
سید محمد مرعشی مدیرکل
 تامین اجتماعی استان خوزستان 

محسن رضایی میرقائد :

با رای خودسرنوشتم 
را  تعیین  می کنم

نفر  از اسامی ۱۴  شورای وحدت 
شورا جهت  این  نظر  مورد  نامزد 
انتخابات ششمین دوره شوراهای 
اسالمی شهر و روستا در شهر اهواز 
هماهنگی  کرد. مسئول  رونمایی 
این  در  اهواز  در  وحدت  شورای 
اساس  بر  اظهارداشت:  خصوص 
تصمیم نهایی هیات عالی شورای 
ارزیابی  فرایند  پایان  و  وحدت 
مورد  شاخص های  و  صالحیت ها 
نظر این شورا، فهرست نامزدهای 
شهر  اسالمی  شورای  انتخابات 
توژی  محمود  شد.  اعالم  اهواز 

افزود: باید توجه داشت که همواره 
از مهمترین اهداف فعالیت  یکی 
شورای وحدت، تشویق و ترغیب 
انتخابات ۲۸  در  به حضور  مردم 

خرداد است. 
شورای  انتخاباتی  ستاد  رئیس 
داشت:  اظهار  اهواز  در  وحدت 
به  گزینی  شایسته  راستای  در 
متخصص  افراد  انتخاب  منظور 
در  شورا  این  تعهد،  دارای  و 
رسالت  به  بنا  اهواز  کالنشهر 
سوابق  بررسی  از  پس  خود، 
کاندیداها و بر اساس معیارهای 

و  مهارت  تحصیالت،  تخصص، 
انتخاب  فرآیند  اجرایی،  تجارب 
اضافه  وی  شد.  انجام  افراد  این 
مشارکت  راستای  در  کرد: 
حداکثری مردم و همچنین نظر 
انقالب در خصوص  رهبر معظم 
براساس  فهرست  به  اعتماد 
با  افرادمتعهد،  نهایی  تصمیم 
انگیزه، متخصص و دارای تجربه 

معرفی می گردند. 
براین اساس، اسامی ۱۴ نفر نامزد 
جهت  وحدت  شورای  نظر  مورد 
انتخابات ششمین دوره شوراهای 

اسالمی در شهر اهواز به شرح ذیل 
است : سیدمحمدعلی پورموسوی، 
سراج،  احمد  تبار،  عوده  صاحب 
مالیی  زمانپور،محمدحسین  آذر 
مطیعی،  محمدمهدی  زمانی، 
حمید دغاغله، حیدر قطب الدین، 
علی مدد هاشمپور، مظفریوسفی، 
محمدجواد  سید  حردانی،  جواد 
علی  معلی،  مصطفی  رضوی، 
حاتمی سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری و ششمین دوره 
انتخابات شوراهای شهر و روستا 

۲۸ خردادماه برگزار می شود.

مگر می شود کسی 
پشت خانواده اش

 را خالی کند ؟
به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین 
اجتماعی استان خوزستان ؛ سید محمد 
مرعشی مدیر کل تامین اجتماعی استان 

خوزستان طی صدور ....

به دنبال کار موثری 
برای استان های 

جنوبی هستم
منطقه  تواند  بوشهرمی  استان 
لجستیکی برای تجارت ایران با کشورهای 
بحرین و قطر باشد . نامزد سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری برنامه 

تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی .....

هشدار دوباره درباره 
سفرهای مردم

ویروس  شیوع  آمار  که  شرایطی  در 
دارد،  نزولی  روند  کشور  در  کرونا 
بسیاری از مسئوالن حوزه بهداشتی 
هشدارهایی درباره مسافرت های مردم 
در دوران کرونایی می دهند اما به نظر 

می رسد که گوش شنوایی.....

شنیده اید که می گویند »گلیم 
 . بافتند سیاه  که  را  بخت کسی 
. . به پودر چهار آنزیم هم نتوان 
کرد سفید!« این حکایت برخی از 
هموطنان ما است که به همواره 
دنبال سیاه نمایی هستند و دائم 
به نیمه خالی آفتابه نگاه می کنند! 
با  مبارزه  اند  داده  گیر  هم  االن 
درشت  دانه  و  ندارد  امکان  فساد 
ها در امان هستند. انگار فریدون 
که  است  شاهنامه  در  من  برادر 
ز  فریدون   « گفت  هم  فردوسی 
باال فرود آورید« و االن این بابا را 
با این حال ما   ! اند  زندانی کرده 
به نظر همه احترام می گذاریم و 
سعی می کنیم با ارائه پیشنهادات 
نظر  فرسا  فلک  و  سوفسطایی 
طرفداران رنگ بندی به ویژه رنگ 
سیاه را هم جلب کنیم. حقیقت 
امر چند روز قبل خبری در یکی 
از نشریات توجه ما را به خود جلب 
کرد  که می تواند منشاء خیرات 
اصل  اما  باشد.  فراوانی  مبرات  و 

خبر ...
وسترن  دانشگاه ساوت  محققان 
تگزاس  خاطراتی را در مغز فنچ 
کرده  ایمپلنت  گورخری  های 
اند و به آنها یاد دادند آوازی را 
اند.   نشنیده  هرگز  که  بخوانند 

های  جوجه  برای  نر  های  فنچ 
به  آنها  و  خوانند  می  آواز  خود 
می  تقلید  خود  پدر  از  تدریج 
در  ها  فنچ  زمان  گذر  با  کنند. 
و  شوند  می  استاد  خواندن  آواز 
خود  فرزندان  به  را  ویژگی  این 
منتقل میکنند در تحقیق جدید 
مستقیم  طور  به  پژوهشگران 
فنچ های  مغز  در  را  فرایند  این 
تا  کردند  دستکاری  کوچک 
هیچ  بدون  را  آواز  از  بخشهایی 
آنها  به  والدین  از  آموزشی  گونه 
شیوه  یک  از  محققان  بیاموزند. 
خاص کد مورس استفاده کردند 
تا به فنچ ها بیاموزند هر سیالب 
کشد.   می  طول  چقدر  آواز 
پرندگان به تدریج  بدون نیاز به 
پدر خود آموختند آواز مذکور را 
بخوانند.البته این آواز از آنچه که 
از والدین خود می آموزد  پرنده 

ساده تر است. 
اگر  یعنی   .... فرمودید  مالحظه 
چند روز دیگر یک گنجشک از 
روی سرتان رد شد و قار قار کرد 
حال  در  را  تان  خانگی  گربه  یا 
تعجب  دیدید  زدن  بلبلی  سوت 
مغز  دانشمندان  احتماالً  نکنید، 
یا  اند  کرده  دستکاری  را  آنها 
لحظه  قیمت  افزایش  دیدن  با 

سایر  خودرو  و  سکه  و  دالر  ای 
کشیده  سوت  شان  مخ  اجناس 

است! ) مردم یادتان هست؟!(
با این وجود به منظور استفاده بهینه 
از تحقیقات علمی دانشمندان به 
شیوه مالوف و رسم معهود چند 
در  فرم  پلت  همین  روی  راهکار 
خصوص مسائل اقتصادی ارائه می 

شود علی برکت اهلل:
الف( تغییر ذائقه اختالس گران: با 
عنایت به حجم باالی اختالس در 
سال های اخیر پیشنهاد می شود 
با کمی تغییر در ساختار الگوریتم 
مغز مفسدان اقتصادی و اختالس 
آنان  اختالسی  اشتهای  گران، 
به جای  تا مثالً  بیاوریم  پائین  را 
3000 میلیارد 300 یا حتی 30 
میلیارد اختالس کنند. طرف می 
خواهد سر قله یک ویال بسازد دو 
طرف جاده را هم قواره بندی می 
کند و اراضی ملی را به خلق اهلل 
قالب می کند. با این شیوه کاهش 
اشتها ممکن است یک طرف جاده 
فروش  به  و  کرده  بندی  قواره  را 
برساند. البته استفاده از زور و در 
برخی مواقع تجارب عزیزان شرخر 
هم در کاهش این رویکرد بی تاثیر 
نیست. به قول شاعر: چون سر و 
کار تو با مخلس فتاد . . . هم زبان 

شرخری باید گشاد!
ب( مبانی حقوق و دستمزد: در 
کاالها  قیمت  اخیر  های  سال 
شده  برابر  چندین  خدمات  و 
ده  همان  حقوق  افزایش  ولی 
است.  خودمان  درصد  پانزده 
پیشنهاد می شود مختصر شوک 
کمیته  اعضای  به  هم  الکتریکی 
مزد و دستمزد وارد کنیم شاید 
این عزیزان هم از میزان خط فقر 
حقوق  تعیین  ضرورت  و  واقعی 
بر اساس تورم متناسب با جیب 
مردم آگاهی پیدا کنند و هنگام 
تصویب حقوق واقعیت ها را هم 
در نظر بگیرند. در جریان هستید 
که شصت هفتاد درصد مردم زیر 
به خوبی و خوشی در  خط فقر 

حال زندگی هستند!
ت( فراموشی قیمت ها: اگر هیچ 
مذاق  به  ها  راهکار  این  از  کدام 
دستکم  نیامد  خوش  مسئولین 
ما  از  کنند  سعی  دانشمندان 
با  و  کنند  فراموش  را  بهترون 
نو  طرحی  فلک  شکافتن  سقف 
اندازند  در  ها  معمولی  ما  برای 
خودرو  قبلی  های  قیمت  ما  تا 
و بنزین و سایر اقالم را فراموش 
های  قیمت  با  بتوانیم  و  کنیم 

جدید راحت تر کنار بیائیم!

شورای وحدت اهواز فهرست نهایی نامزدهای شورای شهر را منتشر کرد

 تغییر ذائقه اختالس گران با دستکاری در مغز!
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سخنگوی ستاد انتخابات کشور:

نتایج انتخابات با 
استفاده ازفن آوری 
نوین در سریعترین 
زمان اعالم می شود

این  گفت:  کشور  انتخابات  ستاد  سخنگوی 
در  نوین  فناوری های  از  استفاده  با  ستاد 
تجمیع و شمارش آرا در تالش است نتایج 
را در سریع ترین زمان ممکن به اطالع مردم 

ایران برساند.... 

پنج تفاهم نامه فناورانه 
پارک نوآوری صنعت 

نفت با وزارت علوم
 و دانشگاه های وابسته

چگونه کاندیداهای 
پویولیست شورای شهر 

را شناسایی کنیم

رئیس محیط زیست فوالد مبارکه 
به مناسبت هفته محیط زیست در 

گفت وگو با ایراسین خبر داد: 

فوالد مبارکه سرآمد 
مهار آالینده های زیست 

محیطی در ایران
اشاره  با  رئیس محیط زیست فوالد مبارکه 
به آالیندگی بسیار اندک فوالد مبارکه گفت: 
میزان انتشار آالیندگی ها در این شرکت بسیار 

کمتر از استانداردهای محیط زیستی است....

وزیر اسبق امور خارجه: 

انتخابات فرصتی برای 
تغییر ریل مدیریت 

کشور است
به  کشور  گفت:  خارجه  امور  اسبق  وزیر 
گردش نخبگان در مدیریت ها نیازمند است و 

انتخابات فرصتی برای تغییر ریل ....
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چرا افراد با کار مشابه دستمزد 
متفاوت می گیرند؟

به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار، قراردادهای کار در کشور 
باید اصالح شود تا افراد با کار مشابه، حقوق و دستمزد و مزایای 

متفاوت دریافت نکنند. 
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با ایسنا با تاکید بر لزوم 
اصالح قراردادهای کار در کشور ابراز عقیده کرد و گفت: 
نیروهای کار در کشور عمدتا تابع قانون خدمات کشوری یا 
قانون کار هستند و به تبع آن قوانین خاص را هم در کشور 
داریم ولی متاسفانه دیده می شود که افراد با کار مشابه، 
دستمزد و مزایای متفاوتی را دریافت می کنند در حالی که 
این مساله مصداق اجحاف و تبعیض و ظلم به نیروی کار 

کشور است.
وی با تاکید بر اینکه این مساله باید مورد اصالح و بازنگری 
قرار گیرد، افزود: شاید این کار در دولت آینده در ابتدا در 
اولویت نباشد ولی ما باید در مسائل اقتصاد کالن کشور گره 
گشایی کنیم چرا که این مساله اکنون به یک مانع جدی در 
مسیر اقتصاد کشور تبدیل شده است.این کارشناس حوزه 
کار با اشاره به تغییر جهت گیری های اقتصادی در کشور 
اظهار کرد: اگر تحوالت الزم در اقتصاد کالن به وجود آید 
اقتصاد  بخش  به  دولتی  اقتصاد  بخش  از  رویکرد  تغییر  و 
اقتصاد  بخش  به  خدماتی  اقتصاد  بخش  از  و  خصوصی 
باشیم، می تواند جهت های کشور را در  تولیدی را شاهد 
حوزه اقتصاد دچار تغییر کند و ما این نوید را داشته باشیم 
که به تناسب آن بتوانیم قوانین موجود را اصالح کنیم و 
از کارمند و کارگر  اعم  نیروهای کار  برای همه  را  شرایط 
اصالح  بحث  در  اسماعیلی،  حاج  گفته  بخشیم.به  بهبود 
قراردادهای کار می تواند اتفاقات و گشایش هایی صورت 
بگیرد به شرطی که با برنامه وارد عرصه اجرایی و میدانی 

کشور شویم به سمت این کار حرکت کنیم.

پنج تفاهم نامه فناورانه پارک نوآوری صنعت 
نفت با وزارت علوم و دانشگاه های وابسته

فناوری  و  نوآوری  پارک  میان  همکاری  موافقت نامه  پنج 
تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  علوم،  وزارت  با  نفت  صنعت 
و  علم  و  امیرکبیر  شیراز،  دانشگاه های صنعتی  و  اصفهان 
صنعت ایران امضا شد.  در حاشیه افتتاح پارک نوآوری و 
فناوری صنعت نفت که با حضور وزیر نفت، معاون علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و مدیران وزارت علوم و فعاالن 
حوزه پژوهش و فناوری کشور افتتاح شد، پنج موافقت نامه 

فناورانه امضا شد.
بر اساس این گزارش، موافقت نامه نخست، موافقت نامه گرنت 
فناورانه بود که میان پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امضا شد.
در ادامه، موافقت نامه ایجاد پردیس مشترک میان پارک نوآوری 
و فناوری صنعت نفت با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و 
سپس، سه موافقت نامه با موضوع ایجاد مرکز نوآوری و رشد 
مشترک، میان پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت با دانشگاه 
صنعتی  دانشگاه  و  صنعت  و  علم  دانشگاه  شیراز،  صنعتی 

امیرکبیر به امضای طرفین رسید.
پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت که با حمایت وزارت 
نفت و با هدف توسعه فناوری ها و گسترش همکاری های 
فناوری  و  نوآوری  زیست بوم  نقش آفرینان  میان  سازنده 
مرتبط با این صنعت ایجاد شده است، در زمینی به مساحت 
3۲ هکتار در محل سابق استقرار پژوهشگاه صنعت نفت 
و  شده  احداث  تهران(  پاالیشگاه  جنب  باقرشهر،  )منطقه 
علوم،  وزارت  از  نقل  است.به  غیرانتفاعی  و  دولتی  نهادی 
این پارک، مؤسسه ای پژوهشی و فناوری مشمول ماده ۱ 
با  که  است  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون 
فعالیت در حوزه ارتقا و تعمیق فناوری، توسعه بازار، اقتصاد 
دانش بنیان و اشتغال زایی تخصصی می کوشد فضایی کیفی 
فناور  شرکت های  بین  حرفه ای  هم افزایی  و  استقرار  برای 
پیشرو،  شرکت های  فناوری  مراکز  متوسط،  و  کوچک 
نمایندگان تخصصی نهادهای پژوهشی و فناوری دانشگاهی 
سرمایه گذاران  شتابدهی،  و  رشد  مراکز  غیردانشگاهی،  و 
خطرپذیر، کارگزاران نوآوری باز و مشاوران خبره صنعتی 
در  موجود  ظرفیت های  مکمل  و  کند  ایجاد  )منتورها( 

زیرساخت علم و فناوری کشور در حوزه نفت و گاز باشد.

اطالعیه صندوق بازنشستگی فوالد:
کمک هزینه نگهداری بازنشستگان فوالد 

۸۸ درصد افزایش یافت
فوالد  بازنشستگی  بیمه ای صندوق  و عملیات  فنی  معاونت 
در اطالعیه ای از افزایش ۸۸ درصدی کمک هزینه نگهداری 

بازنشستگان از کارافتاده کلی خبر داد. 
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از صندوق بازنشستگی فوالد، 
خدمات  جمله  از  است:  آمده  معاونت  این  اطالعیه  در 
حمایتی ارائه شده در صندوق بازنشستگی فوالد، پرداخت 
کمک هزینه نگهداری به منظور جبران بخشی از هزینه های 
جاری از کار افتادگان کلی بیش از ۷0 درصد تحت پوشش 

صندوق است.
برپایه این اطالعیه، با توجه به شرایط اقتصادی و مشکالت 
این افراد، یکی از دغدغه های صندوق افزایش مبلغ یادشده 
با پیگیری های به عمل آمده و تامین منابع مالی  بود که 
اسفندماه  از  نگهداری  هزینه  کمک  مبلغ  افزایش  مجوز 

۱3۹۹ به میزان ۵0 درصد، از ارکان صندوق اخذ شد.
همچنین عالوه بر افزایش ۵0 درصدی، مقرر شد همه ساله 
به میزان درصد افزایش سنواتی اعالمی از طرف هیات وزیران، 

مبلغ کمک هزینه نیز افزایش یابد.
نگهداری  کمک هزینه  امسال،  خردادماه  در  اساس  این  بر 
با ۸۸  مذکور  موارد  اعمال  از  فوالد پس  مشموالن صندوق 

درصد افزایش پرداخت و معوقه آن نیز پرداخت می شود.
به گزارش ایرنا، پیشتر »محمد شریعتمداری« وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از سه برابر شدن بازده سرمایه گذاری ها 
فوالد  بازنشستگان  مطالبات  پرداخت  سال ۹۸،  به  نسبت 
پس از هشت سال، متناسب سازی و همسان سازی حقوق 
خدمات  سامانه  و  وتوسعه  ساخت  طرح های  اجرای  و 
صندوق  بزرگ  کارهای  مهمترین  عنوان  به  الکترونیکی، 

بازنشستگی فوالد در سال ۹۹ یاد کرد. 

مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری اعالم کرد
مشکل رانندگان در تامین الستیک

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اعالم کرد که گزارش هایی از رانندگان درباره 
مشکالت آن ها در زمینه تامین الستیک از طریق سامانه کاال 

دریافت کرده ایم و آن را به وزارت صمت انتقال داده ایم. 
سال  از  اظهارکرد:  ایسنا  با  گفت وگو  در  باقرجوان  داریوش 
۱3۹۷ که مشکالتی برای رانندگان در تامین الستیک به وجود 
آمد سامانه ای در سازمان راهداری ایجاد کردیم و بر اساس 
پیمایش رانندگان به آن ها حواله الستیک می دادیم رانندگان 
می توانستند از طریق آن حواله الستیک مورد نیازشان را از 
محل تولید داخلی یا واردات با نرخ ارز ترجیحی دریافت کنند.

وی افزود: تامین الستیک تا سال گذشته برقرار بود اما از زمانی 
که ارز ترجیحی برای تامین الستیک به ارز نیمایی تبدیل شد 
تا ابتدای سال جاری هم سامانه برقرار بود اما تامین الستیک 
هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد و رانندگان باید 

از طریق سامانه کاال این وزارتخانه نیازشان را اعالم می کردند.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای ادامه داد: البته سال گذشته با دستور وزیر راه و 
شهرسازی الستیک های وارد شده و موجود در گمرک با ارز 
ترجیحی ترخیص شده و تا هفته های اخیر این الستیک های 
باقی مانده با نرخ ارز ترجیحی در اختیار رانندگان قرار می گرفت 
همچنین در کنار آن الستیک با استفاده از ارز نیمایی نیز در 

بازار عرضه می شد.
ماه های گذشته حدود ۸00  اینکه  طی  بیان  با  باقر جوان 
هزار الستیک با ارز ترجیحی و با دستور وزیر راه از گمرک 
ترخیص و بین رانندگان توزیع شد، گفت: از ابتدای امسال 
و با تمام شدن الستیک های باقی مانده مذکور، همه نیازها به 
سمت سامانه کاال وزارت صمت سوق پیدا کرد و بنابراین وزارت 
صنعت، معدن و تجارت متولی تامین و توزیع الستیک مورد 
نیاز رانندگان شد و همه آمار و ارقام در این زمینه نیز در اختیار 
این وزارتخانه است.وی اعالم کرد: البته گزارش هایی دریافت 
کردیم که الستیک های موجود در این سامانه تکافوی بازار و 
نیاز رانندگان را نمی دهد اما مسئولیت آن با وزارت صمت است. 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به صورت هفتگی 
جلساتی با حضور وزیر راه و نمایندگان تشکل ها داریم و در 
حوزه الستیک و قطعات مطالبات و مشکالت رانندگان را در 
زمینه الستیک، روغن، قطعات و غیره را بررسی کرده و آن را 
به وزارت صمت اعالم می کنیم اما ما فقط منعکس کننده این 
مشکالت هستیم و اگر مشکالتی هم هست وزارت صمت باید 

پیگیر و پاسخگو باشد.

ایرانی ها دیگر بزرگ ترین خریدار 
خارجی مسکن ترکیه نیستند!

اتباع عراقی به بزرگ ترین گروه خارجی خریدار خانه در ترکیه 
تبدیل شدند.  کاهش محدودیت های کرونایی در ترکیه باعث 
شده تا تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه افزایش 
داشته باشد؛ به گونه ای که طبق اعالم مرکز آمار این کشور،  
در ماه می، میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۱۶.۲ درصد افزایش داشته و به ۱۷۷۶ 
ترکیه،  ملی  پول  ارزش  کاهش  از  پس  است.  رسیده  واحد 

جذابیت خرید خانه توسط خارجی ها بیشتر شده است.  
از کل ۵۹ هزار و ۱۶۶ خانه فروخته شده، استانبول محبوب 
ترین شهر برای خرید خانه بوده و طی یک سال اخیر ۱۱ هزار 
و 3۵۶ مورد از کل معامالت مسکن صورت گرفته مربوط به 
این شهر بوده است. پس از استانبول نیز شهرهای آنکارا با 
۵۶۵3 مورد و ازمیر با 3۲۹۸ مورد، محبوب ترین شهرها برای 

خرید خانه در ترکیه بوده اند.  
به گفته مرکز آمار ترکیه، در ماه می اتباع عراقی  با خرید ۲3۹ 
واحد خانه، بزرگ ترین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن 
ترکیه بوده اند و ایرانی ها با خرید ۲3۱ خانه در صدر این ماه 
قرارگرفته اند. شهروندان روسی با خرید ۱۱۹ خانه در ترکیه 
سومین گروه بزرگ خارجی خریدار مسکن بوده اند. محبوب 
ترین شهرها برای خرید خانه توسط اتباع خارجی در این بازه 
زمانی استانبول با ۸۱۸ خانه، آنتالیا با 3۴۱ خانه و آنکارا با ۱0۶ 
خانه بوده است.  سال قبل در مجموع ۴0 هزار و ۸۱۲ خانه 
در ترکیه به خارجی ها فروخته شد که این رقم نسبت به سال 
قبل از آن، ۱0.3 درصد کاهش یافته است.  طبق قوانین جدید، 
اتباع خارجی با خرید خانه ای به ارزش ۲۵0 هزار دالر و باالتر 
می توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند.  از زمان 
تصویب این قانون، خرید خانه توسط خارجی ها رونق زیادی 
گرفته است.تامر اوزرت- مدیر گروه اوزیورتالر- گفت: نوسانات 
بازار ارز روی بخش مسکن ترکیه هم دارای پیامدهای مثبت و 
هم منفی بوده اما کاهش ارزش پول ملی باعث ارزان تر شدن 

خانه پیش چشم خریداران خارجی شده است. 

زمان بازنشستگی ویندوز ۱۰ مایکروسافت 
مشخص شد

مایکروسافت فاش کرد پشتیبانی از سیستم عامل فعلی ویندوز 
را در ۱۴ اکتبر سال ۲0۲۵ خاتمه خواهد داد. این تصمیم 
به معنای آن است که مایکروسافت انتظار دارد مهاجرت به 
رونمایی خواهد شد،  ژوئن  ویندوز که در ۲۴  بعدی  نسخه 
حدود چهار سال زمان ببرد.این شرکت بی سروصدا این خبر 
را در به روزرسانی صفحه پشتیبانی ویندوز اعالم کرد. پیش 
از این زمان پایان پشتیبانی از بعضی از نسخه های ویندوز 
۱0 در این صفحه اعالم شده بود. در این صفحه تاکید شده 
که مایکروسافت پشتیبانی از نسخه های ویندوز ۱0 هوم و 
ویندوز ۱0 پرو را در ۲۹ ژوییه سال ۲0۱۵ آغاز کرد و تاریخ 
بازنشستگی این سیستم عامل اعالم شده است. زمان اعالم 
شده عمر ویندوز ۱0 را بیش از ۱0 سال نشان می دهد که 

مشابه نسخه های قبلی سیستم عامل ویندوز است.
بر اساس گزارش انگجت، انتظار می رود ویندوز ۱۱ مایکروسافت 
بازطراحی شده و شامل فروشگاه ویندوز بهسازی شده باشد. 
مایکروسافت اخیرا ویندوز ۱0 ایکس که در ابتدا قرار بود برای 
دستگاههای دارای دو صفحه نمایش عرضه شود را لغو کرد. 
گفته می شود قرار است بعضی از قابلیتهایی که برای این 
نسخه برنامه ریزی شده بود در نسخه استاندارد ویندوز عرضه 
شود. شاید این اقدام پشتیبانی از دستگاههای دارای دو صفحه 
نمایش را برای تولیدکنندگان و طراحان بدون نیاز به کار با یک 

نسخه جداگانه ویندوز راحت تر کند.

