبند، وجود درختان انبوه حرا در حاشیه 
خورهای بساتین و بیدخون، وجود صخره های مرتفع مناسب 
برای ماهیگیری، دره های عمیق با پوشش های رنگارنگ خاک 
های رسوبی که طی هزاران سال بوجود آمده اند و درختان 
کهن سال انجیر معابد در دماغه پارک نایبند به همراه هوایی 
مناسب و دلپذیر در ماه های آخر ستال منطقه عسلویه را به 

مکانی رویایی برای گردشگری تبدیل کرده است.
وجود تپه های مرجانی برای غواصی، تخم گذاری الک پشتان 
دریایی، راه آبی میان جنگل های حرا که غرش موج های دریا 
در ساحل را به آرامشی کامل تبدیل می کند، بر زیبایی طبیعت 

پارک ملی دریایی نای بند افزوده است.

جانشین ستاد کرونای استان قزوین: 
دو پایگاه جدید برای تسریع واکسیناسیون 

در قزوین راه اندازی می شود 
جانشین ستاد کرونای استان قزوین گفت: با کمک ارتش و 
جمعیت هالل احمر و راه اندازی دو پایگاه جدید در قزوین 

سرعت واکسیناسیون در استان افزایش می یابد. 
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ منوچهر حبیبی در جلسه 
ستاد کرونای استان قزوین که عصر شنبه در استانداری برگزار 
تا  با کروناست  شد اظهارداشت: مهمترین رسالت ما مقابله 
خدمات استان زیر سوال نرود. وی افزود: باید جلسات ستاد 
کرونای استان و شهرستان ها به صورت مستمر برگزار شود زیرا 
در حال حاضر استان های همجوار ما در وضعیت قرمز هستتد و 
این موضوع می تواند بر روند افزایش مبتالیان استان تاثیرگذار 
باشد.جانشین ستاد کرونای استان قزوین یادآورشد: برای مهار 
کرونا هم رعایت پروتکل ها الزامی است و هم واکسیناسیون و 
اگر مردم عادی انگاری کنند همه تالش ها زیر سوال رفته و 

وارد بحران می شویم.
وی گفت: با گذشت بیش از ۱۷ ماه هم کادر درمانی و هم 
مردم خسته شده اند اما هیچ چاره ای نداریم جز آنکه پروتکل 
ها را رعایت کنیم در غیر این صورت موج جدید استان را وارد 

شرایط ویژه خواهد کرد.
میزان  دهد  می  نشان  آمارها  اظهارداشت:  ادامه  در  حبیبی 
رعایت پروتکل ها در استان به حدود ۶۷ درصد کاهش یافته 
و اگر نتوانیم این وضعیت را به نزدیک ۹۰ درصد برسانیم 

مدیریت اوضاع سخت و پیچیده خواهد شد.
وی بیان کرد: مراکز سنجش معاینه دهان و دندان نو آموزان 
الزم است به تاخیر بیفتد تا در این زمینه آسیب نبینیم و 

کودکان دچار آلودگی نشوند.
حبیبی اظهارداشت: از فردا دو پایگاه جدید واکسیناسیون با 
توافق انجام شده با ارتش و جمعیت هالل احمر در قزوین 
اضافه شده و از این هفته روند واکسیناسیون سرعت خواهد 
در  یادآورشد:  قزوین  استان  کرونای  ستاد  گرفت.جانشین 
شهرستانها فرمانداران بایستی بر مکان های سربسته نظارت 
بیشتری داشته باشند و کمک کنند تا مردم پروتکل ها و 
فاصله گذاری را جدی بیگیرند تا مجبور به تعطیلی اصناف 

نشویم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر به طور میانگین روزانه  ۱۳ 
تزریق صورت می گیرد که قادریم آن را به روزانه تا ۲۰ هزار 

دز افزایش دهیم.

رئیس پلیس راه انتظامی استان ایالم خبر داد:
اجرای محدودیت های کرونایی
 در محورهای مواصالتی استان

ایالم – بهار قربانی
 رئیس پلیس راه انتظامی استان ایالم از اجرای محدودیت 
های کرونایی در ۵ نقطه استان توسط مأموران پلیس راه 
خبر داد.  وی افزود: با توجه به اینکه شهرستان های ایالم، 
در  شهروندان  دارند  قرار  قرمز  وضعیت  در  چوار  و  مهران 
خودداری  غیرضروری  ترددهای  از  هفته  پایانی  روزهای 
تردد هرگونه  داد:  ادامه  زاده  نمایند. سرهنگ رضا همتی 
خودروهای غیر بومی در شهرهای قرمز یک میلیون تومان 
و شهرهایی با وضعیت نارنجی ۵۰۰ هزار تومان اعمال قانون 

می شوند.

برگزاری پنجمین جلسه نهضت روشنگری 
در مخابرات منطقه اصفهان

اصفهان،  منطقه  مخابرات  بسیج  مقاومت  پایگاه  همت  به 
پنجمین جلسه نهضت روشنگری با موضوع تمدن مهدوی در 

این مجموعه برگزار گردید .
این  در  اصفهان،  روابط عمومی مخابرات منطقه  به گزارش 
مراسم که -دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰- بصورت حضوری و ویدئو 
کنفرانسی در سالن جلسات غدیر برگزار شد ؛ حجت االسالم 
حامد جدیدی به بیان ابعاد مختلف تمدن مهدوی و پاسخ به 

شبهات پیرامون این موضوع پرداخت.
الزم به ذکر است این نشست با حضور فرمانده و اعضای پایگاه 
مقاومت بسیج مخابرات اصفهان، مدیران و روسای شهرستان 

های این مجموعه  برگزار شد.
به  پنج نشست  قالب  در  این سلسله جلسات  است  گفتنی 

صورت ماهیانه با محوریت تمدن مهدوی برگزار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران خبر داد؛
کشف ۱۰۸ مزرعه تولید رمز ارز و 

جلوگیری از فعالیت ۳ هزار ماینر در مازندران
سرپرست شرکت توزیع برق مازندران قطع برق در برخی از 
مناطق استان را خارج از عهده این شرکت دانست و گفت: 

وزارت نیرو ناچار به خاموشی خارج از برنامه است.
سید کاظم حسینی کارنامی در بازدید خبرنگاران رسانه 
برق  های  فوریت  دیسپاچینگ  مرکز  از  گروهی  های 
هوا،  گرمای  افزایش  هردرجه  با  اینکه  اعالم  با  مازندران 
۱۰۰ مگاوات افزایش مصرف در استان را شاهد هستیم، 
استان  برق  سهمیه  مگاواتی   ۸۰۰ کمبود  کرد:  اظهار 
چندباره  قطع  شاهد  گذشته  روزهای  طی  شد  موجب 

باشیم. برق 
برق  درصد  یک  از  کمتر  صنایع  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مصرفی استان را استفاده می کنند به مصرف ۷۵ درصدی 
مشترکین خانگی اشاره کرد و گفت: ۳۹ فیدر برق در استان 
داریم که بیمارستان ها را تغذیه می کنند و به هیچ عنوان 

قطع نخواهند شد.
اینکه  به  اشاره  با  مازندران  برق  توزیع  سرپرست شرکت 
با کاهش نزوالت جوی و کاهش آب پشت سدها، شاهد 
هستیم،  کشور  در  برق  تولید  مگاواتی  هزار   ۷ کاهش 
افزایش ۴ درجه ای دمای هوا و وارد مدار شدن  افزود: 
افزایش  علل  دیگر  از  کشاورزی  های  چاه  زودهنگام 

مصرف برق در استان است.
حسینی کارنامی همچنین از کشف ۱۰۸ مزرعه تولید رمز 
ارز و جلوگیری از فعالیت ۳ هزار ماینر خبر داد و گفت: برق 
۳۵ دستگاه اجرایی که کاهش ۵۰ درصدی مصرف را رعایت 

نکردند، قطع گردید.

استاندار قزوین گفت: ایران اسالمی با 
ظرفیت های عظیم صنعتی، کشاورزی 
گذاران  سرمایه  بهشت  گردشگری  و 
است و ما آماده بسترسازی برای حضور 
قزوین  در  صربستان  گذاران  سرمایه 
روز  پور  جمالی  اهلل  هدایت  هستیم. 
با سفیر صربستان در  شنبه در دیدار 
ایران گفت: قزوین ظرفیت های بسیار 
خوبی در بخش های صنعتی، کشاورزی 
سرمایه  برای  که  دارد  گردشگری  و 
جذاب  تواند  می  هم  خارجی  گذاران 
باشد. وی بیان کرد: قزوین محل تردد و 
ارتباط ۱۱ استان مهم کشور است و با 
نزدیکی به پایتخت و دسترسی آسان به 
بندر و دریای خزر در ترانزیت کاال نقش 
مناسبات  توسعه  در  که  دارد  مهمی 
تجاری اهمیت مضاعف چیدا می کند. 

علیرغم  کرد:  تصریح  قزوین  استاندار 
هنوز  اما  متنوع  های  جاذبه  داشتن 
تجار  و  جهان  مردم  برای  استان  این 
اگر  که  مانده  ناشناخته  گردشگران  و 
بتوانیم همه ظرفیت های خود را معرفی 
کنیم بدون تردید با استقبال زیادی از 
خواهیم  مواجه  گذاران  سرمایه  سوی 

شد.
جمالی پور گفت: اکثر کسانی که در 
قالب هیئت های تجاری و یا گردشگر 
و یا سرمایه گذار به قزوین سفر کرده 
اند معموال با خاطرات خوشی رفته اند 
و نگاهشان به این منطقه تغییر کرده 

است.
و  توریسم  امروز  اظهارداشت:  وی 
را  سیاست  جای  اقتصادی  منلسبات 
گرفته و موجب شده کشورها به همدیگر 
بیشتر نزدیک شوند و قزوین هم از آنجا 

که نیم قرن پایتخت بوده حتما می 
تواند برای هیئت های صربستان جالب 
را  اگر ظرفیت های مشترکی  و  باشد 
مناسبات  توانیم  می  کنیم  شناسایی 
بهتر از قبلی با صربستان داشته باشیم و 

زمینه همکاری را مهیا کنیم.
استاندار قزوین یادآورشد: ظرفیت های 
ایران در گردشگری بسیار باالست که 
بسیاری از آنها شناخته نشده و داشتن 
محصوالت  و  زیبا  طبیعت  و  کویر 
صنعتی و کشاورزی شاخص می تواند 

زمینه توسعه روابط را مهیا کند.
قزوین  استان  در  کرد:  اضافه  وی 
چون  مرغوبی  کشاورزی  محصوالت 
انگور، کشمش، سیفی جات و گیالس 
داریم که برای کشور شما جذابیت دارد 

و می تواند مورد توجه قرار گیرد.
استاندار قزوین پیشنهاد کرد با تعیین 
یک هیئت دو جانبه برای رسیدن به 
کار  این  و  شده  اقدام  مشترک  وجوه 
بویژه  و  ایران  همکاری  سرآغاز  بتواند 

قزوین و صربستان باشد.
جمالی پور تصریح کرد: هرچند کرونا 

مشکالتی را در توسعه گردشگری ایجاد 
الزم  اقدامات  داریم  آمادگی  اما  کرده 
زمینه  آینده  سال  در  تا  گیرد  صورت 
حضور گردشگران بیشتری از صربستان 

را در استان مهیا کنیم.
بازرگانی  اتاق  از  کرد:  بیان  وی 
از  ای  مجموعه  کنم  می  درخواست 
ظرفیت های سرمایه گذاری استان را 
در اختیار شما قرار دهند تا وضعغیت 
این استان را بررسی کنید و برای توسعه 

روابط اقدام شود.
ایران  کرد:  تصریح  قزوین  استاندار 
بهشت سرمایه گذاری است و به عنوان 
یک قدرت منطقه می توانیم به توسعه 
بویژه  دیگر  کشورهای  با  اقتصادی 
صربستان با سوابق خوبی که از گذشته 
با این کشور داریم بیندیشیم و زمینه 
نزدیکی مردم ایران و صربستان را بیش 

از گذشته فراهم کنیم.
جمالی پور اضافه کرد: روابط ایران با 
دنیا همواره همکاری و احترام متقابل 
نواز و خون  بوده و مردم ما میهمان 
کشورها  با  ارتباط  به  و  بوده  گرم 

اهمیت می دهند.
وی بیان کرد: امروز دشمنان و استکبار 
ایران را در  جهانی ناجوانمردانه چهره 
دنیا تخریب کرده که عامل اصلی آن 
صهیونیست ها بوده اند و با بسیج رسانه 
و  تاریخی  چهره  غلط  تبلیغات  و  ای 
داده  نشان  مشوش  را  ایران  فرهنگی 
اند  بوده  ایران  در  که  کسانی  اما  اند 
به  و  اند  دیده  را  زیادی  واقعیتهای 

عظمت کشور و ملت ما پی برده اند.
استاندار قزوین اظهارداشت: از سفرای 
حاضر در ایران انتظار داریم پیام رسان 
واقعیتهای ملت ایران به جهان باشند 
گذرد  می  چه  ایران  در  که  بگویند  و 
را  ناجوانمردانه  و  غلط  سازی  فضا  و 
خنثی کنند.وی افزود: از صربها دعوت 
می کنیم به ایران و استان قزوین سفر 
کنند و عظمت و عزت ایران و مهربانی 
و فرهنگ مردم ما را ببینند و اگر حتی 
و  باشند  داشته  کشورما  به  سفر  یک 
واقعیت ها را ببینند حتما نگاهشان فرق 

خواهد کرد.
جمالی پور یادآورشد: بعد از سفر سفیر 
صربستان به قزوین تاکید داریم که یک 
هیئتی آماده شود تا با تجار و بازرگانان 
و  باشند  ارتباط  در  نمایندگان شما  و 

توسعه روابط را بررسی کنند.
بجز  اسالمی  ایران  کرد:  اضافه  وی 
و  غاصب  را  رژیم  این  که  اسرائیل 
اشغالگر می دانیم بدنبال تعامل و توسعه 

مناسبات با همه کشورهاست.
استاندار قزوین گفت: صربستان کشور 
خوبی است و می توان تعامل خوبی با 
شما داشت و امیدواریم این سفر شروع 

یک تفاهم بزرگ باشد.

شهرستان  دامپزشکی  اداره  رییس 
فردیس اعالم کرد مجوز صادرات هفت 
هزار قطعه ماهی زینتی به کشور عراق 
طی سه ماه گذشته در این شهرستان 

صادر شد. 
دکتر محمدمهدی راهنورد روز یکشنبه 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این 
ماهیان زینتی با هدف ارزآوری و رونق 
تولید و رشد اقتصادی به عراق صادر 

می شود.
صادرات   مجوز  پنج  داد:  ادامه  وی 
به  گرم  کیلو   ۱۷۹ میزان  به  خاویار 
کشورهای حوزه خلیج فارس ، استرالیا 
و اروپا ، سه مجوز صادرات شاه میگو  
هزارو  میزان۲  به  ارمنستان  کشور  به 
۳۰۰ کیلوگرم طی این مدت صادر شده 

است.
راهنورد گفت : با تائید دامپزشکی سه 
هزار قطعه بوقلمون زنده به  از فردیس 

به استان تهران انتقال داده شد.
صدور مجوز پنج راس بز اصالح نژادی 
تن   ۱۶۵ تائید   ، کشور  جنوب  برای 
گندم سبوس دار برای بازارهای داخلی ، 
صدور مجوز عرضه گوشت گوساله و گاو  
به داخل و خارج از استان البرز به میزان 
تقریبی ۱۹۵ تن ، نظارت بر عرضه  ۶۸ 
تن  گوشت گوسفندی و ۲۲۰ تن مرغ 
از دیگر فعالیت سه ماهه نخست سال 

جاری دامپزشکی فردیس است .
وی  گفت: امسال ۳۶۷ هزار دوز واکسن 

دامی از مرکز تولید واکسن مشکین 
داخلی  های  بازار  به  فردیس  دشت 

عرضه شده است.
شهرستان  دامپزشکی  اداره  رییس 
شیوع  به  توجه  با  گفت:  فردیس 
بیماری کرونا در کشور و لزوم رعایت 
در  بهداشت  وزارت  دستورالعملهای 
 ، نظارت  تحت  واحدهای  و  مراکز 
مختلفی  های  حوزه  در  دامپزشکی 
ازجمله پیشگیری ، کنترل و مبارزه با 
بیماریهای مشترک و واگیر انگلی دام 
، طیور و آبزیان و نیز نظارت بر تولید 
، فرآوری ، توزیع و عرضه انواع فرآورده 
های خام دامی و شیالتی را با رعایت 
بهداشتی ستاد کرونا  نامه های  شیوه 

انجام داده است.

