
رهبر انقالب:

آفرین بر مردم نجیب ایران

سخنگوی صنعت برق گفت: از 
سال گذشته تاکنون ۱۸۴ هزار و 
استخراج  غیرمجاز  دستگاه   ۶۷۵
رمز ارز شناسایی شده که مصرف 
برق آنها معادل ۵۴۴ مگاوات بوده 
است. »مصطفی رجبی مشهدی« 
در یک پیام تصویری افزود: طی 

چند   روز گذشته نیز بیش از ۲ 
هزار و ۶۰۰دستگاه غیرمجاز رمزارز 
کشف و شناسایی شده است.وی 
ادامه داد: اوج تقاضای مصرف برق 
در ۲۴ ساعت گذشته به ۵۹ هزار 
و ۲۷۴ مگاوات رسید این درحالی 
است که نیروگاه های کشور توان 

تولید ۵۴ هزار مگاوات برق را دارند 
که فاصله تقاضای مورد نیاز برق 
از  باید  با توان تولیدی نیروگاه ها 
طریق طرح های مدیریت مصرف 

جبران شود.
سخنگوی صنعت برق از مشترکان 
از  جلوگیری  برای  که  خواست 
بروزاختالل در شبکه، در ساعت 
از   ) تا ۱۸  برق )۱۲  اوج مصرف 
برقی  پرمصرف  وسایل  بکاربردن 
جاروبرقی  لباسشویی،  اتو،  مانند 
مدیریت  کنند.سامانه   خودداری 
توانیر  برق  خدمات  ارزیابی  و 
)سمات( برای  اجرای ماده )۲۵( 
قانون ارتقای سالمت نظام اداری 
و مقابله با فساد، افزایش رضایت 

ذینفعان و رعایت حقوق شهروندان 
در نظام اداری راه اندازی شده است 
و مطابق قوانین، مقررات و ضوابط 
درخواست های  و  ها  شکایت  به 
برق  خدمات  حوزه   در  مردم 

رسیدگی می کند.
شکایات و درخواست های ثبت شده 
شرکت های  به  رسیدگی  جهت 
پس  الزم  پاسخ  و  ارسال  مرتبط 
از بررسی از طریق همین سامانه 
اعالم خواهد شد.طبق اعالم قبلی 
سخنگوی صنعت برق کسانی که 
نسبت به معرفی مراکز غیرمجاز 
کنند  اقدام  رمزارز  استخراج 
پاداش ۱۰ تا ۲۰ میلیونی دریافت 

خواهند کرد.

 روز انتخابات
روز ملت ایران است

انتخابات  روز  اسالمی  انقالب  رهبر 
تاکید  و  دانستند  ایران  ملت  روز  را 
کردند: امروز میدان دار و صحنه گردان 
اصلی مردم هستند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 

صبح )جمعه ۲۸ خرداد( پس.....

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد:

شناسایی بیش از ۱۸۴ هزار دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در یکسال گذشته
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سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی  ) فشرده(  
شماره مناقصه : ۲۰۰۰۰۰۳۰۰۷۰۰۰۰۰۲۶

نوبت اول

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور، 
درنظر دارد پروژه ای را با مشخصات مشروحه زیر در قالب مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های تشخیص صالحیت شده 

سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نماید.  
لذا از واجدین شرایط که دارای گواهینامه حداقل  پایه ۲  رشته کشاورزی بوده و تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت به 
عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به شماره مناقصه 

۲۰۰۰۰۰۳۰۰۷۰۰۰۰۰۲۶  مراجعه نمایند.
۱- مناقصه گزار: سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران ـ طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در 
سواحل جنوبی کشور ) المرد(   به نشانی : تهران، میدان ونک- ابتدای اتوبان حقانی، نرسیده به چهارراه جهان کودک- پالک۶۳ 

– دفتر طرح ایجادصنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور –  طبقه پنجم – تلفن:۸۸۶۶۷۶۱۹-۰۲۱ داخلی ۱۱۰ 
۲-  عنوان پروژه :  احداث و نگهداري فضاي سبز جاده شریاني از ورودي غربي تا کیلومتر 54۰+4 منطقه ویژه اقتصادي صنایع 

انرژي بر المرد.
۳- شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار : 