در شرایطی که آمار شیوع ویروس کرونا 
در کشور روند نزولی دارد، بسیاری از 
مسئوالن حوزه بهداشتی هشدارهایی 
دوران  در  مردم  مسافرت های  درباره 
نظر می رسد  به  اما  کرونایی می دهند 
که گوش شنوایی برای آن نیست چرا 
که سفرها همواره در تعطیالت گذشته 
تا  امسال  ابتدای  از  است.  شده  تکرار 
کنون که به تدریج موج چهارم کرونا در 
کشور روز به روز گسترده تر شد، چندین 
ممنوعیت  ابالغ  و  تصویب  شاهد  بار 
ترددهای برون شهری برای جلوگیری 
از سفرهای مردم بوده ایم و بر این اساس 
جریمه های سنگین ۵00 هزار تومانی و 
یک میلیون تومانی هم برای مسافران 

متخلف در نظر گرفته است.
و  محدودیت ها  می رسد  نظر  به  اما 
ممنوعیت های کرونایی سفرهای مردم 
را چندان با اختالل مواجه نکرده است 
چرا که آمارها نشان  می دهد در ایامی 
شده،  اعالم  و  اعمال  ممنوعیت ها  که 
سفرهای مردم نه تنها کاهش نداشته 
افزایشی نسبت به  به مرور روند  بلکه 
یکدیگر داشته است و این مسئله موجب 
نگرانی مسئوالن وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی شده است.
که  نوروزی  تعطیالت  ایام  در  چرا که 
تقریبا از هفته دوم آن ممنوعیت های 
جاده ای  سفرهای  شد،  اعالم  کرونایی 
متوسط  و  داشت  نزولی  روند  مردم 

ماه  اسفند   ۲0 از  مردم  روزانه  تردد 
به  ماه  فروردین   ۱۵ تا  گذشته  سال 
یک میلیون و ۲00 هزار وسیله نقلیه 
رسید اما این آمار تردد در هیچ کدام 
در  اعالم شده  تردد  ممنوعیت های  از 
اردیبهشت ماه و خرداد ماه تکرار نشد و 

همچنان روند صعودی پیدا کرد.
در ایام ممنوعیت  تردد اردیبهشت ماه 
این آمار حوالی یک میلیون ۵00  هزار 
وسیله نقلیه شد و در ممنوعیت نیمه 
خرداد ماه به بیش از یک میلیون ۷00 
اینکه  دیگر  نکته  رسید.  خودرو  هزار 
بین شهری  تردد  نمودارهای  و  آمرها 
نشان می داد که مردم سفرهای جاده ای 
خود را قبل از آغاز و پس از پایان این 
ممنوعیت ها برنامه ریزی کرده بودند چرا 
که موج سفرها از یک روز قبل و تا قبل 
از ساعت شروع ممنوعیت )۱۲ ظهر( 

و ساعت  روز  در  دقیقا  و  می شد  آغاز 
پایانی ممنوعیت موج بازگشت مردم از 
سفر به خانه هایشان بود و در این دو 
موج ترافیک های سنگین در محورهای 

مواصالتی مردم شاهد بودیم.
این در حالی است که بر اساس آمار و 
ارقام بدست آمده، به ازای هر یک درصد 
افزایش سفرهای مردم حدود ۱.۹ درصد 
مبتالیان به کرونا در کشور افزایش یافته 
است. همچنین دکتر حمید سوری - 
اپیدمیولوژی  کشوری  کمیته  رییس 
شرایط  تشریح  ضمن  اخیرا  کرونا- 
بیماری کرونا در کشور، به ایسنا گفت: 
استعداد بروز پیک های بعدی بیماری 
و  واکسیناسیون  پوشش  افزایش  تا 
بهداشتی  پروتکل های  گسترش  عدم 
همچنان هست، بویژه آنکه هنوز نگرانی 
درباره واریانت های جدید بیماری وجود 

اپیدمی  شرایط  اکنون  افزود:  دارد.وی 
تابع چند نکته مهم است. بخشی از آن 
بستگی به سیاست گذاری ها و ساده انگاری 
آزاد  همچون  آنها  از  برخی  رعایت  در 
گذاشتن سفرها، عدم رعایت پروتکل ها، 
افزایش پوشش واکسیناسیون، شنایایی 
طغیان های جدید بیماری با واریانت های 
جدید و... دارد و بخشی دیگر نیز مستقیما 
وابسته به رفتار مردم است. نباید فراموش 
از  ناشی  روزانه  مرگ های  تعداد  کنیم 
کرونا چقدر است و باید بدانیم حتی اگر 
واکسن تزریق کرده باشیم به معنای عدم 
ابتال به بیماری نیست بلکه احتمال مرگ 
و بستری درصورت ابتال کاهش می یابد 
بنابراین؛ باید رعایت ها ادامه داشته باشد.

علیرضا  که  رسیده  جایی  به  کار  حاال 
زالی - فرمانده ستاد عملیات مدیریت 
بیماری کرونا در تهران- در شرایطی که 
با تعطیلی مدارس ترددهای درون شهری 
تا حد بسیار زیادی کاهش یافته بود اگر 
بخواهیم مدارس را باز کنیم باید فکری به 
حال ترددهای برون شهری و تکانه های 
ویروس  شیوع  گسترش  زمینه  در  آن 
کرونا کرد.حاال باید دید ستاد ملی مقابله با 
کرونا و دستگاه های متولی در این زمینه 
تدبیری برای پیشگیری و جلوگیری از 
سفرهای بین استانی مردم می اندیشند 
هم  باز  هشدار  همه  این  وجود  با  یا 
محورهای مواصالتی کشور به حال خود 

رها خواهد شد؟

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین 
اجتماعی استان خوزستان ؛ سید محمد 
اجتماعی  تامین  کل  مدیر  مرعشی 
ای  بیانه  استان خوزستان طی صدور 
و  بگیران  مستمری   ، شدگان  بیمه 
در  شرکت  به  دعوت  را  کارفرمایان 
انتخابات نمود . در متن این  بیانیه آمده 
است :  ۲۸ خرداد ۱۴00 سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست  جمهوری اسالمی 
انتخابات ششمین  با  همزمان  ایران،  
دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا، 
اسالمی  شورای  مجلس  میان دوره ای 

خبرگان  مجلس  دوم  میان دوره ای  و 
هشتمین  آن  در  و  برگزار  رهبری 
رئیس جمهور ، کشور عزیزمان ، ایران 

همچون دوره های  گذشته با آراء مردم 
انتخاب می شود.ایمان دارم که خانواده 
کارفرمایان  اجتماعی  تامین  بزرگ 

 ، بگیران  مستمری   ، شدگان  بیمه   ،
بازماندگان ، ازکارافتادگان و تمامی افراد 
تحت پوشش چتر حمایتی این سازمان 
انتخابات  این  ایران در  با ملت  همگام 
شود  می  مگر   ، کرد  خواهند  شرکت 
کسی پشت خانواده اش را خالی کند ؟ 
ملت ایران اسالمی بار دیگر با حضور پر 
شور در این دوره انتخابات، همدلی و 
انسجام ملی و قدرت ایران اسالمی را 
به نمایش خواهند گذاشت و با انداختن 
هر رای در صندوق ها ،  خط بطالن بر 
تخیالت واهی دشمنان خواهند کشید . 

هشدار دوباره درباره سفرهای مردم

سید محمد مرعشی مدیرکل تامین اجتماعی استان خوزستان 

مگر می شود کسی پشت خانواده اش را خالی کند ؟ 

اقتصادی

نامه  آیین   ۴-3۴-۲ بند  براساس 
عملیاتي و شرایط عمومي تعرفه هاي 
مستقیم  نصب  کشور،  فاضالب  و  آب 
پمپ بر روی کنتور و یا شبکه توزیع 

آب شهری تخلف است.
درآمد  و  مشترکین  خدمات  معاون 
این  بر  تاکید  با  اصفهان  استان  آبفای 

موضوع گفت: برای مشترکیني که اقدام 
به نصب مستقیم پمپ بر روي کنتور و 
یا شبکه توزیع آب کنند پس از صدور 
اخطار کتبی در صورت اصالح نکردن 
شرایط، نسبت به قطع موقت انشعاب 
تا زمان برچیدن پمپ اقدام خواهد شد 
و در صورت تکرار این تخلف پیگیری 

های قانونی به عمل خواهد آمد.
از  استفاده  افزود:  صالح  محسن  سید 
برای  فشار  ایجاد  داخلی  تأسیسات 
اتصال  صورت  در  صرفاً  مشترکین، 
پمپ به مخزن ذخیره مجاز است، به 
این صورت که آب شبکه توزیع پس از 
عبور از کنتور به صورت آزاد وارد مخزن 
مناسبی شده و از آنجا توسط پمپ، به 

تأسیسات داخلی مجموعه پمپاژ شود.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای 
استان اصفهان به مشکالتی که نصب 
مستقیم پمپ بر روی کنتور آب ایجاد 
می کند اشاره کرد و اظهار داشت: در 
صورت اتصال مستقیم پمپ به شبکه 
توزیع، ضمن ایراد خسارات احتمالی به 
تأسیسات آبرسانی، عملکرد کنتور نیز به 
شدت تحت تأثیر قرارگرفته و می تواند 
موجب  نشان دادن مصرف غیر واقعی و 
تحمیل آب بهای بیشتر از مقدار واقعی 

مصرف به مشترک متخلف شود.
صالح در پاسخ به گالیه کمبود فشار 
آب ساکنان طبقات باال در مجتمع های 
مسکونی تصریح کرد:  بر اساس آئین 

نامه عملیاتی، تامین فشار در طبقات 
باال بر عهده مشترک است و ساکنان 
مجتمع ها باید با تعبیه درست پمپ و 
مخزن، این مشکل را حل کنند و در 
و  رعایت حقوق شهروندی  رابطه  این 
عدم تجاوز به حقوق دیگران بسیار حائز 

اهمیت است.
وی از مشترکین خواست ضمن رعایت 
الگوی مصرف در فصل گرما، هرگونه 
رفت  هدر  لوله،  خطوط  شکستگی 
آب، وجود انشعابات غیرمجاز و نصب 
مستقیم پمپ بدون مخزن ذخیره بر 
روی شبکه آب را به سامانه ارتباط با 
مشتریان   ۱۲۲ که به صورت ۲۴ساعته 
آماده پاسخ گویی می باشد اطالع دهند.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط 
زیست و آب اتاق بازرگانی ایران گفت: 
توسعه  در مسیر  مبارکه  فوالد  شرکت 
قابل  اقدامات  زیست  محیط  حفظ  و 
توجهی انجام داده است و باید اقدامات 
این شرکت در کاهش مصرف آب مثل 
بازچرخانی و تصفیه پساب ۹ شهرستان 
مجاور این شرکت بیش از پیش به جامعه 
اطالع رسانی شود تا جامعه از اقدامات 
در  این شرکت  محیطی  زیست  ارزنده 
راستای بهره گیری از آبهای تجدیدپذیر 
مطلع شود.  فرشید شکرخدایی، رئیس 
کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و 
آب اتاق بازرگانی ایران، در گفت و گو با 
خبرنگار ایراسین با اشاره به هفته محیط 
زیست اظهار کرد: چالش محیط زیست 
در کشورهای درحال توسعه، ریشه دار 
است چرا که بین دوگانه توسعه صنعتی و 
حفظ محیط زیست باید تعادل ایجاد کرد. 
تعادل بخشی بین توسعه صنعتی و حفظ 
محیط زیست به این معناست که می 

توان همگام با توسعه از محیط زیست هم 
حفاظت کرد و تجربه کشورهای توسعه 
یافته نظیر اتریش می تواند در این مسیر 
موثر واقع شود.رئیس کمیسیون توسعه 
پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی 
ایران گفت: تمرکز بر مفاهیم توسعه پایدار 
و در نظر گرفتن منافع نسل های آتی، می 
تواند پیش روی دولتمردان ما در راستای 

حفاظت از محیط زیست قرار بگیرد. 
وی اضافه کرد: حفظ محیط زیست فقط 
گونه انسانی را در بر نمی گیرد و شامل 
تمام زیستمندان می شود که در این زمینه 
به توجه و تمرکز بیشتری بر محیط زیست 
نیاز داریم و موضوع »آمایش سرزمین« و 
تطابق کشور با ظرفیت های بالقوه هر اقلیم 
می تواند در راهبرد »توسعه بر مبنای 
اقلیم« نقش مهمی ایفا کند.شکرخدایی 
گفت: موضوعاتی نظیر فرهنگ، جامعه 
و اقلیم می تواند در طراحی توسعه موثر 
اقتصادی  شتاب زدگی  از  باید  و  باشد 
بدون درنظر گرفتن پارامترهای محیط 

زیستی اجتناب کرد. در این راه بهره مندی 
توسعه  و  بوم گردی  ظرفیت های  از 
گردشگری به عنوان صنعت سبز می تواند 
بستر مناسبی در افزایش تولید ناخالص 
محیط  حفظ  با  همگام  کشور  داخلی 
زیست را فراهم کند. شرکت فوالد مبارکه 
در حفظ محیط زیست اقدامات بنیادین 
انجام داده استرئیس کمیسیون توسعه 
پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی 
ایران با تاکید بر اینکه صنعت گران کشور 
اولویت  در  را  فرهنگ  و  اقلیم  موضوع 
طرح های توسعه ای خود قرار دهند، گفت: 
از سه دهه گذشته تاکنون، شرکت فوالد 
مبارکه توانست سازوکار مصرف بهینه آب 
را در اولویت استراتژی خود قرار دهد و 
اقدامات این شرکت در کاهش مصرف آب 
خام با بهره گیری از بازچرخانی و تصفیه 
پساب ۹ شهرستان مجاور این شرکت را 
شاهدیم و نیاز است که این موارد بیش 
از پیش به جامعه اطالع رسانی شود تا 
جامعه از اقدامات ارزنده زیست محیطی 

از  گیری  بهره  راستای  در  شرکت  این 
آبهای تجدیدپذیر مطلع شود.  وی اضافه 
کرد: سیاست توسعه ای زیرمجموعه های 
شرکت فوالد مبارکه در نقاطی از کشور 
که با چالش آب کمتری مواجه است هم 
استراتژی مناسبی توسط این شرکت است 
این شرکت  مدیران  می دهد  نشان  که 
توسعه بر مبنای اقلیم را مدنظر قرار داده 
اند. شکرخدایی به اهمیت آب نزد ایرانیان 
اشاره ای کرد و گفت: با توجه به جانمایی 
جغرافیایی ایران در جهان، همواره مساله 
آب نزد اهالی ایرانشهر مهم بوده است و 
ما وامدار تمدنی هستیم که آب را در زیر 
زمین جابه جا می کرد تا مبادا تبخیر شود 
ولی امروز با هدررفت منابع آبی به ویژه 
با توسعه کشاورزی، نسل های آینده را از 
این نعمت بی بهره کرده ایم.وی باز هم 
بر »توسعه بر مبنای اقلیم« تاکید کرد و 
توضیح داد: توسعه صنعتی در بخش هایی 
از کشور که متناسب با شرایط اقلیم منطقه 
نباشد، سنجیده نیست؛ چراکه کشور ایران 
مجموعه ای از اقلیم های متفاوت است 
و نیاز است دولتمردان با بازنگری مجدد 
نسبت به توسعه صنعتی متناسب با اقلیم 

دقت بیشتری کنند.

معاون خدمات مشترکین و درآمد  آبفای استان اصفهان تاکید کرد؛

غیر قانونی بودن نصب مستقیم  پمپ بر روی کنتور و شبکه توزیع آب

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با ایراسین؛ 

»شرکت فوالد مبارکه« دوستدار محیط زیست است
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سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
نتایج انتخابات با استفاده ازفن آوری نوین 

در سریعترین زمان اعالم می شود
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: این ستاد با استفاده از 
فناوری های نوین در تجمیع و شمارش آرا در تالش است نتایج 

را در سریع ترین زمان ممکن به اطالع مردم ایران برساند. 
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت 
کشور، سید اسماعیل موسوی با اشاره به اینکه کار انتخابات در 
وزارت کشور از یک سال پیش در سطح کشور آغاز شده است،  
گفت: ستاد انتخابات کشور با آمادگی کامل به دنبال برگزاری 

انتخابات ۲۸ خرداد ماه سال جاری است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور ادامه داد: این ستاد با استفاده از 
فناوری های نوین در تجمیع و شمارش آرا در تالش است نتایج 
را در سریع ترین زمان ممکن به اطالع عموم مردم ایران برساند.

موسوی با اشاره به اینکه روند رای گیری با دستور وزیر کشور 
در اول صبح جمعه آغاز می شود، اظهار کرد: بعد از دستور 
وزیر، کار رای گیری در تمام شعبه های مستقر در سراسر کشور 
شروع می شود و مجریان ما آماده اخذ رای از شهروندان هستند.

شورای  و  جمهوری  ریاست  سراسری  انتخابات  افزود:  وی 
اسالمی شهر و روستا سراسر کشور برگزار خواهد شد و البته 
در ۶ استان انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی و 

در ۴ استان انتخابات خبرگان رهبری را هم خواهیم داشت.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه احراز هویت افراد، 
الکترونیکی انجام می شود و فرایندهای اخذ رای هم با رعایت  
حداکثری پروتکل های بهداشتی خواهد بود، در باره شمارش 
آرا گفت: در شعب اخذ رای صندوق ها بازگشایی و آرا شمارش 
و به وسیله دستگاه احراز هویت به بخشداری و فرمانداری و در 

نهایت به ستاد انتخابات ارسال می شود.
وی ادامه داد: در انتخابات ریاست جمهوری، اطالعات هم زمان 
به شورای نگهبان هم ارسال می شود و تجمیع بین شورای 
نگهبان و وزارت کشور انجام و نتیجه به اطالع مردم ایران اعالم 
خواهد شد. چینش شعبه ها با انتخابات ریاست جمهوری، میان 
دوره ای خبرگان رهبری، مجلس شورای اسالمی و شورای 
اسالمی خواهد بود و طبق همین فرایند شمارش آرا و اعالم 

نتایج هم به همین ترتیب است.
موسوی اضافه کرد: البته در برخی از مراکز استان ها به دلیل 
الکترونیکی بودن انتخابات، کار شمارش و اعالم نتایج سریع تر 
خواهد بود و امیدواریم با مشارکت همگانی انتخابات سالم، 
قانونی و مشارکتی در جمعه این هفته در کشور داشته باشیم.

فرمانده نزاجا در جمع خبرنگاران خبر داد؛
ساخت ۵ بیمارستان صحرایی جهت پایش 

سالمت و واکسیناسیون
 فرمانده نیروی زمینی ارتش از راه اندازی ۵ بیمارستان برای 
واکسیناسیون شهروندان خبر داد و گفت: در صورت نیاز تعداد 

این بیمارستان ها تا ۱۵ مورد افزایش می یابد. 
کیومرث  سرتیپ  امیر  ایرنا،  سیاسی  خبرنگار  گزارش  به 
حیدری در حاشیه مراسم افتتاح مرکز واکسیناسیون کرونا 
و دومین بیمارستان پایش سالمت نزاجا در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: نیروی زمینی برای مقابله با ویروس کرونا ۲۸ 
بیمارستان اصلی خود را به بیماران کرونایی اختصاص داد و به 
تعداد مورد نیاز بیمارستان صحرایی در دیگر مناطق ایجاد کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه ۱۲ هزار نفر از کادر 
پزشکی نزاجا در این رابطه وارد میدان شدند گفت: امروز هم 
نیروی زمینی مراکزی را در حوزه واکسیناسیون ملت شریف 
ایران راه اندازی می کند تا مردم به سهولت دسترسی پیدا کنند

امیر حیدری گفت: تاکنون ۵ بیمارستان صحرایی را جهت 
این  نیاز  صورت  در  که  کردیم  بینی  پیش  واکسیناسیون 

بیمارستان ها تا ۱۵ عدد افزایش پیدا خواهد کرد.

با حضور دریادار سیاری انجام شد؛
افتتاح مرکز واکسیناسیون کرونا در لویزان

 مرکز پایش سالمت و واکسیناسیون کرونا با حضور دریادار 
حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری 

اسالمی در لویزان تهران افتتاح شد. 
و  سالمت  پایش  مرکز  ایرنا،  سیاسی  خبرنگار  گزارش  به 
به  مجهز  و  تختخواب  صد  ظرفیت  با  کرونا  واکسیناسیون 
ارتش  هوانیروز  همت  به  کرونا  حوزه  در  درمانی  تجهیزات 
در منطقه لویزان افتتاح شد.به گفته فرمانده نیروی زمینی 
جهت  را  صحرایی  بیمارستان   ۵ ساخت  نیرو  این  ارتش 
واکسیناسیون در نظر گرفته و در صورت لزوم قادر به ساخت 
سرتیپ  است.امیر  حوزه  این  در  صحرایی  بیمارستان   ۱۵
کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم افتتاح 
مرکز واکسیناسیون کرونا و دومین بیمارستان پایش سالمت 
نزاجا با اشاره به نقش نیروی زمینی در مقابله با ویروس کرونا 
گفت: نیروی زمینی از آغازین روزهای شیوع کرونا با قدرت وارد 
عرصه شد و با غربالگری، ضدعفونی معابر، ایجاد نقاهتگاه ها و 
پذیرش بیماران کرونایی در بیمارستان های تحت پوشش بار 

دیگر شعار ارتش فدای ملت را به ظهور رساند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش اضافه کرد: ارتش پس از ابالغ 
ستاد کل نیروهای مسلح به سرعت قرارگاه پدافند زیستی را 
تشکیل داد و ۲۸ بیمارستان را در خدمت بهداشت و درمان 
کشور گذاشت ضمن اینکه ارتش بیمارستان هاجر را به این 
موضوع اختصاص داده و ۱۲ هزار کادر پزشکی را در این رابطه 
به خدمت گرفت.به گفته امیر حیدری، نیروی زمینی در ۱۲ 
استان نقاهتگاه ایجاد کرده و ۸ شهید مدافع سالمت را نیز در 

طول خدمت رسانی تقدیم نظام سالمت کشور کرد.
وی تصریح کرد: الحمداهلل با تالش های صورت گرفته امروز 
مرکز واکسیناسیون با دست با کفایت دریادار سیاری افتتاح 
اولین مرکزی باشد که واکسن  این مرکز   امیدواریم  شد و 
ایرانی در آن تزریق می شود. تمام ظرفیت های خود را برای 
برگزاری انتخابات پای کار خواهیم آوردفرمانده نیروی زمینی 
ارتش همچنین از آمادگی نیروی زمینی برای برگزاری باشکوه 
برگزاری  جهت  زمینی  نیروی  گفت:  و  داد  خبر  انتخابات 
انتخاباتی گسترده و پرشور تمامی ظرفیت های الزم را پای 
کار خواهد آورد.وی با بیان اینکه در این انتخابات نیز همچون 
گذشته لبیک گوی رهبر معظم انقالب اسالمی خواهیم بود 
و  برای حمایت  کامل  آمادگی  ما  بالگردی  یگان های  گفت: 
پشتیبانی از برگزاری انتخابات را دارند. همچنین دیگر نیروهای 

ما در مرزها و پادگان ها امنیت را در کشور برقرار می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه:
شهروندان حتما در انتخابات ۲۸ خردادماه 

حضور داشته باشند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از تمام شهروندان دعوت می کنم 

حتما در انتخابات ۲۸ خردادماه حضور داشته باشند. 
به گزارش ایسنا، در این نشست که بصورت آنالین برگزار شده 
فرارسیدن دهه  تبریک  اسماعیلی ضمن  است، غالمحسین 
کرامت، گفت: دهه کرامت بیانگر لطف و عنایت امام مهربان 
و خورشید خراسان بر ایران زمین و عالم هستی است. دهه 
کرامت یادآور مفاهیمی بلند و سازنده و ارزشمند است. این 
دهه یاداور لطیف ترین عالیق برخواسته از مهر و وفای یک 
خواهر به مقام شامخ و معنوی یک برادر است. دهه کرامت 
تداعی کننده عزم و اراده و قاطعیت و تحول افرینی زنان بزرگ 
و بانوان آسمانی در حمایت از حق و حقیقت در جهان اسالم 
و بشریت است.اسماعیلی با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات 
ریاست جمهوری و مجلس و  خبرگان و شوراهای شهر و روستا 
گفت: انتخابات یعنی انجام تکلیف و احقاق حق و ستاندن حق 
زیان و  و  انتخابات خواست دشمن  خویش. عدم حضور در 
خسارت محض است اما مردم انقالبی ایران در حساس ترین 
زمان نشان دادند که  در ناامید کردن دشمن حماسه سازند و 

ید طوالنی در ناامید ساحتن دشمنان هستند.
وی افزود: در جمعه این هفته مردم با حضور حماسی خویش 
حماسه دیگری خواهد افرید و دشمنان را ناامید خواهند کرد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد:  به نوبه خود و به عنوان 
تمام شهروندان دعوت می کنم حتما در  از  یک شهروند 
باشند.اسماعیلی  داشته  حضور  خردادماه   ۲۸ انتخابات 
فرارسیدن هفته قوه قضاییه را تبریک گفت و از همکاران 
 ،۹۹ سال  در  گفت:  کرد.وی  تشکر  دستگاه  این  در  خود 
شورای  در  پرونده   ۱۸3 و  هزار   3۶3 و  میلیون   ۴ حدود 
حل اختالف رسیدگی شد که نسبت به پرونده های سال 
عملکرد  و  است  بوده  مواجه  درصدی  رشد ۱۶  با  گذشته 
شوراهای حل اختالف در سال ۹۹ شانزده درصد بیش از 
عملکرد این عزیزان در سال ۹۸ بوده است.  در سال ۹۹ با 
وساطت و مجاهدت همکاران شوراها قریب به یک میلیون 
پرونده منتهی به صلح و سازش شده است و از مجموعه 
درصد  نیم  و   3۱ حدود  شوراها  در  مطروحه  های  پرونده 
به سال  نسبت  که  است  به صلح ختم شده  ها  پرونده  از 
گذشته دو و نیم درصد در صلح و سازش افزایش داشته 
است. از متوسط پاداش پرداختی به هر نفر ۶00 هزار تومان 
در هر ماه به یک میلیون و ۵00 هزار تومان افزایش یافته 
این رقم  البته در قبال کار و تالش پرسنل شوراها  است. 
پرسنل پوشش  از  نفر  و ۸۹0  برای ۱3 هزار  است.   اندک 
بیمه ای برقرار شد و ۷ هزار نفر از پرسنل تحت پوشش 
بیمه تکمیلی قرار گرفتند.  سخنگوی قوه قضاییه با اشاره 
به تدوین قانون شوراهای حل اختالف گفت: این قانون در 
مجلس تصویب شد که شورای نگهبان به برخی مواد ایراد 
گرفت و مجلس اشکاالت شورای نگهبان را مرتفع کرده و 

ان شاءاهلل در دور جدید  شورا نگهبان آن را تصویب کند.

ابوترابی خبر داد:
بررسی جزئیات طرح برگزاری تجمعات 
در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها از بررسی بررسی 
جزئیات طرح برگزاری تجمعات در کارگروه مربوطه کمیسیون 
متبوعش خبر داد. ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تصویب کلیات طرح برگزاری 
تجمعات در مجلس گفت: این طرح در راستای ساماندهی 
تجمعات قانونی بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تهیه شده 
داد:  ادامه  و شوراها  امورداخلی کشور  است.عضو کمیسیون 
این طرح که دارای ۹ ماده و با تصویب کلیات طرح »نحوه 
کمیسیون  در  راهپیمایی ها«  برگزاری  و  تجمعات  تشکیل 
امورداخلی کشور و شوراها می توانیم مانند بسیاری از کشور 
های دنیا، محلی مخصوص برای تجمعات داشته باشیم تا مردم 
بتوانند بدون اعالم قبلی تجمع کنند.وی افزود: در حال حاضر 
امورداخلی کشور و شوراها وارد بررسی جزئیات  کمیسیون 
طرح برگزاری تجمعات شده و در کار گروه مربوطه در حال 
بررسی است.الزم به ذکر است، در اصل  بیست و هفتم آمده 
است:تشکیل  اجتماعات  و راه  پیمایی  ها، بدون  حمل  سالح ، به  

شرط آن  که  مخل  به  مبانی  اسالم  نباشد آزاد است .

نایب رئیس کمیسیون شوراها:
اصالح ساختار مدیریت شهری و قوانین 
انتخابات در اولویت دولت آینده قرار گیرد

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اظهار داشت: 
اصالح ساختار مدیریت شهری و قوانین انتخابات با همکاری و 

تعامل با مجلس در اولویت دولت آینده قرار بگیرد. 
محمد صفری ملک میان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت  اظهار داشت: خالء های قانونی و آسیب های ناشی 
از آن باعث شده مجریان ناظران و مردم دچار مشکات فراوانی 
درچرخه انتخابات بشوند و الزم است یکبار برای همیشه این 
موضوع اصالح شود و دولت آینده و به طور خاص وزارت کشور 

این مقوله را باید در اولویت قرار دهد.
وی افزود:کمیسیون شوراها از ابتدای مجلس یازدهم با این 
دغدغه همراه بود اما با توجه به در پیش بودن انتخابات و فصل 
بودجه و مسائل دیگر فرصت کافی برای این کار میسر نشد اما 

با استقرار دولت جدید شرایط برای این مهم آماده است.
موضوع  گفت:  مجلس  در  رودسر  و  املش  مردم  نماینده 
وزارت  و  شوراها   کمیسیون  همکاری  با  باید  که  دیگری 
کشور در دولت آینده مورد توجه قرار گیرد حل مشکالت 
این  با  مرتبط  های  نهاد  و  کشور  بحران  ستاد  مجموعه  
از شهر ها و مناطق امکانات کافی  بخش است،دربسیاری 
برای مواجهه با بحران ها با توجه به بحران خیز بودن کشور 
موجود نیست و فقر تجهیزات در مواقع ضرورت مشکالت 

زیادی برای مردم ایجاد می کند.
وی ادامه داد:حل مسأله درآمد پایدار شهرداری ها و تخصصی 
کردن موضوع اداره شهر نیز یک موضوع مهم برای دولت آینده 
است که همه این ها با انتخاب یک وزیر کشور متخصص و با 
سابقه و آشنا به مسائل امکان پذیر است و این انتظار وجود دارد 

که با تعامل مثبت با مجلس انقالبی این امکان محقق شود.