پیشگیری  زمینه  و در  راستا  این   در 
و جلوگیری از انتقال بیماریهای دامی 
کریمه  دهنده  خونریزی  )تب  مانند 
 ، سل   ، )بروسلوز(  مالت  تب   ، کنگو 
هاری ، سیاه زخم )شاربن( ، مشمشه 
، تب برفکی و نظیر آن  در طول سه 
و ۷۶۸  هزار  از ۱۵  بیش  گذشته  ماه 
دوز واکسن دامی در واحدهای دامداری 

فردیس مصرف و تلقیح شده است.
و  هزار  یک  همچنین  افزود:  راهنورد 
۸۰۲ مورد تست سل و یک هزار و ۱۴ 
انجام شده  )بروسلوز(  مورد خونگیری 

است.
وی اظهار داشت: در رابطه با پیشگیری 
ازجمله  طیور  بیماریهای  کنترل  و 
نیز  مرغداریها  در  پرندگان  آنفلوآنزای 

مورد  و ۳۲  فعال  مراقبت  مورد   ۱۰۵
برداری  نمونه  و  کارشناسی  بازدید 

صورت گرفته است.
 راهنورد گفت : وجود بیش از ۸۰۰ نوع 
بیماری مشترک بین انسان و دام دارای 
مخاطرات فراوانی برای پرسنل زحمت 
کش و گمنام دامپزشکی می باشد که 
بیماریهایی  به  توان  آنها می  از جمله 
 ، ، سل  مالت(  )تب  بروسلوز  همچون 
هاری ، مشمشه ، شاربن و تب کریمه 
کنگو و امثال آن اشاره کرد که برخی 
کمترین  دامی  جمعیت  در  بیماریها 
مخاطره را دارند اما بدلیل کشنده بودن 
در انسان و پرخطر بودن در جمعیت 
شامل  دامپزشکی  اقدامات  انسانی 
واکسیناسیون و مراقبت فعال علیه این 

بیماریها بطور دائم انجام می شود.
خواست   فردیس  شهروندان  از  وی 
فرآورده های خام دامی خود را از مراکز 
برچسب  به   و  معتبر خریداری کرده 
تاریخ مصرف ،وکد دامپزشکی محصول 

توجه کنند.
ساکنان فردیس  می توانند درصورت 
مشاهده هرگونه  تخلف بهداشتی در 
زمینه عرضه محصوالت دامی از طریق 
 ۱۵۱۲ و   ۳۶۶۴۰۵۱۸ تماس  شماره 

دامپزشکی استان اطالع رسانی کنند.
نفر  هزار   ۶۰۰ با  فردیس  شهرستان 
جمعیت در جنوب کالنشهر کرج مرکز 

استان البرز قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در 
فرم  لباس  ساماندهی  کارگروه  جلسه 
دانش آموزی بر ضرورت تدوین آئین نامه 

جامع پوشش دانش آموزی تأکید کرد.
جلسه  در   ،» پور  سعدی  »علیرضا 
فرم  لباس  ساماندهی  کارگروه 
با اشاره به ریشه تربیتی  دانش آموزی 
لباس  گفت:  دانش آموزی  فرم  لباس 
فرم یکدست باعث می شود تا تفاوتهای 
و  رفته  ازبین  پوشش  نوع  در  فردی 
از  مدرسه حفظ شود.بسیاری  ماهیت 
این  به  دنیا  تربیت  و  تعلیم  نظامهای 

موضوع اعتقاد دارند.
وی با اشاره به استفاده از لباس فرم 
مدارس  درصد   ۷۰ در  دانش آموزی 
وجود  به  توجه  با  افزود:  استان 
حوزه  این  در  مختلف  چالش های 
ابتدا باید چالش های سالهای گذشته 
را ریشه یابی و اصالح کنیم سپس به 

جدید  های  آئئین نامه  تدوین  دنبال 
برویم.

مازندران  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
به  مدارس  بازگشایی  در  ابهام  به 
صورت حضوری اشاره و تصریح کرد: 
برای  گیری  تصمیم  حاضر  حال  در 
پوشش فرم مدارس  زود است و بهتر 
است در این فرصت با بررسی جامع 

و همه جانبه و پس از رفع مشکالت 
آئین نامه  تدوین  به  گذشته  سالهای 

جامع و کاملی اقدام کنیم.
سعدی پور تأکید کرد: هرگونه امضای 
با  مدارس  مدیران  توسط  قرارداد 
ممنوع  پوشاک  تولیدی  شرکت های 
بوده و در صورت تخلف مطابق مقررات 
حاضر  حال  شد.در  خواهد  برخورد 

مدرسه ای  مدیر  هیچ  عنوان  هیچ  به 
فرم  پوشاک  مسئله  به  شخصا  نباید 

دانش آموزی ورود کند.
با اشاره به چند چالش عمده در  وی 
این حوزه گفت: قیمت پارچه، جنس و 
نوع پارچه، دستمزد و کیفیت دوخت و 
زمان تحویل از جمله چالش های حوزه 
پوشش فرم دانش آموزی است که باید با 
نظارت دقیق بر این موضوعات و به ویژه 
مسائل مالی و قراردادها مشکالت را به 

حداقل برسانیم.
پایان خاطرنشان کرد:  در  سعدی پور 
خیاطی  رشته  دارای  هنرستان های 
بسیار  ظرفیت های  دارای  دوخت  و 
و  کارگاه  تجهیزات،  زمینه  در  خوبی 
نیروی انسانی هستند که نباید از آن 
غافل شد چراکه همین هنرستان ها 
در ایام شیوع کرونا در تولید ماسک و 

گان بسیار خوب درخشیدند.

استاندار قزوین: 

قزوین آماده توسعه مناسبات اقتصادی با صربستان است 

دامپزشکی فردیس مجوز صادرات هفت هزار قطعه ماهی زینتی صادر کرد

در کارگروه ساماندهی لباس فرم دانش آموزی مطرح شد:

۷0 درصد مدارس مازندران از لباسهای فرم دانش آموزی استفاده می کنند

استان ها 



اخبار کوتاه اخبار کوتاه

دکتری فیزیولوژی پزشکی:
کرونا دلتا کودکان و نوجوانان 

را درگیر می کند
دکترای فیزیولوژی پزشکی گفت: ویروس کرونا دلتا عالوه بر 

بزرگساالن، کودکان و نوجوانان را نیز درگیر می کند.  
محمدرضا رئوفی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی 
ایرنا افزود: ابتال به کرونا دلتا در کودکان و نوجوانان بیش از 
کرونای چینی و انگلیسی مشاهده می شود. این ویروس قبل 
از موتاسیون )جهش( در این گروه جمعیتی فاقد عالمت بود و 
امروز با این جهش و بروز کرونا دلتا، کودکان و نوجوانان هم در 

صورت ابتال به بیماری، عالئم بالینی را تجربه می کنند.
وی تصریح کرد: در واقع کودکان و نوجوانان قبل از ظهور 
کرونا دلتا نیز به کووید۱۹ مبتال می شدند، اما در اغلب موارد 

بی عالمت و در حقیقت ناقل بیماری بودند.
بار در هند  دلتا نخستین  ویروس کرونا  داد:  توضیح  رئوفی 
شناسایی شد، اکنون این ویروس هم جهش یافته و دلتا پالس 
در این کشور بروز کرده، اما تاکنون شیوع جهانی این بیماری 

گزارش نشده است.
و  سرایت  میزان  داد:  ادامه  پزشکی  فیزیولوژی  دکترای 
بیماری زایی این ویروس هم به دلیل افزایش قدرت چسبندگی 
مسیرهای  کردن  مسدود  و همچنین  سلولی  دیواره های  به 
گسترده تر داخلی سلول ها افزایش یافته و بنابراین با تعداد 

کمتری از عوامل آلودگی، شخص بیمار خواهد شد. 
رئوفی خاطرنشان کرد: عالئم کرونا دلتا نیز طیف متعددی از 
عالئم متعارف کووید۱۹ بوده و به صورت تنفسی، گوارشی و... 

بروز می  کند. 
آیا بهبودیافتگان کووید۱۹ به کرونا دلتا مبتال می شوند؟ 

وی همچنین در خصوص ابتال بهبودیافتگان کووید۱۹ به کرونا 
دلتا یادآور شد: آنتی بادی موجود در بدن بهبودیافتگان کرونا در 
مواجهه با این ویروس، در مقایسه با کرونای چینی و انگلیسی 
ضعیف تر است، اما به رغم این مساله آنتی بادی بهبودیافتگان 

کرونا در مواجهه با کرونا دلتا هم می تواند تاثیرگذار باشد.
نیز  پیشگیرانه  توصیه های  درباره  پزشکی  علوم  استاد  این 
تاکید کرد: شیوه نامه های بهداشتی گذشته همچون رعایت 
در  حضور  عدم  و  ماسک  از  استفاده  فیزیکی،  فاصله گذاری 

تجمعات باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، ویروس کرونا دلتا نخستین بار در هند شناسایی 
و تاکنون در ۸۰ کشور جهان یافت شده است. سازمان جهانی 
بهداشت گونه های جهش یافته ویروس کرونا را براساس حروف 
الفبای یونانی نامگذاری و گونه یافت شده در هند را دلتا نامیده 
است. عالئم کرونا دلتا مشابه سرماخوردگی است و عمدتا با 

آب ریزش بینی، تب، گلودرد و سردرد بروز می یابد.

رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور:
شهروندان نگران اعتبارنامه های خود نباشند

 رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور گفت: 
فعالیت همه مراکز شماره گذاری و تعویض پالک تعطیل است 
اما مراکز شماره گذاری خاوران و میثم در شهر تهران به صورت 

اینترنتی و آزمایشی به شهروندان خدمات ارائه می دهد. 
سرهنگ علی محمدی در گفت وگو با خبرنگار انتظامی ایرنا 
افزود: با توجه به اینکه شماره گذاری خودرو در گروه شغلی ۲ 
قرار می گیرد، براساس ابالغ ستاد ملی مقابله با کرونا، مشاغل 
گروه ۲ در شهرهای قرمز تا اطالع این ستاد تعطیل است بر 
این اساس باید شهرهای قرمز به وضعیت نارنجی یا زرد تبدیل 
شوند تا فعالیت آنها از سر گرفته شود.وی تصریح کرد: البته 
مراکز شماره گذاری خاوران و میثم در شهر تهران، فقط به 
صورت اینترنتی به شهروندان خدمات ارائه می دهد. این طرح 
آزمایشی است و تهرانی ها می توانند با مراجعه به سایت راهور 
۱۲۰ خدمات شماره گذاری و نقل و انتقال را دریافت کنند. 
بعد از این دوره آزمایشی نقل و انتقال اینترنتی در سراسر 
کشور اجرا می شود.وی در مورد منقضی شدن وکالت نامه 
اعتبارنامه  شدن  منقضی  نگران  شهروندان  گفت:  خودروها 
خودروهای خود نباشند، افرادی که وکالت نامه آنها در ایام 
تعطیالت کرونایی منتفی شده به تعداد روزهای تعطیلی قابل 
اعتبار است یعنی چنانچه تعطیالت کرونایی در استانی ۲۰ روز 
بوده و تاریخ وکالت نامه در روزهایی کرونایی به اتمام رسیده 
باشد، اعتبار آنها تا پایان تعطیالت تمدید می شود.محمدی 
تصریح کرد: البته این امتیاز شامل حال وکالت نامه هایی که 
قبل از تعطیالت کرونایی یا بعد از تعطیالت کرونایی منقضی 
شده، نمی شود و افراد باید برای تمدید آن اقدام کنند.در حال 
حاضر ۱۴۳ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۸۶ شهر نارنجی و 
۱۱۹ شهر زرد قرار دارند و بیشترین شهرهای درگیر کرونا در 
استانهای کرمان ۱۶ شهر، فارس ۱۳ شهر، تهران ۱۳ شهر، 
مازندران ۱۳ شهر، هرمزگان ۱۲ شهر، سیستان و بلوچستان 
۱۰ شهر، بوشهر هشت شهر، یزد هشت شهر، گلستان، گیالن 
و اصفهان پنج تا ۶ شهر و برخی از استانها نیز یک یا ۲ شهر هستند.

کالهبردار ۲۰ میلیارد ریالی در فرودگاه 
امام)ره( دستگیر شد

رئیس پلیس بین الملل ناجا از دستگیری کالهبردار ۲۰ میلیارد 
ریالی خبر داد و گفت: متهم هنگام ورود به کشور در فرودگاه 
بین المللی امام خمینی )ره( بازداشت و تحویل مراجع قضائی 
شد. به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار هادی شیرزاد 
در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعالم مقامات 
قضائی مبنی بر شکایت از  فردی به اتهام کالهبرداری و اینکه 
هم اکنون در خارج از کشور اقامت دارد، موضوع دستگیری وی 
در دستور کار ماموران پلیس بین الملل ناجا و متعاقبا اعالن 
قرمز وی در سطح بین الملل صادر شد.رئیس پلیس بین الملل 
توضیح داد: این متهم با سوءاستفاده از اعتماد شاکی مبنی بر 
انجام فعالیت اقتصادی در خارج از کشور مبلغ ۲۰ میلیارد 
ریال شاکی را پس از دریافت، صرف امور شخصی کرده و به 
یکی از کشورهای منطقه متواری می شود.وی افزود: با توجه به 
تردد متهم در برخی کشورهای آسیایی از اینترپل این کشورها 
متهم صورت گرفت.رئیس  بازداشت  و  درخواست شناسایی 
پلیس بین الملل ناجا با اشاره به تالش ماموران اینترپل تهران 
در ردیابی این متهم و همچنین انعکاس تحت تعقیب بودن وی 
به مرزهای ورودی کشور خاطرنشان کرد: با همکاری پلیس 
مهاجرت و گذرنامه، متهم هنگام ورود به کشور در فرودگاه بین 
المللی امام خمینی )ره( بازداشت و برای ادامه روند رسیدگی 

به پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( خبرداد:
تصویب افزایش سقف وام اشتغال 
مددجویان به ۱۰۰ میلیون تومان

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( از افزایش دو برابری وام 
اشتغال مددجویان خبر داد و گفت: با تصویب شورای عالی 
تحت  خانواده های  برای  اشتغال  تسهیالت  سقف  اشتغال، 

حمایت کمیته امداد به ۱۰۰ میلیون تومان می رسد. 
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، سیدمرتضی 
بختیاری با بیان اینکه کمیته امداد سال گذشته حدود ۲۰۰ 
هزار فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد کرد، افزود: اعتبارات 
اشتغال این نهاد در سال گذشته ۵۸۰۰ میلیارد تومان بود که 
با تصویب مجلس شورای اسالمی، این رقم در سال جاری به 

۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه کمیته امداد در سال ۹۹ حدود ۳۸ درصد 
اشتغال کل کشور را ایجاد کرد، ادامه داد: برنامه کمیته امداد در 
سال جاری راه اندازی ۳۰۰ هزار فرصت شغلی برای خانواده های 

تحت حمایت است.
برای  شده  ارائه  تسهیالت  میزان  به  امداد  کمیته  رئیس 
مددجویان اشاره کرد و گفت: سال گذشته سقف وام اشتغال 
مددجویان ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که با 
تصویب شورای عالی اشتغال این رقم در سال جاری با افزایش 

دو برابری به ۱۰۰ میلیون تومان می رسد.
بختیاری خاطرنشان کرد: افزایش تسهیالت اشتغال مددجویان 
به تایید رئیس جمهور رسیده و پس از تصویب در شورای پول 

و اعتبار برای اجرا، ابالغ می شود.

تغییر ساعت کاری واحدهای قضایی
 تا پایان مرداد

ساعت کاری واحدهای ستادی، قضایی و سازمان های تابعه قوه 
قضاییه تا پایان مرداد تغییر کرد. 

به گزارش ایرنا از  معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه 
قضاییه، بنابر اعالم این معاونت و با توجه به تصویب نامه هیات 
وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت  بخشنامه  و  وزیران 
کشور؛ همه واحدهای ستادی، قضایی و سازمان های تابعه قوه 
قضاییه تا پایان مرداد سال جاری، در روزهای پنجشنبه  تعطیل 
و ساعت کاری در سایر روزها از ساعت ۷ صبح ۱۳ ظهر خواهد 
بود.امین حسین رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی 
قوه قضاییه خبر داد: چنانچه به موجب بخشنامه استانداری، 
ساعات کاری برای تمام دستگاه های اجرایی استان به نحو دیگر 
تنظیم شده باشد، مطابق سایر ادارات آن استان اقدام شود و 
برای ثبت در سیستم راهکار سازمانی به اداره کل کارگزینی و 
امور اداری کارکنان اداری قوه قضاییه منعکس شود تا موجبات 

اقدامات بعدی فراهم آید.