اجراي عملیات کاشت و نگهداري فضاي سبز شامل خاکریزي، آماده سازي بستر کاشت در سطحي حدود ۱۰۷۰۰۰ مترمربع، کاشت 
حدود ۱45۰۰ اصله نهال درخت و درختچه مطابق نقشه ها، طرح کاشت، جزئیات اجرایي، مشخصات فني وروش نگهداري فضاي 
سبز ایجاد شده و ۱۷5 درخت موجود و همچنین حفاظت تاسیسات زیربنایي موجود در اراضي مورد نظر)فیبر نوري و کابلهاي 

برق(  منضم به اسناد مناقصه و ضوابط مندرج در نشریات و بخشنامه هاي سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
4-  برآورد هزینه اجرای کار:  براساس فهارس بهاي ابنیه، تاسیسات برقي، شبکه توزیع آب، راهداري و آبخیزداري سال ۱4۰۰ به 
مبلغ کل 4۲۲،۰۸۰،۸۶4،۷۷۶ ) چهارصد و بیست و دو میلیارد و هشتاد میلیون هشتصد و شصت و چهار هزار و هفتصد و هفتاد 

و شش(  ریال.
5-  نوع و مبلغ تضمین: یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۱۲/۳5۰/۰۰۰/۰۰۰ )دوازده میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ( ریال،  
که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ پایان پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید 

باشد. )ضمانت نامه باید دارای شماره سپام بوده و هیچگونه شرطی از سوی بانک نباید در ضمانت نامه درج گردد(
۶-  محل تامین منابع مالي: وجوه منابع طرح بر اساس موافقتنامه طرح ) طرح تملک داراییهای سرمایه ای( 

۷- دستگاه نظارت:  با نظر مناقصه گزار تعیین می گردد. 
۸-  محل و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از ساعت    ۸    روز چهار شنبه  مورخ ۱4۰۰/۰۳/۲۶  لغایت  ساعت 
۱۶ روز دوشنبه  مورخ ۱4۰۰/۰4/۳۱   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به www.setadiran.ir  در دسترس خواهد بود. 

۹-  محل و مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: پایان وقت اداری ساعت ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱4۰۰/۰4/۱4    از طریق بارگذاری در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir ،  و فقط پاکت )الف( مناقصه به آدرس مندرج در بند ۱ ارسال گردد. 

۱۰-   مدت اعتبار پیشنهادها: ۱۸۰ روز از آخرین مهلت تحویل پیشنهادات مناقصه 
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.ir انجام خواهد شد.
تلفن مربوط به پاسخگویی شرکت کنندگان در مناقصه : ۸۸۶۶۸۷5۳-۰۲۱ داخلی ۱۱۰ 

شناسه آگهی: ۱۱4۹5۹۹
م.الف: ۱۰۳۹

)) آگهي ((

به استنـاد رونوشت سند شماره  ۱۸۸۹۸۶ مورخ ۹۹/۰۶/۰۲ به شماره شناسه سند ۱۳۹۹۱۱45۶۳۹۲۰۰۰۰۷۲ دفتر اسناد رسمي شمـاره 
۳4 آبادان ، آقایان علی انگالی بوشهر فرزند صفر ، کاظم نصاری فرزند عبدالجلیل و روح اله انگالی بوشهر فرزند صفر ، تمامی شش 
دانگ  شناور حمل کاالی عمومی احمدی ۲ به شماره ثبت ۲۰5۸۱ بندرامام خمینی )ره ( را به آقایان عبدالحسین عامری پور فرزند 
عبداللطیف به شماره شناسنامه ۲۳۳5 صادره از آبادان ، باقر عامری پور فرزند عبدالخالق به شماره شناسنامه ۲۳۲4 صادره از بوشهر 

و عباس عامری پور فرزند عبداللطیف به شماره شناسنامه ۱۱۷۶ صادره از اروندکنار  انتقال قطعي داده اند.
مراتب به موجب ماده ۳ قانون اصالح قانون دریایي ایران آگهي مي گردد.