استان بوشهرمی تواند منطقه لجستیکی 
برای تجارت ایران با کشورهای بحرین 
نامزد سیزدهمین دوره   . و قطر باشد 
برنامه  جمهوری  ریاست  انتخابات 
تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی  ” ایران 
سرای من ” که از شبکه صداو سیمای 
استان بوشهر پخش شد بوشهر گفت : 
استان بوشهر به دلیل موقعیت تجاری 
که دارد می تواند به طور کامل در ارتباط 
با قطر و بحرین تجارت بزرگی را رقم 
بزند فاصله بیش از 300 کیلومتر نیست 
یعنی کمتر از فاصله بوشهر تا شیراز و 
اهواز؛ منطقه لجستیکی برای تجارت 
ایران با این دو کشور می تواند باشد و 
میلیاردها دالر می توانیم اینجا تجارت 
داشته باشیم.محسن رضایی افزود:  ۱0 
جزیره در استان بوشهر وجود دارد که 
کمترین استفاده از این ها می شود اگر 
یکی از این ها کنار سنگاپور بود سالی 
۲00تا300 میلیارد دالر از آن به دست 
می آوردند. حاال چطور این همه منابع 
در استان داریم، اما مورد استفاده قرار 
اقدام  نمی گیرد؟ ما در سند پیشرفت 
بوشهر مسئله تجارت  استان  و تحول 

و استفاده درست از جزایر را آورده ایم.
رضایی سپس خطاب به مردم استان 
شما  کامل  طور  به  من  گفت:  بوشهر 
از جنس شما  را  می شناسم خودم  را 
می دانم از ابتدای انقالب تاکنون حتی 
قبل از انقالب که من با شما در ارتباط 
استان  در   ۵۲ و   ۵۲ سال های  بودم، 
امروز  تا  داشتم  آمد  و  رفت  بوشهر 
همیشه به فکر بودم یک امکانی و توانی 
استان های جنوبی  بیاید که  به دست 
و هرمزگان  بوشهر  از خوزستان  ایران 
بتوانم کار موثری برای شما انجام دهم.

کانون  ما  عزیز  بوشهر  داد:  ادامه  وی 
انرژی ایران است، چه پارس جنوبی و 
پارس شمالی و چه در بعد ساحل، ۶۲۷ 
کیلومتر ساحل بسیار مهم و استراتژیکی 
ترانزیت،  امکان  دارد  وجود  بوشهر  در 
آن جا  که  ویژه  و  آزاد  مناطق  بنادر، 
جوانان  این ها  از  مهم تر  و  دارد  وجود 
بااستعداد و نخبه و مردم پرتالش فداکار 
استان و منطقه کشاورزی، موقعیت های 
فکر  بشنود  کسی  وقتی  گرشگری 
می کند نباید یک بیکار و فقیر در بوشهر 
باشد، اما وقتی این ها را مطالعه می کنند 
و در دهستان و شهر می روند می بینند 
فقر هست، بیکاری هست، یعنی درکنار 
ثروت بسیار بزرگ این استان محرومیت 

وجود دارد. چرا باید این طور باشد؟
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
تمام  برای  ما  دولت  گفت:  جمهوری 
این موارد در استان شما برنامه ریزی 
فناوری  گردشگری  برای  است  کرده 
اینکه فناوری های جدیدآنجا بیاید، برای 
اینکه زیرساخت های آنجا حل و فصل 
شود، برای اینکه قطار اصفهان- شیراز- 
بوشهر و قطار اصفهان –پاتاوه- کهگیلویه 
و بویراحمد به بوشهر وصل شود، تمام 
به  آورده ایم.  برنامه ریزی  در  را  این ها 
بسته  کشاورزی،  گردشگری،  بخش 
نظر  در  را  تبدیلی  صنایع  و  بندی 
معلمان،  مساله  داده ایم  گرفته ایم، 
کارگران، کشاروزان بازنشستگان را در 

برنامه در نظر گرفته ایم.
را  دولت  وقتی  کرد:  عنوان  رضایی 
تشکیل دادیم خودم خدمتتان می آیم 
و سند پبیشرفت اقدام وتحول استان 
بوشهر را در آنجا امضا می کنم با شما 
قرائت  را  برنامه ها  هم  می بندم  عهد 
می کنم و هم به شما قول می دهم که 

برنامه را عملیاتی کنیم.
وی تصریح کرد: دعا کنید و شما هم 
به صحنه بیایید و در ۱۴00 باز رویداد 
این  از  که  بیاورید  وجود  به  را  بزرگی 
مشکالت عبور کنیم و به سمت آینده 

حرکت کنیم.
انتخابات  دوره  سیزدهمین  نامزد    
ریاست جمهوری گفت: نهضت بزرگ 
می اندازیم،  راه  را  ایرانیان  سازی  خانه 
آورده  درصد   ۱0 پرداخت  با  مردم 
صاحب خانه می شوند و ۹0 درصد دیگر 

را بانک ها وام می دهند.
سرزمین  کرد:  اظهار  رضایی  محسن 
ایران بهترین قطعه عالم است، از چشم 
و  متنوع  اقلیم های  و  بدیع  اندازهای 
پوشش گیاهی و چهار فصل همیشه 
پر بازده آن طبیعتی را به وجود آورده 
است که گاهی جهان کوچکی در ایران 
ما شکل گرفته که از همه قاره های عالم 

قطعه ای در ایران ما وجود دارد.
اقوام،  سرزمین  ایران  افزود:  وی 
راواهای  و  غرور  از  سرشار  قبیله های 

ماالمال از پاکی و شور و مردمی پاک 
نهاد به زاللی چشمه های جوشان عالم 
است. هر صدفی را از گوهرش می توان 
شناخت، ایران را با ایران باید شناخت. 
نوابغش،  ادبیاتش،  هنرش،  طبیعتش، 
و  باشکوه  بناهای  و  مهمانوازش  مردم 
سابقه تاریخی و تمدنی چند هزار ساله 
ایران اسالمی حکایت از این گوهر پاک 

و کمیاب در عالم می کند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
انقالب  امام  هنر  داد:  ادامه  جمهوری 
اسالمی این بود که با کمک عشق به 
وطن و اسالم همه ایرانی ها را دور هم 
جمع کرد، انسجام بزرگی به وجود آورد 
و ما دوباره یکی شدیم، واحد شدیم و 

بلند شدیم روی قامت خود ایستادیم.
حرکتی از نو با دولتی نو

متاسفانه  اما  کرد:  اضافه  رضایی 
این  نادرست دولت ها در  سیاست های 
این  باعث شد که  اخیر  دو- سه دهه 
ایران  بلند  قامت  این  و  توانایی عظیم 
خم شود و در مقابل مشکالت احساس 
دست  آن  به  ناامیدی  بعضا  و  ناتوانی 
دهد. ما دوباره می خواهیم قیام کنیم بر 
روی پای خود بایستیم و حرکتی از نو 

را با دولتی نو آغاز کنیم.
در  ما  بزرگوار  امام  کرد:  تصریح  وی 
استان ها  همه  و  اقوام  اسالمی  انقالب 
را دور هم جمع کرد، یک اتفاق بزرگ 
به  اسالمی  انقالب  و  گرفت  صورت 
شرق  نه  و  غرب  نه  و  رسید  پیروزی 
ملت  مقابل  در  نتوانستند  هیچ کدام 
دوره  سیزدهمین  بایستند.نامزد  ایران 
انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: 
تحمیلی  در جنگ  امام  دوم  بار  برای 
اقوام را دور هم  همه استان ها و همه 
جمع کرد و در حالی که پنج استان 
ایران اشغال شده بود و بیش از چهل، 
پنجاه کشور پشت سر صدام حسین بود 
همه آن ها را به زباله دان تاریخ فرستاد.

محسن رضایی بیان کرد: آیا نمی توانیم 
بار دیگر همه استان ها و همه اقوام دور 
هم جمع شویم و دوباره حرکت سومی 
را آغاز کنیم، حتما امکان پذیر است با 
وجود رهبری فرزانه و جوانان غیرتمند 

چرا نتوانیم برای بار سوم قیام کنیم.
او یادآور شد: قیام فرهنگی اقتصادی، 
اقتصادی،  محاصره  شکستن  قیام 
برای  قیام  بزرگ،  پیشرفت های  قیام 
زندگی های بهتر و قیام برای تشکیل 
اینکه  برای  قیام  و  دولت وحدت ملی 
همه ایرانی ها ایرانی هستند و شهروند 
درجه یک و درجه ۲ در قاموس نظام 

جمهوری اسالمی وجود ندارد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری بیان کرد: این طور نیست که 
از قبل انتخابات مهندسی شده باشد و 
فردی بیرون بیاید، این شما هموطنان 
را  صندوق ها  سرنوشت  که  هستید 
که  گفت  خواهید  و  می کنید  تعیین 
اصلی در دست  انتخاب  و  اصلی  اراده 
شماست، آری ما دوباره می خواهیم آغاز 

کنیم.
قیام  سوم،  قیام  کرد:  تصریح  رضایی 
برای  بهزیستی،  برای  بهتر  زندگی 
و  کارگران  و  کشاورزان  سربلندی 
معلمان و بازنشستگان، برای زدودن غم 
و غضه از چهره بهترین مردمان روی 
پیشرفت  برای  ها،  ایرانی  یعنی  زمین 
بلند  قله های  به  برای دستیابی  ایران، 

است.
قرار نیست تهران استان ها را استثمار 

کند
وی خاطرنشان کرد: همان طوری که در 
انقالب و دفاع مقدس ما چنین کاری 
را کردیم، اما شرطی که دارد این است 
که همه با هم حرکت کنیم. ایران برای 
برای  زندگی  همه،  برای  دولت  همه، 
همه، ثروت برای همه، قدرت برای همه 
و ما این کار را با تکیه بر حمایت های 

شما انجام خواهیم داد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری بیان کرد: ما دوباره استان ها 

می آوریم.  میدان  به  را  ایرانی  اقوام  و 
اقتصادی درست می کنیم،  مناطق  ما 
استان ها  به  مسئولیت  و  اختیارات 
در  اگر  یعنی  گفت:  می دهیم.رضایی 
یک استانی مردم سپرده هایشان را در 
بانک گذاشتند این سپرده ها در همان 
جا باید سرمایه گذاری شود. نه اینکه از 
هر استانی ۴0 درصد سپرده های مردم 
به تهران بیاید و از تهران تبدیل به ارز 
بالعکس  این را  شود و خارج شود. ما 
خواهیم کرد، قرار نیست تهران استان ها 
را استثمار کند و خارج از ایران تهران را 

استثمار کند.
نویی  استثمار  با  ما  کرد:  عنوان  وی 
از  مردم  ثروت  و  انسانی  نیروهای  که 
تهران  از  و  می آید  تهران  به  استان ها 
و  می دهیم  پایان  را  خارج،  به  می رود 
اختیارات و قدرت می دهیم و قطب های 
این طور  اقتصادی درست می کنیم و 
نخواهد بود که از تهران یک نسخه واحد 

برای همه استان ها صادر شود.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری بیان کرد: در دولت ما دولت 
اقدام و تحول است، دولت پایان دادن به 
وعده های بی پشتوانه است، زمان شعار 
تمام شده و زمان اقدام است و برای هر 
استانی برنامه خاص آن استان با کمک 
مردمان خود استان تنظیم شده است 
و هبچ استانی نیست که برایش نسخه 
نشده  نوشته  استان  خود  مخصوص 
استانی  هر  کرد:  اظهار  باشد.رضایی 
اقلیم، طبیعت و مردم خاص خودش 
خاص  نسخه  استانی  هر  و  دارد  را 
واحد  نسخه  می خواهد،  را  خودش 
نوشتن از تهران برای همه استان ها به 
معنای نادیده گرفتن ظرفیت ها، مزیت 
مردم  استعدادهای  و  قابلیت ها  ها، 
هر استانی است، دولت ما متناسب با 
و  قابلیت ها  و  استعدادها  ظرفیت ها، 
توانایی های هر استان نسخه پیشرفت و 
بهبود زندگی را در آن استان تهیه کرده 

ایم و اجرا خواهیم کرد.
هر استانی نسخه خودش را می خواهد

وی گفت: البته برخی از مسایل عمومی 
است، مثل یارانه ۴۵0 هزار تومانی که 
برای همه استان ها است، اما برخی از 
آن  خاص  که  استان  هر  فعالیت های 

استان است باید تهیه و اجرا شود.
انتخابات  دوره  سیزدهمین  نامزد 
ریاست جمهوری ادامه داد: هر استانی 
دولت  و  می خواهد  را  خودش  نسخه 
اما  کرد،  خواهد  اقدام  آن  براساس  ما 
این کافی نیست ما اختیارات تصمیم 
سازی و تصمیم گیری را هم به همان 
استان می دهیم که مناطق اقتصادی و 

قطب های اقتصادی به وجود بیاید.
مثال  کرد:  تصریح  رضایی  محسن 
شمال  به  می تواند  آذربایجان  استان 
عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان تجارت عظیمی داشته باشد، 
یا سیستان و بلوچستان می تواند هم به 
افغانستان هم به پاکستان و هم در یای 
مبادالت عظیمی  هندوستان  و  عمان 

داشته باشد.
با آسیای مرکزی،  افزود: خراسان  وی 
و  فارس  خلیج  شمال  با  خوزستان 
کویت و عراق، کرمانشاه و ایالم و سایر 
استان های ما خراسان شمالی و جنوبی 
و اصفهان و اراک هرکدام به اندازه یک 

کشور می توانند تولید کنند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
از  بسیاری  کرد:  عنوان  جمهوری 
کشورهای اروپایی کمتر از استان های ما 
هستند، ۲۵ کشور اروپایی سرزمینشان 
در سرزمین ما جا می گیرد، ایران خیلی 
بزرگ است. مشروط به اینکه همه اقوام 
و همه استان ها همان طوری که همه در 
انقالب و دفاع مقدس به صحنه آمدند 
در دولت اقدام و تحول همه مردم را به 
صحنه می آوریم و تمام ایران تبدیل به 

کارگاه های اقتصادی خواهد شد.
رضایی بیان کرد:، اما مشروط به اینکه 
از  و  باشند  داشته  نشاط  ما  جوانان 

ظرفیت های همه زنان استفاده کنیم، 
شور و نشاط را در کشور ایجاد کنیم 
و آزادی های اجتماعی را در چارچوب 
جوانان  به  مرتب  کنیم،  رعایت  قانون 
بدهیم  آموزش  را  آن ها  و  ندهیم  گیر 
و  ببریم  باال  را  توانایی  و  مهارت ها  و 
اگر این کار را انجام بدهیم چرا نتوانیم 
زندگی مردم را بهبود دهیم و ایران را به 

قله های بزرگ برسانیم.
وی تاکید کرد: من این تجربه را دارم، 
دولت ما این تجربه را دارد که چگونه 
از جوانان و همه اقوام می توان همه را 
بزرگ  کارهای  و  کرد  جمع  هم  دور 
انجام داد.  مثل آزادسازی خرمشهر را 
سرما  درجه   ۴0 با  ازمناطقی  افرادی 
حرارت  درجه   ۵0 با  خوزستان  در 
آمده بودند حتی کسانی که فارسی بلد 
نبودند، اما چطور دست ها گره خورد و 

پشت به پشت هم دادند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: یک بار دیگر دولت ما 
می خواهد چنین وحدت ملی همچون 
دوران دفاع مقدس را به وجود بیاورد 
و چپ و راست کردن و این قوم و آن 
قوم کردن، پارتی بازی ها و بی عدالتی ها 
را  کار  این  ما  و  برود  کنار  باید  همه 

خواهیم کرد.
رضایی تصریح کرد: آیا بیرون کردن فقر 
و گرانی و بیکاری و تبعیض، اهمیت و 
ارزش آن کمتر از بیرون کردن سربازان 
به  است.  خرمشهر  از  حسین  صدام 
با  دیگر  بار  یک  ما  دولت  خدا  فضل 
و  پروردگار  اذن  و  مردم  شما  کمک 
حمایت های بیکران حضرت، ولی عصر 
و سیاست های داهیانه رهبرانقالب ما 

این کار را خواهیم کرد.
استانداران از مردم همان منطقه انتخاب 

می شوند
این  به  رسیدن  برای  اما  افزود:  وی 
ایده بزرگ، ما چند خط مشی داریم 
و  اقدام  دولت  استانداران  اینکه  یکی 
تحول را از مردم همان استان انتخاب 
و  استان  ایران در هر  کنیم، سرزمین 
که  است  بزرگی  مردان  دارای  قومش 
مورد غفلت قرار گرفته اند و ما پارتی 
بازی نمی کنیم.نامزد سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: 
برای استانداری برای مثال ۱0 نفر نامزد 
می شوند و مجمعی از نخبگان تشکیل 
می شود و با نمره بندی دو یا سه نفر از 
میان آن نخبگان به دولت ما پیشنهاد 
می شود و یک بار دیگر ارزیابی می کنیم، 
لذا یک تیم سه نفره از فرزندان همان 
توانمندی  و  تخصصص  که  را  استان 
و  باند  هر  از  خارج  و  دارند  مشخصی 
و  می کنیم  انتخاب  هستند  جناحی 
اختیارات می دهیم و ما در بعد اقتصاد 

این اختیار را به استان ها می دهیم.
رضایی بیان کرد: مساله دوم این است 
امکانات  طریق  از  می کنیم  که کمک 
اختیار  در  که  اطالعاتی  و  پژوهشی 
داریم به مدیران می دهیم و همفکری 
انجام  پژوهشی  کارهای  و  می کنیم 

می دهیم.
وی عنوان کرد: مساله دیگر این است 
که ما با همه توان دولت اقدام و تحول 
پشت سر استاندارها و مناطق می آید 
اطالعات و همفکری می کنیم، اما اجازه 
و  بگیرند  تصمیم  خودشان  می دهیم 

حمایت می شوند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
ما  توجه  اولین  کرد:  تاکید  جمهوری 
به اقشار آسیب پذیر همچون معلمان، 
کارکنان  حتی  و  کشاورزان  کارگران، 
دولت خواهد بود و عالوه بر یارانه ۴۵0 
هزار تومانی، مساله اشتغال و تولید را در 
استان ها با حمایت دولت مرکزی انجام 

می دهیم.
نهضت بزرگ خانه سازی ایرانیان

رضایی بیان کرد: کار بزرگ دیگر این 
سازی  خانه  بزرگ  نهضت  که  است 
ساخت  می اندازیم،  راه  را  ایرانیان 
هزینه  میلیون   3۲0 متری   ۸0 خانه 
می خواهد، ما می خواهیم مردم با ۱0 
درصد آورده یعنی 30 میلیون تومان 
صاحب خانه شوند و ۹0 درصد دیگر 
را بانک ها وام می دهند و سود بانکی را 
دولت پرداخت می کند. خانه در وثیقه 
بانک می ماند. مالکیت مربوط به مردم 

است.
برخی ها  شاید  حاال  کرد:  تصریح  وی 
بگویند این شدنی نیست، اما من تعجب 
می کنم از کسانی که در اروپا و آمریکا 
درس خواندند افکار غربی را می آورند، 

اما تجارت خود را نمی آورند.

محسن رضایی میرقائد :

به دنبال کار موثری برای استان های جنوبی هستم

سیاسی



سال هفتم /  شماره 823  /  چهارشنبه  26  خرداد  ماه 1400  / 5 ذی القعده 1442 /  16  ژوئن 2021   اخبار کوتاه4

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش:
۶۳ هزار رأی اولی البرز آماده شرکت

 در انتخابات شدند
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش البرز 
گفت: ۶3 هزار و ۲00 دانش آموز دختر و پسر رأی اولی این 
استان با شعار»من رأی می دهم « آماده شرکت در انتخابات 

۲۸ خرداد ماه ۱۴00 شده اند. 
فرشته فهمیده روز سه شنبه درگفت و گو با ایرنا اظهارداشت: 
دانش آموزان رأی اولی ایران کوچک روز ۲۸ خرداد ماه ۱۴00 
به جهاد و فرمان سیاسی- اجتماعی رهبر معظم انقالب لبیک 

می گویند.
وی خاطرنشان کرد: دانش آموزان رأی اولی با حضوری پرشور 
و آگاهانه برگ زرین دیگری را در تاریخ شکوهمند انقالب 
اسالمی ایران رقم می زنند تا رییس جمهور آینده ایران اسالمی 

با رأی باال با مردم دنیا سخن بگوید.
فهمیده  با اشاره به اینکه در شرایط کنونی که دشمنان به دنبال 
کم رنگ کردن مشارکت مردم در انتخابات هستند،یادآورشد: 
نسل نو همگام با سایر اقشار مردم می آید تا خط قرمز روی 
اهداف ضد اسالمی  دشمنان بکشد و در مشارکت سیاسی 
نمره بیست را در کارنامه ملی انتخابات ۲۸ خرداد با انتخاب 

اصلح به  ثبت برساند.
وی تصریح کرد: دانش آموزان رأی اولی در نخستین تجربه 
مشارکت سیاسی خود درتعیین سرنوشت ملی در کنار مادران 
،پدران ، برادران و خواهران خویش حضور پیدا می کنند تا 

بگویند ایران را دوست دارند و سربازانقالبند.
فهمیده اضافه کرد: به منظور آگاهی بخشی به دانش آموزان 
رأی اولی در زمینه مردم ساالری دینی و انتخابات، وبینارهای 
روشنگری با موضوع مشارکت حداکثری در انتخابات و انتخاب 
اصلح در بستر شبکه شاد کانال معاونت پرورشی و فرهنگی با 

حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد.
وی راه اندازی پویش های انتخاباتی با عنوان » من رأی می 
دهم« ، » رای من، سرنوشت من« ،» من ایران را دوست 
پادکست،  نوشته،  عکس  مسابقه،   » انقالبم  سرباز  و  دارم 
دلنوشته، نماهنگ، سرود ، تهیه و انتشار توصیه های امام 
راحل، شهدای گرانقدر از جمله شهید حاج قاسم سلیمانی 
و رهبرمعظم انقالب درخصوص انتخابات، حضور حداکثری 
مردم و انتخاب اصلح را از جمله ویژه برنامه های فرهنگی –

تربیتی معاونت پرورشی و فرهنگی در بستر شاد برای دانش 
آموزان رأی اولی ذکر کرد.

البرز  پرورش  و  آموزش  اداره کل  وفرهنگی  پرورشی  معاون 
ادامه داد: اجتماع رأی اولی های استان البرز با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی در فضای باز با سخنرانی نماینده ولی 
فقیه دراستان البرز و امام جمعه کرج در راستای شور انتخاباتی 

و انتخابات آگاهانه برگزار می شود.
وی تاکید کرد: شرکت درانتخابات یک وظیفه ملی است زیرا 
همه ما باید با مشارکت در عرصه های ملی و انقالبی نسبت به 
امام و شهدا ادای دین کنیم و به سرنوشت کشور اهمیت دهیم.

استان البرز ۴۷3  هزار دانش آموز دارد.

۱۳۰ بنای تاریخی در چهارمحال و 
بختیاری نیازمند مرمت اضطراری است

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱30 بنای تاریخی 
در این استان به مرمت اضطراری نیاز دارد و نیازمند تخصیص 

اعتبارات مورد نیاز است. 
کوروش بابائیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: برای 
مرمت اضطراری این تعداد بنای تاریخی به ۱۸0 میلیارد ریال 
اعتبار نیاز است، این در حالی است که در سال ۱3۹۹ تنها ۱3 
میلییارد ریال اعتبار استانی برای مرمت بناهای تاریخی استان 

اختصاص یافت که به هیچ وجه پاسخ گو نیست.
تاریخی  بناهای  برخی  تغییر کاربری  بابائیان تصریح کرد: 
مرمت، حفظ  به منظور  سرمایه گذار  با هدف جذب  استان 
اقتصادی  رونق  و  اشتغال  ایجاد  بناها،  این  نگهداری  و 
مناطق مختلف در دستور کار میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی قرار دارد اما هنوز با استقبال سرمایه گذاران 

مواجه نشده است.
وی یادآور شد: هم اکنون چهار هزار و ۸00 محوطه، ابنیه، بقاع 

متبرکه و آثار تاریخی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.
بابائیان اظهار داشت:  این استان ۷۶0 اثر تاریخی، ۴۶ اثر 
تعیین حریم، ۱۲ هزار شی منقول، ۲۴ هزار شی فرهنگی 
 ۱۵ تاریخی،  بافت  روستای  سه  تاریخی،  ارزش  دارای 
روستای هدف گردشگری موجود است و ۲3 موزه دولتی، 

خصوصی و مشارکتی فعالیت دارد.
تاریخی  غیرمنقول  آثار  از  حفاظت  برای  ایرنا،  گزارش  به 
مانند بناها و محوطه ها عالوه بر ثبت این آثار در فهرست 
آثار ملی کشور، عرصه و حریم آن ها نیز تعیین و مصوب 
از  تاریخی  آثار  برای  قانونی  حریم  می شود.تعیین 
پیرامونی  محیط  در  غیرمجاز  حفاری های  و  ساخت وساز 
آن ها جلوگیری کرده و به حفظ موجودیت و یکپارچگی 

آثار کمک می کند.

استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
شریف  مردم  از  بیانیه  صدور  با  خوزستان 
استان خوزستان جهت حضور در انتخابات 

دعوت به عمل آورد.
حضور  نماد  جمهوری  ریاست  انتخابات 
و  اجرایی کشور  مدیریت  تعیین  در  مردم 
به بیانی دیگر رقم زدن سرنوشت اجتماعی 
خود می باشد اگرچه این فرآیند در زمان 
کوتاهی رخ می دهد اما آثار آن می تواند 
شود  مردم  رنج  یا  و  بهره  باعث  سالها  تا 
در  مردم  آفرینی  نقش  یعنی  موهبت  این 
نشان  اجرایی  های  مسئولیت  ترین  مهم 
وقتی  خصوصا  دارد  اسالمی  نظام  بلوغ  از 
مدعی  کشورها  از  بعضی  وضعیت  به  نظر 
دیده  آنچه  شود  می  انداخته  دموکراسی 
نمی شود نقش مردم است که در البالی 

دروغ پردازی ابررسانه ها اثری از آن یافت 
نظام  تنومند  که درخت  اکنون  نمی شود 
با  و  شده  محکم  هایش  ریشه  اسالمی 
و  گردیده  آبیاری  واالمقام  شهیدان  خون 
رنجور  ما  مردم  است  پیداکرده  استحکام 
بعضی  توجهی  بی  و  ها  کاری  کم  از 
مند  گالیه  اندرکاران  دست  و  مسئولین 
شرایط مختلف خصوصا وضعیت اقتصادی 
و معیشتی می باشند که این خود محصول 
خالء حضور تفکر انقالبی و حزب الهی در 
عرصه خدمت گزاری می باشد اکنون باید 
آزمون  این  در  پرشور  حضور  و  تالش   با 
بزرگ و انتخاب اصلح و فعلیت بخشیدن به 
دولت جوان و حزب الهی تالش کنیم تا با 
روی کار آمدن عناصر خدمتگزار و با نشاط 
ان شاء اهلل مشکالت جامعه خصوصا اوضاع 

اقتصادی رو به سامان رود و آنچه شایسته 
آینده  در  را  است  عزیز  ایران  ملت شریف 
هماهنگی  شورای  باشیم.  شاهد  نزدیک 
ضمن  خوزستان  استان  اسالمی  تبلیغات 
ارج نهادن به دغدغه ها و نگرانی های مردم 
عزیز و سلحشور ایران از آحاد امت اسالمی 
و  عزیز  های  خوزستانی  خصوصا  ایران 
غیرتمند دعوت می نماید که برای نشان دادن 
شکوه اسالم و ایران سربلند به میدان آمده و با 
حضور در این عرصه سرنوشت ساز و انتخاب 
فرد اصلح با عنایت به معیار عدالتخواهی و 
خدمتگزاری خالصانه به مردم که در بیانات 
گرفته  قرار  تاکید  مورد  انقالب  عزیز  رهبر 
است دست رد به سینه دشمنان خونخوار 
و جنایتکار بشریت زده و آنان را که امروز 
متحدالقول شده اند و با تمام قوا در شیپور 

تحریم انتخابات می دمند مایوس نمایند.
ملت  برای  اقتدار  و  عزت  متعال  خداوند  از 
و  خواستاریم  ایران  صالبت  با  و  نجیب 
امیدواریم ثمره انتخابات پیش رو آسایش و 

اقتدار برای هموطنان عزیز باشد.
اللهم عجل لولیک الفرج 

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان خوزستان

علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی 
خصوص  در  توضیحاتی  اصفهان  استان 
ارایه کرد  فعالیت های بازآفرینی این استان 
و با بیان این که هم اکنون ۲0 پروژه از دو 
دست  در  اصفهان  شهر  در  اعتباری  ردیف 
کالسه   ۹ مدرسه  احداث  گفت:  اجراست، 
مجتمع  تکمیل  نجف آباد،  صالح آباد  محله 
با  کاشان  کارگر  محله  ورزشی  فرهنگی- 
تکمیل  پروژه  ۲0درصد،  فیزیکی  پیشرفت 
محوطه سازی برج کبوتر و محوطه پیرامون 
واقع در محله کوچه باغ شاپورآباد، مشارکت 
در احداث مجموعه فرهنگی امام صادق)ع( 
محله همت آباد اصفهان با ۱۵ درصد پیشرفت 
در  محله  سرای  دو  احداث  پروژه  فیزیکی، 
محله جوی آباد خمینی شهر و پروژه مرمت و 
بهسازی بازار تاریخی نطنز از جمله پروژه های 

در دست اجرا به شمار می روند.
این  بازآفرینی  پروژه های  دیگر  قاری قرآن 
استان را اینگونه برشمرد و گفت: مشارکت 
در احداث سالن چند منظوره )فرهنگسرا-فاز 
۱( در محله صالح آباد نجف آباد با پیشرفت 
فیزیکی ۹۵درصد، مشارکت در اجرای سقف 
و بدنه بازار خمینی شهر با پیشرفت فیزیکی 

۱۵درصد و احداث زمین چمن مصنوعی در 
محله وازیچه خمینی شهر با پیشرفت فیزیکی 
به  استان  این  پروژه های  دیگر  از  ۱0درصد 

شمار می رود.
فضای  احداث  این  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
آموزشی، ورزشی و بازارچه صنایع دستی در 
محله چاوشی شهرضا، بازسازی محور راسته 
بازار اردستان با پیشرفت فیزیکی ۱0درصد، 
احداث مجتمع فرهنگی- ورزشی و اجتماعی 
محله کوشک با پیشرفت فیزیکی ۱0 درصد، 
پروژه احیا و بهسازی )مرمت خانه تاریخی 
جنگجویان( محله هارونیه اصفهان و احداث 
آران  شهرستان  آباد  یحیی  آموزش  مرکز 
را  فیزیکی ۹۷درصد  پیشرفت  با  بیدگل  و 

می توان به موارد باال افزود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در 
توضیح  نیز  پروژه ها  این  اعتبارات  خصوص 
داد: مبلغ ۵۲ هزار و ۶00 میلیون ریال جهت 
از محل  بازآفرینی شهری  پروژه های جاری 
و  ایران  شهری  بازآفرینی  شرکت  اعتبارات 
مبلغ ۶۱ هزار میلیون ریال از محل اعتبارات 
بند الف تبصره ۱۸ صندوق توسعه ملی برای 

این پروژه ها تخصیص داده شده است.

استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  گفته  به 
اصفهان برای سال جاری نیز  چهار پروژه از 
محل ردیف های اعتباری شرکت بازآفرینی 
شهری ایران و هشت پروژه از محل اعتبارات 
ملی  توسعه  صندوق   ۱۸ تبصره  الف  بند 

پیش بینی شده است.
فعالیت های  مهم ترین  به  اشاره  با  وی 
غیررسمی  سکونتگاه های  در  شده  انجام 
عنوان کرد: احداث و بهره برداری از پایگاه 
جوی آباد،  محله  اعتصامی  پروین  سالمت 
اجتماعات  سالن  از  بهره برداری  و  احداث 
قرطمان  محله  عمومی  بهداشت  آموزش 
از  بهره برداری  و  احداث  و  خمینی شهر 
محله  تختی  پهلوان  جهان  ورزشی  سالن 
قشقایی شهرضا از جمله فعالیت های انجام 

شده در این خصوص است.
وی ادامه داد: عالوه بر این واگذاری یک قطعه 
زمین به شهرداری خمینی شهر جهت احداث 
پاسگاه نیروی انتظامی در محله جوی آباد به 
منظور پیشگیری و مبارزه با مفاسد اخالقی 
محله  اجتماعی  و  فرهنگی  بزهکارهای  و 
مجازی  آموزش  دوره های  برگزاری  مذکور، 
دراحداث  و مشارکت  موضوعات مختلف  با 

حصه)ارزنان  محله  در  رستم  ورزشگاه 
زینبیه( اصفهان با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار 
میلیون ریال از دیگر فعالیت های انجام شده 
در سکونتگاه های غیررسمی و افزایش کیفیت 

زندگی در این محالت به شمار می رود.
ایران،  شهری  بازآفرینی  شرکت  گزارش  به 
قاری قرآن با اشاره به این که استان اصفهان 
با ۱0۷ شهر، وسیع ترین شبکه شهري در 
تصریح  داراست،  را  کشور  استان های  بین 
اراضي  از  اکنون حدود ۱۴هزار هکتار  کرد: 
شهري استان اصفهان در بافت های فرسوده 

و ناکارآمد شهری قرار دارد، ۸ هزار و ۱00 
هکتار از این پهنه ها به عنوان بافت فرسوده 
میانی شناسایی شده و  3هزار و ۷۸3  هکتار 
و ۲  حاشیه ای  و  غیررسمی  سکونتگاه های 
هزار و ۲00 هکتار آن بافت تاریخی است که 
این میزان بیش از ۱0 درصد کل بافت های 
فرسوده و ناکارآمد کشور را شامل می شود. 
همچنین بر اساس مطالعات و تحقیقات به 
و  حاشیه ای  بافت های  تاکنون،  آمده  عمل 
 ۵0 برگیرنده   در  غیررسمی  سکونتگاه های 
محله با جمعیتی بالغ بر ۴۵0 هزار نفر است.

رئیس محیط زیست فوالد مبارکه با اشاره 
به آالیندگی بسیار اندک فوالد مبارکه گفت: 
شرکت  این  در  آالیندگی ها  انتشار  میزان 
بسیار کمتر از استانداردهای محیط زیستی 
است. به عالوه این آالیندگی توسط سازمان 

محیط زیست پیوسته رصد می شود.
بهنام کاویانی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین 
درباره پروژه های زیست محیطی فوالد مبارکه 
اظهار کرد: به دلیل اهمیت موضوع محیط 

زیست برای شرکت فوالد مبارکه، این شرکت 
محیط  حفظ  برای  را  مختلفی  پروژه های 

زیست تعریف و اجرا کرده است.
وی افزود: از این میان می توان به پروژه های 
»سیستم مکانیزه شارژ کنستانتره در بخش 
بزرگ  مخزن   ۲ »ساخت  ریز«،  کامیون 
ریزدانه آهک در ناحیه آهن سازی و واحد 
آهک پزی«، »فروش و خارج کردن ضایعات 
غبار  انتشار  از  جلوگیری  و  آهک  ریزدانه 

پایش  به هوا«، »نصب سیستم های  آهک 
نیروگاه  از  بازیافت حرارت  »پروژه  آنالین«، 
»ایجاد  آالینده ها«،  کاهش  جهت  گازی 
شبکه انتقال پساب شهری به فوالد مبارکه«، 
»ایجاد تصفیه خانه پساب شهری در فوالد 
مبارکه«، »سامانه پایش آنالین پارامترهای 
پساب«، »نصب سیستم پایش آنالین بر روی 
دودکش های واحد نیروگاه بخار، واحد ورق 
رنگی، واحد نورد گرم، واحد گندله سازی و 
غبارگیرهای ناحیه فوالد سازی«، »در حال 
ساخت سالن های سند بالست و رنگ آمیزی 
ناحیه فوالد سازی و ناحیه تعمیرگاه مرکزی« 
و »ساخت و نصب غبارگیر بر روی بافر بین 

واحد احیا مستقیم ۲« اشاره کرد.
افزود:  مبارکه  فوالد  زیست  محیط  رئیس 
در حال حاضر قرار است همه پسماندهای 
توسط  مبارکه  فوالد  شرکت  از  خروجی 
سامانه ثبت پسماند این سازمان رصد شود 
و به شرکت هایی توانمند و مورد تایید این 

سازمان انتقال داده شود.
پایش  و  نصب  مورد  در  همچنین  کاویانی 

آنالین تجهیزات نیز گفت: میزان آالیندگی 
تجهیزات و دودکش ها در این شرکت رصد 
میزان  که  است  حالی  در  این  می شود. 
از  تعدادی  توسط  شرکت  این  آالیندگی 
محیط  سازمان  اعتماد  مورد  شرکت های 
زیست بدون هماهنگی قبلی با فوالد مبارکه 
رصد می شود بنابراین میزان آالیندگی فوالد 
مبارکه بسیار کمتر از استانداردهای تعیین 

شده و موجود است.
وی درباره تصفیه و بازچرخانی آب در فوالد 
میلیون  الی ۶  ساالنه ۴  گفت:  نیز  مبارکه 
مبارکه  فوالد  در  نیاز  مورد  آب  مترمکعب 
توسط فرایند بازچرخانی تولید می شود که 
نیاز به آب خام در این شرکت را به شدت 
حفظ  به  نیز  شایانی  کمک  و  داده  کاهش 
محیط زیست داشته است. همچنین پروژه 
فوالدسازی  ناحیه  سقفی  غبارات  کاهش 
نیز تعریف شده که در دست اقدام است و 
با بهره برداری از آن در آینده میزان غبارات 

ناشی از این ناحیه تقریبا به صفر می رسد.
رئیس محیط زیست فوالد مبارکه ادامه داد: 

پروژه هایی که تاکنون در فوالد مبارکه اجرا شده 
توانسته بیش از ۹۵ درصد از آلودگی موجود 
را مهار کند. سایر موارد نیز مربوط به برخی 
رخدادهای غیرقابل کنترل مانند تاثیر بروز باد 
های شدید یا گرد و غبار ناشی از حمل و نقل و 
یا خالی کردن بار کامیون ها است که پروژه ها و 
اقدامات موثری برای این بخش نیز تعریف شده 

و به زودی اجرا می شود.
کاویانی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین 
میزان  شده،  انجام  اندازه گیری های 
آالینده های منتشر شده بسیار کمتر از حد 
مجاز است. برای مثال میزان انتشار گازهای 
CO، NO ،SO۲ و ذرات معلق خروجی از 
دودکش در فوالد مبارکه به ترتیب ۴۷۴، 
۴۷، ۹۶ و ۸۱ میلی گرم بر نرمال مترمکعب 
است در حالی که استانداردهای ملی این 
 ۱۴00  ،۱000  ،۲۲00 ترتیب  به  حوزه 
است.  مکعب  متر  بر  گرم  میلی   ۲00 و 
میزان  می دهد  نشان  وضوح  به  آمار  این 
شدت  به  مبارکه  فوالد  شرکت  آالیندگی 

کمتر از استانداردهای این حوزه است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: در سال 
گذشته 3۹۷ هزار نفر از خدمات پیشگیری از 
استان  بهزیستی  مراکز  اجتماعی  های  آسیب 
نظارت  کمیته  جلسه  شدند  برخوردار  قزوین 
با حضور  بر مراکز ماده ۱۵ و ۱۶  و هماهنگی 
محسن روشن پژوه معاون پیشگیری و درمان 
و  مدیرکل  وارثی  بهزیستی،  سازمان  اعتیاد 
معاونان بهزیستی استان روز دوشنبه در محل 

اداره بهزیستی قزوین برگزار شد.
بیشترین  گفت:  نشست  این  در  وارثی  علیرضا 
اعتیاد  تاثیر  تحت  قزوین  بهزیستی  فعالیتهای 
قرار گرفته و در حوزه مرکز درمان دادگاه مدار 
اقدامات موثر و مفیدی در راستای کاهش آسیب 
های ناشی از اعتیاد انجام شده و توانسته مورد 

توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: توسعه خدمات در حوزه اعتیاد باید 
همچنان با کمک سایر دستگاههای مرتبط ادامه 
با استفاده از ظرفیت همه مراکز جامع،  یابد و 

شلتر و dic  به سمت علمی شدن فعالیت ها 
حرکت کنیم.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: بر 
اساس ارزیابی سال ۹۶ میانگین شیوع اعتیاد در 
کشور ۵.۴ درصد و در استان برای مردان ۲.۹۷ 
درصد و زنان ۹ درصد بود که ما در میانه جدول 
کشوری قرار داشتیم اما در سال های اخیر رتبه 

دار شده ایم که باید برای آن تدبیر کرد.
وارثی گفت: با داشتن ۱۴ مرکز اقامتی، دو مرکز  
dic ، دو مرکز کاهش آسیب، تعداد 3 سرپناه، 
یک موبایل ون، همچنین 3 مرکز توانمندسازی، 
یک باشگاه مثبت، یک مرکز جامع و یک مرکز 
در  مرکز  مجموع ۲۷  در  و  مدار  درمان  دادگاه 

خدمت آسیب دیدگان هستیم.

خدمات  بهزیستی  مراکز  از  نفر  هزار   3۹۷
پیشگیری گرفتند

بیان کرد: در  قزوین  استان  بهزیستی  مدیرکل 
سال  در  استان  بهزیستی  پوشش  تحت  مراکز 
گذشته بیش از 3۹۷  هزار و ۵۸۶ نفر خدمات 

پیشگیری گرفتند.
وارثی گفت: در مراکز اقامتی ۱۸0۴ نفر، پذیرش 
بیماران متجاهر ۶۹3 نفر، مراکز جامع ۱0۱ نفر، 
در شلترها تعداد ۲3۶ نفر و مراکز توانمندسازی 
۵۴ نفر، موبایل ون 333 نفر، خدمات گرفتند و 
در مراکز  dic هم ۵۷۲ نفر از افراد آسیب دیده 

خدمات گرفتند.
وی اظهارداشت: فعال شدن مراکز دادگاه درمان 
مدار در شهرستانها از موضوعات قابل پیگیری 

است و اگر سازمان بهزیستی منابع مالی آن را 
تامین کند می توانیم این مراکز را توسعه بخشیم.

یادآورشد:  قزوین  استان  بهزیستی  مدیرکل 
مرکز جامع بهزیستی قزوین در دهه فجر سال 
قبل افتتاح شد و تاکنون ۱۵۴ نفر در این مرکز 

پذیرش شدند و خدمات گرفتند.
سال ۹۶  از  مدار  دادگاه  درمان  افزود:طرح  وی 
همزمان با ۵ استان دیگر  در قزوین اجرا شده که 
با رویکرد سالمت محور و تامین فضای عمومی 
امن و بهداشتی با حفظ کرامت و منزلت انسانی 
درمانی  خدمات  ارائه  زمینه  دیده،  آسیب  افراد 
استاندارد و مشاوره و مراقبت بعد از خروج افراد 

بهبود یافته بخوبی مهیا شده است.
حضور  و  نظارت  با  مرکز  این  در  گفت:  وارثی 

فنی  تیم  استقرار  با  مدار  دادگاه  درمان  قاضی 
سه  در  شناس  روان  و  مددکار  پزشک،  شامل 
سطح غربالگری عمومی، قضایی و بالینی فعالیت 
می شود و معتادان متجاهر با نظر تیم فنی برای 
درمان به مراکز درمانی اقامتی سرپایی و انجمن 
معتادان گمنام و جمیعت کنگره ۶0  ارجاع می 
شوند و پس از ترخیص هم مراقبت ها ادامه دارد.

وی افزود: در سال گذشته ۶3۷ فقره پرونده و 
امسال پرونده ۲۱0 بیمار معتاد در سامانه نجات 
برای  یافته  بهبود  بیمار  ثبت شده و تعداد ۵۲ 

معاضدت قضایی معرفی شدند.
بیمار   ۱0۴ گذشته  سال  در  یادآورشد:  وارثی 
به کمیته امداد معرفی شدند که ۸3 نفر تحت 
پوشش قرار گرفتند و امسال ۱۷۶ نفر هم به بیمه 

سالمت برای صدور دفترچه درمانی ارجاع شدند.
کرد:  بیان  قزوین  استان  بهزیستی  مدیرکل 
معرفی ۱۱۵ نفر به اداره ثبت احوال برای دریافت 
شناسامانه و کارت ملی هویت، غربالگری ۲۹۱ 
نفر و معرفی ۱۴۷ نفر به مراکز فنی و حرفه ای و 
معرفی 3۶۱ نفر به بانکها برای دریافت تسهیالت 

از دیگر اقدامات انجام شده است.
افزایش درصد پاکی افراد در درمان دادگاه مدار

وارثی در ادامه گفت: در مراکز درمان دادگاه مدار 
در سال گذشته ۶۹3 نفر پذیرش شدند که درصد 
پاکی آنها به 30 درصد رسید و امسال ۲3۸ نفر 
پذیرش شدند که میزان پاکی افراد به ۶۹ درصد 

رسیده است.
وی اضافه کرد: در شرایطی که پیش بینی می 
کنیم حدود ۱۵00 معتاد متجاهر داشته باشیم 
هنوز  مرکز ماده ۱۶ نداریم و در مراکز ماده ۱۵ 
هم شرایط نگهداری این افراد وجود ندارد و با 

چالش های جدی مواجه شده ایم.

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان خوزستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان

 هم اکنون 2۰ پروژه بازآفرینی شهری در این استان در دست اجراست و برای سال جاری 
نیز ۱2 پروژه جدید تعریف شده است

رئیس محیط زیست فوالد مبارکه به مناسبت هفته محیط زیست در گفت وگو با ایراسین خبر داد: 

فوالد مبارکه سرآمد مهار آالینده های زیست محیطی در ایران

مدیرکل بهزیستی استان قزوین: 

397 هزار نفر تحت پوشش خدمات پیشگیری مراکز بهزیستی استان قزوین قرار گرفتند

استان ها 



اخبار کوتاه اخبار کوتاه

تجمیع مراکز امدادی در تهران
 به کجا رسید؟

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تجمیع 
واحدهای امدادی در شهر تهران را کاری سخت توصیف کرد. 
تجمیع  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  محمدی  کرمی  رضا 
واحدهای امدادی نظیر اورژانس، آتش نشانی و ... در شهر تهران 
گفت: این طرح خوبی است و سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران هم همچنان پیگر اجرای آن است. ما در 
 EOC مرکز فرماندهی مدیریت بحران تهران هم یک مرکز
داریم که همه سازمان های مختلف دخیل در امداد و نجات در 
آن حضور دارند و به آن وصل هستند. اما اجرای آن در سطح 
شهر تهران نیازمند هماهنگی و یک برنامه ریزی تعریف شده 
است.وی با بیان اینکه در الیحه ای هم اختصاص یک شماره 
واحد امدادی در تهران را پیش بینی کردیم، گفت: مثال اینکه 
یک شماره سه رقمی بشود محل تماس مردم برای دریافت 
تمام خدمات امدادی و یک مرکز مشخصی باشد که مردم 

موضوعات خود را به آنجا اطالع دهند.  
رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان 
اینکه چنین اقداماتی در دیگر کشورهای جهان هم انجام شده 
است، گفت: واقعیت این است که تحقق چنین موضوعی در 
شرایط فعلی کمی سخت است، چرا که دستگاه های امدادی 
و دستگاه های مختلفی  ارگان ها  به  متعلق  تهران  در شهر 

هستند که باید با تمام آنها  هماهنگی انجام شود.  
کرمی محمدی دلیل طوالنی شدن و عدم تحقق این موضوع را 
بین سازمانی بودن آن اعالم کرد و تصریح کرد: ما همچنان در 
این خصوص در حال پیگیری و هماهنگی هستیم و همانطور 
که گفتم از نظر ما موضوع بسیار مهمی هم هست اما باید بقیه 

سازمان ها هم پای کار بیایند.
وی درباره زمان اجرایی شدن این طرح نیز گفت: در حال 
حاضر با توجه به وضعیت و شرایط اقتصادی و اعتباری دستگاه 
ها به نظر می رسد توجه به این موضوع چندان در اولویت قرار 
نگیرد. اما من امیدوارم که سازمان های مختلف در این زمینه 

همکاری الزم را با هم داشته باشند.

لزوم دسترس پذیری شهر برای آحاد 
جامعه کم توان

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 
اظهار کرد: یکی از کارهای اساسی که شورای شهر باید به آن 
بپردازد دسترس  پذیری است. دسترس  پذیری یکی موضوعات 
جدی است که در بسیاری از کشورها حل شده اما در کشور ما 

هنوز دچار عقب ماندگی است. 
ابراهیم کاظمی مومن سرایی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
نقش شوراها در بحث مناسب سازی و فضای شهری بسیار مهم 
است، اظهار کرد: در برخی استان ها هستند افرادی که یک نفر 
از اعضای شورا وارد عرصه مناسب سازی در استان خود شده 
و با برنامه ریزی صحیحی شهردار را به خط و کارها را پیگیری 
کرده  و در چند مرحله کارها را پیش می برند و مناسب سازی 
در حال انجام است. به طور مثال استان یزد اولین شهر پایلوت 
مناسب سازی است و اکنون گزارش ارائه داده و حرکت جدیدی 
انجام می دهند.وی ادامه داد: این موضوع نشان می دهد که اگر 
دهد  انجام  بخواهد حرکتی  در شورای شهر  نفر  یک  حتی 
می توان کارهای بزرگی انجام داد؛ چه برسد به اینکه همه اعضا 
که می خواهند در حوزه شهری ورود کنند یکی از تفکراتشان 
این باشد که دسترس پذیری باید برای آحاد جامعه اتفاق بیفتد.

مومن سرایی با بیان اینکه موضوع مناسب سازی ویژه معلوالن 
نیست و ویژه تمام آحاد جامعه کم توان )معلوالن، جانبازان، 
سالمندان( است، گفت: باتوجه به شرایط کشور که جامعه 
وارد سن سالمندی می شود، نیاز است وضعیت مناسب سازی 
و دسترس پذیری را در شهر و کشور به صورت صحیحی ایجاد 
کنیم. حتی افراد سالمی مانند مادران باردار و مادرانی که دارای 
فرزند کوچکی هستند، نیاز دارند در مقطعی، از مناسب سازی 
استفاده کنند و عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی ایجاب 
می کند که فضای شهری به صورتی مناسب سازی شود که همه 

افراد بتوانند از این فضاها استفاده کنند.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور؛ 
یکی از کارهای اساسی که شورای شهر باید به آن بپردازد 
از  دسترس پذیری  افزود:  و  کرد  عنوان  دسترس پذیری  را 
موضوعات جدی است که در بسیاری از کشورها حل شده اما 

در کشور ما دچار عقب ماندگی است.
حوزه  در  را  قانون  افراد  اوقات  از  بسیاری  شد:  یادآور  وی 
شهرداری ها دور می زنند. بسیاری از استان ها بودجه دقیق و 
مشخصی در حوزه مناسب سازی ندارند. در برخی از استان ها، 
شهردار توانسته با شورا رایزنی کند و بودجه ای اختصاص دهد 

اما برخی از استان ها اینطور نیستند.
مومن سرایی در بخش دیگری از این گفت وگو با بیان اینکه 
رئیس عالی شورای استان ها که از درون این شوراها انتخاب 
می شوند یکی از افراد اثرگذار در ستاد مناسب سازی کشور 
است که در جلسات حضور دارد و می تواند در جلسات ماهیانه  
گفت:  کند،  مطرح  را  مناسب سازی  موضوع  کمیسیون ها  و 
شورای عالی استان ها به صورت ماهیانه جلسه و همچنین 
کمیسیون های مختلفی دارند. این کمیسیون ها می تواند در 

شورای عالی استان ها اتفاقات خوبی را رقم بزنند. 
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور 
با بیان اینکه حوزه شهرداری و شورای شهر می تواند ۷0 درصد 
موضوع مناسب سازی را در کشور برطرف کند، اظهار کرد: یکی 
از وظایف شهرداری  هم سطح سازی و ایجاد مسیر ویژه نابینایان 
در پیاده روها است. پیاده روها باید هم سطح و به گونه ای باشند 
که همه افراد بتوانند به راحتی تردد کنند. دومین موضوع پروانه 
ساخت برای مجموعه هایی است که مناسب سازی را رعایت 
نکرده اند و پایان کار طبق قانون نباید برای مجموعه هایی که 

مناسب سازی را رعایت نکردند، صادر شود.
وی بیان کرد: از سوی دیگر، در حال حاضر شهر تهران دارای 
۱۲00 بوستان است. اگر بوستان ها مورد بررسی قرار بگیرند 
شاید از این ۱۲00 بوستان حدود ۱00 بوستان مناسب سازی 
به  متعلق  که  شهروند  فروشگاه های  همچنین  باشد.  شده 
شهرداری است، بازارهای میوه و تره بار، بوستان ها، آرامستان ها، 
باز  شهرداری ها  به  مترو  و  اتوبوس  ایستگاه های  و  پایانه ها 
می گردد. اگر متروها، ایستگاه های اتوبوس، پارک ها و بوستان ها 
مناسب سازی شده باشند شاید یک جانباز و معلول در خانه اش 

ننشیند و از فضاها استفاده کنند. 