عضو انجمن آسیب شناسی ایران:
کرونا و تحریم ها مشکالت زیادی برای 

آزمایشگاه ها بوجود آورده اند
عضو انجمن آسیب شناسی ایران با بیان اینکه ۵۰۰ آزمایشگاه 
در کشور به شبکه تشخیص کرونا مجهز شده  است، افزود:  
شرایط کرونایی و تحریم، مشکالت زیادی برای آزمایشگاه ها 

بوجود آورده است. 
به گزارش خبرنگار بهداشت و سالمت ایرنا، محمد علی برومند  
افزود:  شد،  برگزار  انجمن  محل  در  که  خبری  نشست  در 
آزمایشگاه های دولتی و خصوصی در شرایط کرونایی تست 
های تشخیص ابتال به کرونا را انجام داده و بصورت سریع جواب 

را به مردم می دهند.
وی اظهار داشت: در شرایط کرونایی و تحریم، مشکالت زیادی 
برای آزمایشگاه ها بوجود آمد و بدلیل محدودیت منابع ارزی، 
هزینه خرید دستگاه ها چندین برابر افزایش یافت و کیت 
های تشخیصی گران و کمیاب شد، با وجود این مشکالت 
آزمایشگاهها سعی می کنند در ارائه خدمات و کیفیت آنها به 

مردم مشکلی پیش نیاید و مطلوب باشد.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: در دوره تحول 
سالمت، آزمایشگاه ها یکی از بهترین مراکز ارائه خدمت به 
مردم بودند و در این طرح سهم آزمایشگاه ها از اعتبارات، چهار 
درصد بود که توانست منابع را خوب مدیریت کند، اما اکنون با 
شرایط کرونایی، تحریم ، و کمبود ارز کار سخت تر است و باید 

برنامه ریزی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: اکنون وضعیت آزمایشگاه ها مطلوب نیست 
و آزاد شدن ارز در شرایط کنونی مشکالت زیادی را برای این 

مراکز بوجود می آورد.
در  مصرفی  مواد  هزینه  ارز  شدن  آزاد  با  برومند،  گفته  به 
آزمایشگاه ها باال می رود در حالیکه در مدیریت منابع ارزی 
باید حوزه سالمت بویژه این مراکز سهم بیشتری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت برای منابع سالمت در حال حاضر 
دقیق نیست و نظارت وجود ندارد، هزینه ها بجا صرف نمی 

شود و بیمه ها هزینه جواب را به بیماران نمی دهند.
عضو انجمن آسیب شناسی ایران اظهار داشت: اکنون ترس 
مردم از مراجعه به آزمایشگاه ها در شرایط کرونایی واضح است 
و نمونه گیری در منازل افزایش یافته و این کار را آزمایشگاه 
های آنالین انجام می دهند که بازار آنها گرم است در حالیکه 
نحوه نمونه گیری و حمل آن باید استاندارد بوده و آنها سالمت 

بیماران را به خطر می اندازند.
برومند با بیان اینکه انجمن ها می توانند در حوزه سالمت 
بویژه آزمایشگاه ها به وزارت بهداشت کمک کنند، تصریح کرد: 
کمک به وزارت بهداشت در حوزه نظارت باعث بهبود کیفیت 

خدمات نیز می شود. 
مشکالت فروانی در تامین کیت و ملزومات تشخیصی داریم 
دبیر انجمن آسیب شناسی ایران نیز در این نشست گفت: 
به  توجه  با  و  بوده  مهم حوزه سالمت  بخش  ها  آزمایشگاه 
شرایط کرونایی، تامین کیت و ملزومات تشخیصی این مراکز 

مهم است و اکنون مشکالت زیادی در این باره داریم.
افزود: اکنون حدود ۸۰ درصد کیت ها و  مهران قهرمانی 
ملزومات تشخیصی با شرایط تحریم به سختی و قطره ای 
دست ما می رسد و بسیاری از شرکت می گویند این وسایل 
بیماران  متوجه  که ضرر  نیستند  جوابگو  و  نیست  موجود 
می شوند.وی تصریح کرد: درآمد ارزی کشور کاهش یافته 
بر اساس  باید  بویژه در حوزه سالمت  ارز  بندی  تقسیم  و 

نیازهای ضرری بویژه آزمایشگاه ها باشد.

ایالم – بهار قربانی
 طالق و تهدید خانواده، هوس مداري 
در خانواده: اساسا طالق در اثر اختالفات 
عمیق زن و شوهر تحقق مي یابد که 
عمدتا از خودخواهي و هوس ناشي مي 
در  سازنده  و  موثر  بسیار  عامل  شود. 
عمومي،  انسان، عفت  الهي  شخصیت 
سالمت و پاکي جامعه از عوامل غفلت 
آفرین و هوس آلود و ناپاکي ها است که 
عمده آنها هتک حریم حجاب و پوشش 
عفیفانه و ضعف غیرت و عفت دختران 
و  مادران  و  پدران  احساس مسئولیت 
شوهران آنها مي باشد که افراد جامعه را 
به سمت هوس هاي نفساني سوق داده 
و باعث تباهي اخالق آنان مي گردند؛ 
در نتیجه حق محوري جاي خود را به 
هوس بازي و خودخواهي مي دهد که 
عامل اصلي بروز اختالفات و در نهایت 

طالق است.
دوستي هاي نامشروع: حضور تحریک 
آمیز زنان در صحنه اجتماع، از یک سو  
باعث ایجاد روحیه شهواني در مردان، 
در نتیجه رواج دوستي با صنف مخالف 
و روابط نامشروع مي شود؛ به گونه اي 
که عالقه آنها به همسران خود کاهش 
مي یابد و در نتیجه پایه و رکن زندگي 

شیرین متزلزل مي گردد.
جویي  انتقام  آراسته:  ظواهر  فریب 
زنانه  هاي  جاذبه  نمایش  و  خودآرایي 
موجب مي شود جوانان مجرد، از ظواهر 
آراسته و آرایش شده آنها فریب خورده 
و شیفته آنها گردند و پس از ازدواج و 
چند روز و سال دریابند که همسرشان 
شایسته محبوبیت نبوده و در این پیوند 
زناشویي ناموفق بوده و دچار زیان شده 
اند. در این صورت عشق تبدیل به نفرت 
دشمني مي شود و درصدد انتقام برمي 
آیند و ضمن تحقیر سرزنش و عیب 
جویي و سوءظن به همسران خود، در 

نهایت آنان را طالق مي دهند.
چشم چراني و مقایسه با همسر: هرگاه 
نما در  بدن  و  آراسته  با ظاهري  زنان 

با  عادي  مردان  شوند،  حاضر  جامعه 
هاي  زیبایي  مشاهده  و  چراني  چشم 
ظاهري و مقایسه همسران خویش با 
این زنان... که طبیعتا میوه تلخ آن بي 
به همسران  یا کاهش محبت  رغبتي 
جویي  بهانه  زمینه  باشد-  مي  خود 
بي  و  تحقیر  و  جویي  عیب  و  مردان 
نتیجه  و در  زنان خویش  به  احترامي 
بروز اختالفات، ایجاد شده و در نهایت 

به طالق و جدایي کشیده مي شود.
ازدواج،  گرایي:  لذت  و  طلبي  شهوت 
پیوند واتحاد و مصاحبت جسمي زوجین 
است و این اتحاد در صورتي محقق مي 
شود که دو روح در ابعاد واالي انساني 
از سنخیت و شباهت برخوردار باشند. 
آزادي غیر معقول زنان- که آزادي در 
اسارت هوا و هوس است- شعله هاي 
هوس و شهوت را در مردان بر مي فروزد 
و لذت گرایي را در آنان رشد مي دهد. 
لذا عده اي براي تأمین خواسته هاي 
شهواني بي حد و مرز خود با ترفندهاي 
طالق  را  خویش  همسران  گوناگون، 
تا به خودخواهي و شهوت  مي دهند 

حیوانیشان پاسخ مثبت بدهند!
ایجاد اختالل رواني و عصبي: بیماري 
و  رواني  هاي  اختالل  و  روحي  هاي 
که  است  عامل  چند  از  ناشي  عصبي 
ریشه عمده آنها را باید در جامعه هوس 
آلود و خودنمایي زنان جست و جو کرد 

در این جا آنها را برمي شماریم:
ضروري  نیازهاي  از  محرومیت  الف- 

جسمي و مادي
ب- عدم تأمین نیازهاي عالي روحي

و مسیر  انساني  فطرت  از  انحراف  ج- 
طبیعي غریزه جنسي

غیرقابل  و  افراطي  طلبي  شهوت  د- 
کنترل

غفلت از معیارهاي اصولي در گزینش 
همسر: خودنمایي دختران سبب انتخاب 
و گزینش غلط و نادرست آنان در ازدواج 
مي گردد، و غفلت از معیارهاي اصولي 
و سازنده در انتخاب همسر، مانع واقع 

بیني شده و در نتیجه پس از ازدواج 
و گذشت مدت زماني متوجه شکست 
در ازدواج شده و به تدریج میان آنان و 
شوهران شان فاصله مي افتد و سرانجام 

کارشان به طالق کشیده مي شود.
محرومیت از نیازهاي ضروري جسمي و 
مادي )اختالالت رواني(: عواطف انساني 
در اثر گرایش به سمت بي بندو باري ها 
و شهوات و دنیازدگي تضعیف گشته و 
در نهایت از امور انساني و الهي همانند 
کمک به محرومان و نیازمندان جامعه 
غفلت خواهد شد. اصوال منشأ فقرها و 
محرومیت ها همانا نظم و بي عدالتي و 
نرسیدن طبقه محروم و کم درآمد به 
که محصول  است  مسلم خود  حقوق 
عواملي از جمله غفلت طبقه مرفه از 
مبدأ و معاد فریب خوردن از جاذبه هاي 
دنیایي و تحریکات جنسي مي باشد، لذا 
در زمان حکومت حضرت مهدي )ع( 
این نوع فقر اقتصادي رخت برمي بندد.

روحي  عالي  نیازهاي  تأمین  عدم 
)اختالالت رواني(: همان گونه که کم 
بدني،  و  جسمي  نیازهاي  به  توجهي 
سالمت بدن و چه بسا حیات طبیعي 
انسان را در معرض خطر قرار مي دهد، 
و خواسته هاي  نیازها  به  اعتنایي  بي 
هم  روان  به  مربوط  قوانین  و  روحي 
سالمت روح و شخصیت را مختل کرده، 
را در معرض خطر  حیات معنوي آن 

قرار مي دهد.

انحراف از فطرت انساني و مسیر طبیعي 
غریزه جنسي )اختالالت رواني(: به طور 
کلي هر حرکتي که برخالف ساختار 
فطرت و طبیعت آدمي باشد، ضربه و 
زیان بزرگي بر گوهر شریف روح و جسم 
عمده  که  نیز  جنسي  انحرافات  است 
بدحجابي  و  القیدي  آن  عامل  ترین 
است، هرکدام منشأ اختالل ها و بیماري 
هاي رواني و عوارض نامطلوب جسمي 

خواهد بود.
شهوت طلبي افراطي و غیرقابل کنترل 
از  جنسي  غریزه  رواني(:  )اختالالت 
نظر حرارت جسمي ظرفیت محدودي 
دارد، به همین دلیل غریزه جنسي با 
یک همسر ارضا مي گردد، اما از نظر 
به صورت عطش  است  روحي ممکن 
نامحدود و  نفساني درآید و گنجایش 
ارضا نشدني پیدا کند. این حالت غالبا 
به خاطر کنار زدن حریم ارزشي حجاب 
و معاشرت هاي آزاد و سهولت اطفا و 
ارضاي شهوت از راه نامشروع به وجود 
مي آید. و از آن جا که آرزوها و خواسته 
هاي نفساني نامحدود در دنیاي محدود 
احساس  اثر  در  لذا  شود  نمي  محقق 
محرومیت تعادل روحي و رواني خویش 
را از دست داده و گرفتار انواع بیماري ها 

و اختالل هاي رواني خواهد شد!
گردآورنده: اداره آموزش همگانی و 
مشارکت عمومی معاونت اجتامعی 

فرماندهی انتظامی استان ایالم

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد 
سرطان  داروی  چند  از  ترکیبی  که 
این  تومورهای  می تواند  پروستات 
سرطان را کوچک کرده و مرگ و میر 
کاهش  یک چهارم  به  را  آن  از  ناشی 
گروه  یکشنبه  روز  گزارش  به  دهد. 
دانشگاه و آموزش ایرنا از روزنامه دیلی 
میل، اکنون هزاران مرد می توانند از 
این ترکیب جدید از داروهای سرطان 
پروستات که باعث کاهش مرگ و میر 
و کوچک شدن تومورهای این سرطان 

می شود، بهره ببرند.
نتایج این مطالعه که روی هزار و ۱۰۱ 
شد،  انجام  جهان  کشور   ۲۶ در  مرد 
در  کامل  بهبودی  احتمال  داد،  نشان 
بیمارانی که دو قرص مختلف سرطان 
پروستات را دریافت کرده بودند، نسبت 
به بیمارانی که تنها یک قرص مصرف 

کرده بودند، سه برابر بیشتر بود.
همه این بیماران به سرطان پروستات 
درمان  هیچ  و  بودند  مبتال  پیشرفته 

قبلی دریافت نکرده بودند و نیمی از 
 PTEN آنها تومورهای بدون ژن فعال
داشتند. محققان به برخی از این شرکت 
کنندگان هم داروی موجود »ابیراترون« 
که درمان استانداردی برای بسیاری از 
مردان محسوب می شود و هم داروی 
تجربی »ایپاتازرتیب« را دادند. اما سایر 
شرکت کنندگان در این مطالعه تنها 
دریافت  دارونما  و  »آبیراترون«  داروی 
کردند.نتایج این مطالعه نشان داد که 
۶۱ درصد بیمارانی که تومورهای بدون 

ژن فعال PTEN داشتند، با مصرف هر 
دو دارو  شاهد کوچک تر شدن تومور 
خود بودند. اما در گروهی که تنها یک 
دارو مصرف کرده بودند، تنها ۳۹ درصد 

این نتیجه را مشاهده کردند.
این مطالعه همچنین نشان داد بیمارانی 
را  پروستات  سرطان  داروی  دو  که 
 ۲۳ همچنین  بودند،  کرده  دریافت 
درصد کمتر احتمال داشت که بر اثر 
این بیماری جان خود را از دست دهند 
یا شاهد رشد و گسترش تومورهایشان 

باشند. اما در بیمارانی که تومور با ژن 
فعال PTEN داشتند، مصرف دو داروی 
سرطان پروستات نسبت به مصرف تنها 

یک دارو هیچ تفاوتی ایجاد نکرد.
با این حال محققان نتایج مطالعه خود را 
امیدوارکننده توصیف کردند و معتقدند 
که ترکیب این داروها می تواند ساالنه 
درمان بیش از ۱۰ هزار مرد مبتال به 
را   PTEN فاقد ژن پروستات  سرطان 
برای  بهبود بخشد.ژن PTEN معموالً 
سرکوب رشد تومور فعالیت می کند. با 
این حال، نیمی از سرطان های پیشرفته 
پروستات فاقد آن هستند. به این معنی 
که تمایل به تهاجم بیشتر دارند و نتیجه 

وخیم تری خواهند داشت.
سرطان  پیشرفت  پروستات،  سرطان 
در  غده ای  که  است  پروستات  در 
تناسلی مردان محسوب می  دستگاه 
پروستات  های  سرطان   بیشتر  شود. 
نسبتاً  برخی  اما  می کنند،  رشد  آرام 

سریع رشد می کنند.