شناسه آگهی: ۱۱۳۸۹۳۶
م.الف: ۷۲5 

)) آگهي ((
 ۳4 شماره  رسمي  اسناد  دفترخانه   ۱۳۹۹/۰5/۲۶ مورخ   ۱۳۹۹۱۱45۶۳۹۲۰۰۰۰۶۳ شناسه   ۱۸۸۹۱۲ شماره  سند  باستناد 
آبادان ،   خانم رقیه مطور  با شماره  ملی ۱۹4۰۱۸۹4۱۱ نسبت به انتقال ششدانگ  یک فروند شناور  باری ناکو  بشماره ثبت 
۱۷۳۳۶-بوشهر به خانم فاطمه صالحی   با شماره ملی 4۷۰۹۷۳۲۹4۹ اقدام نموده اند. مراتب به استنـاد ماده ۲5 قانون 

دریایي ایران آگهي مي گردد.
شناسه آگهی: ۱۱۳۸۹۳4

م.الف:۷۲4

    

نمره مردم بیست؛ 
نوبت نمره دهی به شماست 
جمعه بیست وهشتم خرداد ۱4۰۰ یک 
بار دیگردرایت، هوشمندی وپایبندی 
جمهوری  مقدس  نظام  به  مردم 
دشمنان  های  نقشه  تمام  اسالمی 

انقالب اسالمی را نقش بر آب کرد! 
ایران  فهیم  دیروزملت  آری، 
و  در شهر  هیجان  وبا  باشوروشوق 
روستا به پای صندوقهای اخذ رای 
به  خود  برعهدوفاداری  و  رفتند 

جمهوری اسالمی پای فشردند. 
مند  گله  اجرایی  مدیران  از  مردم 
هستند وحق دارند گله مند باشند. 
این مردم سرمایه های بی  چرا که 
همیشگی  پشتیبان   ، نظام  بدیل 
انقالبند.   سخت  ویاریگرروزهای 
برای این مردم خدماتی در خور ارایه 

نشد! 
ایران  وخردمند  فرهیخته  مردم 
اگزچه ازدولتمردان ناراضی بودند، 
اما به امید روزهای بهتر و به انگیزه 
رهبرمعظم  فراخوان  به  لبیک 
روزهای  آخزین  درگرمای  انقالب 
رای  اخذ  صندوقهای  پای  به  بهار 
رفتند تا به همه دشمنان این مرزو 
بوم بگویند که از خون شهدای این 
انقالب و از آرمانهای مدافعان حرم 

پاسداری می کنند. 
؛  منتخب  رییس جمهور  ای   ، هان 
انتخابات  برای  مردم  این  که  بدان 
سنگ تمام گذاشتند و سیزدهین 
دولت اسالمی را برگزیدند تا گرهی 
بازشود،  آنان  پرشما  مشکالت  از 
دراین  خدمتند.آری،  شایسته 
حماسه نمره مردم ایران زمین بیست 
و  ارزیابی  نوبت  انتخابات  از  وپس 

نوبت نمره دهی به شماست.

سرمقاله 

فاضل حیدری 
مدیر مسئول
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آمادگی بانک مرکزی برای پرداخت وجه 
خرید واکسن

بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای پرداخت وجه مورد نیاز 
برای خرید واکسن خبر داد. روابط عمومی بانک مرکزی در 
پیامی توییتری نوشت:  سخت ترین مرحله برای واردات کاالها 
در شرایط تحریم حداکثری، چگونگی پرداخت وجه آن است. با 
تالش و پیگیری شبانه روزی همکاران بانک مرکزی و سیستم 
بانکی در دور زدن تحریم ها، دو میلیون دوز واکسن کرونا وارد 
کشور شد.بانک مرکزی در این پیام اعالم کرد برای پرداخت 

وجه هر مقدار واکسن مورد نیاز آمادگی دارد.
در چهارمین مرحله از ورود واکسن کرونا به ایران، پنجشنبه 
۲۷ خرداد ۱۴۰۰، دو میلیون دز واکسن برای توزیع به تهران 
چهار  شد.تاکنون  بهداشت  وزارت  مقامات  تحویل  و  رسید 
میلیون و ۳۶۴ هزار و ۲۲۸ نفردوز اول واکسن کرونا و ۸۷۸ 
هزارو ۶۹۴ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده و واکسینه شده اند.

مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به پنج میلیون و 
۲۴۲هزارو ۹۲۲ دوز رسید.