واکنش قوی سیستم ایمنی نوزادان
 به ویروس کووید۱9

محققان دانشگاه بریستول واقع در انگلیس دریافتند نوزادان 
دربرابر ویروس کووید SARS-CoV ( ۱۹-۲( واکنش ایمنی 
با بزرگساالن  شدیدی دارند که موجب می شود در مقایسه 
تحقیقات  این  در  کنند.  تولید  پادتن  بیشتری  بسیار  مقدار 
واکنش ایمنی چهار نوزاد نسبت به ویروس کرونا با واکنش 
ایمنی والدین آن ها و چندین شخص بزرگسال نسبت به این 
ویروس مقایسه شد. محققان دریافتند نوزادان مقادیر نسبتا 
توانایی  آن ها  ایمنی  سلول های  و  کرده  تولید  پادتن  زیادی 
محافظت از بدن در برابر ویروس را دارد.نتایج این تحقیقات 
علت ایمن بودن نوزادان در برابر عالیم شدید کووید ۱۹ را 
در حالی که بسیار آسیب پذیرتر از بزرگساالن هستند، توجیه 
می کند.ویروس کرونا عامل بیماری کووید ۱۹ از اواخر سال 
۲0۱۹ در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در 
همه جهان منتشر شد؛ به طوری که سازمان بهداشت جهانی 
در اسفند ۹۸ )فوریه ۲0۲0( بروز پاندمی )همه گیری جهانی( 
این بیماری را تأیید کرد.ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه، 
سرفه و حتی قطرات تنفسی از طریق دهان، بینی و چشم 
افراد منتقل می شود. تنگی نفس، خستگی و بدن درد،  به 
اختالل در بویایی و چشایی و مشکالت گوارشی از جمله عالئم 
بیماری کووید ۱۹ است. بیش از ۸0 درصد مبتالیان به ویروس 
در  کرونا  ویروس  می شوند.جهش  خفیف  بیماری  دچار  نیز 
انگلیس، بزریل، هندوستان و آفریقا که موجب افزایش سرایت، 
بیماری زایی و مرگ و میر آن شده، نگرانی های جدیدی را در 
جهان به وجود آورده است.انگلیس اولین کشور اروپایی بود 
که واکسیناسیون را آغاز کرد و آن را سریع تر از سایر کشورها 
 Cell Reports پیش برد.گزارش کامل این تحقیقات در نشریه

Medicine منتشر شده است.

۵ مزیت اهدای خون که باید آنها را دانست
بسیاری از اوقات می توان جان بیمارانی را که در آستانه مرگ 
قرار دارند، با اهدای خون نجات داد؛ اما دانستن این موضوع 
نیز حائز اهمیت است که اهدای خون نه تنها به نجات جان 
انسان ها کمک می کند بلکه فواید سالمتی خاصی نیز برای 
فرد اهداکننده دارد. هر ساله، روز جهانی اهدای خون همه 
ساله در روز ۱۴ ژوئن )۲۴ خرداد( گرامی داشته می شود؛ 
هدف از گرامیداشت این روز افزایش آگاهی مردم در خصوص 
نیاز به اهدای منظم خون است تا بتوان موجودی خون سالم 
و محصوالت آن را برای بیماران نیازمند افزایش داد. این روز 
همچنین موقعیتی برای سپاسگزاری از اهداکنندگانی است که 
داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشتی خون خود را برای نجات 

زندگی افراد اهدا می کنند.
بزرگداشت این روز همچنین می تواند موجب تشویق افراد 
دیگری شود که به منظور داوطلب شدن برای اهدای خون خود 
مردد  هستند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، تزریق 
خون بالقوه می تواند جان چند نفر را نجات دهد، اما بسیاری از 
اوقات بیمارانی که نیاز به تزریق خون دارند، به راحتی به خون 
ایمن و سالم دسترسی ندارند.بسیاری از اوقات بیماران مبتال به 
بیماری های خطراناک را می توان با اهدای خون نجات داد اما 
همچنین باید به این موضوع نیز واقف بود که اهدای خون نه 
تنها به نجات جان انسان کمک می کند ، بلکه دارای مزایای 
سالمتی خاصی نیز برای فرد اهدا کننده است. در این گزارش 
به پنج فایده اهدای خون برای فرد اهدا کننده اشاره می شود.

کاهش وزن
اهدای خون به موقع به کاهش وزن کمک می کند و موجب 
بهبود تناسب اندام در بزرگساالن می شود. به گفته محققان 
دانشگاه کالیفرنیا ، اهدای یک پیمانه خون یعنی ۴۵0 میلی 
لیتر به بدن کمک می کند تا حدود ۶۵0 کالری بسوزاند .اما 
نباید اهدای خون را به عنوان یک برنامه کاهش وزن تصور 
و یا تشویق کرد. مشاوره با پزشک قبل از اهدای خون برای 

جلوگیری از هرگونه مشکل سالمتی ضروری است.
پیشگیری از هموکروماتوز

اهدای خون می تواند خطر ابتال به هموکروماتوز را کاهش 
دهد و یا از ابتال به این بیماری جلوگیری کند؛ هموکروماتوز، 
وضعیتی است که بر اثر ابتال به آن جذب آهن بیش از حد 
توسط بدن صورت می گیرد. اهدای منظم خون ممکن است باعث 
کاهش اضافه بار آهن در خون شود ، از این رو اهدای خون برای 
افراد مبتال به هموکروماتوز مفید است.با این حال ، اطمینان از 
رعایت استانداردهای اجباری معیارهای صالحیت اهدای خون، 

توسط اهدا کننده مبتال به هموکروماتوز ضروری است.
کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی

 اهدای منظم خون با کنترل سطح آهن، خطر ابتال به بیماری 
های قلبی را کاهش می دهد. تجمع زیاد آهن در بدن می تواند 
باعث آسیب اکسیداتیو شود که ثابت شده عامل اصلی تسریع 

پیری، سکته های قلبی ، مغزی و غیره است.

آیا کووید ۱9 با بیماری های شناختی 
از جمله آلزایمر مرتبط است؟

نتایج مطالعات جدید نشان می دهد عفونت کووید ۱۹ اثرات 
ماندگار بر عملکرد مغز دارد و می تواند به عالئم مشابه آلزایمر 
منجر شود.  از آغاز همه گیری کووید ۱۹، بسیاری محققان 
به دنبال کشف اثرات ماندگار این عفونت بر اندام های مختلف 
بدن به ویژه مغز هستند.مطالعات جدید محققان بیمارستان 
کلیولند در آمریکا با ترکیب هوش مصنوعی و مجموعه داده ها 
نشان می دهد عفونت کووید ۱۹ اثرات ماندگاری بر مغز دارد 
آلزایمر مرتبط  از جمله  بیماری های شناختی  با  و می تواند 
باشد. در ادامه محققان مکانیسمی را کشف کردند که نشان 
می دهد عفونت کووید ۱۱ چگونه  به عالئمی مشابه آلزایمر 
در مغز منجر می شود. این مطالعه نشان می دهد اثرات ناشی 
از ویروس SARS-CoV-۲ بر مغز، حتی پس از رفع کامل 
عفونت نیز ادامه دارد.در این مطالعه ارتباط بین کووید ۱۹ 
و التهاب عصبی و آسیب عروق مغز مورد بررسی دقیق قرار 
 ۲-SARS-CoV گرفتند. این مطالعه نشان می دهد عفونت
به طور قابل توجهی نشانگرهای آلزایمر را که در التهاب مغز 
نقش دارند تغییر می دهد و عامل های ویروسی به طور گسترده 
 )expressed( بیان  مغز  سدخونی  در  موجود  سلول های  در 
می شوند. سد خونی مغز یک غشای تقریبا غیر قابل نفوذ است 
که رگ های خونی مغز را احاطه می کند و از ورود ذرات مضر 

به رگ جلوگیری می کند.

جعفر احمدی-دانش آموخته دکرتی 

جامعه شناسی
اوضاع و احوال که عوام گرایی  این  با 
روز  به  روز  و  کرده  پیدا  وافر  قدرتی 
بیشتر بر در و دیوار شهر خودنمایی می 
کند؛ و روشنفکری به محاق سکوت فرو 
رفته است؛ پس بیان معیارهای علمی و 
نخبه گرایان برای انتخاب افراد اصلح در 

شورا، آب در هاون کوبیدن است.  
باید  گرایان  عوام  با  تقابل  در  پس   
زبان  به  را  بخش  رهایی  های  آگاهی 
پوپولیست ها بیان کرد. شاید این هم 
به نوع تن دادن به عوام گرایی باشد ولی 
فکر کردن به این که چهار سال دیگر 
را در  پوپولیستی  باید سلطه گفتمان 
مدیریت شهری تحمل کرد، آزاردهنده 
است و اگاه کردن مردم با زبان علم در 
از طرفی  این برهه بسی دشوار است. 
پوپولیست  کاندیداهای  تعداد  هم 
بیشتر است و ممکن است مردم هم 
فرصت این را نداشته باشند که آنها را 
تشخصیص و تمیز دهند.  پس در ادامه 
برخی از خصلت های و ویژگی ها ی 
کاندیداهای عوام گرا و پوپولیست اشاره 
می شود. شاید این نشانگان، تلنگری 
باشد برای کنار زدن الیه های روتوش 
خورده با کلمات و تصاویر عوام فریبانه. 

 کاندیداهایی که در شعارهای انتخاباتی 
خود از واژه مردم استفاده کرده اند. 

وعدة  خودشان  آمدن  با  که  آنهایی   
دورانی جدید و وضعیتی بهتر برای شهر 

را نوید می دهند. 
نماینده،  حمایت  مورد  که  آنهایی   
شهردار و سایر کانون های قدرت در 

شهر هستند. 
 آنهایی که کار قبلی شان از عضویت در 
شورا، برای شهر مفید تر و مهمتر است؛ 

مخصوصا معلمان و اساتید دانشگاه 
آنهایی که چندین دوره متوالی خود را 

کاندید کرده اند ولی رای نیاورده اند.  
 آنهایی که چندین دوره عضو شورای 
شهر بوده اند و اکنون وضعیت شهر را 

نقد می کنند. 
 آنهایی که در عکس های تبلیغاتی خود 

به افق نگاه کرده اند!
  آنهایی که پوستر و عکس تبلیغاتی 
خود را در محل هایی نصب کرده اند که 

شهر را کریه المنظر کرده است. 
به  خدمت  را  خود  هدف  که  آنهایی   
مردم بیان کرده اند؛ چون خدمت کردن 

تنها در شورای شهر نیست. 
 آنهایی که به مدد شعارهای قوم گرایی 

برای خود طرفدارانی جمع کرده اند.  
 آنهایی که بدون اجازه، شما را در کانال 

ها تلگرامی عضو می کنند. 
آنهایی که جلو اسم شان القاب دکتر، 
پرفسور، مهندس و حاجی آمده است! 

 آنهایی که همیشه لباس رسمی می 
تبلیغاتی  پوسترهای  در  ولی  پوشند 

شان، لباس محلی پوشیده اند. 
آنهایی که در ۲ سال گذشته مطلبی یا 

یادداشتی برای شهر ننوشته اند. 
 آنهایی که تا به حال عضو هیج انجمن 
و سازمان غیر دولتی  NGOنبوده اند. 

 آنهایی که در سوابق خود به بیش از 
۱0 مورد اشاره کرده اند.  

 آنهایی که از حاشیه نشینی و مناطق 
کم برخوردار شهری صحبت می کنند 
ولی خودشان ساکن مناطق مرفه شهر 

هستند. 
آنهایی که ستادهای انتخاباتی شان به 
شوهای خیابانی بیشتر شبیه است و 
طنین صدای موزیک، از صدای کاندیدا 

بیشتر است. 
خانوادگی  مالی  پشتوانه  که  آنهایی 
خوبی دارند و آنهایی که پشتوانه مالی 

خوبی ندارند. 
آنهایی که همزمان  تحت حمایت ۲ یا 

چند لیست مجزا هستند. 
 آنهایی که در سطح شهر بنرهایی زده 

اند که ابعاد آن از 3*۴ بزرگتر است. 
جریان  یک  حمایت  مورد  که  آنهایی 

سیاسی هستند. 
آنهایی که پدری فاضل یا معروف دارند.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت 
با اشاره به تصمیم وزارت حج و عمره 
شدن  منتفی  خصوص  در  عربستان 
در  اسالمی  کشورهای  حجاج  حضور 
حج تمتع ۱۴00 گفت: سازمان حج و 
زیارت آمادگی کامل برای اعزام حجاج 
ایرانی متناسب با پروتکل های تدوین 
شده و با لحاظ تامین سالمتی حجاج را 

داشت اما این امر میسر نشد. 
 اکبر رضایی درباره تصمیم وزارت حج 
و عمره عربستان مبنی بر عدم آمادگی 
پذیرش حجاج کشورهای اسالمی در 
مراسم حج تمتع ۱۴00 برای دومین 
سال پیاپی و چرایی این اقدام با توجه 
به برنامه ریزی کرونایی و واکسیناسیون 
اغلب کشورها گفت: وزارت حج و عمره 
عربستان روز دوم ذی القعده اعالم کرد 
گذشته  سال  همانند  امسال  حج  که 

فقط با حضور حجاج داخل و افراد مقیم 
مشخص  سقف  تا  و  عربستان  داخل 

برگزار می شود.
وی با بیان اینکه سازمان حج و زیارت 
برنامه  خود  ذاتی  وظیفه  اساس  بر 
در  زائران  اعزام  برای  الزم  های  ریزی 

گفت:  بود،  داده  انجام  را   ۱۴00 حج 
تدوین  همانند  مهم  اقدامات  تمامی 
سامانه  آمادگی  ها،  دستورالعمل 
بهداشتی،  های  پروتکل  تدوین  ها، 
برای  بهداشت  وزارت  با  ها  هماهنگی 
انجام گرفته  واکسیناسیون حجاج و... 

بود و برای تمامی سناریوهای مربوط 
به اعزام حجاج از ایران آمادگی کامل 
وزارت  به تصمیم گیری  داشتیم. وی 
حج و عمره عربستان اشاره کرد و افزود: 
کشورهای  از  بسیاری  اینکه  وجود  با 
اسالمی واکسیناسیون خود را آغاز کرده 
اند و از طرفی شرط ورود به عربستان 
نیز در اختیار داشتن تست منفی کرونا، 
انجام واکسیناسیون، شرط سنی و ارائه 
انتظار  بوده،  گواهی سالمت جسمانی 
حضور  با  جاری  سال  حج  رفت  می 
اسالمی  کشورهای  حجاج  از  تعدادی 
برگزار شود اما متاسفانه این مهم میسر 
عمره  و  حج  وزارت  تصمیم  و  نشد 
عربستان همانند سال گذشته اجرایی 
خواهد شد و حجاج کشورهای اسالمی 
از حضور در سرزمین وحی و انجام این 

فریضه شرعی محروم شدند.

رییس هیئت مدیره سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران چند نرخی 
قیمت  نبودن  واقعی  دارو،  ارز  بودن 
گذاری دارو، عدم امکان تولید داروهای 
جدید در کشور و... را مهمترین چالش 
دانست  داروسازی کشور  های صنعت 
را  ارز  که  خواست  آینده  دولت  از  و 
تک نرخی کرده و قیمت گذاری دارو 
را واقعی کند تا در این صورت تا حد 
زیادی مشکالت تامین دارو حل شود. 

با  دکتر محمد عبده زاده در گفت وگو 
صنعت  چالش های  به  اشاره  با  ایسنا، 
این  در  مطالبات  و  کشور  داروسازی 
انتظاری  گفت:  آینده،  دولت  از  حوزه 
توسعه  داریم،  آینده  دولت  از  که 
سیاست های سالمت محور و توسعه گرا 
به  است.  داروسازی  صنعت  حوزه  در 
طوری که دسترسی مردم به دارو باید 
راحت تر شود، میزان پرداخت از جیب 
بیمه ای  پوشش  شود،  کمتر  بیماران 
داروها هم به لحاظ درصد پوشش و هم 
به لحاظ تنوع پوشش داروهای جدید 
از  پرداخت  مردم  تا  یابد  افزایش  باید 

جیب کمتری داشته باشند.
ارز دارو تک نرخی و قیمت گذاری دارو 

به روز شود
چرایی توقف توسعه داروسازی کشور

وی افزود: در کنار این اقدامات ارز دارو، 
و  شود  تک نرخی  باید  و...  اولیه  ماده 

مابه التفاوت نرخ ارز دارو به سازمان های 
بیمه گر داده شود. به طوری که پرداخت 
از جیب مردم تغییر پیدا نکند، اما از طرف 
دیگر هم قیمت گذاری صنعت داروسازی 
بر اساس نرخ ارز واقعی و به روز شود. باید 
به  فقط  توجه کرد که در حال حاضر 
ماده موثره دارو ارز دولتی تخصیص پیدا 
می کند که ارزش ماده موثره در تولید 
یک دارو حدود 30 تا 3۵ درصد است. 
بر این اساس ۶۵ درصد نهاده های تولید 
متاثر از قیمت گذاری ارز آزاد یا همان ارز 
نیمایی هستند. بقیه هزینه های صنعت 
هم مانند حقوق و دستمزد که ۴0 درصد 
افزایش داشته یا هزینه های مواد مصرفی 
آزمایشگاه ها، حمل و نقل و... هزینه های 
روز کشور هستند که صنعت داروسازی 
کشور آن ها را تقبل می کند، اما به دلیل 
اینکه یک قلم ماده موثره ارز دولتی ۴۲00 
قیمت گذاری  می کند،  دریافت  تومانی 
دارو یک قیمت گذاری سرکوبگرانه است 
که باعث توقف توسعه صنعت داروسازی 
کشور شده است. ادامه این شرایط صنعت 
مواجه  جدی  چالش  با  را  داروسازی 

می کند. 
این  به  توجه  با  داد:  ادامه  عبده زاده 
به رشد  این سال ها  وقتی طی  شرایط 
نگاه  داروسازی  صنعت  سرمایه گذاری 
اخیر  و هفت سال  در شش  می کنیم، 
در بخش سرمایه ثابت می بینیم که از 

سال ۱3۹3 از 3۷ درصد سرمایه گذاری 
در  دارایی هایی ثابت در صنعت دارو، به 
حدود ۵.۵ درصد در سال ۱3۹۹ رسیده 
این  سود  حاشیه  روزبروز  یعنی  است. 
صنعت دارد کمتر می شود. البته شاید 
عدد سود افزایش یافته باشد، اما از آنجایی 
که خریدهای شرکت ها با ارز است، وقتی 
نسبت به تورم حساب می کنیم، متوجه 
روند کاهشی می شویم. به طوری که 
می بینیم که در سال ۱3۹3 یک دستگاه 
برای آزمایشگاه می خریدیم، ۲00 میلیون 
تومان، اما اکنون همان دستگاه را باالی 
همین  بر  می خریم.  تومان  میلیارد  دو 
اساس صنعت بر اساس این درآمد توان 
به روز کردن، نگه داشتن ماشین آالت و 
تجهیزاتش را ندارد و روزبروز این صنعت 
مستهلک می شود. وقتی هم مستهلک 
شود و نتواند صنعتش را بروز نگه دارد، از 
توسعه جا مانده و متوقف می شود. وقتی 
هم که صنعت دارو نتواند رشد کند، به 
سمت واردات می رویم. بنابراین باید ارز 

دارو تک نرخی شود.
در  دولت  طرفی  از  گفت:  عبده زاده 
روش های تامین نقدینگی برای جبران 
نقدینگی شرکت ها هم کمک کند. به 
شرکت های  اعتباری  حد  که  طوری 
دریافت  برای  را  بانک ها  در  دارویی 
مطالبات  دهد،  افزایش  تسهیالت 
سازمان های بیمه گر به بیمارستان ها و 
شرکت های پخش زودتر پرداخت شود. 
تسهیالت بیمه ای و مالیاتی به صنعت 
داروسازی داده شود. اگر می گوییم که 
صنعت داروسازی یک صنعت حیاتی و 
استراتژیک است، حمایت از این صنعت 
و  باشد  استراتژیک  حمایت  باید  هم 
اینکه  نه  شود.  دیده  ویژه  صورت  به 
عنوان  به  داروسازی  صنعت  به  دولت 
کند.  نگاه  قیمت  ارزان  پیمانکار  یک 
هیچ یک از دولت ها دوست ندارند که 
قیمت دارو افزایش یابد و دوست هم 

ندارند که هزینه آن را بپردازند. بنابراین 
این اختالف و فشار را به صنعت گر و 
این  می خواهند  و  آورده  تولیدکننده 
هزینه را از جیب صنعتگر بپردازند. با 
این اقدامات صنعت داروسازی روزبروز 
به قهقرا می رود و روزبروز ضعیف تر و 
نحیف تر می شود. به همین دلیل هم 
هست که رشد سرمایه گذاری ثابت در 
صنعت داروسازی از 3۷ درصد به ۵.۵ 
درصد رسیده است.رییس هیئت مدیره 
داروهای  صنایع  صاحبان  سندیکای 
بنابراین  اینکه  بیان  با  ایران  انسانی 
یکی از چالش های ما در حوزه صنعت 
داروسازی چند نرخی بودن قیمت ارز 
است، گفت: چند نرخی بودن قیمت ارز 
عالوه بر اینکه در بحث قیمت گذاری به 
صنعت دارو آسیب زده است، زمینه ساز 
رانت و فساد هم هست. هم در زمینه 
اینکه  هم  و  ارز  این  به  دسترسی 
سیستم های کنترلی که دولت برای این 
ارز گذاشته، دسترسی را به آن سخت 
و ُکند کرده و زمینه ساز رانت و فساد 
هم هست. به همین دلیل می گوییم اگر 
می خواهیم از بیمار حمایت کنیم، باید 
در آخر زنجیره از بیمار حمایت کنیم، 
نه در ابتدای زنجیره. بنابراین در پایان 
زنجیره بیمه باید از بیماران حمایت کند 
و مابه التفاوت قیمت را به بیمار بپردازد 
دارویش  بیمار می خواهد  که  زمانی  و 
را از داروخانه دریافت کند، زمانی که 
باید   ... و  بیمارستان است  روی تخت 
هزینه هایش پوشش داده شود. در این 
صورت صنعت داروسازی و  شرکت ها 
نیما  سامانه  در  راحتی  به  توانند  می 
ارزشان را دریافت کنند و دیگر دغدغه 
در نوبت ماندن برای دریافت ارز،  انتظار 
چند ماهه برای ثبت سفارش را نداشته 
باشند و صنعت بتواند کارش را انجام 
دهد و قیمتش را هم بر اساس نرخ تورم 

کشور دریافت کند.

چگونه کاندیداهای پویولیست شورای شهر را شناسایی کنیم

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت:

حجاج کشورهای اسالمی از حج ۱4۰۰ محروم شدند

ارز »دارو« تک نرخی و قیمت گذاری ها به روز شود
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»پدر« برای هندی ها دوبله شد
مجموعه تلویزیونی »پدر« برای مخاطبان شبه قاره هند و 
پاکستان پخش می شود. با دوبله مجموعه تلویزیونی »پدر«، 
کاری از بهرنگ توفیقی، مخاطبان شبکه سحر در شبه قاره 
هند و پاکستان شاهد پخش این سریال تلویزیونی خواهند بود. 
مجموعه تلویزیونی »پدر« با مضمون خانوادگی و درام عشقی، 
توسط دوبلورهای پیشکسوت، دوبله و در کنداکتور پخش کانال 
اردوی شبکه سحر قرار گرفته است. داستان درگیری اتفاقی 
پسر جوان متدین به یک رابطه عاشقانه با هم کالسی غیر 
مذهبی اش و قرار گرفتن بر سر دوراهی به دلیل اعتقاداتش 
و پدر که آنرا الگویی تمام عیار در نظر دارد و از سویی دیگر 
سیر تحول دختری مدرن و غیر مذهبی در ادامه این رابطه 
عاشقانه که منجر به ازدواج می شود ماجراهایی را  رقم می 
زند که بیننده را با خود همراه می سازد. مهدی سلطانی، لعیا 
زنگنه، سینا مهراد، مسعود فروتن، نیما رییسی، مجید مشیری، 
کاوه خداشناس، اکبر رحمتی، مژگان ترانه، الهام طهموری،  
ساناز طاری، شهاب مهربان، مهتاب شیروانی، پوریا سلطان 
زاده، حسام میثاق، بیژن امکانیان، دیانا دهقان و ... از بازیگران 
این مجموعه تلویزیونی هستند. حسن زیدی، سمانه داودانی، 
اختر عباس، فاطمه زیدی، حسن رضا نقوی، علی کمیل، ارحام 
، علمدار عباس، قیصر  انوری  ناهید  شرافت، فهمی رضوی، 
عباس از دوبلورهای سریال »پدر« هستند.مجموعه تلویزیونی 
»پدر« به تهیه کنندگی حامد عنقا با مدیریت دوبله هادی 
زینلی، از ۲۴ خرداد هر شب ساعت ۲۲ به وقت تهران به مدت 
۵0 دقیقه به روی آنتن کانال اردوی شبکه سحر خواهد رفت.

آمادگی خانه فرهنگ ایران در پاکستان 
برای ارتقای سطح آموزش زبان فارسی

عنوان  به  الهور  در  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگ  خانه 
قلب فرهنگی پاکستان آمادگی این نمایندگی را برای توسعه 
همکاری های مشترک جهت ارتقای دانش گفتاری اساتید و 
دانشجویان زبان فارسی در ایالت پنجاب اعالم کرد. »جعفر 
روناس« رئیس خانه فرهنگ کشورمان در شهر الهور مرکز 
ایالت پنجاب طی بازدید از دانشکده دولتی فاطمه جناح با 
قدمت بیش از ۲00 سال، درباره راه های تقویت زبان فارسی 
با مسئوالن این دانشکده تبادل نظر کرد.وی در دیدار با خانم 
دکتر »بشرا ثمینه« رئیس دانشکده فاطمه جناح از نزدیک با 
ظرفیت های این مرکز آموزشی عالی همچنین بخش زبان و 
ادبیات فارسی و اتاق ایران شناسی آشنا شد.در این نشست 
»نگهت رمضان« معاون دانشکده،  »سائمه اعجاز« مدیر گروه 
زبان فارسی،  »سدره سعید« مسئول اتاق ایران شناسی و خانم 
»سلما سعد« از استادان زبان فارسی دانشکده فاطمه جناح 
نیز حضور داشتند.رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده 
فاطمه جناح در این نشست با بیان اینکه 3۵0 دانشجو در 
مقطع لیسانس و فوق لیسانس تحصیل می کنند، گفت: به 
دانشجویان بیشتر ادبیات کالسیک و قواعد و گرامر زبان فارسی 
آموزش داده می شود و بیشتر دانشجویان به دلیل کمبود استاد 

و نبود تسهیالت الزم قادر به گفتگو به زبان فارسی نیستند.
وی همچنین خواستار رفع کمبودها در اتاق ایران شناسی شد و 
گفت: به کتاب ها و منابع پژوهشی بویژه در حوزه ادبیات معاصر 
نیازمندیم.وابسته فرهنگی کشورمان در مرکز ایالت پنجاب 
پاکستان در این نشست با بیان اهمیت تکلم دانشجویان به 
زبان فارسی گفت: آماده ایم تا کالس های گفتاری زبان فارسی 
را برای استادان و دانشجویان زبان فارسی در این دانشکده دایر 
کنیم.وی همچنین آمادگی خود را در تامین برخی امکانات و 
رفع کمبودها از جمله تهیه فایل کتاب های جدید برای اتاق 

ایران شناسی اعالم کرد.
رییس دانشکده فاطمه جناح نیز با بیان اهمیت تدریس زبان و 
ادبیات فارسی در مراکز آموزش عالی این کشور گفت: قبال در 
مدارس متوسطه نیز زبان و ادبیات فارسی تدریس می شده اما 

متاسفانه در چند دهه اخیر این کالس ها دیگر دایر نمی شود.
وی نقش خانه فرهنگ جمهوری اسالمی ایران در الهور را 
برای تقویت زبان فارسی در دانشگاه ها و دانشکده های دولتی 
و خصوصی مهم دانست و گفت: آماده هر نوع همکاری با خانه 
دانشکده  این  در  فارسی  زبان  جایگاه  تقویت  برای  فرهنگ 
هستیم.جعفر روناس سپس از اتاق ایران شناسی و قسمت های 
مختلف ساختمان تاریخی و قدیمی دانشکده فاطمه جناح با 
قدمت بیش از ۲00 سال بازدید کرد.ساختمان این دانشکده 
قبل از تاسیس پاکستان محل مسکونی و متعلق به یکی از 
شخصیت های فرقه سیک بوده است.  این ساختمان با دارا 

بودن سرداب، حمام و باغ با معماری ایرانی بنا شده است.
دانشکده فاطمه جناح در سال ۱۸۸۶ در راستای رشد تحصیل 
دختران در پاکستان بویژه ساکنان شهر قدیمی در الهور مرکز 

فرهنگی و آموزشی پاکستان تاسیس شد.
این دانشکده در سال ۱۹۹۲ به جایگاه یک مرکز آموزش عالی 
مستقل با دارا بودن توانایی در صدور مدرک تحصیلی تا مقطع 
لیسانس برای دانشجویان ارتقاء یافت. با این حال مدارک فوق 
لیسانس این دانشکده از سوی دانشگاه پنجاب صادر می شود. 
در این دانشکده تمامی رشته های تحصیلی علوم تجربی و علوم 

انسانی تدریس می شود.