آسیب های  از  پیشگیری  معاون 
و  پیشگیری  توسعه  مرکز  اجتماعی 
درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: 
امسال ضریب نفوذ خدمات خود را به 
ویژه در سطوح پیشگیری با بهره گیری 

از مراکز مثبت زندگی افزایش می یابد. 
آرزو ذکایی فر روز یکشنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به اینکه 
سازمان بهزیستی با هدف ارائه خدمات 
در محالت و رویکرد فعال و همچنین 
سال  از  خانواده محوری  خدمات  ارائه 
در  را  زندگی  مثبت  مراکز  گذشته 
محالت راه اندازی کرده است، این مراکز 
خدمات  ارائه  برای  را  ویژه ای  ظرفیت 
آگاه سازی در اختیار این سازمان قرار 

داده است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون بیش از دو 
فعال  مثبت زندگی  مرکز  و ۵۰۰  هزار 
و  بیش از ۷۰۰ پایگاه سالمت روانی 
اجتماعی فعال در سطح محالت وجود 
های  آسیب  از  پیشگیری  دارد.معاون 
اجتماعی بهزیستی تاکید کرد: بنابراین 

با استفاده از این ظرفیت ها ما امسال 
ضریب نفوذ خدمات خود را به ویژه در 
سطوح پیشگیری سطح اول و خدمات 
آگاه سازی خود را افزایش خواهیم داد 
که یکی از آنها از طریق برگزاری پویش 
تاب آوری اجتماعی با هدف پیشگیری 
از خشونت خانگی و خودکشی است که 

امیدواریم امسال اجرایی شود.
اجرای کمپین تاب آوری اجتماعی در 

فرودگاه مهرآباد در سال گذشته
آسیب های  از  پیشگیری  معاون 

سال  شد:  یادآور  بهزیستی  اجتماعی 
گذشته بیش از دو میلیون نفر از پویش 
تاب آوری بهره مند شدند. یک بخش از 
این پویش مربوط به تهیه موشن گرافی 
و کلیپ هایی بود که در فضای مجازی 
برای آحاد جامعه منتشر شد و بخش 
دیگر کمپین هایی بود که در محالت 

برگزار شد.
ذکایی فر افزود: یکی از این کمپین ها 
برگزار  فرودگاه مهرآباد  تهران در  در 
شد چون زمان پیک مسافرت ها بود 

و از همه اقشار در این مکان رفت و 
آمد می کردند و به نظرمان رسید که 
بهترین فضا است که می توانیم کمپین 
و  محصوالت  ارائه  کنیم.  برگزار  را 
طراحی  تفریحی  آموزشی  تولیدات 
شده هدفمند با رویکرد افزایش رفتار 
همدالنه و پیشگیری از خشونت ویژه 
بروشور  توزیع  و  کودک  مسافران 
آموزشی کنترل خشم و فرزندپروری 
کتاب  توزیع  والدین،  ویژه  مثبت 
دارای  مسافران  بین  فرزندپروری 
برگزاری  و  نوجوان  و  کودک  فرزند 
مسابقه پیامکی جهت ترغیب والدین 
به مطالعه کتب مذکور و اهدای جایزه 
به برگزیدگان از اقداماتی بود که در 
این کمپین انجام شد.وی اضافه کرد: 
تاب آوری  کمپین  نیز  کلی  به صورت 
اجتماعی در محالت سال گذشته در 
همه استان ها به صورت سراسری برگزار 
شد. این کمپین در محالت و مناطق 
پرتردد اجرایی شد و بالغ بر دو میلیون 

نفر از کمپین استفاده کردند.

آسیب هاي اجتماعي و پیامدهاي بدحجابي

کاهش یک چهارمی مرگ و میر سرطان پروستات با ترکیب داروها

افزایش ضریب نفوذ خدمات پیشگیرانه با بهره گیری از مراکز مثبت زندگی

سال هفتم /  شماره 845  /  دوشنبه  21  تیر  ماه 1400  / 1 ذی الحجه  1442 /  12  جوالی 2021   5
اجتماعی  دبیر صفحه اجتماعی : شورش عزیزی / ۰۹۱۸۳۸۱۲۳۴۴



سال هفتم /  شماره 845  /  دوشنبه  21  تیر  ماه 1400  / 1 ذی الحجه  1442 /  12  جوالی 2021   اخبار کوتاه6 اخبار کوتاه

جایزه بین المللی بهترین کارگردانی به مجتبی 
رستمی فر رسید؛

  درخشش کارگردان جوان مناطق نفتخیز 
جنوب در جشنواره فیلم سئول

نفتخیز  مناطق  ملی  کارکنان شرکت  از  رستمی فر  مجتبی 
جنوب برای ساخت فیلم کوتاه مسی، عنوان بهترین  کارگردان 

جوان جشنواره فیلم سئول کره جنوبی را کسب کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی نفتخیز، در این جشنواره، از 
میان ۱۹۸۴ فیلم کوتاه ثبت نام شده از ۹۸ کشور  مختلف، 
فیلم کوتاه »مسی« موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی در 

بخش  Kids Creative  شد.  
 «مسی« به نویسندگی و کارگردانی مجتبی رستمی فر، اولین 
اثر این فیلمساز است که روایت کوتاهی از زندگی  پسربچه ای 
است که به دنبال تحقق رویای خود و خواهر کوچکش، دوست 
دارد همانند مسی فوتبالیست شود. هدف اصلی جشنواره فیلم 
گورو در سئول، نمایش بهترین فیلم های کالسیک و معاصر 
تولید شده برای کودکان، نوجوانان و  خانواده هاست. امسال 
شرایط  به  دلیل  ساالنه،  سینمایی  رویداد  این  دوره  نهمین 

پاندمی کرونا به صورت آنالین برگزار شد. 

واکنش ژاله آموزگار به نام گذاری کوچه 
به نامش

ژاله آموزگار در واکنش به نام گذاری کوچه ای به نامش، با بیان 
این  معمولی هستم« می گوید:  کامال  آدم  یک  این که »من 
حرکت جالبی است، الاقل برای این که به خانم ها هم شانی 
بدهند.چندی پیش بود که خبر رسید »پنج خیابان تهران به 
نام بانوان شهیر ایرانی نام گذاری می شود«؛ میمنت میرصادقی، 
توران میرهادی، نیمتاج سلماسی، ژاله آموزگار و مریم بهروزی 
از  گرفته اند،  قرار  فهرست  این  در  که  است  بانوانی  اسامی 
برخی های شان تنها میراث شان به جا مانده اما حیات علمی 
و فرهنگی عده ای دیگر از آن ها هنوز در امتداد نفس های شان 
جاری است. این اقدام سبب شد تا از ژاله آموزگار، عضو وابسته 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی و  پژوهشگر فرهنگ و زبان های 
باستانی درباره تغییر نام کوچه بن بست »الدن« به »استاد دکتر 
ژاله آموزگار« بپرسیم و او نظر خود را درباره این اقدام این طور 
بیان می کند: به هر حال من بسیاربسیار ممنون هستم. من 
اصال خبر نداشتم، خود آن ها این تصمیم را گرفتند، و من از 
این تصمیم شان بسیاربسیار متشکرم. اما خودم را در این حد 
نمی دانم.او سپس در توصیف خود می گوید: من یک آدم کامال 
معمولی هستم؛ کار خارق العاده ای نکرده ام. همیشه یک معلم 
بودم و عالقه مند. و کارهای کوچکی که انجام داده ام، باالخره 

هر کسی می توانست انجام دهد.
آموزگار می افزاید: به هر حال این نظر من است، ولی گاهی خدا 

به آدم نظر لطفی دارد و من همه این ها را بر این می گذارم.
ادامه  در  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  وابسته  عضو  این 
گفت وگو با ایسنا همچنین بیان می کند: چون به غیر از من 
کسانی دیگر هم بوده اند، فکر می کنم حرکت جالبی است، 
الاقل برای این که به خانم ها هم شانی بدهند. همیشه این کار 
مردانه بوده، شاید حتی در کشورهای دیگر هم همین طور بوده 
است. بها دادن به خانم هایی که در هر زمینه ای کسی بودند و 

کاری کردند، حرکت بسیار خوبی است.
ژاله آموزگار درباره تغییر نام خیابان »عنصری« در منطقه ۱۱ 
تهران به نام »استاد توران میرهادی« نیز می گوید: خانم توران 
میرهادی را خیلی خوب می شناسم و بسیار برای شان احترام 
قائل هستم. خدمتی که ایشان انجام دادند، خدمت فرهنگی 
بزرگی است. با دیگر افراد این فهرست کمتر آشنایی دارم اما 
برای خانم میرهادی بسیار احترام قائل  هستم و واقعا حق شان 
بود.او در پایان نیز بیان می کند: من هیچ آدم فوق العاده ای 

نیستم و فقط در یک مسیر خوب قرار گرفتم. 
که  او  متولد شد.  در خوی  آذر ۱۳۱۸  در ۱۲  آموزگار  ژاله 
از  را  مزدیسنی  ادبیات  و  ایرانی  زبان های  زبان های  دکتری 
دانشگاه سوربن دریافت کرده، بیش از ۳۰ سال در دانشگاه 
تهران تدریس کرده است. از آثار آموزگاز می توان به »اسطوره 
با  آن«  دستور  و  ادبیات  پهلوی،  »زبان  و  زردشت«  زندگی 
همکاری احمد تفضلی، »تاریخ اساطیری ایران« و ... اشاره کرد. 

با این همه تخفیف  چه کنیم؟!
یک ناشر می گوید: نمی فهمم چرا تخفیف های نامتعارف فروش 

کتاب کنترل نمی شود.
ماکان زهرایی، مدیر نشر کارنامه و مدیر شهر کتاب نیاوران 
از  نامتعارف برخی  ایسنا درباره تخفیف های  با  در گفت وگو 
سایت های فروش کتاب اظهار کرد: این بحث طوالنی است و 
فکر می کنم خیلی راحت می شود این موضوع را کنترل کرد 
اما این را که چرا کنترل نمی شود، نمی فهمم. جواب تازه ای 
هم ندارم. فکر می کنم این موضوع موضوع روشنی است و 
سروسامان دادنش هم کار بسیار ساده ای است. این که متوجه 
شویم کتابی کپی است،  کار سختی نیست و شناسایی مرجع 
فروش کتاب هم کار سختی نیست و این که باید جلو فروش 
کتاب ها در سایت های متخلف گرفته شود، چیز سختی نیست. 
برای همین نمی توانم بفهمم باید چه راهکاری داد. این سایت ها 
به سرعت باید توسط وزارت فرهنگ و ارشاد و اتحادیه ناشران 
و کتابفروشان جمع  شوند. ما به عنوان کتابفروش و ناشر عمال 
نمی دانیم باید چه کنیم و نشسته ایم فقط به این صحنه نگاه 
می کنیم.او درباره مسئله دادن تخفیف و آسیبی که ممکن 
قوانین صنفی مان  باشد، گفت: ما در  به دنبال داشته  است 
خیلی روشن داریم که هیچ کس نمی تواند بیشتر از ۱۵ درصد 
به کاالی خود تخفیف دهد مگر با اجازه اتحادیه و صنف. زمانی 
که ما تخفیف های فصلی داریم مانند عیدانه کتاب و بهارانه 
کتاب، این ارشاد است که تخفیفی را می گذارد و همه در آن 
سهیم هستند. طبق قانون صنفی هر کسی می تواند با اطالع تا 
۱۵ درصد تخفیف بدهد و برای بیشتر از آن باید مجوز بگیرد. 
از طرف دیگر زمانی که کاالیی را در محل کارم گران می فروشم 
اداره تعزیرات می آید این موضوع را ثبت و دادگاهی می کند و 
جریمه می شوم، همین طور ارزان فروشی بیش از اندازه هم ثبت  
و دادگاهی و جریمه دارد، اما چرا این اتفاق نمی افتد؟زهرایی در 
ادامه افزود: اگر من روی در کتابفروشی خود بگذارم ۳۵ درصد 
تخفیف، اتحادیه به من اخطار می دهد اما االن سایت ها این کار 
را می کنند. ۳۵ تا ۴۵ درصد قیمت کتاب هزینه تولید است اما 
چطور می شود با ۸۰ درصد تخفیف می فروشند؟! این موضوع 

جای بحث دارد. چرا جلو این ها گرفته نمی شود.

گله سحر جعفری جوزانی از پزشکی که 
فکش را فلج کرد

سحر جعفری جوزانی با انتشار ویدیویی از یک خطای پزشکی 
که به فلج شدن فکش منجر شده، صحبت کرده است. سحر 
جعفری جوزانیـ  بازیگر سینما و تلویزیونـ  با انتشار ویدیویی 
از فلج شدن فکش به خاطر اشتباه یک  در فضای مجازی 
پزشک خبر داد؛ این بازیگر که به سختی و با نگه داشتن فکش 
می توانست صحبت کند نام دکتر و آدرس مطبش را هم در این 
ویدیو اعالم و تاکید کرد که قبال برای چنین موردی شکایت 
کرده که به جایی نرسیده و ترجیح داده حاال مشکلش را علنی 

بگوید.
سحر جعفری جوزانی در ابتدای این ویدیو گفت: در انتخاب 
پزشکتان برای هر موردی که هست خیلی زیاد تحقیق کنید 
و از آدم هایی که پیششان رفته اند سوال کنید. زیرا ما به همان 
اندازه که پزشکانی داریم که من تمام قد مقابلشان می ایستم 
که  می کنم  افتخار  و  ایران  از  خارج  در  و چه  ایران  در  چه 
ایرانی هستم، به همان اندازه امیدوارم کمتر باشند پزشکان 
بی وجدانی که فقط به فکر پول و منافع هستند و نه سالمتی 
بیمارشان که متاسفانه من دوبار به این موضوع دچار شدم. االن 
نزدیک به یک ماه است که خودم را جمع و جور کردم و سعی 
کردم این موضوع را حتما با شما مطرح کنم.بازیگر سریال های 
طنز تلویزیونی در بخش دیگری از این ویدئو، با یادآوری اینکه 
قبال هم چنین مشکلی داشته و شکایت کرده است، در عین 
حال گفت: به همه دکترهای خوب و انسان دوست تعظیم 
می کنم. کاش این دکترهای بی وجدان نسلشان کمتر شود. 

مراقب خودتان باشید.

مهدی اخوت درگذشت
مهدی اخوت، وصی محمدعلی سپانلو که کارهای مشترکی هم 
با او داشت از دنیا رفت.مهدی اخوت سال ها در خانه معروف 
خیابان جمالزاده هم خانه سپانلو، شاعر، مترجم و پژوهشگر 
فقید بود. او کارهای مشترکی هم با سپانلو داشت از جمله 
»فرخی  اشعار  مجموعه  قزوینی«،  »عارف  اشعار  مجموعه 

یزدی« و »شاعران آزادی«.
ماهور احمدی، دختر احمدرضا احمدی با اعالم این خبر در 

صفحه شخصی خود نوشته است: »عمو مهدی عزیزم
رفتن شما پایان خیلی از خوبی هاست

 رفتن معرفت سپان
 رفتن صدای خوشی که رمبو را به زبان فرانسه می خواند

رفتن گربه ها
خشک شدن درخت های خانه سپان

 و خاموشی ابدی چراغ خانه ای در انتهای کوچه بن بست«

تمهیدات جدید برای جلوگیری از سرقت مجسمه ها
دلجویی از مجسمه هایی که مورد بی 

مهری قرار گرفتند
چندی است که بار دیگر خبرهایی از مرمت یا ناپدید شدن 
مجسمه های شهر تهران به گوش می رسد؛ از مجسمه های 
پارک ملت گرفته تا سردیس های پارک خانه هنرمندان. برخی 
این قضیه را به سرقت یا تخریب نسبت می دهند، اما معاون 
سازمان زیباسازی شهر تهران با رد این ادعاها، این اتفاق را به 
ترمیم و مرمت ادامه دار مجسمه های سطح شهر نسبت می 
دهد و همچنین اعالم می کند که تمهیدات جدیدی برای 
است.شاپور  کار  در دستور  ها  از سرقت مجسمه  جلوگیری 
دیوساالر ـ معاون سازمان زیباسازی شهر تهران ـ در ابتدای 
گفت وگو با ایسنا، درباره نصب مجسمه شیر میدان حر که 
چندی پیش تخریب و بنا بود که با اثر دیگری جایگزین شود، 
به ایسنا گفت: مجسمه جدید، نصب شده است و تنها یکسری 
کارهای نهایی آن باقی مانده است؛ مانند نازک کاری، سمباده 
کشی، صیقل زنی و رنگ آن. در هفته آینده برای این اثر، 
مراسم رونمایی خواهیم داشت.او درباره آثار هنری شهری که 
تا به حال ترمیم شده اند، اظهار کرد: امسال را به مرمت آثار 
باارزش شهری اختصاص داده و تا حدودی تولید در آثار شهری 
را کم کرده ایم. آثار حجمی و یا دیوارنگاری با گذر زمان فرسوده 
می شوند و رنگ و شکل سابق خود را از دست می دهند که این 
امر باعث می شود، عوض اینکه سیما و منظره شهری را زیبا 
کنند، مخل آن شوند. در همین راستا تا به حال کار مرمت 
۲۵ اثر دیوارنگاری را به پایان رسانده ایم.دیوساالر ادامه داد: در 
شهر تهران آثار هنری زیادی داریم و بنا است که امسال تعداد 
زیادی از آثار بی ارزش حجمی را که فاقد ارزش هنری هستند، 
از سطح شهر جمع آوری کنیم. آثار باارزش متعددی داریم که 
مثال از جنس برنز هستند و حاصل هنر دست هنرمندانی چون 
پرویز تناولی یا ابوالحسن صدیقی که متاسفانه چندین سال 
مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته اند و حاال شروع به 
ترمیم آنها کرده ایم.او یادآور شد: کلیه مجسمه های برنزی پارک 
ملت پیش از عید مرمت شده اند. همچنین مجسمه میدان 
رازی را با چهار فیگوراتیو پایین آن مرمت کرده ایم. پارک ورشو 
در منطقه شش چند سردیس داشته است که آنها نیز اوضاع 
فایبرگالس  از جنس  آثار  این  بیشتر  نداشتند؛ چون  خوبی 
بوده که به شیوه نامطلوبی کار شده و از درون تخریب شده 
بودند و اکنون در حال ترمیم آنها هستیم. در پارک هنرمندان 
نیز ۲۷ مجسمه هست که در حال ترمیم آنها نیز هستیم.