احتمال ممنوعیت اپلیکیشن های از پیش 
نصب شده در محصوالت اپل

تحت قانون اصالحات ضد انحصارطلبی آمریکا، از پیش نصب 
شدن اپلیکیشن های اپل در دستگاههای این شرکت ممنوع 
خواهد شد. دیوید سیسیلین، نماینده دموکراتی که در تالش 
برای تصویب قوانین جدید برای شرکتهای فناوری آمریکایی 
است، اعالم کرد پیشنهاد ممنوعیت برتری دادن محصوالت 
شرکتهای فناوری نسبت به محصوالت رقیبان به معنای آن 
خواهد بود که اپل نمی تواند دستگاههایش را با اپلیکیشن های 
از پیش نصب شده خود در سیستم عامل iOS عرضه کند. 
دانلود پنج اپلیکیشن دیگر به اندازه اپلیکیشن اپل راحت خواهد 
بود بنابراین آنها از نفوذ بازارشان به نفع محصوالت و خدماتشان 

استفاده نمی کنند.
این پیشنهاد بخشی از بسته لوایح مورد حمایت اعضای هر دو 
حزب حاکم در آمریکاست که محدودیتهای جدیدی برای نحوه 
فعالیت شرکتهای فناوری وضع خواهد کرد، خرید شرکتهای 
دیگر را برای آنها محدود کرده و آنها را وادار می کند از بعضی 
از کسب و کارها خارج شوند. جرولد نادلر، نماینده نیویورک 
و رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا گفت این 

کمیته هفته آینده پنج الیحه را بررسی خواهد کرد.
سیسیلین گفت: ممنوعیت ارجحیت دادن خود شامل سرویس 
اشتراکی پرایم آمازون نیز خواهد شد زیرا این سرویس به زیان 
بعضی از فروشندگانی است که به این پلتفرم اینترنتی متکی 
هستند.بر اساس گزارش بلومبرگ، این نماینده مجلس آمریکا 
درباره این که آیا مایکروسافت هم شامل محدودیتهای مذکور 
خواهد شد، گفت: تشخیص این موضوع با وزارت دادگستری و 
کمیسیون تجارت فدرال خواهد بود. این قانون چندین معیار 
تعیین خواهد کرد که شامل دستکم ۵۰ میلیون کاربر فعال 

ماهانه در آمریکا و سرمایه بازار ۶۰۰ میلیارد دالر خواهد بود.

چالش کمبود نیروهای صاحب تفکر 
دیجیتال در کشور

نیروهای  کمبود  را  ارتباطات  حوزه  چالش  کارشناس  یک 
صاحب تفکر دیجیتال دانست و گفت: مجموعه مدیریتی کشور 
ما مخصوصا نیروهای با سنین باال خیلی اوقات نمی توانند خود 
را با نیازهای امروزی وفق دهند که بحث تحول دیجیتال هم 

از این موارد است. 
چالش های   به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  مطهری  علی 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بیان کرد: چالش اساسی 
این است که صاحبان تفکر دیجیتال در کشور کم هستند و 
کمتر وارد مسائل سیاسی می شوند. الزم است مدیرانی که سر 
کار می آیند، حتی المقدور خود را با این فضا وفق دهند. تحول 
دیجیتال نیازمند تفکر دیجیتال است و این یک چالش است 
که مجموعه مدیریتی کشور ما مخصوصا نیروهای با سنین باال 
خیلی اوقات نمی توانند خود را با نیازهای امروزی وفق دهند و 

بحث تحول دیجیتال هم از این موارد است. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این چالش مختص دولت بعدی 
نیست، چالش کشور است و هر دولتی که سر کار می آید، باید 
بتواند این اختالف نسلی را پر کند، از مدیران تازه نفس استفاده 
کند یا اگر مدیرانی با تجربه های ارزشمندی وجود دارند، باید 
بتوانند حوزه کارشناسی خود را تقویت کنند. اگر اعضای وزارت 
ارتباطات به وظایف ذاتی خود بپردازند، می توانند موفق باشند 
چون گاهی این وظایف را رها می کنند و به کارهای دیگر 

می پردازند.

مرکز خدمات بازدیدکنندگان باغ گیاه 
شناسی ملی ایران افتتاح شد

خدمات  مرکز  کشاورزی،  جهاد  وزیر  با حضور  مراسمی  در 
بازدیدکنندگان باغ گیاه شناسی ملی ایران افتتاح شد. 