صنعتگران فعال صنایع دستی منطقه آزاد 
چابهار تجلیل شدند

مدیر امور گردشگری منطقه آزاد چابهار گفت: به مناسبت 
هفته صنایع دستی از صنعتگران و فعاالن برتر صنایع دستی 
این منطقه تجلیل و قدردانی شد. عدنان حسینی روز دوشنبه 
در این آیین اظهار داشت: این ویژه برنامه با هدف تشویق، کمک 
بردن سطح  باال  و همچنین  راهنمایی صنعتگران دستی  و 
میان  همبستگی  ایجاد  آنها،  حرفه ای  و  تخصصی  اطالعات 
صنعتگران منطقه توسط سازمان منطقه آزاد چابهار با همکاری 
دانشگاه بین المللی و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

به گفته وی، در این مراسم از ۱0 هنرمند شاخص صنایع دستی 
در رشته های صدف کاری و صنایع دستی دریایی، سوزن دوزی، 
سکه دوزی، ساخت زیورآالت سنتی، البسه محلی و عروسک 
سازی منطقه آزاد چابهار با حضور »معاون فرهنگی، اجتماعی 
دانشگاه  مسووالن  و  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری«   و 
بین المللی چابهار تجلیل شد.حسینی تصریح کرد: همچنین 
وبینار تخصصی بررسی  چالش های پیش روی صنایع دستی و 
راهکارهای آن توسط اساتید ملی صنایع دستی به صورت ویدئو 

کنفرانسی به همراه پرسش و پاسخ برگزار شد.

»ایران اکنون« کتاب سال گردشگری 
کرواسی شد

کتاب »ایراِن اکنون« )Iran u prezentu( نوشته ایوان جوگیچ 
به عنوان کتاب سال و سفرنامه برتِر فستیوال گردشکری ۲0۲۱ 
کرواسی انتخاب و معرفی شد.  این کتاب که اخیرا در کرواسی 
چاپ شده و مورد استقبال مخاطبان و بازار کتاب این کشور 
قرار گرفته، جایزه موسوم به »دیانا کالریچ« را به خود اختصاص 
داد.فستیوال گردشگری کرواسی ۲0۲۱ از تاریخ ۱0 تا ۱3 

ژوئن )۲0 تا ۲3 خرداد( در شهر شیبنیک برگزار شد.
و  کرواسی  ساله   3۵ شهروند   Ivan ĐogiĐ جوگیچ«  »ایوان 
فعال در صنعت توریسم است که از سال ۲0۱۸ میالدی به 
ایران و شهر اصفهان مهاجرت کرده است. وی عالوه بر روایت 
مشاهداتش از سراسر ایران، با کمک همسر خود تصاویری 
دیدنی از آثار باستانی، صنایع دستی و نقاط دیدنی ایران تهیه 

و در این کتاب منتشر کرده است.

نمایشگاه کتاب »امان« امسال برگزار می شود
نمایشگاه بین المللی کتاب »امان« در ماه سپتامبر در »اردن« 
برگزار می شود.  نمایشگاه بین المللی کتاب »امان« که سال 
۲0۲0 به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شده بود امسال از 

بیست و دوم سپتامبر تا دوم اکتبر برگزار می شود.
خبر برگزاری این نمایشگاه توسط »جابر ابو فارس« مدیر این 

نمایشگاه و رئیس اتحادیه ناشران اردن اعالم شد.
»ابو فارس« معتقد است با توجه به شمار ناشران حاضر در 
این نمایشگاه که از 3۵0 مورد فراتر می رود و با توجه به تعداد 
کشورهای حاضر در این نمایشگاه که بیش از 30 کشور عرب 
و خارجی را شامل می شود این نمایشگاه یکی از مهم ترین 
رویدادهای فرهنگی کشور در طول پنج سال اخیر به شمار 
اردن  ادبیات  اخیر چهره های سرشناس  می رود.در سال های 
از جمله »رئوف ابو جابر« شاعر و تاریخ دان و »امجد ناصر« 

روزنامه نگار در این نمایشگاه حضور داشته اند.
این نمایشگاه یکی از چندین نمایشگاه کتابی به شمار می رود 
که پس از تعویق و لغو ناشی از شیوع ویروس کرونا آغاز به 
کار می کنند.در ماه جاری، نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره 
از 30 ژوئن تا ۱۵ جوالی برگزار خواهد شد.همچنین پیش تر 
کتاب  بین المللی  نمایشگاه  برگزاری  از  عربستان  مقام های 

»ریاض« از یکم اکتبر تا دهم اکتبر خبر داده بودند.

اجرای تئاتر شاهنامه در بلغارستان
 به همت سفارت ایران در صوفیه

به همت سفارت جمهوری اسالمی ایران در بلغارستان، برای 
اولین بار در تاریخ تئاتر بلغارستان به مناسبت گرامیداشت یک 
هزار و دهمین سالروز تدوین شاهنامه، پروژه تئاتری بر اساس 
داستان های حماسی این اثر تعریف و مراسم افتتاحیه و اولین 
اجرای آن در مهمترین سالن تئاتر بلغارستان در کاخ ملی 

فرهنگ این کشور بر روی صحنه رفت.  
به گزارش ایسنا، نماینده سفارت کشورمان در مراسم افتتاحیه 
طی سخنانی ضمن معرفی فردوسی به عنوان  بزرگ ترین 
شاعر پارسی گوی، »شاهنامه« را به مثابه ارزنده ترین شاهکار 
میراث  آثار  لیست  در  که  دانست  ایرانی  فرهنگ  و  زبان 
فرهنگی ناملموس بشری یونسکو به ثبت رسیده و  بسیاری 
از پژوهشگران آن را بزرگ ترین اثر حماسی جهان خوانده اند 
که از لحاظ حجم ده برابر اثر حماسی ایلیاد و اودیسه )هومر؛ 

شاعر یونانی( می باشد.
وی در ادامه افزود: شاهنامه ی فردوسی عالوه بر اینکه یک اثر 
کم نظیر ادبی است، اثری است که سرشار از مضامین اخالقی 
انجام  به  دیگران  دعوت  عهد،  به  وفای  خدامحوری،  است. 
کارهای خوب و بازداشتن آنها از کارهای ناپسند، توصیه به 
راستگویی، مشورت در انجام امور، احترام به بزرگان، پاکدامنی 
و از خودگذشتگی تنها جلوه هایی از ارزش های اخالقی و 
فرهنگی است که در البالی داستان های شاهنامه به چشم 

می خورد.
نماینده سفارت کشورمان در پایان تأکید کرد: در دورانی 
که عده ای در تالشند تا عامدانه با انتشار اطالعات جهت 
دار و ساختگی نام ایران را در اذهان مردم مخدوش نمایند، 
انجام چنین پروژه هایی می تواند با معرفی زوایای پنهان 
و کمتر شناخته شده فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران، زمینه 
میان  در  را  ایران  از  درست  و  واقعی  فهم  و  آگاهی  ایجاد 
مخاطبان بلغاری فراهم سازد.در حاشیه برگزاری این تئاتر، 
کتاب  و  کشورمان  متنوع  دستی  صنایع  از  نمایشگاهی 
شاهنامه به زبان بلغاری نیز  به نمایش درآمد. پروژه تئاتر 
بلغاری  از کارگردانان معروف  به کارگردانی یکی  شاهنامه 
سال   ۲ مدت  طی  است  قرار  نفره   ۲0 اجرای  تیم  یک  و 
از  یکی  در  اجرا(   ۲0 حدود  مجموع  ماهانه)در  صورت  به 
بهترین سالن های تئاتر بلغارستان با ظرفیت ۴00 صندلی 

به نمایش درآید.

»جبرئیل« به دو جشنواره بین المللی یونان 
و ترکیه راه یافت

فیلم کوتاه »جبرئیل« در ادامه  حضورهای جهانی خود به ۲ 
جشنواره  فیلم کوتاه »الکساندریا« در کشور یونان و جشنواره 

»سلطان بِیلی« ترکیه راه پیدا کرد. 
فیلم کوتاه جبرئیل ساخته یوسف کارگر در بخش مسابقه 
کشور  در  الکساندریا  کوتاه  فیلم  جشنواره  دوره  هفتمین 
از  دوره  این  در  جبرئیل  داشت.  خواهد  حضور  یونان 
انیمیشن  جشنواره که فیلم های کوتاه داستانی، مستند و 
کوتاه  فیلم های  مسابقه  بخش  در  می گذارد  رقابت  به  را 
لهستان،  اوکراین،  فرانسه،  یونان،  از  فیلم هایی  با  داستانی 
ایتالیا، امریکا، بلژیک و … به رقابت خواهد پرداخت. این 
 ۱3 تا   ۱0 با  برابر  جوالی   ۴ تا   ۱ روزهای  بین  جشنواره 

تیرماه در الکساندریای یونان برگزار خواهد شد.
جبرئیل همچنین در بخش مسابقه جشنواره سلطان بِیلی 
با ۲۵ و ۲۶  برابر  ترکیه که در روزهای ۱۵ و ۱۶ ژوئن 
از  فیلم هایی  با  می شود،  برگزار  استانبول  در  خرداد 
رقابت خواهد  به  اردن  و  ترکیه  فرانسه، شیلی،  لهستان، 

پرداخت.
جبرئیل درباره پدری است که باید در شرایطی سخت، بین 

عشق و ایمان و وجدان تصمیمی بگیرد.

همایش بانوان کرامت به همت شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی خوزستان و 

بسیچ شهرداری اهواز برگزار گردید.
به گزارش شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی خوزستان، در این همایش که 
روز دوشنبه ۲۴خرداد به مناسبت دهه 
کرامت در سالن اجتماعات امام خامنه 

ای مجتمع فجر اهواز برگزار گردید 
حجت االسالم  و المسلمین محمد حاج 
اظهار  مراسم  این  سخنران  ابوالقاسم 
داشت: در دوره ای زندگی می کنیم که 
عده زیادی با سوءاستفاده از نام بانوان، 
بر  تا  هستند  زنان  توجه  جلب  دنبال 
سکوی قدرت بایستند. به همین دلیل 
گاهی اوقات ارزش های دروغین به بانون 

ایران اسالمی ارائه می کنند.
مهم  انتخابات  آستانه  در  افزود:  وی 
ریاست جمهوری هستیم. گاهی اوقات 
دیده می شود یک کاندیدا می گوید پنج 
زن  کابینه اش  اعضای  از  نفر  یا شش 
خواهند بود. آیا چنین گفته هایی تکریم 

بانوان است یا تحقیر و تخریب آن ها؟
ادامه  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
داد: این نوع سخن گفتن و ادبیات، نه 
تنها تکریم بانوان نیست بلکه توهین و 
تحقیر بانوان است. اگر زن شایسته و 
توانمند باشد، چرا باید پنج یا شش زن 
در کابینه باشند؟ هر چه بیشتر بهتر. 
اگر مردی از زن توانمندتر است چرا باید 
پنج زن در کابینه قرار بگیرند؟ بنابراین 
با  می خواهند  که  می شود  مشخص 
جامعه بانوان معامله کنند و به دنبال 

بده و بستان هستند.
حاج ابوالقاسم عنوان کرد: طبق گفته 
پرچم  نمی تواند  کسی  علی)ع(  امام 
اهل  اینکه  مگر  کند،  بلند  را  عدالت 
معامله نباشد. بانوان فهیم ایران اسالمی 
متوجه هستند که چنین اشخاصی به 
این  و  نیستند  شایسته ساالری  دنبال 
گفته ها بهانه ای برای جلب توجه بانوان 

و انجام معامله ای پشت پرده است.
با اشاره به شاخصه های ارزشمند  وی 
بانوان ایران اسالمی، بیان کرد: جامعه 
بانوان در طول تاریخ سه دوره را پشت 
جاهلیت  دوره  در  است؛  گذاشته  سر 
تکالیف  صرفا  زنان  اسالم،  از  پیش 
حقی  هیچ  از  و  داشتند  وظایفی  و 
برخوردار نبودند و از حق ارث، دیه و 
از سایر حقوق انسانی برخوردار نبودند. 
در یک بازه زمانی در تاریخ اگر کسی 
متوجه می شد خدا به او دختری داده 
است خجالت می کشید و دختر را زنده 

به گور می کرد.
رهبری   خبرگان  مجلس  عضو  این 
ادامه داد: در دوره جاهلیتی که توسط 
شکل  ما  معاصر  دوره  در  و  اروپایی ها 
گرفته، برای زنان صرفا حقوقی مطالبه 
می کنند اما هیچ مسئولیتی برای زن 
قائل نیستند. زن را با شعار فمینیسم 
تمامی  از  بانوان  حقوق  از  دفاع  و 
مسئولیت هایی که یک زن می تواند به 
دوش بکشد و آینده خود را درخشان 

کند، دور می کنند.
وی افزود: مسئولیت مادری، همسری و 
خواهری مسئولیت های بزرگی هستند. 
قبل  که  آن هایی  مانند  اشخاص  این 
کشاندند،  انحراف  به  را  زن  اسالم  از 
اکنون به شکل دیگری زن را به انحراف 

می کشانند.
در  سوم  دوره  گفت:  ابوالقاسم  حاج 
اکرم)ص(  پیامبر  توسط  اسالم  صدر 
در  و  شد  پایه گذاری  بیت)ع(  اهل  و 
از  نمونه ای  نیز  اسالمی  انقالب  زمان 
تراز، در کنار حقوق خود  الگوی زنان 
زنانی  دارند.  دوش  به  مسئولیت هایی 
برای  مردان  و دوشادوش  کنار  در  که 
ساختن جامعه حرکت می کنند. زنانی 
که حق رای و انتخاب دارند. این زنان در 
کنار حقوق خود، مسئولیت هایی مانند 
مادری و همسری را به دوش می کشند.

در  مرد  مانند  باید  زن  کرد:  بیان  وی 
و  فرهنگی  اجتماعی،  فعالیت  جامعه 
ترویج فضائل اجتماعی داشته باشد اما 
بزرگ  مسئولیت  موارد،  این  کنار  در 
مادری، مسئولیت خدایی است. امروز 
غرب، حق مادری را از زنان گرفته است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری  گفت: 
فاطمه زهرا)س( الگوی زنان و مردان ما 
است و علما و بزرگان ما افتخار می کنند 
تعظیم  ساله   ۱۸ بانوی  یک  برابر  در 
کنند. افتخار یک زن است که در کنار 
اجتماعی  مسئولیت های  خود،  حقوق 

خود را هم به بهترین نحو اجرا کند.
حضرت  گفت:  ابوالقاسم  حاج 
فاطمه)س( به عنوان یک الگوی تمام 
عیار زن اجتماعی در فعالیت های مهم 
اجتماعی برای امیرالمومنین)ع( مانند 
یک سرباز فداکار جان فشانی می کند. 
در جامعه نبوی پس از پیامبر)ص(، حق 
امیرالمومنین)ع( را گفتند و ایشان را 
خانه نشین کردند اما حضرت زهرا)س( 
درب خانه به خانه انصار رفت و آن ها 
امیرالمومنین)ع(  خدمات  یاد  به  را 
انداخت و برای ایشان رای جمع کرد. 
البته عده زیادی به صحبت های حضرت 
اما حضرت  نکردند  فاطمه)س( گوش 

زهرا به وظیفه اش عمل کرد.
وی ادامه داد: امروز کشور ما در شرایط 
حساسی قرار دارد و دشمنان از همه 
خود  بلندگوهای  با  می خواهند  طرف 
مردم را از حضور در انتخابات منصرف 
مختلف،  شیوه های  با  دشمنان  کنند؛ 

دروغ ها، نیرنگ ها و ترفندهای هنری به 
دنبال این هستند که انتخابات سردی 

داشته باشیم.
رهبری   خبرگان  مجلس  عضو  این 
زن  یک  وظیفه  امروز  کرد:  تصریح 
است  این  انقالبی  و  مومن  مسلمان، 
تمام  مجازی،  فضای  طریق  از  که 
آشنایان خود را به حضور پرشکوه در 
انتخابات دعوت کند تا انتخابات بزرگ 

و شکوهمند رقم بخورد.
حاج ابوالقاسم عنوان کرد: همه به زینب 
کبری)س( افتخار می کنیم. در فرهنگ 
ارزش هایی  چنین  اسالمی  تمدن  و 
داریم. ما نیاز نداریم غربی ها با مکتب 
به دنبال احیای حقوق زن  فمینیسم 

باشند و ما را به دنبال خود بکشند.
زینب  مانند  زنانی  ما  کرد:  بیان  وی 
کبری)س( داریم که به بهترین شکل از 
حقوق خود برخوردار بودند و مسئولیت 
به  را  همسری  و  خواهری  مادری، 
که  بانویی  کردند.  ایفاء  بهترین شکل 
نام او زینت بخش پیشانی  مدافعان حرم 
است. سردار دل ها خود را فدا می کند تا 
پای دشمن به حریم این بانوی مکرمه 

باز نشود.
این عضو مجلس خبرگان رهبری  ادامه 
داد: همچنین حضرت معصومه)س( که 
به عشق والیت، امام زمانش و رهبرش 
مسافت طوالنی را از مدینه تا قم طی 
همراه  امام زادگان  از  بسیاری  کرد. 
ایشان، در شیراز به شهادت رسیدند و 
دشمن نگذاشت حضرت معصومه)س( 
برسند  زمان شان  امام  به  افراد  این  و 
و  گوشه  در  امام زادگان  می بینیم  و 
ایران زینت بخش کشور هستند.  کنار 
از  دیگری  جلوه  معصومه)ع(  حضرت 
زمانش  امام  به  محبت ورزی  و  عشق 
است.حاج ابوالقاسم بیان کرد: دشمنان 
و  کرده اند  روشن  را  خود  بلندگوهای 
شبانه روز علیه انتخابات و نظام در حال 
فعالیت هستند. امام و بزرگان ما گفتند 
هر وقت در کاری مردد شدیم ببینیم 
دشمنان چه می گویند، خالف آن عمل 
صدا  یک  دشمنان  تمام  امروز  کنیم. 
مردم را از شرکت در انتخابات مایوس 
می شود  مشخص  بنابراین  می کنند 
امروز راه نجات ما حضور پرشور در پای 

صندوق های رای است.
به  را  افراد  همه  باید  داد:  ادامه  وی 
انتخابات دعوت کنیم. در این انتخابات 

کسانی  سمت  به  شود  سعی  باید 
مکتب  و  دیدگاه ها  حرف ها،  که  رفت 
رهبری  معظم  مقام  مکتب  با  آن ها 
مقام  باشد.  داشته  بیشتری  همخوانی 
معظم رهبری بارها فرمودند کلید حل 
در  و  است  داخل  در  کشور  مشکالت 

وین و ژنو نیست.
رهبری   خبرگان  مجلس  عضو  این 
می خواهند  باز  که  کسانی  کرد:  بیان 
سرنوشت کشور را به واردات بین المللی 
گره بزنند، نمی توانند مشکالت کشور 
به دست  افراد  این  نگاه  را حل کنند. 
بیگانگان است و از ظرفیت های درونی 

کشور غافل هستند.
صدها  ایران  در  افزود:  ابوالقاسم  حاج 
هزار جوان با توانایی فوق العاده در حل 
مشکالت کشور داریم. کشور ما سرشار 
از سرمایه نیروی انسانی و جوانان مومن 
رای  به کسانی  باید  و  است  متدین  و 
داده شود که نگاه شان به داخل است 
و معتقد هستند می شود با این ظرفیت 
گسترده ایران و همسایگان ما کارهای 

خوبی انجام داد.
نفر  میلیون   ۷00 داد:  ادامه  وی 
ایران  همسایه  کشورهای  جمعیت 
که  دارند  گوناگونی  نیازمندی های 
نیازمندی ها  این  می تواند  ما  کشور 
را تامین کند و تا حد زیادی واردات 
این کشورها را به خود اختصاص دهد. 
حدود یک هزار میلیارد دالر واردات 
که  است  ایران  همسایه  کشورهای 
ایران از آن تنها ۲ درصد سهم دارد 
هستند  معتقد  آگاهان  که  حالی  در 
این رقم می تواند حداقل به ۲0 درصد 
افزایش یابد. برای مبادله با همسایگان 
نیازی به ارز آمریکایی و دالر نداریم و 
می توانیم با پول های خودمان معامله 
کنیم بنابراین مشکل تحریم پول نیز 

تا حد زیادی حل می شود.
این عضو مجلس خبرگان رهبری  گفت: 
که  بیایند  کار  سر  کسانی  باید  امروز 
قاطعیت در برابر مبارزه با فساد داشته 
باشند. باید کسانی سر کار بیایند که 
کارنامه درخشانی دارند و گذشته آن ها 
نشان دهد که این توانمندی در وجود 

آن ها است.
وی گفت: اگر انتخاب صحیحی داشته 
باشیم، دشمن مایوس خواهد شد و به 
تدریج مشکالت کشور برطرف خواهد 
حاج  آیینی  شاعر  مراسم  این  شد.در 

ابراهیم سنایی ابیاتی را سرود.
گروه سرود نوجوانان به زبانهای عربی ، 
انگلیسی و فارسی از شهرستان کارون 

به ارائه برنامه پرداختند.
جوایزی به قید قرعه به شرکت کنندگان 

اهدا گردید.
دختران و مادران اهوازی با گل و پرچم 
مقدس جمهوری اسالمی در این مراسم 
برنامه مداحی  پایان  شرکت کردند.در 
و  عربی  زبان  به  صفری  حسن  حاج 
فارسی  به مدح حضرت معصومه )س( 

و امام رضا )ع( پرداخت.

فضای  و  ارتباطات  کارگروه  رئیس 
با اشاره به اینکه  مجازی دهه کرامت 
دنیای امروز تشنه فرهنگ امام رئوف 
است، اظهار کرد: بنابراین باید به طرق 
ترویج  را  حضرت  آن  سیره  مختلف 
ستاد  همت  به  راستا  این  در  کنیم، 
سلسله  فهما  کانون های  هماهنگی 
وبینارهای بین المللی در راستای معرفی 
شخصیت علمی و کرامت رضوی برگزار 

می شود. 
ایسنا،حجت االسالم  گزارش  به 
والمسلمین امیر ارزانی در گفت وگو با 
ستاد ارتباطات رسانه ای )فهما(، با اشاره 
به جایگاه امام رضا)ع( در ترویج علم در 
جامعه اسالمی اظهار کرد: اساسا علم و 
دانش آن حضرت منجر به عزت اسالم 
شد آن هم در دوره ای که امت اسالم 
افکار  و  اندیشه ها  از  مختلفی  انواع  با 
وارداتی مواجه بود؛ در باب اشراف آن 
از »ابن عباس«  به علوم مختلف  امام 
نقل شده است که: »هر پرسشی از امام 
رضاع( می شد پاسخ آن را می دانست و 
در عصر روزگار خود کسی را داناتر از 
ای  او گزیده  پاسخ های  ندیدم،تمام  او 
از قرآن بود و جلسات پرسش و پاسخ 
امام با علمای یهود و نصاری مشهور بود 
و حضرت با استدالل و برهان از اسالم 
خردمندان  و  عالمان  و  می کرد  دفاع 

تشنه حقیقت را سیراب می کرد«.
هماهنگی  کل  مدیر  و  رئیس  مشاور 

امور ستادی، روابط عمومی و بین الملل 
ستاد هماهنگی کانون های فهما با بیان 
اینکه معرفی سیره تربیتی امام رضا)ع( 
ضرورتی  نوین  شیوه های  وسیله  به 
اسالمی  جامعه  برای  اجتناب ناپذیر 
است، افزود:  اخال ق و معنویت، تواضع 
مردم،  به  امام)ع(  احسان  فروتنی،  و 
توجه به خویشاوندان، کرم و بخشش، 
راز و نیاز با خدای مهربان علم و دانش 
از مولفه های اخالقی است که جامعه 
امروز بیش از هر زمان به آن احتیاج 
ایران  اینکه  به  توجه  با  بنابراین  دارد؛ 
اسالمی از نعمت وجود مضجع شریف 
آن حضرت برخوردار است باید نسبت 
ویژه ای  اهتمام  معارف رضوی  نشر  به 

داشته باشد.
وی در بخش دیگری از مباحث خود 
با اشاره به اینکه توجه امام رضا)ع( به 
این  به  منجر  انسانی  اخالق  و  اصول 

مساله شد که مردم با آن حضرت ارتباط 
عمیقی برقرار کرده و راحت با ایشان 
سخن بگویند، افزود: این رویکرد ثامن 
از جمله مواردی است  نیز  الحجج)ع( 
که امروز باید به شکل ویژه به آن توجه 
داشته باشیم و در زندگی به عنوان یک 

اصل به کار بندیم.
فضای  و  ارتباطات  کارگروه  رئیس 
به  ادامه  در  کرامت  دهه  مجازی 
برنامه های ستاد هماهنگی کانون های 
فهما در  راستای نشر معارف رضوی در 
دهه کرامت اشاره کرد و گفت: برگزاری 
موضوعات  با  بین المللی  وبینارهای 
مرتبط با شخصیت امام رئوف در ابعاد 
مختلف با حضور اساتید حوزه و دانشگاه 
فرانسه،  عربی،  انگلیسی،  زبان های  به 

فارسی برگزار می شود.  
حجت االسالم و المسلمین امیر ارزانی 
روز  که  اول  وبینار  در  کرد:  تصریح 

چهارشنبه ۲۶ خرداد ساعت ۱0صبح 
و  حجت االسالم  شود،  می  برگزار 
المسلمین شیخ نزار سعید، مدیر مراکز 
لبنان،  در  خمینی)ره(  امام  فرهنگی 
»حبیب  المسلمین  و  االسالم  حجت 
هماهنگی  ستاد  رئیس  ارزانی«  رضا 
مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون 
کشور، »محمدمهدی احمدی« رایزنی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
رسانه  فعال  خلیل«  »سوزان  اسپانیا، 
هیات  عضو  محمدالزعبی،  شیخ  ای، 
امنای جنبش »التوحید االسالمی« و 
عضو اجمع علمای مسلمین، سخنرانی 
می کنند؛ همچنین وبینار دوم با حضور 
دکتر »میشال کعدی« نویسنده، شاعر و 
فیلسوف مسیحی لبنانی، حجت االسالم 
المسلمین دکتر »علی جابر« عضو  و 
شورای مرکزی حزب اهلل و استاد حوزه 
و دانشگاه، دکتر »ندری بدران«، استاد 
مدیریت بازرگانی دانشگاه لبنان و فعال 
رسانه ای، با هدف معرفت افزایی جهانی 
نسبت به سیره ر ضوی برگزار می شود 
این  در  حضور  برای  عالقه مندان  که 
fahma. نشانی  به  می توانند  وبینارها 

org/keramat مراجعه کنند.
ستاد هماهنگی کانون های فهما در دهه 
کرامت عالوه بر وبینارهای بین المللی، 
سلسله وبینارهای استانی را با حضور 
اساتید برجسته حوزوی و دانشگاه در 

دستور کار خود قرار داده است.