از معاون سازمان زیباسازی شهر تهران سوال کردیم که برای 
ممانعت از سرقت آثار برنزی یا باارزش چه فکری شده است؟ 
پاسخ داد: اکنون در جا به جایی آثار برنزی پارک هنرمندان، 
تکنیک هایی را به کار می بریم که از داخل بتون مسلح به فلز 
باشد که بتوان آن را به مجسمه گیر انداخت و شانس سرقت 
را کم کرد. به دنبال لحاظ کردن چنین تکنیک هایی در آثار 
جدید هستیم تا شاهد سرقت های کمتری باشیم. ولی قصد 
داریم برای حفاظت از آنهایی که کار شده با نامه نگاری هایی 
با مرکز فناوری شهرداری، آنها را با دوربین و کنترل از راه 
دور حفظ کنیم.او در پایان درباره خبرهایی که از ناپدید شدن 
آثار شهری به گوش می رسید، تاکید کرد: همه اینها کذب 
بود؛ یکی از عمده مشکالت مجسمه های مجموعه باغ خانه 
هنرمندان، آثاری است که به شکل غیراصولی در داخل چمن و 
فضای باغچه نصب شده اند. این نوع آثار به دلیل قرار گرفتن در 
معرض آبیاری باغچه، اغلب دچار زنگزدگی و پوسیدگی شده ، 
به همین خاطر عالوه بر مرمت نیازمند جا به جایی و جانمایی 
مجدد نیز هستند. به عنوان مثال مجسمه »نی لبک زن« اثر 

استاد ایرج محمدی، از داخل باغچه خارج شد.

 از میان حاضران در هفتاد و چهارمین 
روزانه  متوسط  طور  به  کن،  جشنواره 
اعالم  مثبت  نفر  سه  کووید  تست 

می شود.
ددالین،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
در  روز  هر  که  نفری  هزاران  میان  از 
جشنواره کن تست کرونا می دهند به 
طور متوسط تست سه نفر مثبت اعالم 
می شود که حداقل یکی از این افراد از 

نیروهای امنیتی جشنواره هستند. 
گذشته  سال  که  کن  فیلم  جشنواره 
لغو شد  به دلیل شیوع ویروس کرونا 
سرانجام از چند روز پیش دوره جدید 
خود را در جنوب فرانسه با تمهیدات 
ویژه برای جلوگیری از  انتشار ویروس 
میهمانان  و  است  کرده  آغاز  کرونا 
واکسینه نشده برای دسترسی به اغلب 
بخش ها از جمله کاخ اصلی جشنواره 

باید تست منفی کرونا ارائه دهند که 
انجام  گذشته  ساعت  در ۴۸  حداکثر 
کرونا  تست  انجام  به  باشد.الزام  شده 
مربوط به مهمانان جشنواره کن خارج 
از اتحادیه اروپا  شامل بریتانیا و آمریکا 
می شود اما ظاهرا با مثبت شدن تست 

و  روزانه  بصورت  افراد  برخی  کرونای 
همه حاضران تست گرفته می شود. 

بر اساس قوانین دولت فرانسه چنانچه 
تست فردی مثبت شود، باید ۱۰ روز 
و  کند.عکس ها  قرنطینه سپری  در  را 
ویدئوهای منتشر شده از جشنواره کن 

شرکت  از  زیادی  تعداد  می داد  نشان 
کنندگان از ماسک استفاده نمی کنند 
و به همین دلیل »تیزی فرمو« مدیر 
جشنواره بار دیگر تاکید کرده که همه 
باید در هنگام تماشای فیلم از ماسک 

استفاده کنند.
»پیر  از  تصاویری  دیگر  سوی  از  
لسکیور« رئیس جشنواره کن منتشر 
از  با برخی  شده که در حال روبوسی 
مهمانان جشنواره و عدم رعایت پروتکل 
درایور«  »آدام  و  است  بهداشتی  های 
بازیگر فیلم »آنت« که در افتتاحیه کن 
پایان  از  پس  شد  گذاشته  نمایش  به 
نمایش فیلم و در حین تشویق ایستاده 
حضار در سالن لومیر، ماسک خود را 
بر داشت و همراه با »لئوس کارکس« 
عجیب  حرکتی  در  فیلم  کارگردان 

سیگار کشیدند.

هماهنگی  نشست  در  معاون هنری 
زیبای  هنرهای  هنرستان  تأسیس 
سال   ۱۱۱ اینکه  یادآوری  با  کاشان 
مستظرفه  صنایع  مدرسه  تأسیس  از 
توسط کمال الملک می گذرد، همچنین 
 ۱۷ اخیر،  چهارسال  در  کرد:  اعالم 
هنرستان جدید تأسیس شده است یا 
راه اندازی  جاری،  سال  مهرماه  اول  تا 
تأسیس  هماهنگی  می شود.نشست 
با  کاشان  زیبای  هنرهای  هنرستان 
حضور سیدمجتبی حسینی؛ معاون امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
دفتر  مدیرکل  صفی پور،  اکبر  علی 
برنامه ریزی و آموزش های هنری، علی 
کاشان،   ویژه  فرماندار  مرتضایی؛  اکبر 
و  فرهنگ  اداره  رئیس  نمکی؛  میثم 
ارشاد اسالمی کاشان، مجید نسیمی؛ 
معاون اداره کل نوسازی استان اصفهان، 
محمد کتابچی؛ رئیس مجمع خیرین 
مدرسه ساز کاشان و جمالی فرد؛ نماینده 
اداره کل فنی و حرفه ای وزارت آموزش 
و پرورش برگزار شد. در این نشست، 
به درخواست مسووالن شهرستان  بنا 
کاشان، مقرر شد که هنرستان هنرهای 

زیبای کاشان، با حمایت و هماهنگی 
وزارت  هنری  امور  معاونت  تخصصی 
ارشاد اسالمی و هماهنگی  و  فرهنگ 
اختصاص  و  پرورش  و  آموزش  وزارت 
ساختمان از سوی خیرین مدرسه ساز 
کاشان، در سال جدید راه اندازی شود. 

سیدمجتبی حسینی؛ معاون امور هنری 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
این نشست گفت: امروز ۱۱۱ سال از 
تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه توسط 
مدرسه  این  و  می گذرد  کمال الملک 
هنرستان های  اساس  و  پایه  تنها  نه 
هنرهای زیبا بلکه اساس تشکیل وزارت 

فرهنگ و هنر آن دوره و وزارت فرهنگ 
سال  از  است.  امروز  اسالمی  ارشاد  و 
۱۲۸۹ )ه.ش( که نخستین هنرستان 
راه اندازی شد تا سال ۱۳۶۸، کشور فقط 
۸ هنرستان داشت و از سال ۶۸ تا سال 
۷۶ ، ۱۸ هنرستان دیگر اضافه شد و از 
سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ هم ۱۳ هنرستان 
دیگر راه اندازی شد. تعداد هنرستان ها 
از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ تغییری نکرد و 
۳۹ هنرستان فعال بود. اما در چهارسال 
تأسیس  جدید  هنرستان   ۱۷ اخیر، 
شده است یا تا اول مهرماه سال جاری، 
داد:  ادامه  می شود. حسینی  راه اندازی 

هنرستان ها مراکز مهم و معتبر آموزش 
هنر هستند که حاصل آنها قابل احترام 
و اعتناست. فارغ التحصیالن هنرستان ها، 
امروز از هنرمندان نامدار کشور هستند 

و به حوزه های جدی هنر می یردازند. 
و  فرهنگ  وزارت  هنری  امور  معاون 
ارشاد اسالمی افزود: کاشان ظرفیت های 
مهم فرهنگی و هنری دارد و از گذشته 
یک نمونه خاص در اقتصاد فرهنگ و 
هنر بوده است و امروز نیز می تواند با 
توجه به سرمایه های انسانی، فرهنگی 
و اجتماعی به عنوان الگویی در زمینه 
اقتصاد فرهنگ و هنر معرفی شود. با 
توجه به ویژگی های کاشان، راه اندازی 
به  می تواند  زیبا  هنرهای  هنرستان 
کاشان  هنری  و  فرهنگی  جریان 
رئیس  کتابچی؛  محمد  کند.  کمک 
نیز  مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان 
معاونت  از  قدردانی  با  نشست  این  در 
امور هنری، گفت: ما فضاهایی را برای 
هنرستان هنرهای زیبا در نظر داریم و 
در آینده نیز مجموعه ای برای آموزش 
هنر و هنرستان هنرهای زیبا احداث 

خواهدشد. 

پس ازآنکه خلبان ها از آموزشگاه خلبانی 
آنها  میان  از  می شدند،  فارغ التحصیل 
بهترین ها برای پرواز با هواپیماهای میراژ 
انتخاب می شدند. اما همه خلبان های 
بمب افکن های توپولف صرفا برای پرواز 
با بمب افکن ها در نظر گرفته می شدند؛ 
بمب افکن ها  اولیه  خلبان های  زیرا 
در  حتی  و  نبودند  خوبی  خلبان های 
آغاز جنگ یکی از آنها به علت امتناع 
 « اعدام شد.کتاب  مأموریت  اجرای  از 
جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان 
صدام«، توسط پنج نفر از پژوهشگران 
عبدالمجید  توسط  و  تالیف  آمریکایی 
است.  شده  ترجمه  ایران  در  حیدری 
مصاحبه های  طی  کتاب  نویسندگان 
بلند  فرماندهان  از  تعدادی  با  مفصلی 
پایه ارتش عراق تالش کرده اند تا زوایای 
پنهان و مختلفی از جنبه های سیاسی و 
نظامی تجاوز نظامی رژیم بعث عراق به 
ایران را روشن کنند.ویلیامسون مورای 
استاد دانشگاه مارین کورپس و مشاور 
دفاعی در امور تاریخی و نظامی با طرح 
اینکه »بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸م 
و  نیروها  تعداد  ازنظر  وسیعی  توسعه 
پیشرفت های فناورانه در نیروی هوایی 
عراق صورت گرفت. در این میان، روند 
آموزش  درزمینه  آموزشی  دوره های 
صورت  زمینه های  دیگر  و  خلبان ها 
آموزش  مانند  زمینه ها  اگر  گرفت. 
و  تعمیر  مختلف  بخش های  کارکنان 
نگهداری، تجهیزات الکترونیک، اقدامات 

و  راداری  سامانه های  الکترونیک،  ضد 
هدایت زمینی چگونه بود؟ کارکنان در 
عراق آموزش می دیدند، یا در کشورهای 
خارجی و یا هر دو حالت را داشتید؟« از 
عبوسی ازفرماندهان صدام می خواهد تا 

به پرسش او پاسخ دهد.
هوایی  نیروی  اسکادران های  عبوسی: 
یافت  افزایش  اسکادران  به ۵۰  از ۳۰ 
روش های استفاده از اسکادران ها ازنظر 
تاکتیکی تغییر کرد و در طول جنگ 
بهسازی شد. آموزشگاه فرماندهی پرواز 
نیز تأسیس گردید تا خلبان ها بتوانند 
در دوره های آموزشی آن شرکت کنند. 
داخل  به  پرواز  هم  رزمی  سطح  در 
خاک ایران را آغاز کردیم و با تجهیزات 
الکترونیکی بسیار پیشرفته ای که پس 
قرار  اختیارمان  در  ۱۹۸۵م  سال  از 
ایرانیان  بر  هوایی  برتری  به  شد  داده 
دست یافتیم. همچنین هواپیماهایمان 
نیز  و  هشدار  و  کشف  سامانه های  به 

موشک های ضدرادار مجهز شدند.
مورای: موشک های ضدرادارتان ساخت 

فرانسه بودند؟
عبوسی: بله، موشک هایی که هواپیماها 
نوع  از  می کردند  حمل  خود  با 
ایکس  و  بازال  پرتوافشان  موشک های 
X-۲۸( ۲۸( بودند. این موشک ها هر 
دو از موشک های گران قیمت به شمار 
می آمدند. البته موشک های ایکس ۲۸ 
قیمت کمتری داشتند و موشک های 
بازال  موشک های  برد  بودند.  مناسبی 

به ترتیب حدود ۱۰۰ و  ایکس ۲۸  و 
میراژ  هواپیماهای  بود.  کیلومتر   ۵۰
هدف موردنظر را با پرتوافشانی مشخص 
آن  سوخو  هواپیماهای  و  می کردند 
با  هم  ما  می دادند.  قرار  موردحمله  را 
ایجاد هماهنگی میان هواپیماهای میراژ 
و سوخو اقدام به حمله می کردیم. در 
میگ-۲ ۲۵  هواپیماهای  جنگ،  آغاز 
کار تصویربرداری از اهداف موردحمله را 
انجام می دادند. در سال ۱۹۸۱م معموال 
با دو فروند هواپیمای سوخو ۲۲ پرواز 
می کردیم که در هر مأموریت یکی از 
ایکس۲۸  موشک  به  هواپیماها  این 
عالمت  هواپیما  دو  هر  بود.اگر  مسلح 
می کردند،  کشف  را  واحدی  راداری 
است؛  کاذبی  هدف  می شد  معلوم 
تفکیک شده  باید  دریافتی  عالئم  زیرا 
از هواپیماها  یکی  تنها  اگر  اما  باشند. 
می کرد،  دریافت  را  راداری  عالمت 
هدف موردنظر واقعی بود و هواپیماها 
ایکس  موشک های  از  استفاده  با 
با  -۲۸ به آن حمله می کردند. بعدها 
دریافت هواپیماهای میراژ، استفاده از 

موشک های بازال را هم آغاز کردیم.
مورای: برای گذار خلبان هایتان از پرواز 
با هواپیماهای ساده روسی به پرواز با 
هواپیماهای میراژ که دارای تجهیزات 
الکترونیکی پیچیده تری بودند مشکالت 

زیادی داشتید؟
عبوسی: خلبان های هواپیماهای سوخو 
ولی  بودند  خوبی  خلبان های  همگی 

از  بیش  چیزی  به  میراژ  هواپیماهای 
خلبان خوب و در واقع به خلبان های 

باهوش تر نیاز داشتند.
مورای: از خلبان ها هم کسی بود که با 

این تغییر و تحول مخالفت کند؟
عبوسی: پس ازآنکه خلبان ها از آموزشگاه 
خلبانی فارغ التحصیل می شدند، از میان 
آنها بهترین ها برای پرواز با هواپیماهای 
همه  اما  می شدند.  انتخاب  میراژ 
توپولف  بمب افکن های  خلبان های 
صرفا برای پرواز با بمب افکن ها در نظر 
گرفته می شدند؛ زیرا خلبان های اولیه 
بمب افکن ها خلبان های خوبی نبودند و 
حتی در آغاز جنگ یکی از آنها به علت 

امتناع از اجرای مأموریت اعدام شد.
وودز: فرصتی هم برایتان فراهم شد تا با 
استفاده از اطالعات نظامی یا از طریق 
گوش دادن به اعترافات خلبانان اسیر 
آموزش های  ماهیت  به  بتوانید  ایرانی 

نیروی هوایی ایران پی ببرید؟
هوایی  نیروی  آموزش  سطح  عبوسی: 
باالبود.  بسیار  شاه  زمان  در  ایران 
خلبان های ایرانی دوره های آموزشی شان 
را در پاکستان و آمریکا می گذراندند. ما 
در روزهای آغازین جنگ شاهد عملکرد 
خوب نیروی هوایی ایران بودیم.آنها در 
۱۳ سپتامبر که هنوز جنگ آغاز نشده 
بود یکی از هواپیماهای شناسایی ما را 

سرنگون کردند.
از چه  مورای: هواپیمای سرنگون شده 

نوعی بود؟
عبوسی: آنها یک هواپیمای سوخو۲۲ 
بازجویی  طول  در  کردند.  سرنگون  را 
نکته  این  به  ایرانی  جنگی  اسیران  از 
خلبانان  از  تعدادی  که  بردیم  پی 
فرار  از سقوط شاه  ایران پس  باتجربه 
کرده اند و خلبان های تازه کار در کشور 
هوایی  نیروی  همچنین  باقی مانده اند. 
می شد:  تقسیم  قسمت  دو  به  ایران 
نیروی هوایی ارتش و نیروی هوایی سپاه. 
ایران  هوایی  نیروی  اساسی  تجهیزات 
همانند عراق بود؛ ما هواپیماهای سوخو 
۲۴ و میراژ AQ۶ داشتیم، در حالی که 
ایرانیان عدنان-۱  و ایلوشن ۷۶ داشتند.