همایش بانوان کرامت اهواز برگزار شد

برگزاری وبینارهای بین المللی در راستای معرفی شخصیت علمی و کرامت معنوی امام رضا)ع( 

فرهنگی
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رضایت سابریست ها از کیفیت اردوی 
برون مرزی

اعضای تیم شمشیربازی سابر ایران از اردوی مشترکی که با 
دیگر کشورها دارند، راضی هستند و مربی این تیم عنوان کرد 

برپایی این اردو اتفاق خوبی بود که قبل از المپیک رخ داد. 
به گزارش ایسنا، تیم ملی شمشیربازی سابر که برای حضور 
به  مرزی  برون  اردوی  در  آماده می شود،  توکیو  المپیک  در 
سر می برد. با توجه به این که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
مسابقات شمشیربازی لغو شد، تیم ایران به همراه کشورهای 
دیگر در گرجستان اردوی را بر پا کرده اند. مجتبی عابدینی، 
علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی، فرزاد باهر و نیما 

زاهدی نفرات حاضر در این اردوی ۱0 روزه  هستند.
امین قربانی، مربی تیم ملی سابر در گفت وگو با ایسنا درباره ی 
اردوی فوق العاده خوبی است و  بیان کرد:  اردو  این  کیفیت 
تمرینات به صورت فشرده و سخت انجام می شود. شمشیربازان 
فرانسه، تونس، ازبکستان، گرجستان و مصر در این اردو حضور 
دارند. کال 3۵ شمشیرباز در این اردوی مشترک حضور دارند 

که ۱۲ شمشیرباز در المپیک به رقابت می پردازند.
او ادامه داد: اتفاق خوبی بود که توانستیم این افراد را کنار هم 
جمع کنیم و چنین اردویی را قبل از المپیک تدارک ببینیم. 
ملی پوشان ایران نیز به صورت سخت و جدی با رقیبان خارجی 
خود بازی می کنند و از این که این اردو برپا شد خوشحالیم 
چون در افزایش آمادگی ورزشکاران بسیار موثر است.قربانی در 
پاسخ به این پرسش که قرار است مسابقه درون اردویی هم 
بین کشورها برگزار شود؟ تصریح کرد: بله. چهارشنبه مسابقه 

انفرادی و پنج شنبه مسابقه تیمی برگزار می شود.

اعزام ۱۵ فرنگی کار ایران به تورنمنت 
وهبی امره ترکیه

ایران  چهارشنبه عازم رقابت های بین المللی  ۱۵ فرنگی کار 
کشتی فرنگی وهبی امره در ترکیه می شوند. 

برای  ایران  فرنگی  کشتی  منتخب  تیم  ایسنا،  گزارش  به 
حضور در رقابت های بین المللی کشتی جام وهبی امره ترکیه 

)چهارشنبه( راهی این کشور می شود.
اسامی نفرات اعزامی به این رقابت ها به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز، سجاد عباس پور
۶0 کیلوگرم: مهرداد مردانی، امید آرامی

۶3 کیلوگرم: میثم دلخانی، محمد نوربخش
۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی، حسین اسدی

۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد، محمدرضا مختاری
۷۷ کیلوگرم: پرهام قنبری

۸۲ کیلوگرم: رسول گرمسیری، محمد ناقوسی
۸۷ کیلوگرم: رامین طاهری، ناصر علیزاده

سرمربی: محمد بنا
مربیان: حبیب اله اخالقی، فرشاد علیزاده، لقمان رضایی

داور: بهروز زاده هندیجانی
رقابت های بین المللی کشتی جام وهبی امره ترکیه روزهای ۲۸ 

تا 30 خردادماه در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود.
قرعه کشی تمامی وزن ها عصر روز پنج شنبه انجام و رقابت های 
اوزان ۵۵، ۶3، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم روزهای جمعه و شنبه و 
مسابقات اوزان ۶0، ۶۷، ۷۷، ۸۷ و ۱30 کیلوگرم روزهای شنبه 

و یک شنبه برگزار می شود.

زمان نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتسال 
مشخص شد

سازمان لیگ فوتسال زمان نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتسال را 
مشخص کرد. هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال روز دوشنبه 
را  ها  رقابت  زمان شروع فصل جدید  و  داد  تشکیل جلسه 
مشخص کرد.بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این رقابت 
ها از ۷ مرداد آغاز خواهد شد. هم چنین فصل جدید رقابت ها 
۲۱ مرداد و به میزبانی باشگاه گیتی پسند اصفهان قرعه کشی 
می شود اما با توجه به زمان کم تا شروع فصل جدید و هم چنین 
فاصله اندکی که بین مشخص شدن دو تیم صعود کننده به 
لیگ برتر و شروع فصل جدید رقابت ها وجود دارد سازمان لیگ 
فوتسال زمان نقل و انتقاالت را هم به نحوی قرار داده تا همه 

تیم ها امکان جذب بازیکن را داشته باشند.
بر اساس اعالم سازمان لیگ تا پایان هفته چهارم رقابت ها یعنی 
۲۴ مرداد تیم ها فرصت جذب بازیکن دارند و به عبارتی نقل و 

انتقاالت پیش از فصل تا این روز خواهد بود
احتمال برگزاری لیگ برتر فوتسال با تماشاگر

سازمان لیگ فوتسال در تالش است تا مجوز حضور تعدادی 
تماشاگر در سالن های فوتسال را دریافت کند. 

به گزارش ایسنا، برنامه ریزی برای فصل جدید لیگ برتر انجام 
شده و در گام اول مقرر شد این رقابت ها در فصل جدید از ۷ 
مردادآغاز شود. از سوی دیگر سازمان لیگ فوتسال قصد دارد 

برای برگزاری بازی ها با حضور تماشاگر تالش کند.
بدون  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  به  ها  بازی  گذشته  فصل 
تماشاگر برگزار شد اما فوتسال از جمله ورزش هایی است که 
حضور تماشاگر در آن مهم بوده و تماشاگران نقش زیادی در 

نتیجه گیری تیم ها و باال رفتن هیجان رقابتها دارند.
این روزها زمزمه هایی از تالش فدراسیون فوتبال برای دریافت 
مجوز ورود تعدادی تماشاگر برای بازی های فصل آینده لیگ 
برتر فوتبال از ستاد مقابله با کرونا به گوش می رسد و سازمان 
لیگ فوتسال هم در تالش است به موازات فدراسیون فوتبال 
این مجوز را برای فوتسال هم دریافت کرده و فصل جدید با 

حضور درصدی از تماشاگر در سالن ها برگزار شود.

سرمربی خوشه طالیی: 
حضور میثاقیان در تیم انگیزه بخش است

سرمربی تیم فوتبال خوشه طالیی ساوه گفت: حضور اکبر 
میثاقیان بعنوان مدیر فنی و استفاده از تجارب او می تواند 

عاملی انگیزشی و روحیه بخش برای تیم باشد. 
به گزارش ایرنا، »وحید بیاتلو« شامگاه دوشنبه در پایان مسابقه 
تیم های خوشه طالیی و ملوان بندرانزلی که با برتری ۲ بر 
صفر نماینده ساوه در ورزشگاه شهید چمران همراه شد، افزود: 
بازی بسیار سخت و حساسی را با برتری پشت سر گذاشتیم 
زیرا ملوان درجست و جوی آخرین شانس خود برای حضور 
در جمع مدعیان بود و ما هم محکوم به پیروزی بودین تا از 

کورس عقب نیفتیم.
وی افزود: اتفاقات هفته گذشته در تالش و محرومیت من و 
برخی بازیکنان می توانست در بازی تبعات منفی داشته باشد 
اما با همت و غیرت بچه ها اینگونه نشد و سه امتیاز مهم را 

کسب کردیم.
وی پیروزی را به مردم ساوه تقدیم کرد و گفت: امیدوارم در 
با صعود  نتایج خوب همراه  با کسب  باقی مانده  بازی های 
به لیگ برتر، هدیه ای ارزشمند به مردم خوب و هواداران با 

معرفت ساوه ای بدهیم.
آقای  تجارب  از  مانده  باقی  دیدارهای  در  کرد:  اظهار  بیاتلو 
میثاقیان استفاده می کنیم و بنظرم حضور او در کادرفنی می 

تواند شانس ما را برای صعود بیشتر کند.
هدف اصلی خوشه طالیی صعود به لیگ برتر است

اکبر میثاقیان سرمربی تیم فوتبال خوشه طالیی ساوه نیز در 
گفت و گو با ایرنا، تاکید کرد که با توجه به شرایط جدول و 
اتفاقات فوتبالی، در پنج دیدار باقی مانده همه توان خود را برای 

صعود به لیگ برتر به کار خواهند گرفت.
وی افزود: خوشه طالیی، تیمی بسیار خوب با بازیکنانی با 
کیفیت و سرمربی کاربلد است و باعث افتخارم است که بتوانم 

خدمتی به مردم ساوه و هواداران پرشور انجام دهم.
میثاقیان همچنین از تالش و دلسوزی های مدیرعامل باشگاه 
خوشه طالیی که با وجود مشکالت زیاد این تیم را به یکی از 

مدعیان صعود به لیگ برتر تبدیل کرده است، قدردانی کرد.
وی گفت: برای شادی دل مردم ساوه در دیدارهای باقی مانده 
لیگ آزادگان فقط برای کسب امتیازات کامل و صعود به لیگ 

برتر می جنگیم.

یورو ۲۰۲۰؛ 
گلزِن جمهوری چک بهترین بازیکن 

میدان شد
تیم های  دیدار  بازیکن  بهترین  عنوان  به  شیک«  »پاتریک 

اسکاتلند و جمهوری چک انتخاب شد. 
به گزارش ایرنا، تیم ملی فوتبال جمهوری چک با نتیجه دو بر 
صفر از سد میزبان خود اسکاتلند گذشت تا در اولین بازی در 
چارچوب دور گروهی رقابت های یورو ۲0۲0 در گروه D به یک 
برد ارزشمند دست پیدا کند و باالتر از انگلیس در صدر جدول 

رده بندی جای بگیرد.
پاتریک شیک ستاره میدان بود و موفق شد هر ۲ گل تیمش را 
به زیبایی با سر و پا وارد دروازه داوید مارشال کند و راه پیروزی 
چک را فراهم کند. شیک در ۹ بازی اخیر ملی خود روی ۱0 
گل موثر بوده و نمایش درخشانی داشته است. این بازیکن ۲۵ 

ساله در تیم لورکوزن آلمان بازی می کند.

تیم ملی پومسه ایران نایب قهرمان آسیا شد
تیم ملی پومسه ایران با کسب ۲ مدال طال، ۷ نقره و ۲ برنز در 
مجموع زنان و مردان به عنوان نایب قهرمانی آسیا دست یافت. 
به گزارش ایرنا؛ ششمین دوره مسابقات قهرمانی پومسه آسیا  
با حضور ۸۸ ورزشکار از ۱۱ کشور در شهر بیروت لبنان برگزار 
شد.در پایان این رقابت ها، تیم ملی پومسه کشورمان در دو گروه 
مردان و زنان با کسب ۲ مدال طال، ۷ نقره و ۲ برنز نایب 
قهرمان آسیا شد. کره جنوبی با ۱3 مدال طال و یک نقره بر 
سکوی قهرمانی ایستاد و فیلیپین با یک مدال نقره و ۵ برنز نیز 
عنوان سومی را بدست آورد.حسینعلی نظری به عنوان بهترین 
مربی  معرفی شد. حمید نظری و آتوسا فرهمند که موفق به 
کسب مدال طال این دوره از رقابت ها شده بودند به عنوان 
فنی ترین بازیکنان انتخاب شدند. عبدالرضا بهاری نیز به عنوان 

بهترین داور این رقابت ها لقب گرفت.
اسامی مدال آوران این دوره از رقابت ها به شرح زیر است:

طال
رده سنی 3۱ تا ۴0 سال: علی سلمانی - حمید نظری - حسین 

بهشتی
رده سنی 3۱ تا ۴0 سال: حمید نظری - آتوسا فرهمند 

نقره
رده سنی ۱۸ تا 30 سال: امیررضا مهربان

رده سنی 3۱ تا ۴0 سال: علی سلمانی
رده سنی ۱۸ تا 30 سال: مرجان سلحشوری

رده سنی 3۱ تا ۴0 سال: آتوسا فرهمند
رده سنی ۱۸ تا 30 سال: علی سهرابی - رضا نظری - امیررضا 

مهربان
رده سنی ۱۸ تا 30 سال: فاطمه حسام - راضیه آقایی - مرجان 

سلحشوری
رده سنی ۱۸ تا 30 سال: رضا نظری - راضیه آقایی

برنز
رده سنی ۱۸ تا 30 سال: محمدامین گماریان

رده سنی ۱۸ تا 30 سال: محمدامین گماریان - فاطمه حسام

مهال محروقی به شرایط نامناسب خود 
جوانان  قهرمانی  مسابقات  آستانه  در 
جهان اشاره کرد و گفت: کنار خیابان 
و در زمین خاکی تمرین می کنم که هر 
نوع آدمی رفت و آمد می کند و امنیت 
ندارم. مهال محروقی، پرتابگر ۱۸ ساله 
توانست  ایرانی  دختر  اولین  عنوان  به 
سهمیه حضور در مسابقات دوومیدانی 
قهرمانی جوانان جهان را در ماده پرتاب 
به گفته  او که  بیاورد.  بدست  دیسک 
خود بدون حامی توانسته این سهمیه را 
کسب کند اکنون و در آستانه مسابقات 
جهانی خواستار حمایت مسئوالن شده 
مدال  کسب  برای  را  خود  شانس  تا 

جهانی امتحان کند.  
حضور  امکان  اکنون  ورزشکار  این 
طبق  و  ندارد  را  پیست  در  تمرین  و 
فیلم هایی که در اختیار ایسنا قرار گرفته 
کنار خیابان و در زمینی خاکی پرتاب 
سخت  او  برای  را  شرایط  که  می کند 
مالی  مشکالت  طرفی  از  است.  کرده 
باعث شده تا نتواند در شرایطی مناسب 
کار خود را ادامه بدهد و نیازمند حمایت 
مسئوالن ورزشی دوومیدانی و مسئوالن 

استان خراسان رضوی است.  
محروقی در مورد کسب سهمیه حضور 
ایسنا  به  قهرمانی جهان  مسابقات  در 
گفت: خوشبختانه به عنوان اولین دختر 
ایران سهمیه را گرفتم اما متاسفانه در 
این راه هیچ حمایتی از من نشده است. 
بعد حمایتم کنند  به  این  از  امیدوارم 

در  ندارم،  تمرین  برای  امکاناتی  چون 
حالی که اگر شرایط خوبی داشتم در 
مسابقات ترکیه نسبت به سایر رقبایم 

رکورد بهتری را ثبت می کردم.  
اشاره  خاکی  زمین  در  تمرین  به  او 
حمید  آقای  من  مربی  کرد:  بیان  و 
اجازه  مشهد  در  است.  ابراهیم نژاد 
یک  در  زنان  و  مردان  که  نمی دهند 
پیست تمرین کنند، به همین دلیل 
و  کنم  استفاده  پیست  از  نمی توانم 
تمریناتم را در یک زمین خاکی کنار 
کثیفی  مکان  می دهم.  انجام  خیابان 
را  پرتاب  الزم  استانداردهای  و  است 
رفت  آدمی  نوع  هر  طرفی  از  ندارد. 
اگر  نداریم.  امنیت  و  می کند  آمد  و 
دیسک، مکمل و شرایط خوبی داشته 
سرم  باالی  پیست  در  مربی  و  باشم 
باشد، قطعا رکوردهای خوبی می زنم. 
این پرتابگر دیسک با اشاره به هزینه های 
زیاد دوومیدانی، بیان کرد: ماهانه حدود 
با  اما  دارم  هزینه  تومان  میلیون   ۱۵
پنج میلیون تومان از جیب خودم سر 
می کنم. به عنوان جایزه کسب سهمیه 
مسابقات جهانی می خواهند مبلغ سه 
پول  بدهند که  به من  تومان  میلیون 
سه  چون  نمی شود  هم  آمدم  و  رفت 
شیفت در روز تمرین و هزینه پرداخت 
که  هستند  زیادی  دختران  می کنم. 
می توانند بهتر باشند اما حامی ندارند. 
باشم،  داشته  اسپانسری  اگر  هم  من 
و  بزنم  بهتری  رکوردهای  می توانم 

مقام  برای  جهانی  درمسابقات  حتی 
دنبال  خیلی  افزود:  او  کنم.   تالش 
هزینه هایم  پس  از  چون  بودم  حامی 
این  نیشابوری هستم و در  برنمی آیم. 
از  خیلی  اسپانسر  فوالدخراسان  شهر 
فوتبالی ها شده است اما هر چه پیگیری 
چرا  نمی دانم  نشد.  من  حامی  کردم، 
بقیه ورزشکاران  را حمایت می کنند اما 

من را نه؟  
وجود  با  اینکه  بیان  با  محروقی 
شرایطی که دارم همیشه در حد توان 
تالش کرده ام، ادامه داد: برای کسب 
ورودی جهان بیشتر از بدنم استفاده 
کردم. در حالی که مکمل الزم دارم 
و هر دو هفته باید دو کیلو پروتئین 
میلیون  دو  نزدیک  که  کنم  مصرف 
کفش های  طرفی  از  می شود.  تومان 
پرتابم پاره شده و دیسک هم ندارم. 
اما  می دهند  دیسک  گفته اند  البته 
نرسیده  من  دست  به  چیزی  هنوز 
است. با وجود این شرایط، باز هم می 
توانم رکوردم را بزنم اما اگر وضعیت 

بهتر شود قطعا امید مدال دارم.  
زنان  او در مورد وضعیت دوومیدانی 

گفت: در اعزام هایی که امسال انجام 
شد، بیشتر ورزشکاران مرد بودند در 
حالی که زنان دیگری هم شایستگی 
حضور در تیم اعزامی را داشتند. در 
کل به زنان خیلی اهمیت نمی دهند. 
پخش زنده نداریم و همیشه می گویند 
اگر  است.  فقیر  رشته ای  دوومیدانی 
مردم این رشته را بشناسند و حامیان 
استعدادهای  قطعا  شوند،  زیاد  مالی 

بیشتری شناسایی می شوند.  
محروقی به اهداف خود در دوومیدانی 
اشاره و بیان کرد: هدفم این است که 
آسیایی  بازی های  در  آینده  سال 
از  و پس  بزنم  رکورد  و  کنم  شرکت 
باالتری چون  مسابقات سطح  به  آن 
طرفی  از  شوم.  وارد  لیگ  دایموند 
المپیک ۲0۲۴  سهمیه  که  امیدوارم 
به  اول  مرحله  در  اما  کنم  کسب  را 
آسیا فکر می کنم. با رکورد آسیا ۱0 
متر فاصله دارم اما از سال گذشته تا 
و  داشته ام  رکورد  ارتقاء  متر   ۹ االن 
اگر محکم تمرین کنم و شرایط خوبی 
داشته باشم قطعا این ۱0 متر را هم 

جبران می کنم.  

رییس جدید فدراسیون شطرنج گفت: 
از نمایندگی مجلس و حوزه سیاست به 
ورزش آمدم اما در گذشته عناوینی در 
رشته شطرنج و فوتبال داشته و حتی در 
مقطعی در تیم فوتبال منتخب باشگاه 
انتخابات  پرسپولیس عضویت داشتم.  
چهارشنبه  روز  شطرنج  فدراسیون 
»حسن  و  شد  برگزار  خردادماه(   ۱۲(
از  رای   ۲۶ کسب  با  تامینی لیچانی« 
مجمع انتخاباتی این رشته توانست برای 
چهار سال سکان ریاست این فدراسیون 
را بر عهده گیرد. »افشین داوری« نیز ۱۵ 
رای را به دست آورد. افشین داوری، احمد 
گواری، رضا شیرین آبادی فراهانی، حسن 
تامینی لیچانی و محمد ابراهیم مداحی ۵ 
نامزد حاضر در مجمع انتخابات فدراسیون 
شطرنج بودند که با یکدیگر رقابت  کردند. 
این فدراسیون در دور  انتخابات  نتیجه 
دوم تعیین شد. زیرا در دور نخست هیچ 
نامزدی نتوانست حد نصاب الزم را برای 

رسیدن به کرسی ریاست کسب کند. 
که  می رود  انتظار  تامینی  انتخاب  با 
فدراسیون شطرنج در مسیر توسعه قرار 
گیرد زیرا از نیمه دوم سال ۱3۹۸ این 
که  شد  حاشیه هایی  وارد  فدراسیون 
کرد.  افتخارآفرینی خارج  ریل  از  را  آن 
خروج چند ورزشکار این رشته از ایران و 
اختالفات درون فدراسیون موجب شکل 
گیری این مشکالت شد. همچنین ثبت نام 
برخی از کاندیدا برای ریاست فدراسیون 
با حاشیه هایی مواجه شد که در نهایت 
انتخاب رییس آن را با تاخیر مواجه کرد. 

»حسن تامینی لیچانی« پس از انتخاب 
به عنوان رییس فدراسیون در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: فدراسیون 
مجموعه ای  و  ندارد  مطلوبی  شرایط 
از مشکالت موجب شده تا این رشته 
نسبت به سال های گذشته دچار افت 
شود. متن کامل مصاحبه رییس جدید 

فدراسیون در زیر آمده است؛
شطرنج ایران در فاصله سال های ۲0۱۵ 
تا ۲0۱۹ افتخاراتی را به دست آورد که 
در تاریخ این رشته در ایران بی نظیر بود. 
اما بیش از یک سال است که این رشته 

با حاشیه مواجه شده است. برای غلبه 
بر این مشکالت چه برنامه هایی را در 

دستور کار دارید؟ 
انتخاباتی  مجمع  منتخب  عنوان  به 
که مشکالت  تایید می کنم  فدراسیون 
مالی و برخی از حاشیه ها شرایط نامطلوبی 
برای این رشته ایجاد کرده است. شرایطی 
که اگر ادامه داشته باشد بدون شک هم 
به فدراسیون و هم به قهرمانان ملی این 
رشته ضربه خواهد زد. یک سری بدهی 
و مشکالت مالی وجود دارد که فدراسیون 
باید برای پرداخت آنان اقدام کند. همچنین 
تامین منابع مالی برای توسعه زیرساخت 
ورزش از جمله مهمترین اقدامات است. ما 
باید این مهم را در دستور کار قرار دهیم تا 

بتوانیم بر مشکالت مالی غلبه کنیم. 
و  ورزش  وزارت  سوی  از  که  بودجه ای 
جوانان به این فدراسیون اختصاص پیدا 
می کند مبلغ زیادی نیست لذا وظیفه 
برای  که  است  آن  فدراسیون  رییس 
برطرف کردن مشکالت از توانایی خود 
استفاده کند تا از لحاظ مالی برای مجموعه 

تحت نظر خود مشکلی نداشته باشد. 
اما مشکالت فدراسیون فقط مالی نیست؟

بله حاشیه  هم وجود دارد. در گذشته یک 
سری دلخوری بین خانواده شطرنج ایجاد 
شده که موجب ایجاد این حواشی شده 
است؛ دلخوری که من به ریشه و منشا 
آن کاری ندارم بلکه به دنبال آن هستم 
تا با ایجاد انسجام بتوانم همدلی، صلح و 
صفا را در این مجموعه حاکم کنم. نباید 
این دلخوری ها به بازیکنان و ملی پوشان 
ظرفیت های  تمام  از  من  کند.  سرایت 

استفاده  شطرنج  خانواده  و  فدراسیون 
خواهم کرد تا این حاشیه تمام شود. بدون 
هیچ ذهنیتی وارد انتخابات شدم و خدا 
کمک کرد تا موفق شوم. در این راه هم 
نمی خواهم فکر کنم که چه کسی رای 

داده یا چه کسی مخالف بود. 
با این شرایط باید منتظر همکاری شما 

با پیشکسوتان باشیم؟
عضوی  هر  و  ندارد  مانعی  هیچ  بله 
زمینه  در  بخواهد  شطرنج  خانواده  از 
توسعه این رشته گام بردارد من مشکلی 
برای همکاری با او را ندارم. تعاملم با 
ملی پوشان  داوران،  پیشکسوتان،  تمام 
این  از  و  و اصحاب رسانه خوب است 
تعامل به سود شطرنج استفاده خواهم 
کرد. انتخابات تمام شده و ما نباید به 

دنبال پررنگ  کردن حاشیه ها باشیم.
مربی  استخدام  در چند سال گذشته 
خارجی به یک اولویت برای این رشته 
زمینه  این  در  آیا  است   شده  تبدیل 

برنامه ای در دستور کار دارید؟
بله یکی از اولویت های اصلی ما استخدام 
است.  روز  دانش  با  و  خارجی  مربی 
در سطح جهان  اکنون  ما  ملی پوشان 
شناخته شده هستند. نفرات اصلی تیم 
دست  به  را  مهمی  عناوین  توانستند 
جهان،  جوانان  قهرمانی  عنوان  آورند. 
قهرمانی تیمی آسیا، قهرمانی المپیاد 
دختر  قهرمانی  نایب  و  سال   ۱۶ زیر 
روسیه  مسابقات  در  ایران  باز  شطرنج 
تنها بخشی از افتخارات شطرنج ایران 
در پنج سال گذشته است. این نخبگان 
ورزشی نیاز به تقویت دارند و برای این 

کار باید به دنبال استخدام مربی خارجی 
باشیم. البته هزینه این استخدام زیاد و 
باید برای تامین منابع مالی تالش کنیم. 
مبلغی به عنوان بودجه ساالنه از سوی 
وزارت ورزش پرداخت خواهد شد و تامین 
هزینه مربی خارجی با نرخ ارز کنونی کار 
راحتی نیست.من در یک دهه گذشته 
سمت هایی مانند نمایندگی مجلس را در 
کارنامه داشتم و در کمیسیون تلفیق بودم. 
در فراکسیون ورزش مجلس نیز عضو 
بودم. تمام تالش خود را خواهم کرد تا از 
این ارتباطات استفاده کنم و منابع مالی 
را در اختیار فدراسیون قرار دهم. امیدوارم 
در این مسیر با کمک سایر اعضای خانواده 

شطرنج موفق شوم. 
از سیاست به ورزش وارد شدید؟

من  اما  است  اینگونه  نخست  نگاه  در 
عنوان  بلکه  نیستم  غریبه  شطرنج  با 
نایب قهرمانی دانشجویان کشور را در 
کارنامه دارم. همچنین در مجلس عضو 
هیات رییسه فراکسیون ورزش بودم. در 
چند سال گذشته نیز همکاری زیادی 
داشتم.  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  با 
از هر رشته ای  در رشته فوتبال بیش 
تخصص دارم و در گذشته عضو منتخب 
در  نیز  مقطعی  در  و  گیالن  فوتبال 
منتخب پرسپولیس بودم. تجربه بودن 
در ورزش را دارم و از این تجربه برای 
مدیریت فدراسیون استفاده خواهم کرد. 
این  پیشکسوتان  تجربه  از  ضمن  در 

رشته نهایت استفاده را خواهم برد.
با  شطرنج  کنونی  سرمایه های  حفظ 
استخدام مربی خارجی می تواند امکان 
پذیر شود؟شطرنج بازهای ایرانی مجموعه 
جوانی هستند که سال ها می توانند به ارتقا 
این رشته در کشور کمک کنند. باید این 
سرمایه ها را حفظ کرد و در جهت ارتقا 
دانش آنان تالش کنیم. اینگونه نیست که 
ما فقط نگاه مان به توسعه تیم ملی شطرنج 
باشد بلکه پشتوانه سازی برای این تیم 
اقدامی اساسی تر است که با کمک مربیان 
داخلی امکان پذیر است. ما نباید اجازه 
دهیم برخی از جاذبه های خارجی باعث 

رفتن ستارگان این رشته شود. 