جشنواره کن تحت تاثیر کرونا

معاون هنری با اعالم راه اتدازی هنرستان هنرهای زیبا کاشان عنوان کرد

۱۱۱ سال از تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه توسط کمال الملک می گذرد

تمجید فرمانده بعثی از خلبانان ایرانی

فرهنگی
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طلسم آرژانتین و مسی شکسته شد؛ 
آلبی سلسته پادشاه ماراکانا و کوپاآمریکا

آرژانتین با شکست برزیل در فینال کوپاآمریکا بعد از ۲۸ سال 
یک جام بین المللی را کسب کرد و مسی برای اولین بار با 
تیم ملی بزرگساالن آلبی سلسته به قهرمانی رسید.  تیم های 
ملی فوتبال برزیل و آرژانتین از ساعت ۴:۳۰ دقیقه صبح به 
وقت تهران در ورزشگاه ماراکانا برگزارکننده دیدار فینال جام 
ملت های آمریکای جنوبی موسوم به کوپا آمریکا بودند که 
در پایان آلبی سلسته با عبور از رقیب سنتی خود با نتیجه 
یک بر صفر فاتح این دوره از مسابقات شد.سوپرکالسیکو با 
درگیری های فراوانی آغاز شد.برعکس تیته، اسکالونی تغییرات 
زیادی را در ترکیب آرژانتین به وجود آورده بود. بازیکنان بارها 
روی هم خطا کردند و داور اروگوئه ای هم یک کارت زرد به 
هر تیم داد.در دقیقه ۲۲ مهمترین اتفاق ممکن رخ داد. ارسال 
پشت مدافعان رودریگو دی پائول در حالی به آنخل دی ماریا 
رسید که رنان لودی می توانست در بین راه توپ را مال خود 
کند ولی ناکام ماند تا ستاره باتجربه پاریسن ژرمن با یک کنترل 
مورائس،  ادرسون  سر  باالی  از  هنرمندانه  ضربه ای  و  خوب 
آرژانتین را یک بر صفر پیش بیندازد. نیمه نخست با همین 
یک گل به اتمام رسید.با آغاز نیمه دوم، بابی فیرمینو برای 
میزبان به زمین آمد تا برزیل آهنگ تهاجمی بیشتری به خود 
بگیرد. آنها یک بار توسط ریچارلیسون به گل دست پیدا کردند 
ولی این گل به درستی آفساید گرفته شد.در ادامه دفاع منظم 
آرژانتین تمام راه های منتهی به دروازه آلبی سلسته را بست و 

تنها یک بار امیلیانو مارتینز مجبور به انجام واکنش شد.
حمالت نامنظم برزیل و ضدحمله های آرژانتین به گلی منجر 
نشد تا شاگردان لیونل اسکالونی بعد از ۷۱ سال برزیل را در 
ماراکانا شکست دهند.این نخستین قهرمانی آرژانتین بعد از ۲۸ 
سال در تورنمنت های مختلف بود که به دست آمد. آنها حاال 
با ۱۵ قهرمانی در کنار اروگوئه پرافتخارترین تیم تاریخ کوپا 
آمریکا هستند. برزیل نیز بعد از ۵ قهرمانی، در ششمین میزبانی 

در کوپا آمریکا برای اولین بار در رسیدن به جام ناکام ماندند.
لیونل مسی هم برای اولین بار در تیم ملی بزرگساالن آرژانتین 
به قهرمانی رسید و پس از چهار شکست در فینال های مختلف 

به نخستین جام دست پیدا کرد.

رونالدینیو: »نیمار« وارث من است
اسطوره فوتبال برزیل گفت: بدون شک نیمار بازیکن اصلی 
فوتبال برزیل است و در حال حاضر وارث من در تیم ملی 
به حساب می آید. »رونالدینیو« ستاره سابق تیم ملی برزیل و 
دنیای فوتبال در گفت و گو با فرانس فوتبال در خصوص اینکه 
نیمار جای او را در تیم ملی کشورش گرفته، اظهار داشت: بله، 
بدون شک او وارث من است. نیمار بازیکن اصلی و اسطوره 
برزیلی هاست.وی ادامه داد: او جسارت و مهارت دریبل زدنش 
را از دست نداده و دیدن او در زمین همیشه لذت بخش است. 
امباپه«  »کیلیان  عملکرد  تأثیر  تحت  همچنین  رونالدینیو 
قرار گرفته است. او در مورد ستاره تیم ملی فرانسه و باشگاه 
پاری سن ژرمن گفت: او کمی من را به یاد رونالدو می اندازد. من 
این پسر را دوست دارم. او یک بازیکن عالی و بسیار با استعداد 
است.ستاره اسبق تیم ملی برزیل افزود: او همه ویژگی ها را برای 
فتح توپ طال دارد. دوست دارم بازی او را ببینم، خصوصاً وقتی 
با نیمار هم تیمی است. پاری سن ژرمن از نظر جذب ستاره های 

فوتبال بسیار خوب کار کرده است.
گفتنی است تیم ملی برزیل بامداد )یکشنبه( در دیدار فینال 
کوپا آمه ریکا ۲۰۲۱، برابر آرژانتین قرار گرفت و با یک گل 

نتیجه را واگذار کرد. 

عنوان شانزدهم رکابزن المپیکی ایران 
در رقابت های ترکیه

- مسابقات دوچرخه سواری ترکیه در شرایطی دنبال شد که 
و »سعید صفرزاده«  قهرمان شد  آمریکا  از  هوئن«  »آلکس 
رکابز المپیکی ایران در رده شانزدهم قرار گرفت.  مسابقات 
دوچرخه سواری ترکیه در دو بخش مردان و زنان پیگیری شد 
که در بخش مردان، دوچرخه سواران مسیر ۱۴۹ کیلومتری را 
رکاب زدند. در این بخش »آلکس هوئن« از آمریکا اول شد، 
»سینبایار« از مغولستان در رده دوم ایستاد و »نوئا گرانیگان« 
از آمریکا به مقام سومی بسنده کرد.محمد گنج خانلو، سعید 
صفرزاده و میثم رضایی از ایران نیز به ترتیب با کسب عناوین 
پنجم، شانزدهم و سی و دوم به کار خود پایان دادند، ضمن 
آنکه مرتضی رضوانی و حسین محمدی ها موفق نشدند به 
خط پایان برسند.در بخش زنان نیز رکابزنان مسافت ۱۱۰ 
کیلومتری را طی کردند که در پایان »تامارا درانوا« و »تاتیانا 
انتوشینا« هر دو از روسیه اول و دوم شدند و »تاتیانا یاشچنکو« 
از تیم اوکراین به مقام سوم رضایت داد. در این بخش ماندانا 
دهقان، ساجده سیاحیان و فروزان عبدالهی به ترتیب سی و 
سوم، سی و چهارم و سی و نهم شدند و سمیه یزدانی و پریسا 

مجنونی هم نتوانستند به خط پایان برسند.

برگزاری مسابقات آنالین قهرمانی 
دانشجویان کشور در ۱۷ رشته

مسابقات قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های کشور از 
۱۷ مرداد به صورت آنالین در ۱۷ رشته ورزشی برگزار می شود. 
به گزارش ایسنا، اداره مسابقات و توسعه ورزش قهرمانی اداره 
کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان با توجه به شرایط 
برگزاری  برای  الزم  ریزی های  برنامه  کرونا،  ویروس  شیوع 
آنالین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه  مسابقات قهرمانی 
ها و موسسات آموزش عالی کشور در ۱۷ رشته ورزشی را 
انجام داده است و میزبانان مشخص و رقابت ها از اول مردادماه 
مسابقات  این  ورزشی  رشته  شود.۱۷  می  آغاز  جاری  سال 
شامل آمادگی جسمانی، بسکتبال، تکواندو، تیراندازی، جودو، 
دارت، دوچرخه سواری، ژیمناستیک، شطرنج، فوتسال، کاراته، 
هندبال، والیبال، ووشو، اسکواش، تنیس روی میز و دوومیدانی 
در  مسابقات  در  شرکت  جهت  باید  دانشجویان  است.تمام 
https://setav.ir/user/ سامانه ستاو ورزش دانشجویی به آدرس

championleague ثبت نام کنند.در سال گذشته در ۱۰ رشته 
ورزشی مسابقات قهرمانی مجازی و آنالین دانشجویان دختر و 
پسر دانشگاه های کشور برگزار شد و ۱۳۰۰ دانشجو در این 

رقابت ها شرکت کردند.

رکورد اسطوره دوچرخه سواری جهان پس 
از 5۰ سال شکست

 »مارک کاوندیش« رکاب زن انگلیسی در تور فرانسه موفق شد 
رکورد »اددی مرکس« دوچرخه سوار بلژیکی و اسطوره این 

ورزش را پس از ۵۰ سال جابه جا کند. 
به گزارش ایرنا، پس از پایان سیزدهمین مرحله تور ۲۰۲۱ 
استپ  کوییک  تیم  از  انگلیسی  کاوندیش  مارک  فرانسه، 
بلژیک موفق شد ضمن کسب عنوان قهرمانی در این مرحله 
و کسب چهارمین قهرمانی در تور امسال، رکورد سی و چهار 
قهرمانی را که پیش از این به مدت پنجاه سال در اختیار اددی 
را  بلژیکی دوچرخه سواری دنیا قرار داشت  مرکس،اسطوره 

بشکند.
مارک کاوندیش ۳۶ ساله پی از این رکوردشکنی گفت: از این 
بابت بسیار خوشحال هستم، این که بتوانی در این سن رکورد 
یکی از اسطوره های دوچرخه سواری جهان را جابجا کنی، کار 

بزرگی است و از این بابت حس خوبی دارم.
اددی مرکس بلژیکی نیز که از نزدیک شاهد تماشای مرحله 
سیزدهم تور فرانسه بود، پس از جابجا شدن رکوردش گفت: از 
این که یک ورزشکار موفق شد به رکورد من برسد خوشحالم، 
حس خوبی است که یک ورزشکار در قالب یکی از تیم های 

کشور بلژیک موفق به چنین کاری شد.

نکونام: 
باید ۶ گل می زدیم

سرمربی تیم فوتبال فوالد از بازیکنانش به خاطر از دست دادن 
موقعیت ها در دیدار با ماشین سازی انتقاد کرد. 

فوالد  فوتبال  تیم  سرمربی  نکونام،  جواد  ایسنا،  گزارش  به 
برابر  از پیروزی یک بر صفر تیمش  در نشست خبری بعد 
ماشین سازی اظهار کرد: شما بازی را دیدید. اگر این بازی ۶ بر 
صفر تمام می شد هیچ اتفاقی نمی افتاد. ما می توانستیم راحت 
۶ گل بزینم. خیلی موقعیت از دست دادیم. در ۱۰ دقیقه آخر 
حریف انتحاری بازی کرد و در یک صحنه نزدیک بود کار 
دست مان بدهند. از بازیکنانم به خاطر فرصت سوزی های شان 
آن ها  به  موقعیت سازی  همه  این  خاطر  به  ولی  دارم  گله 
تبریک و خسته نباشید می گویم. متاسفانه در زدن ضربات 
آخر بی دقت بودیم و نتواسنتیم به گل های بیش تری برسیم. 
سپاهان، ماشین سازی را یک بر صفر برد و مس هم سه بر یک 
به ماشین سازی باخت. به نظرم فوتبال شان در این چند هفته 

فرق کرده بود و تیم منسجمی شده بودند.
او ادامه داد: مهم سه امتیاز بود که به دست آوردیم و توانستیم 
در کورس بمانیم و شرایط مان را در جدول خوب نگه داریم. 
امیدوارم این فرصت سوزی ها در پایان فصل به ضررمان نشود. 
می دانید هر امتیاز از االن به بعد هر بازی را تبدیل به مرگ و 
زندگی می کند. به بازیکنانم دوباره تبریک می گویم ولی در زدن 
ضربات آخر بی دقت بودیم و به چیزی که لیاقتش را داشتیم 

نرسیدیم. خدا را شکر که بازی را بردیم.
نکونام درباره وضعیتش برای فصل آینده هم توضیح داد: بین 
مدیرانی که در فوتبال با آن ها سروکار داشته ام، مدیر خوب کم 
داشتیم. در حال حاضر به نظر من آقای آذری بهترین مدیری 
است که در فوتبال ایران حضور دارد. این به خاطر عملکردش 
در ذوب آهن و فوالد است. این تیم خوب و با نظم و انضباطی 
که داریم به خاطر حضور ایشان است. خوشحالم که با چنین 
مدیری کار می کنم؛ کسی که فوتبال و شرایط را درک می کند. 
باعث افتخار من است که کنار آذری هستم. تا فصل تمام نشود 
هیچ تصمیمی برای آینده ندارم. دوست دارم در کمال آرامش 
تیم  نداریم. تمرکزم روی  این چیزها  برای  االن وقت  باشم. 
است تا بهترین نتایج را بگیریم. در انتهای فصل تصمیم گیری 
می کنم.او درباره داوری هم گفت: داور تا دقیقه ۷۵ بازی خوب 
بود. در صحنه ای که پنالتی به نفع ما گرفت،  من متوجه نشدم 
که تصمیمش درست بود یا نه چون دور بودم. به غیر از این یک 
خطا روی کولیبالی رخ داد که پنالتی گرفته نشد. یک گل زدیم 
که کمک داور به اشتباه آفساید گرفت. در مجموع داور خوب 

قضاوت کرد و آینده روشنی دارد

مسی بهترین بازیکن کوپا آمه ریکا شد
کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین بعد از کسب عنوان قهرمانی 

در کوپا آمه ریکا عنوان بهترین بازیکن جام را به دست آورد. 
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، پرونده رقابت های کوپا 

آمه ریکا ۲۰۲۱ بسته شد.
در  برزیل  و  آرژانتین  فوتبال  ملی  تیم  پایانی  دیدار  در 
ورزشگاه ماراکانا به مصاف هم رفتند که این آرژانتین بود 
پیدا  دست  پیروزی  به  ماریا  دی  گل  تک  با  توانست  که 
کند و جام قهرمانی را باالی سر برد.لیونل مسی کاپیتان 
آلبی سلسته عنوان بهترین بازیکن جام را به دست آورد. 
مارتینس سنگربان آرژانتین هم به عنوان بهترین دروازه بان 
انتخاب شد.مسی در ۵ بازی پیاپی عنوان بهترین بازیکن را 
به دست آورد تا نشان دهد که سهم بسزایی در این قهرمانی 
آرژانتین داشته است. او در ۸ بازی ۴ گل به ثمر رساند و ۴ 
پاس گل هم داد تا آقای گلی را هم کسب کند.این نخستین 
جامی است که او با آرژانتین به دست آورد و باعث شد تا 

بعد از پایان بازی اشک شوق ریزد.

رقابتهای پاراتیروکمان قهرمانی جهان - چک
کسب مدال نقره قهرمانی جهان توسط 

زهرا نعمتی
در آخرین روز از رقابتهای پاراتیروکمان قهرمانی جهان که در 
چک در حال برگزاری است، زهرا نعمتی در ریکرو انفرادی 
رقابتهای  از  یافت. در آخرین روز  نقره دست  به مدال  زنان 
برگزاری  پاراتیروکمان قهرمانی جهان که در چک در حال 
با  زنان  انفرادی  ریکرو  فینال  مرحله  در  نعمتی  زهرا  است، 
نتیجه ۶ بر ۴ برابر کماندار ایتالیا شکست خورد و به مدال نقره 

قهرمانی جهان دست یافت.
همچنین در ادامه این رقابتها و در مرحله رده بندی کامپوند 
بانوان، فرزانه عسگری با نتیجه ۱۴۴ بر ۱۳۹ دیدار را به کماندار 

فرانسه واگذار کرد و به عنوان چهارمی دست یافت. 
علی سینا منشازاده نیز در دیدار رده بندی کامپوند مردان 
با نتیجه ۱۴۲ بر ۱۳۷ کمانداری از فرانسه را شکست داد و 

به مدال برنز قهرمانی جهان دست یافت.

آصف سخائی ۱۶ ساله متولد ۱۳۸۳ 
وشایدکشور،  داورخوزستان  جوانترین 
زاده  شهر میداوود_ باغملک و محل 
بنده  رامهرمز  در  اینک  هم  سکونت 
فوتبال  داوری  به  سالگی   ۱۳ سن  از 
بزرگ  برادر  وقتی  از  مند شدم  عالقه 
عرصه  این  وارد  دیدم  رو  خودم  از  تر 
شدم؛برادرم اگرادامه می دادباشناختی 
توانست  می  داشتیم  ازایشون  که 
شودچون  داوری  های  ازنابغه  یکی 
اوتنهایکسال ازمن بزرگترهست وراحت 
های  کند.تمرین  ترقی  تونست  می 

مداوم،سخت کوشی و پشت کار من،که 
در اصل پشت کار من پدرم هستن که 
از ایشون بسیار بسیار کمال تشکر دارم 
پدر  یک  مثل  واقعا  ایشون  زحمات  و 
زحمت کش به تمام معناست ولحظه 
ای رهایم نمی کند خیلی دوس دارم با 
تمرین زیادی قضاوت بی نقص در دل 
همه مردم جای داشته باشم و همه از 
من به نیکی وعدالت یادکنندونام ببرن 
امیدوارم روزی همانند الگو های داوری 
خود شوم.رویای من وارزوی من قضاوت 

درجام جهانی فوتبال هست.

و  جوانان  بوکس  تیم های  سرمربی 
نوجوانان ایران، گفت: هدف ما ساختن 
تیمی برای آینده بوکس ایران است تا 
بتواند چند سال پشتوانه خوبی برای این 
رشته باشد. »رضا مهدی پور« به تشریح 
شرایط تیم های بوکس ایران پرداخت و 
اظهار داشت: در بیجار مسابقات انتخابی 
را در هر ۲ رده نوجوانان و جوانان به 
برگزار کردیم که ۳۸۷  روز  مدت ۱۲ 
بوکسور به مبارزه پرداختند.وی افزود: در 
بین مسابقات روی ساختارهای حرکتی 
 ۴۵ آن  از  بعد  کردیم.  کار  بوکسورها 
نفر گزینش شده و به اردوی خرم آباد 
آمدند که این تعداد را به ۲۵ یا ۲۶ نفر 
کاهش می دهیم.مهدی پور با بیان اینکه 
تیم های نوجوانان و جوانان روز ۲۸ ماه 
جاری برای ادامه تمرینات به مجموعه 
آمد،  خواهند  تهران  انقالب  ورزشی 
ادامه داد: پنجم مردادماه تیم جوانان با 

ترکیبی که از قبل معرفی کرده بودیم و 
حدود ۹۰ درصد آن هم در انتخابی ها 
تورنمنت  راهی  رسیدند  موفقیت  به 
قزاقستان می شود. مجبور بودیم طبق 
اعالم میزبان، اسامی را سه هفته قبل 
اعالم کنیم و به همین دلیل ترکیبی 
را با بررسی همه جوانب معرفی کردیم.

جوانان  و  نوجوانان  تیم های  سرمربی 
تیم  همچنین  گفت:  ایران،  بوکس 
آذربایجان  جمهوری  نوجوانان  بوکس 
روز دهم مردادماه برای برگزاری اردوی 
مشترک با تیم نوجوانان ایران به تهران 
سفر می کند.وی افزود: به همین دلیل 
کادر فنی را به دو دسته تقسیم خواهیم 

کرد تا تعدادی با جوانان به تورنمنت 
برای  هم  عده ای  و  بروند  قزاقستان 
با جمهوری آذربایجان  اردوی مشترک 

در تهران باقی بمانند.
تیم های  اینکه  به  اشاره  با  مهدی پور 
در  حضور  برای  مردادماه  اواخر  ایران 
مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا راهی 
کشور امارات خواهند شد، خاطر نشان 
نهایی شدن ترکیب تیم،  از  بعد  کرد: 
حدود ۲۵ روز برای آماده سازی نفرات 
فرصت خواهیم داشت و با این شرایط 
اما  انتظار چندانی داشته باشیم  نباید 
نتایج خوبی کسب  تا  تالش می کنیم 

کنیم.
و  نوجوانان  بخش  هر  در  گفت:  وی  
جوانان، حدود هفت تا هشت بوکسور را 
به قهرمانی آسیا اعزام می کنیم و هدف 
ما آماده سازی بوکسورهای توانمند برای 

آینده این رشته است.

مقابل  شکست  قبول  با  ماشین سازی 
بقا  برای  کاغذ  روی  فقط  حاال  فوالد 
شانس دارد و عمال دیگر نباید امیدی 

به بقای این تیم در لیگ برتر داشت. 
به گزارش ایرنا، تیم های فوالد خوزستان 
و ماشین سازی تبریز در چارچوب هفته 
برتر  لیگ  رقابت های  هفتم  و  بیست 
شنبه   ۲۱:۳۰ ساعت  از  ایران  فوتبال 
به  فوالدآره نا  ورزشگاه  در  دقیقه  شب 
دیدارهم رفتند که در پایان تیم میزبان 

با یک گل به برتری رسید.
شاگردان جواد نکونام برای کسب سه 
امتیاز به زمین آمدند و از همان دقایق 
ابتدایی تا پایان کار نبض مسابقه را در 
اختیار داشتند. تنها گل این دیدار در 
دقیقه هشت به ثمر رسید. ارسال شماره 
هشت فوالد، محمد قاسمی نژاد از سمت 
چپ با ضربه سر هافبک پیش تاخته 
تیم اهوازی یعنی محمد آبشک همراه 
شد و محمید امین رضایی در مهار توپ 
ناکام ماند تا تیم جواد نکونام خیلی زود 

به گل برسد.
موقعیت های  میزبان  تیم  ادامه  در 
بسیار زیادی برای زدن گل های بعدی 
اما بی دقتی مهاجمان  به دست آورد 
گل  یک  همان  حفظ  برای  تیم  این 
کافی بود. لوسیانو پریرا، در دقیقه ۷۰ 
می توانست از روی نقطه پنالتی فاصله 
را ۲ برابر کند اما ضربه اش با فاصله 

زیاد به بیرون رفت.
با این برد فوالد ۳۹ امتیازی شد و با 

تفاضل گل بهتر نسبت به تراکتور در 
ماشین سازی  گرفت.  قرار  چهارم  رده 
باقی  قعر جدول  در  امتیاز  با ۱۴  هم 
ماند و هفدهمین باخت این فصل خود 
فاصله ۹  به  توجه  با  تا  کرد  تجربه  را 
امتیازی با تیم رده چهاردهم تنها در 
صورتی سقوطش در این هفته مسجل 
بازی روز سه  نشود که ذوب آهن در 

شنبه به نفت مسجدسلیمان ببازد.
 به عبارتی دیگر تیم علیرضا اکبرپور 

تنها در صورتی ممکن است در لیگ 
برتر بماند که هر سه مسابقه باقی مانده 
خود را ببرد و تیم های سایپا و ذوب آهن 
هر سه بازی را شکست بخورند تا همه 
چیز به تفاضل گل بکشد. در این بخش 
هم ماشین  اصال اوضاع خوبی ندارد. آنها 
تنها روی کاغذ برای بقا شانس دارند و 
عمال امیدی به ماندنشان در لیگ برتر 

نیست.
ترکیب فوالد خوزستان:

احسان مرادیان، وحید حیدریه، موسی 
مجتبی  موسوی،  مهران  کولیبالی، 
نجاریان، محمد میری، محمد آبشک، 
نژاد،  قاسمی  محمد  پاتوسی،  آیاندا 

فرشاد احمدزاده و لوسیانو پریرا
ترکیب ماشین سازی:

محمدامین رضایی،هاتف نادری، وحید 
نعمتی، سیروس صادقیان، ایمان باصفا، 
سعید  باقری،  منصور  ساالری،  بهمن 
حسین پور، محمد ابوترابی، سید محمد 

حسینی و اتابک زارعی

تیم  گفت:  اراک،  آلومینیوم  سرمربی 
پرستاره پرسپولیس در نیمه دوم تحت 
فشار قرار گرفت چون ما شرایط بدنی 
در  را  قافیه  ولی  داریم؛  خوبی  خیلی 
نیمه اول باختیم.  علیرضا منصوریان در 
نشست خبری پس از شکست ۲ بر صفر 
تیمش مقابل پرسپولیس اظهار داشت: 
بازی خیلی خوب و باکیفیتی بود. می 
خواهم در برنامه ای زنده راجع به بازی 
از  کار  روند  کنم.  پردازش  گل گهر  با 
شده  خارج  فوتبال  فدراسیون  دست 
بازی  از  قبل  نمی خواستم شب  است. 
پرسپولیس راجع به مسائل حاشیه ای 
که  شده  استنباط  این  کنم.  صحبت 
می شود چون ما سال اول لیگ برتری 

شدنمان است حقمان را خورد. بعضی 
تیم ها باید بدانند که نمی توانند گردن 
کلفتی کنند. ما فقط حق خودمان را 
با گرفتن  بعضی دوستان  می خواهیم. 
حق مردم اراک می خواهند کار خود 
را پیش ببرند. تیم ها باید تلنگر بخورند.

وی در ادامه راجه به بازی با پرسپولیس 
بود.  باکیفیتی  بازی  فوق العاده  افزود: 
سعی داشتیم به بچه ها توضیح بدهیم 
که وقتی با تیم های بزرگ بازی می کنند 
باید به سه نکته توجه کنند. اول نترس 
بودن، دوم اشتباه نکردن و سوم داشتن 
اعتماد به نفس باال ولی نه کاذب. در 
نیمه نخست روی ۲ پاس اشتباه فردی 
تیمی که تشنه گل بود را در موقعیت 

گل قرار دادیم و ۲ بر صفر عقب افتادیم. 
در نیمه دوم بچه ها فهمیدند که تفاوتی 
بین بازیکنان استقالل و پرسپولیس و 
آنها نیست. به بازی برگشتیم. فوق العاده 
دقت  اگر  پاکدل  حامد  بودیم.  خوب 
می کرد و آن توپ سخت را گل می کرد 

ممکن بود بازی برگردد.
همچنین  اراک  آلومینیوم  سرمربی 
پرستاره  تیم  کرد:  خاطرنشان 
پرسپولیس تحت فشار قرار گرفت چون 
داریم.  خوبی  خیلی  بدنی  شرایط  ما 
ولی قافیه را در نیمه اول باختیم. تیم 
صدر جدول محسنات خوبی دارد. آنها 
به خوبی از ۲ گل خود دفاع کردند. در 
نیمه دوم موقعیت گل به آنها ندادیم 

اما دیر بود. طبیعی است تیم هایی که 
به  برتر هستند  لیگ  اول در  در سال 
دنبال ثبات هستند و ما خدا را شکر 
ثبات داریم اما هنوز سیر نشدیم و سه 
بازی سخت و خوب داریم که ۲ تا در 
خانه است.وی همچنین تصریح کرد: 
این سه بازی بسیار تعیین کننده است. 
در جام حذفی هم باید با تیم امیرخلن 
بازی کنیم. با ریکاوری خوب می توانیم 
به سیرجان برویم. از بچه ها خیلی راضی 
تراکتور،  با  می تواند  که  تیمی  هستم. 
استقالل و فوالد به راحتی بازی کند 
تیمی شایسته است. ما قبل از گل گهر 
باختی نداشتیم. وقتی با تیم های سطح 
کنی.  اشتباه  نباید  میکنی  بازی  باال 

رویای جوانترین داور خوزستانی قضاوت درجام جهانی است

سرمربی تیم جوانان: 

هدف ما ساختن تیمی برای آینده بوکس ایران است

صعود فوالد به رده چهارم با یک گل زودهنگام؛ 

سقوط غیررسمی ماشین سازی

منصوریان:

 قافیه را در نیمه اول به پرسپولیس باختیم

ورزش
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اخبار کوتاه اخبار کوتاه

سرانه ۳۰هزار تومانی هر خانوار تحت 
حمایت از صدقات مردم اصفهان

در حال حاضر ۱۱۹ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد 
اصفهان هستند، که با پرداخت ده میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان 
صدقه توسط نیکوکاران در سه ماه اول سال جاری ، سهم هر 

خانوار ماهیانه مبلغ ۳۰هزار تومان بوده است.
 به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد، کریم 
زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با 
بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۹هزار خانوار تحت حمایت این 
نهاد است، اظهار داشت: مردم سخاوتمند اصفهانی طی سه 
ماهه اول سال جاری ده میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان صدقه 
پرداخت کردند، که با توجه به تعداد خانوار تحت حمایت، 

سرانه ماهیانه هر خانوار ۳۰هزار تومان می باشد.
مدیرکل کمیته اصفهان با اشاره به اینکه بخشی از خدمات 
ارائه شده به مددجویان از اعتبارات دولتی و سهمی هم از 
مشارکت خیران و نیکوکاران می باشد، ادامه داد: در شرایط 
افسارگسیخته  تورم  و  ظالمانه  های  تحریم  وجود  با  فعلی، 
تشدید  همچنین  جامعه  عموم  نیاز  مورد  اساسی  کاالهای 
شرایط کرونایی در کشور، عالوه بر پرداخت صدقه، با مشارکت 
در سایر برنامه ها اعم از طرح اکرام ایتام و ... هر چه مساعدت 
نیکوکاران افزایش یابد، کمیته امداد می تواند خدمات ارزنده 

تری به نیازمندان تحت حمایت این نهاد ارائه دهد.
صندوق  و  خانگی  صنادیق  از  صدقه  میزان  افزود:این  زارع 
های نصب شده در سازمان ها، شرکت ها و معابر و همچنین 
روش های الکترونیکی جمع آوری و برای رسیدگی به امور 
مددجویان تحت حمایت این نهاد در قالب جهیزیه، کمک های 
درمان، پرداخت وام قرض الحسنه، ایجاد اشتغال، کمک به 
تامین و تعمیر منازل مسکونی، استفاده می شود.وی افزود: 
بالغ بر ۹۳ درصد از صندوق های صدقات، خانگی هستند و 
بیشترین صدقات مردمی نیز از همین صندوق های کوچک 
خانگی جمع آوری شده است.مدیرکل کمیته امداد اصفهان 
با اشاره به اینکه برای تسهیل در پرداخت صدقات و رعایت 
نظر  در  الکترونیکی  پرداخت  های  روش  بهداشتی،  اصول 
گرفته شده است، گفت: کد دستوری #۰۳۱*۲*۸۸۷۷* به 
منظور پرداخت صدقات الکترونیکی مردم نیکوکار فعال است، 
www.emdad.همچنین خیران می توانند با مراجعه به سایت

ir  صدقات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.

بررسی مشکالت حوزه آب و فاضالب 
شهرستان های تالش، رضوانشهر و ماسال

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب استان گیالن؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این 
شرکت در این جلسه با اشاره به پروژه های در دست اجرای 
شهرستان های تالش، رضوانشهر و ماسال گفت: به منظور 
و  سرا  خطبه  سرا،  »پی  روستاهای  پایدار  شرب  آب  تامین 
نومندان« شهرستان تالش ۳ حلقه چاه تجهیز و راه اندازی 
می شود.سید محسن حسینی با تاکید بر تخصیص اعتبار الزم 
جهت خرید زمین توسط شرکت آب منطقه ای گیالن برای 
ساخت مخازن ذخیره آب ۳ هزار مترمکعبی شهر ماسال و ۴ 
هزار مترمکعبی رضوانشهر افزود: با ساخت و بهره برداری از این 
مخازن، فشار مناسب آب آشامیدنی مردم این دو شهر تامین 
می شود.نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این نشست از پیگیری جهت خرید پکیج 
تصفیه فاضالب شهر تالش خبر داد و گفت: در خصوص »طرح 
فاضالب ماسال و رضوانشهر« نیز پیگیری های الزم جهت 
ُکددار شدن این طرح از سازمان برنامه و بودجه در حال انجام 
است.حسن محمدیاری با تاکید بر رفع مشکل مخزن ۲ هزار 
مترمکعبی شهر ماسال جهت تامین فشار مناسب آب شرب 
مردم مناطق باالدست این شهر؛ خواستار حفر یک حلقه چاه 
جهت تامین پایدار آب آشامیدنی روستای للکه پشته تالش شد

از مواجه بودن کشتارگاه بجنورد با مشکالت 
زیست محیطی متنوع تا پاسکاری های 
معمول شهرداری  ، مسئول کیست ؟ 

حدود ۱۵ سال از راه اندازی کشتارگاه صنعتی شهر بجنورد 
مرکز خراسان شمالی می گذرد، که این واحد صنعتی همچنان 
فاقد تصفیه خانه است و خونابه ناشی از کشتار دام نیز به اراضی 
پایین دست شهر رها می شود.با وجود وعده های چندین باره 
مسووالن کشتارگاه صنعتی بجنورد مبنی بر راه اندازی تصفیه 
خانه، تاکنون هیچ اقدامی از سوی  شهرداری  به عنوان مالک 
، حداقل برای کاهش مشکالت زیست محیطی مردم انجام 
ندادند و به نظر می رسد با توجه به اظهارات مستاجر فعلی 
که مشکل مالی را دلیل عدم ایجاد تصفیه خانه اعالم کرد، باز 
هم باید چندین سال دیگر منتظر پاسکاری این مشکل بین 
شهرداری و متصدی باشند.جعفر فدایی در نشست خبری با 
خبرنگاران افزود : راه اندازی تصفیه خانه پساب و خونابه های 
این واحد صنعتی به ۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد پیمانکار 
) راهبر( کشتارگاه صنعتی شهر بجنورد با تایید مشکل زیست 
محیطی ناشی از رهاسازی پساب ) خونابه ( کشتار دام سبک و 
سنگین در اراضی پایین دست این شهر کمبود اعتبار را دلیل 
تاخیر ۱۵ ساله ایجاد تصفیه خانه دانست.وی افزود: کشتارگاه 
صنعتی بجنورد که به دلیل مشکالت زیاد تعطیل شده بود به 
صورت راهبری از مجموعه شهرداری در سال ۹۸ بدون این که 
مشکل و معضل تصفیه خانه رفع شود به شرکت تعاونی توسعه 
و عمران شهرستانی فخر بجنورد واگذار شده .فدایی خاطرنشان 
کرد : واحد پخت ضایعات در این واحد صنعتی در کشتارگاه 
ایجاد شد تا بتواند ضایعات  را به کمپوست و یا نهاده طیور 
تبدیل کند که به دلیل هزینه باال تاکنون تصفیه خانه مناسب 

و استانداردی ایجاد نشده است.