دختر تاریخ ساز دوومیدانی:

 کنار خیابان تمرین می کنم 

رییس فدراسیون شطرنج: 

عضو تیم فوتبال منتخب باشگاه پرسپولیس بودم

ورزش

آگهی دعوت به افراز
شماره  وارد  طی  قزوین  در  واقع  قزوین   ۵ بخش  اصلی   ۵3 پالک  مالکین  از  احد  معروفی  بهروز  آقای  و  اسبکی    افشار  معصومه  خانم   
از  مشاع  سهم  از  مشاع  سهم   3۵00 از  مشاع  سهم   ۴00 مقدار  ترتیب  به  کدام  هر  افراز  تقاضای   ۱۴00/0۱/۱۶ مورخه   ۱۱3/۱۴00/۱۷۴
۴0۹0۹ سهم مشاع از ۲۲۵000 سهم از بیست و دو و یک دوم سهم مشاع از شصت و هفت هزار و سیصد و چهل و چهارده هزارم سهم 
مشاع  از ششدانگ پالک ۵3 اصلی و ۱۶0 سهم مشاع از 3۵00 سهم مشاع از ۴0۹0۹ سهم مشاع از ۲۲۵000 سهم از بیست و دو ویک 
دوم  سهم مشاع از شصت و هفت هزار و سیصد و چهل و چهارده هزارم سهم مشاع از ششدانگ پالک ۵3 اصلی را که طبق اسناد شماره  
مورخه ۱3۹3/0۵/۲۷ و ۱3۹3/0۶/۱۶  دفتر ۵۷ قزوین خریداری نموده در این رابطه نماینده و نقشه بردار ثبت در تاریخ ۱۴00/0۴/۱۹  
راس ساعت ۱۲ صبح برای افراز مورد تقاضای در محل وقوع ملک حاضر و به موضوع رسیدگی خواهند نمود لذا بدین وسیله از کلیه مالکین 
مشاعی از اشخاصی که به نحوی از انحا خود رادر پالک مرقوم ذی سهم و ذی حق می دانند و ناظر عملیات افراز باشند و یا همان روز از 
اداره ثبت کسب اطالع نمایند بدیهی است عدم حضور مالکین مشاعی و دارندگان حق مانع انجام افراز نخواهد بود و اداره ثبت برابر اختیار 

تفویضی اقدام قانونی را معمول خواهند داشت و نتیجه اقدامات مجدداً آگهی خواهد شد. م.الف: ۲۱۷
 علی شهسواری-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ قزوین

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نوبت دوم

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت 

طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ششدانگ یک قطعه باغ بنام شمسی صادقی فرزند عباس صادره سنندج تحت پالک ۶۵۴ فرعی از ۲۵ اصلی بخش ده مساحت 30۸۵ متر مربع جزء نسق 

زارعانه شماره ۲۶۲3۲ مورخ ۵۱/3/۱۵ دفتر ۱0 سنندج به آدرس سنندج روستای گلین 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/3/۱۱                                            تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴00/3/۲۶                               م/الف:۱۵۵۱

رئیس اداره ثبت منطقه ۲ سنندج- هیوا احمدیان 
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شرکت گاز استان کردستان در آزمون 
سخت کوشی نمره ۲۰ دریافت کردند

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در مورد شرایط سخت 
گازرسانی در این استان گقت: از سنندج تا اورامان، فاصله ای ۱۷0 
کیلومتری را مشاهده می کنیم که با عبور از گردنه برف گیر ژاالنه 
که زمستان ها شاهد بارش بیش از ۲ متر برف هستیم  و  بعد از 
گذر از جاده شهدای دزلی، به منطقه اورامان می رسیم.احمد فعله 
گری در وصف مسیر دشوار این منطقه گفت : مسیری که دارای 
دره های پر پیچ و خم و عمیق بوده و گاز به عنوان عاملی برای رفاه، 
باالخره به این منطقه سخت گذر رسیده است، اما با چه دشواری 
بماند!وی افزود : گاز با عبور از دره های عمیق و کوهستانی به 
منطقه ای رسیده که تاریخ آن به دوران ساسانیان باز    می گردد 
و در میان مردم منطقه از اعتبار خاصی برخوردار است، شهری که 
در دامنه کوه های تخت و با شیب های تند بنا شده است این روزها 
دیگر راحت تر از گذشته از سرما یاد می کند.فعله گری یادآور شد: 
معماری اورامانات کامال با کوهستان انطباق دارد و مردان سخت 
کوش و دالور  شرکت گاز استان نیز برای انتقال این عصاره حیات، 
خطوط لوله را با محیط وفق داده و لوله های گاز را در مسیر پر پیچ 
و خم اجرا کرده اند تا اورامان که آن زمان به عنوان آخرین شهر 
فاقد گاز استان کردستان محسوب می گردید از این سوخت پاک 
بهره مند سازند.مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در ادامه 
سخنانش در وصف منازل مسکونی منطقه اورامان بیان داشت : 
خانه ها در اورامان با توجه به شیب تند و دامنه های صخره ای 
به صورت پلکانی ساخته شده اند و همین موضوع گازرسانی به 
این منطقه را با دشواری خاصی رو به رو کرده است و به دلیل 
معماری خاص این منطقه، حیاط هر خانه، بام خانه اي دیگر است 
و این منطقه را‹هزار ماسوله ایران › نیز می نامند.وی خاطر نشان 
کرد: جغرافیای منطقه، جهادگران صنعت گاز را بر آن داشته است 
هرچند با سختی فراوان، ولی تمام تالش خود را به کار گیرند تا 
بدون تغییر در معماری خاص این منطقه، گاز را به تمام بخش 

های آن برسانند.

نظام شهري معیوب یعني غلبه ي 
خودروگ بر پیاده رو وفا اصالنی

اگر بر داشتن آزادی های فردی، که استفاده از ماشین شخصی 
نیز از عواقب آن است، اصرار دارید، باید خود را برای پرداخت 
کل هزینه های زیست محیطی آماده سازید و حتی هزینه 
محیط  آلودگی  صوتی،  آلودگی  بالیا،  و  ها  تصادف  تراکم، 
وتخریب کیفیت زندگی، اثرهای زیست محیطی شامل باران 
اسیدی، گرمایش جهانی و بیماری تنفسی حاصل از استنشاق 

دودهای سمی نیز از هزینه هایی هستند که باید بپردازید.
انسان محوری در فضاهای شهری، نشانه خوبی از هویت شهر 
است. شهروندان به تدریج به حضور در شهر و انجام فعالیت 
های مدنی عادت کرده و زمان بیشتری را در فضاهای شهری 
می گذرانند و این به نوبه خود به بهبود و ارتقاء فرهنگ و 
از جمله رعایت حقوق دیگران و احساس مسئولیت در برابر 

جامعه به خصوص برای جوانان و کودکان، کمک می کند.
هر قدر فضاها و امکانات پیاده روی انسان در مبلمان شهری 
افزایش یابد، امکانات درک محیط شهری و بهره گیری از ارزش 

های فرهنگی و اجتماعی آن نیز افزایش می یابد.
درک افراد پیاده از محیط به دلیل حضور و حرکت فراوان خودرو 
ها مخدوش شده است. لذا چهره واقعی شهر پشت چهره ماشینی 
آن پنهان می ماند. شرکت افراد در یک فضا، خاطرات مشترکی 
را از آن بدست می دهد که احساس تعلق به شهر، محیط و کل 
جامعه را افزایش می دهد.مهم تر از همه اینکه تصویر ذهنی افراد از 
شهر، تحت تأثیر فعالیت خیابان ها و حضور یا عدم حضور پیاده می 
باشد. در حقیقت شهر را می توان با خیابان هایش شناخت.وجود 
انواع صداها، امکان لمس سطوح و حجم ها و امکان چشیدن طعم 
خوردنی ها و نوشیدنی ها، موجب ادراکات چند حسی و تاثیرات 
روانی و عاطفی متنوع در فضاهای انسان محور می شود. همین 
تنوع و پیچیدگی، به نیروی جذابیت و انگیزش حضور در مبلمان 
شهری انسان محور می افزاید که بی تردید از ارزش های کیفی 
محیط محسوب شده و حضور شهروندان را در آن افزایش داده و 

پایداری آن را برای سالیان تضمین مي نماید.

در راستای کمک به بیماران: 
کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان 

قزوین خون اهدا کردند 
به منظور کمک به بیماران نیازمند، مدیر عامل و جمعی از 
کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با حضور در 
پایگاه انتقال خون چند واحد از خون خود را اهدا کردند. با 
هدف نهادینه کردن فرهنگ اهدای خون، مدیرعامل و جمعی 
از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان در اداره کل انتقال 
خون استان قزوین حضور یافته و چند واحد از خون خود 
را به بیماران نیارمند هدیه کردند. همزمان با ۲۴ خرداد روز 
جهانی اهدای خون و در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی 
و ترویج فرهنگ اهداء خون، سعید بهادیوند چگینی مدیرعامل 
شرکت توزیع برق و جمعی از کارکنان و مدیران این شرکت 
با  اهدای خون به یاری نیازمندان و بیماران شتافتند.  سعید 
بهادیوند چگینی هدف از این اقدام را کمک به هم نوعان و 
نجات جان بیماران در شرایط تداوم بیماری کرونا دانست و 
گفت: مسئولیت آحاد جامعه در ترویج این امر خداپسندانه به 
عنوان یک رفتار حسنه و معروف اجتماعی مورد تاکید است.

مریم مدرسی مدیر کل انتقال استان قزوین نیز با تشکر از 
همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: حضور اهدا 
کنندگان مستمر و خیرین ر پایگاههای انتقال خون تاکنون 
توانسته نیاز بیماران به واحدهای خونی را تامین کند و این 

حرکت خداپسندانه اجر و ثواب معنوی نیز دارد.

در راستای توانمندسازی امدادی: 
تفاهم نامه همکاری بسیج سازندگی

 و هالل احمر قزوین امضا شد 
در راستای توانمند سازی تیم های امداد و نجات، سازمان بسیج 
سازندگی استان قزوین و جمعیت هالل احمر تفاهم نامه همکاری 
امضا کردند.  تفاهم نامه همکاری سازمان بسیج سازندگی استان 
به منظور گسترش مشارکت،  قزوین و جمعیت هالل احمر 
همفکری و همکاری در زمینه های مختلف و توسعه اهداف 
بشردوستانه و سازماندهی تیم های عملیاتی با حضور حسن 
آصفی مدیرعامل و ابراهیمی معاون آموزش و پژوهش جمعیت 
هالل احمر و سرهنگ حسینیانی رئیس سازمان بسیج سازندگی 
استان قزوین روز دوشنبه در هالل احمر استان امضا شد.حسن 
آصفی مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان قزوین در اجلسه 
امضای تفاهم نامه اظهارداشت: جمعیت هالل احمر مطابق با بند 
»ب« ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، پیشگام در آموزش 
همگانی در زمینه آمادگی در برابر حوادث و بالیاست و در این 
راستا این تفاهم نامه با توجه به اینکه آموزش های همگانی و ترویج 
فرهنگ خود امدادی گاهی مهم در جهت ارتقای سطح آمادگی 
خانواده ها در برابر مخاطرات و شکل گیری جامعه آماده محسوب 
می شود به امضای طرفین رسید.وی ارتقای سطح تاب آوری و 
آمادگی جامعه و افزایش توان پاسخگویی مؤثر و سریع در برابر 
حوادث و سوانح را یکی از اهداف انعقاد این تفاهم نامه عنوان کرد و 
افزود: توانمند سازی نیروهای بسیج به منظور توسعه آموزش های 
همگانی و توانمند سازی تیم های جهادی به منظور استفاده در 
عملیات امداد و نجات از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.

آصفی تصریح کرد: هم افزایی در جمع آوری کمکهای مردمی در 
هنگام حوادث و سوانح و بهره مندی از توان و ظرفیت افراد آموزش 
دیده بسیج و هالل احمر جهت حضور در عملیات و خدمت رسانی 
به مناطق محروم و آسیب پذیر کشور و طرح های عام المنفعه 
از دیگر بندهای این تفاهم  نامه است.وی عنوان کرد: این تفاهم 
نامه در راستای توسعه اهداف بشر دوستانه و همکاری و فعالیت 
های مرتبط با مدیریت مشارکت های مردمی در ارائه خدمات عام 
المنفعه در مدیریت بحران و استفاده بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل 
های موجود بین سازمان بسیج سازندگی و جمعیت هالل احمر 
استان منعقد شد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قزوین 
اظهارداشت: این تفاهم نامه برای مدت سه سال برای آموزش ۲۴۸ 
گروه جهادی بین دو دستگاه منعقد شد و امیدواریم با توجه به هم 
افزایی و توانایی ها، امکانات و ظرفیت های خوبی که بین دو دستگاه 
وجود دارد شاهد امداد رسانی سریع در زمان بحران با سرعت، دقت 

بیشتر و کیفیت باالتری باشیم.

به دنبال دریافت گواهینامه ایزو 17۰۲5 آزمایشگاه 
میکروبیولوژی برای دومین سال متوالی ؛ 

آزمایشگاه آب  تصفیه خانه باباشیخعلی، 
آزمایشگاه برتر در بین تصفیه خانه های کشور شد

آزمایشگاه میکروبیولوژی تصفیه خانه آب باباشیخعلی، عالوه بر 
دریافت گواهی نامه ایزو۱۷0۲۵ از شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، آزمایشگاه برتر در بین تصفیه خانه های کشور شناخته شد 
.مدیر تصفیه خانه آب بابا شیخعلی آبفای استان اصفهان عنوان کرد: 
ممیزی فنی و مدیریتی آزمایشگاه میکروبیولوژی تصفیه خانه آب 
باباشیخعلی توسط ممیزین شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
و مطابق با الزامات استاندارد ایزو ۱۷0۲۵ به صورت آنالین انجام شد. 
اسماعیل گرجی زاده افزود: بر اساس نظر ممیزین، آزمایشگاه آب 
تصفیه خانه باباشیخعلی از نظر کیفی، فنی و  آزمونهای میکروبی 
و بیولوژی آب، مطابق با استاندارد ایزو ۱۷0۲۵ بوده است.وی با 
اشاره به ممیزی مراقبتی که توسط کارشناسان شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور انجام شد تصریح کرد: آزمایشگاه آب تصفیه 
خانه باباشیخعلی، به عنوان آزمایشگاه برتر در بین تصفیه خانه های 
کشور معرفی شد.اضافه می شود تصفیه خانه آب باباشیخعلی با 
ظرفیت تصفیه ۱۱.۵ متر مکعب آب در ثانیه از بزرگترین تصفیه 
خانه های خاور میانه به شمار می رود که آب مورد نیاز جمعیت 
ساکن در ۵۷ شهر و 3۸0 روستای طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 

را تامین می کند.
 

تاکید مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون 
درآمد آبفای استان اصفهان؛

گذر بی دغدغه از تابستان داغ با ۱۵ لیتر 
صرفه جویی آب در شبانه روز

مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان 
اصفهان خواستار صرفه جویی ۱۵ لیتری مصرف آب در شبانه روز 
توسط شهروندان اصفهانی شد.سیدمحمدحسین صالح با اشاره به 
این که در حال حاضر سرانه مصرف آب مشترکین شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان ۱۵۷ لیتر در شبانه روز است گفت: اگر 
هر شهروند فقط ۱۵ لیتر صرفه جویی کرده و مصرف خود را به 
۱۴۲ لیتر برساند می توان تابستان گرم امسال را بدون دغدغه و با 
آرامش پشت سر گذاشت.وی با بیان این که گرم شدن زودهنگام 
هوا موجب افزایش مصرف و افت شدید فشار آب شبکه در روزهای 
اخیر شده است گفت: هرچند تصفیه خانه آب باباشیخعلی با 
ظرفیت ۱۱۵00 لیتر در ثانیه در حال فعالیت است اما به دلیل 
این که چاه های فلمن در حاشیه زاینده رود به کلی خشک شده 
و میزان آبدهی چاه های متفرقه نیز ۵0 درصد کاهش یافته است، 
در حال حاضر به میزان 3000 لیتر در ثانیه کمبود آب داریم که اثر 
خود را به صورت افت شدید فشار آب شبکه نشان داده است.مدیر 
دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان اصفهان از 
افزایش ۲00 تا 300 لیتر در ثانیه ای مصرف آب به ازای هر درجه 
گرم تر شدن هوا در ۵۷ شهر و 3۸0 روستای تحت پوشش طرح 
آبرسانی اصفهان بزرگ خبر داد و گفت: در صورتی که سامانه دوم 
آبرسانی به اصفهان وارد مدار نشود، کمبود آب در هفته های آینده 

به ۴300 لیتر در ثانیه خواهد رسید.

وزیر اسبق امور خارجه گفت: کشور به 
گردش نخبگان در مدیریت ها نیازمند 
تغییر  برای  فرصتی  انتخابات  و  است 
ریل مدیریت در کشور است. همایش 
بزرگ حامیان آیت اهلل رئیسی درقزوین 
اسبق  وزیر  متکی   منوچهر  با حضور 
امورخارجه عصر روز دوشنبه با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، در مسجد امام 
حسن عسگری)ع( شهرک کوثر قزوین 
برگزار شد. منوچهر متکی در این مراسم 
شورای  و  ائتالف  شورای  سوی  از  که 
وحدت نیروهای انقالب اسالمی استان 
قزوین برگزار شد اظهار داشت: قزوین 
سنگر مستحکم انقالب و دفاع مقدس 
بوده و مردم قزوین با تقدیم شهیدان 
واالمقامی چون بابایی، رجایی و لشکری 

ها دین خود را به نظام ادا کرده اند.
وی افزود: مردم قزوین در یک نگاه و 
کشور  شرایط  نظاره  با  جدید  حرکت 
بهار  در  و  اند  نشسته  قضاوت  به یک 
سیاسی یعنی انتخابات مصمم هستند 

تا حماسه ای جدید خلق کنند.
انتخابات فرصتی برای تغییر ریل 

گذاری کشور است
متکی تصریح کرد: انتخابات میراث امام 
برای مردم است که حقشان را در تعیین 
سرنوشت بازستاند و اعطا کرد و فرصتی 
برای تغییر ریل مدیریت کشور و مجالی 
برای انتخاب درست است. وی بیان کرد: 
انتخابات نشان می دهد در کشور یک 
دموکراسی در تراز عالی داریم که مردم از 
رئیس جمهور، نماینده مجلس تا شوراها 
را انتخاب می کنند که این فرصات باید 
مغتنم شمرده شود.سخنگوی شورای 
وحدت اصولگرایان اضافه کرد: در زمان 
گذشته اگر شاه کسی را تایید می کرد 
اما  آمد  می  بیرون  صندوق  از  نامش 
امروز بر خالف آنچه دشمنان می گویند 
مردم خود ناظر هستند و می بینند مثال 

وقتی در سال ۸۴ همه فکر می کردند 
یک کسی دیگر رئیس جمهور می شود 
برگزیدند.وی  را  دیگر  کسی  مردم  اما 
این  گذشته  سال  در ۴0  کرد:  اضافه 
تغییرات در انتخابات ما نشان می دهد 
می خواهیم از حق خوداستفاده کنیم 
اما برخی می خواهند آن را ضایع کنند.

در  شرکت  اهمیت  به  اشاره  با  متکی 
انتخابات گفت: برخی علما حضور نیافتن 
مردم در انتخابات را تا گناه کبیره مطرح 
کرده اند و این اصرار برای این است که 
علیرغم همه اشکاالتی که داریم نگذاریم 
را  کس  هر  شما  و  بگیرند  را  حقمان 
خودتان انتخاب کردید و به اصلح بودن 
آن رسیدید به همان رای دهید و اگر 
به انتخاب نرسیدید از دیگران بپرسید.

راحل  امام  اظهارداشت:  ادامه  در  وی 
ترسیم  را  اسالمی  زمامداران  سیمای 
کرد که حکمرانی چگونه باشد و چون 
همواره از مردمش گفت باورش کردند 
و وقتی زندگی شهید رجایی را دیدند 
وی را مصداق کالم امام دانستند و آن 
را باور کردند.سخنگوی شورای وحدت 
اصولگرایان تصریح کرد: شهید رجایی 
را دوستش  ایشان  مردم  و  بود  صادق 
همین  به  و  کردند  باورش  و  داشتند 
دلیل جاودانه شد و در مقابل این شهید 

مسئوالنی هم هستند که بی دغدغه 
بودند و برنامه های آنها به جای آنکه 
فقرزدا باشد متاسفانه ایجاد فقر کرد و 

مشکالت را بیشتر کرده است.
کشور به گردش نخبگان در مدیریت 

نیازمند است
متکی اضافه کرد: یک گروه ۲00 تا 300 
نفره در کشور هنوز به گردش نخبگان 
باور ندارند و هنوز هم مقاومت می کنند 
تا تغییری صورت نگیرد لذا حرام خواری و 
رشوه و اختالس رایج شد و مردم احساس 
کردند حکمرانی با آنچه امامشان گفت 
فاصله گرفته است.وی اظهارداشت: مردم 
در دوم اسفند سال ۹۸ یک تلنگری به 
مسئوالن زدند و دشمنان وسوسه شدند 
که فکر کردند شاید امروز هم بتوانند شور 
انتخابات را کم کنند اما هوشیاری مردم 

این تصور را باطل خواهد کرد.
متکی گفت: ما هم ناراحتیم که حکمرانی 
بر اساس آنچه امام گفت نیست، وقتی 
دختر و پسر برخی مقامات دست در حوزه 
های فساد انداخته اند و حرام خوری می 
کنند نمی توانیم قضاوت درستی از شرایط 
داشته باشیم و حتما باید اوضاع تغییر کند.

امروز  کشور  شرایط  کرد:  اضافه  وی 
ایجاب می کند که دنبال یک مدیریت 
انقالبی و مبتتی بر تفکر امام با روحیه 

جهادی باشیم تا شهدایی چون حسن 
تهرانی مقدم که ظرفیت دفاعی کشور 
را باال بردند و دشمنان جرات جسارت 
و تعرض به کشور را نداشت مسئولیت 
خارجه  امور  اسبق  بگیرند.وزیر 
یادآورشد: ما باید دنبال مدیریتی باشیم 
که با رویکرد خود می تواند ۵ کشتی پر 
از بنزین را از مقابل ناو آمریکایی عبور 
داده و به ونزوئال بفروشد و طال بگیرد 
نه یک مدیریت که نمی تواند گوشت 
مرغ را بخوبی توزیع کند.متکی گفت: 
و سیاست  اقتصادی  در شاخص های 
داریم  زیادی  اشکاالت  هم  خارجی 
که قابل دفاع نیست زیرا مذاکره ابزار 
دیپلماسی است اما نباید حق انتخاب را 
به آمریکا بدهیم که آنها شرط بگذارند 
گیری  جهت  موفق  دیپلماسی  بلکه 
هایی است که شما باید در آن منافع را 
تشخیص دهید.وی اظهار داشت: هزینه 
سازش از مبارزه بیشتر است و ما باید 
مذاکره با دیپلماسی و حفط منافع مردم 
و کشور را بلد باشیم البته باید اذعان کرد 
که ما با کسی جنگ نداریم اما مذاکره 
کنیم.سخنگوی  می  دنبال  عزت  با  را 
کرد:  بیان  اصولگرایان  وحدت  شورای 
زیباترین تحفه امام راحل برای ملت ما 
استقالل است که برای خودمان تصمیم 
سیاست  در  تردید  بدون  و  بگیریم 
خارجی دنبال تعامل با دنیا هستیم تا 
از موضع برابر و بر اساس منافع کشور 
مذاکره کنیم.وی اضافه کرد: انتخابات 
یعنی تغییر ریل گذاری برای حرکت 
قطار کشور در مسیر درست و این مهم 
تنها با خواست مردم محقق می شود.

متکی گفت: امیدواریم مردم با مشارکت 
گسترده خود همت کنند تا دولتی پاک 
با  محور  عدالت  کوش،  دست، سخت 
مدیریت انقالبی و جهادی سرکار آمده 

و مشکالت کشور حل شود.

وزیر اسبق امور خارجه: 

انتخابات فرصتی برای تغییر ریل مدیریت کشور است

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهر سازی استان کرمانشاه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 )نوبت اول(

1-اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به شماره شناسه ملی 14000259220  و کد اقتصادی به شماره  411387576565 در نظر دارد مناقصه 
عمومی یک مرحله ای )نوبت اول ( موضوع تامین 13 دستگاه خودرو سواری )سمند یا پژو 405 سال ساخت 1394 و باالتر( جهت انجام امور مربوط 
به ماموریت های درون و برون شهری کارکنان ادارات شهرستانی به شماره 2000000042000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
2-  موضوع مناقصه:  موضوع تامین 13 دستگاه خودرو سواری )سمند یا پژو 405 سال ساخت 1394 و باالتر( جهت انجام امور مربوط به 

ماموریت های درون و برون شهری کارکنان ادارات شهرستانی
3-  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 368/000/000 ریال ) سیصد و شصت و هشت میلیون ریال( 

)مطابق با مفاد آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی مصوب هیئت وزیران به شماره 123402/ت50659 ه مورخ 1394/09/22(
 تبصره: پیمانکاران موظفند تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار و تضمین انجام تعهدات را به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی ارائه نمایند یا به 
جای ارائه ضمانت نامه نسبت به واریز مبالغ تضمین به حساب سیبا به شماره 4056063107595764  به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملی 
شعبه امام خمینی)ره(  کرمانشاه )قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی( اقدام و فیش واریزی مربوط به تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را در 

پاکت )الف(  ارائه نمایند.
4-  محل و زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهاد ها :

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1400/03/26 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 19:00 مورخ 1400/04/01 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 مورخ 1400/04/12 

زمان گشایش پاکات مناقصه: ساعت 9:00  صبح مورخ 1400/04/13 در اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

 آدرس کرمانشاه بلوار شهید کشوری مقابل استانداری تلفن 083-37108737-8 
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021  دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

5- مبلغ برآورد پروژه : )قیمت مقطوع( 7/353/072/000 ریال ) هفت میلیارد و سیصد و پنجاه و سه میلیون و هفتاد و دو هزار ریال(
6-  رشته و گروه پیمانکاران مورد نظر : عالوه بر دارا بودن مجوز معتبر در زمینه مرتبط )تاکسیرانی، شرکت خدماتی و ...(  از مناقصه گران 

شهرستان کرمانشاه باشند در غیر این صورت از دور رقابت خارج می گردند .
7- پیمانکار برنده هر مناقصه می بایست نسبت به پرداخت کارمزد فراخوان مذکور ثبت شده در سامانه ستاد ایران و نیز هزینه صحافی کل نسخ 

قرارداد اقدام نماید.
8-  پاکت مناقصه گرانی که اعضای کمیسیون مناقصه از عملکرد قبلی آنها رضایت نداشته باشند با استناد به سوابق قابل ارائه بازگشایی نخواهد شد .

9- برای کسب اطالعات بیشتر به سایت http://iets.mporg.irمراجعه فرمایید .
10- حدنصاب تعداد شرکت کننده ها حداقل دو)2(  پیشنهاد قیمت قابل قبول میباشد.

11-  برنده مناقصه موظف است مطابق ماده 2 تصویب نامه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی به شماره 26510/ت مورخ 88/02/09 ظرف مدت 7 
روز از تاریخ دریافت ابالغ پذیرش پیشنهاد قیمت نسبت به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به پایان سال مالی 1399 اقدام نماید در 

غیر اینصورت ضمن ضبط ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی به نفع این اداره از انعقاد قرارداد با شرکت نیز خودداری می گردد.
م.الف: 659