دو روز آخر هفته گذشته صورت گرفت؛
آبرسانی سیار در سطح شهر اصفهان

 با استفاده از ۴۰ دستگاه تانکر
در پی افزایش دمای ۴۱ درجه سانتیگراد و در نتیجه افزایش 
مصرف آب، تعدادی از محله های شهر اصفهان دچار کاهش 
شدید فشار آب شد و شهروندان اصفهانی را به زحمت انداخت.

آبرسانی سیار در دستور کار شرکت آب و  به همین دلیل 
فاضالب استان اصفهان قرار گرفت و در روزهای پنجشنبه و 
جمعه گذشته،  تعداد ۴۰ دستگاه تانکر سیار با ظرفیت های 
۶ تا ۲۷ هزار لیتر به مناطقی که با کاهش فشار و یا قطع آب 

مواجه شده بودند آبرسانی کردند. 
بر همین اساس در روزهای یاد شده در حدود ۶۰۰ هزار لیتر 
آب در بیمارستان های امید، امین و آزمایشگاه نوبل، همچنین 
بین ساکنان خیابان های آتشگاه، کهندژ، دشتستان، مولوی، 
پروین، باهنر، قهجاورستان، ملک شهر، بلوار ارتش و محله های 

مختلف آن توزیع شد. 
اضافه می شود در حال حاضر به دلیل گرمای هوا و افزایش 
مصرف آب شهروندان، شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ شامل ۵۷ 
شهر و ۳۸۰ روستا با کمبود آب به میزان ۳۲۰۰ تا ۴۳۰۰ لیتر 
در ثانیه مواجه است که امید می رود با اتمام و تحویل سامانه 
دوم آبرسانی به اصفهان توسط شرکت آب منطقه ای، بخشی 

از این مشکل برطرف شود.

استاندار قزوین: 
رنگ بندی شهرها نباید ما را از رعایت 

پروتکل ها غافل کند 
استاندار قزوین گفت: رنگ بندی شهر ها نباید ما را از رعایت 
پروتکل ها غافل کند و تا زمانی که حتی یک مبتال به کرونا 
به  ابتال  از  پیشگیری  برای  را  ظرفیتها  همه  تدبیر  با  داریم 
بکار می گیریم.  هدایت اهلل جمالی پور در جلسه  ویروس 
ستاد کرونای استان قزوین که عصر شنبه در استانداری برگزار 
شد اظهارداشت: از رئیس دانشگاه علوم پزشکی، کادر درمان، 
بازاریان، فرمانداران، مدیران بحران و دستگاههای  اصناف و 
اجرایی و رسانه ها که کمک کردند تا استان دچار بحران بیشتر 
نشود سپاسگزاریم و امیدواریم با تداوم همکارها بتوانیم این 
ویروس را مهار کنیم. وی اضافه کرد: در مجموع قزوین وضعیت 
بهتری از استانهای دیگر داشت و اگر رعایت پروتکلها همچنان 

جدی باشد می توانیم از پیک های بیماری عبور کنیم.
استاندار قزوین گفت: برای ما از دست دادن حتی یک نفر بسیار 
دردآور و غم انگیز است اما این ویروس به گونه ای است که با 
سهل انگاری و بی تفاوتی خطرناک شده و با رعایت پروتکل 

ها کنترل می شود.
جمالی پور بیان کرد: با ورود ویروس جدید دلتا امروز کشور 
دچار پیک جدید می شود و ما هم در آستانه موجب جدید این 
بیماری هستیم و از مردم درخواست می کنیم برای سالمت 
خود و دیگران همچنان خطر این ویروس را جدی بگیرند و 

سهل انگاری و عادی انگاری نکنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
از ساخت ۱۲۰ کیلومتر راه در سالجاری 
با مجموع قراردادهایی به مبلغ ۴۷۰۰ 

میلیارد ریال خبر داد.
و  راه  وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
شهرسازی )اصفهان(؛ علیرضا قاری قرآن 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
پروژه  امسال جمعاً ۳۳  اینکه  بیان  با 
عمرانی حوزه مهندسی و ساخت این 
اداره کل در سطح استان اصفهان در 
حال اجرا است  اظهار کرد: این طرح ها 
شامل ۲۲ پروژه احداث و بهسازی، ۱۰ 
)تقاطع غیرهمسطح و پل(  و یک پروژه 

ساخت تونل است.
مالی  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پروژه های سال جاری مبلغ چهار هزار و 
۷۰۰ میلیارد ریال است اذعان داشت: با 
افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها ۱۲۰ 
کیلومتر راه به مجموعه راه های استان 

اصفهان افزوده می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۹ نیز ۲۱ 
پروژه راهسازی با ارزش مالی یکهزار و 
۸۸۰ میلیارد ریال افتتاح و بهره برداری 
کل  اداره  این  داشت:  بیان  شد.وی 
»تولید،  سال  شعار  از  بهره گیری  با 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«، با جدیت 
رفع مسائل و مشکالت پروژه های نیمه 

تمام را دردستور کار دارد و تا حصول 
نتیجه پیگیری می کند. همچنین تنها 
اعتبار الزم و کافی،  تامین  در صورت 
آغاز  جدید  پروژه  اجرایی  عملیات 
می شود.قاری قرآن ضمن تشریح آخرین 
وضعیت برخی از مهمترین پروژه های 
در دست اقدام در خصوص پروژه باند 
گفت:  بروجن  –مجلسی-  مبارکه  دوم 
این محور به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر 
راه های  اصلی ترین  از  یکی  بعنوان 
مواصالتی و شریانی استان اصفهان با 

استان های جنوبی کشور است.
این  از  اینکه ۴۱ کیلومتر  بیان  با  وی 
محور در حوزه راه های استان اصفهان 
اداره  داشت:  اذعان  است  شده  واقع 
اصفهان  استان  شهرسازی  و  راه  کل 

بمنظور ارتقاء سطح کیفی، حذف نقاط 
حادثه خیز و تصادفات رخ به رخ، چهار 
کار  دستور  در  را  مسیر  نمودن  خطه 
قرارداد لذا عملیات احداث باند دوم این 

محوراز سال ۱۳۸۶ آغاز شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
پروژه  این  اول  قرارداد  طی  در  افزود: 
بالغ  اعتبار  با  مسیر  از  کیلومتر   ۱۵
برداری  بهره  به  ریال  میلیارد   ۷۹ بر 
رسید. همچنین قرارداد دوم به میزان 
۵ کیلومتر بوده و قرارداد سوم مابقی 
این محور به طول ۲۱ کیلومتر در دست 

اجرا است.
در  عمرانی  طرح های  دیگر  از  وی 
باند  پروژه  به  اداره کل  این  اجرا  دست 
دوم کاشان-بادرود اشاره کرد و اذعان 

داشت: این محور به طول ۵۳ کیلومتر 
بوده که ۱۲ کیلومتر آن در سال ۱۳۹۹ 
افتتاح  ریال  میلیارد   ۲۳۰ اعتبار  با 
اینکه   بیان  با  است.قاری قرآن  شده 
۳۲ کیلومتر دیگر از این پروژه نیز در 
سنوات گذشته به بهره برداری رسیده 
است عنوان کرد: باقیمانده این مسیر 
در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی قابل 

مالحظه در دست اجرا قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه احداث باند دوم 
کاشان-برزک-ورکان از دیگر پروژه های 
گفت: طول  است  کل  اداره  این  فعال 
که  بوده  کیلومتر   ۲۵ پروژه  این  کل 
۶ کیلومتر آن افتتاح شده و مابقی در 

دست اجرا است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
پرحادثه ترین  از  جاده  این  افزود: 
شود  می  تلقی  شهرستان  جاده های 
نقاط  حذف  شاهد  آن  تکمیل  با  که 
بانده  دو  به  مسیر  تبدیل  حادثه خیز، 
ورودی  در  تقاطع ها  حذف  و  مجزا 

روستاهای نابر، مرق، سادیان هستیم.
قاری قرآن در پایان ابراز امیدواری کرد: 
تالش،  و  همت  با  و  خدا  لطف  به  تا 
روحیه ای نو، توانی مضاعف و اندیشه ای 
چاره ساز بتوانیم خدمات ماندگاری را به 
نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم 

شریف ارائه کنیم

آب  توسعه  و  برداری  بهره  معاون 
شرکت آب و فاضالب استان مازندران، 
گفت: کاهش شدید بارندگی در سال 
و  دما  حد  از  بیش  افزایش  گذشته، 
و  آبی  برق  تولید  کاهش  آن  پی  در 
منجر  آب  مصرف  افزایش  همچنین 
شده  آب  کمبود  یا  و  فشار  افت  به 
که برای رفع این مشکل، مشترکین 
با رعایت شرایط فنی و قانونی اقدام 
به نصب مخزن ذخیره آب در منازل 

خود کنند.
با  پور  خدابخش  حمیدرضا  مهندس 
اعالم خبر باال افزود: هم استانی های 

گرامی با بکارگیری مخزن ذخیره آب 
بین کنتور و پمپ آب، ضمن ذخیره 
جهت  شرب  آب  از  مطمئنی  حجم 
مصرف،  پیک  های  زمان  در  استفاده 
همکاران ما را در تامین وتوزیع عادالنه 

آب شرب یاری نمایند.
اینکه نصب مستقیم  با تاکید بر  وی، 
شبکه  روی  بر  مشترک  توسط  پمپ 
اظهار  است،  ممنوع  شرب  آب  توزیع 
داشت: الزم است قبل از پمپ نسبت 
به نصب مخزن ذخیره متناسب با تعداد 

واحد اقدام شود.
آب  توسعه  و  برداری  بهره  معاون 

داد: نصب  ادامه  آبفامازندران  شرکت 
پمپ به صورت مستقیم بر روی شبکه 
توزیع آب )چه قبل از کنتور باشد و 
چه بعد از آن( ، مشکالتی  از جمله 
اختالل در توزیع آب سایر مشترکین 
و تضییع حقوق مردم، کارکرد بیشتر 
شماره  انداز کنتور و افزایش آب بهای 
مصرفی و احتمال تغییر وضع کیفی 
آب با وجود کوچکترین نشتی را در 

پی خواهد داشت.
داد:  پور،ادامه  خدابخش  مهندس 
نصب  به  اقدام  که  مشترکینی  برای 
یا  و  کنتور  روی  بر  پمپ  غیرقانونی 

شبکه توزیع آب کنند، پس از صدور 
موقت  قطع  به  نسبت  کتبی،  اخطار 
و در  اقدام  برداشتن پمپ  و  انشعاب 
صورت تکرار بر اساس قانون برخورد 

خواهد شد.
وی تصریح کرد: نصب پمپ ذخیره و 
وجود آب کافی در تاسیسات آبرسانی 
منازل نباید باعث شود که مشترکین، 
کنند.  فراموش  را  آبی  کم  مسئله 
آبی  باشیم کم  داشته  یاد  به  همواره 
بسیار  ما  واستان  کشور   در  ویژه  به 
آب  مصرف  در  باید  و  است  جدی 

صرفه جویی کنیم.

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان

احداث 120 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در استان اصفهان

برای جلوگیری از افت فشار آب در پیک مصرف:

مشترکین  با رعایت شرایط فنی وقانونی اقدام به نصب مخزن ذخیره آب  کنند

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید کاال 
نوبت اول 
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3- نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: تضمين قابل قبول خريدار برابر بند 14 برگ شرايط و به شرح جدول ذيل:

مبلغ تضمين شرکت در فرآيندارجاع کار)ريال(شماره فراخوان در سامانه ستادشماره مناقصهشرح مناقصهرديف

1
1,۰2۵,۰۰۰,۰۰۰ريال14۰2۰۰۰۰۰۵1۰4۰۰۰2۰۹-14۰۰خريد دو دستگاه سرور G1۰ 38۰ hp proilant DL )با ارزيابی کيفی(

http://www.setadiran.ir 4- محل دريافت اسناد مناقصه: از طريق مراجعه به سامانه تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( به نشانی
۵- قيمت خريد اسناد مناقصه مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ريال)پانصد هزار ريال( می باشد که از طريق سامانه ستاد و بصورت الكترونيكی قابل پرداخت می باشد.

6- مهلت دريافت اسناد : از تاريخ 14۰۰/۰4/22 لغايت تاريخ 14۰۰/۰4/2۷  
۷- زمان و محل تحويل پيشنهادها: ازطريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت و حداکثر تا ساعت 13:۰۰  مورخ 14۰۰/۰۵/۰6 می باشد.

 تبصره :پاکت الف شامل تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار)شرکت در مناقصه( عالوه بربارگذاری درسامانه فوق می بايست بصورت فيزيكی حداکثر تا ساعت 13:۰۰ مورخ 14۰۰/۰۵/۰۵ تحويل اداره دبيرخانه شرکت 
توزيع نيروی برق استان گيالن گردد.

 8- زمان گشايش پاکات مناقصه:  پاکات ارزيابی کيفی  مناقصه به تاريخ 14۰۰/۰۵/۰6 بازگشايی  و پس از امتيازدهی بصورت کتبی به مناقصه گران اعالم می گردد ، پاکات الف ، ب  مناقصه گرانی که حداقل امتياز قابل 
قبول در ارزيابی کيفی را کسب نموده اند در تاريخ 14۰۰/۰۵/12  ساعت ۹:۰۰صبح   با حضور شرکت کنندگان در مناقصه  در سالن جلسات شرکت توزيع نيروی برق استان گيالن بازگشايی می گردد. 

تبصره1: حضور شرکت کنندگان در مناقصه  در جلسه ي بازگشايي پاکات  با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است.
تبصره2: زمان بازگشايی پاکات قيمت متعاقباً اعالم خواهد شد.

۹- تضمين انجام تعهدات قرارداد: 1۰ درصد مبلغ کل قرارداد به صورت تضمين قابل قبول کارفرما براساس برگ شرايط مناقصه.
1۰- پيش پرداخت قرارداد: 2۵ درصد مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانكی.

11-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بيشتر و ثبت نام در سامانه مذکور ۰21-14۵6
12- شماره تلفن های تماس :33621۷۵۰- 336۰6۵۷1- ۰13-33663۰۰6 
13-  مناقصه گزار در قبول يا رد هر يک يا تمام پيشنهادات مختار مي باشد.

14- هزينه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار )شرکت توزيع نيروی برق استان گيالن( می باشد.
در صورت نياز به اطالعات بيشتر به پايگاه های اينترنتی شرح زير مراجعه فرماييد:

        tadarokat@gilanpdc.ir  :  پست الكترونيكی  http://www.setadiran.ir    http://www.gilanpdc.ir    http://tender.tavanir.org.ir               http://iets.mporg.ir :     آدرس اينترنتی
نوبت اول:14۰۰/4/21                      نوبت دوم:14۰۰/4/22