به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد 
کشاورزی، مراسم افتتاح مرکز خدمات بازدیدکنندگان باغ گیاه 
شناسی ملی ایران با حضور کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی 
برگزار شد.در این مراسم، عباس کشاورز قائم مقام وزیر جهاد 
کشاورزی اظهار کرد: این باغ به عنوان یک نهاد فرهنگی می 
تواند بر روی نگرش افراد به طبیعت موثر باشد و با بانک ژن 

بسیار غنی خود در ارتقا سطح کشاورزی کشور موثر باشد.
وی تصریح کرد: باید جریان فرهنگ سازی و آشنایی جامعه با 
منابع طبیعی از طریق ایستگاه ها و مراکز تحقیقاتی گسترش 

یابد تا رفتار جامعه با طبیعت تغییر کند.
در این ادامه این مراسم، کامبیز بازرگان معاون وزیر و رئیس 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: این باغ از 
زیرساخت های اقتدار کشور محسوب می شود و ما در برابر آن 
مسوول هستیم.وی افزود: هر کشوری که به دنبال کشاورزی 
مقتدر و مستقل است باید بتواند بذر، ژرم پالسم، بانک ژن، 
موسسه اصالح بذر داشته باشد، بنابراین نیازمند زیرساخت 
است و برای زیرساخت های کشاورزی ایران بالغ بر ۱۰۰ سال 

برنامه ریزی شده است.
از  محافظت  لزوم  بر  تاکید  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
امر  این  گفت:  آن  ارتقا  و  کشور  کشاورزی  های  زیرساخت 

مسوولیت سنگینی است که باید به آن توجه ویژه شود.

رشد ۶۵ درصدی خرید تضمینی گندم 
در سال جاری

بیش از هفت هزار و ۸۸ میلیارد تومان گندم در ۲ ماهه نخست 
امسال به صورت تضمینی خریداری شده که نسبت به سال 
گذشته افزایش ۶۵.۳ درصدی داشته است.  بر اساس آماری 
که وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده است شرکت 
یک  جاری،  سال  نخست  ماهه  در ۲  ایران  دولتی  بازرگانی 
میلیون و ۴۸۷ هزار تن گندم به ارزش هفت هزار و ۸۸ میلیارد 
تومان خریداری کرده است.در مدت مشابه سال گذشته یک 
ارزش چهار هزار و ۲۸۷  به  میلیون و ۷۰۳ هزار تن گندم 
میلیارد تومان خریداری شده بود که آمارهای امسال حکایت از 
رشد ۶۵.۳ درصدی در ارزش و کاهش ۱۲.۷ درصدی در وزن 
دارد.همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران در ۲ ماهه نخست 
سال جاری اقدام به خرید ۴۱ هزار و ۸۰۰ تن انواع دانه های 
روغنی از جمله کلزا، سویا، گلرنگ و آفتابگردان به ارزش ۹۹ 

میلیارد تومان کرده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۵ هزار 
و ۱۰۰ تن دانه روغنی به ارزش ۴۶۷ میلیارد تومان خریداری 
شده بود که نشان از کاهش ۶۰.۲ درصدی در وزن و ۷۸.۸ 
وزارت  سوی  از  شده  اعالم  دارد.ارقام  ارزش  در  درصدی 
صنعت، معدن و تجارت در میزان ارزش بدون احتساب هزینه 
های تبعی خرید محاسبه شده است. پیشتر در اطالعیه ای 
اعالم شده بود که خرید تضمینی گندم در حال حاضر در 
بلوچستان،  و  بوشهر، خوزستان، سیستان  ایالم،  استان های 
فارس، هرمزگان، کرمان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد در 
جریان است.در سال جاری هر کیلوگرم گندم با قیمت چهار 
هزار تومان به اضافه یک هزار تومان جایزه تحویل )در مجموع 
پنج هزار تومان( خریداری می شود که نسبت به سال گذشته 
دو برابر شده است. با توجه به اضافه شدن مبلِغ جایزه  تحویِل 
گندم توسط دولت به قیمت تضمینی قبل که چهار هزار تومان 
بود، همچنین به کشاورزانی که پیش از تصویب جایزه یک هزار 
تومانی، گندم خود را تحویل داده اند تعلق می گیرد و به زودی به 

حساب همه گندمکاران واریز خواهد شد.
و  گندم  تولید  در  خودکفایی  دلیل  به  اخیر  سال های  طی 
خرید از کشاورزان داخلی، ورود این محصول به کشور ممنوع 
بوده و به غیر از تکمیل ذخایر کشور در برخی مواقع توسط 
شرکت بازرگانی دولتی، مجوزی برای واردات گندم برای بخش 

خصوصی صادر نشده است.
برای  دولت  ایران،  علیه  تحریم ها  ادامه  وجود  با  همچنین 
خودکفایی در تولید محصول استراتژیک گندم و وابستگی 
نداشتن به کشورهای بیگانه، موفق عمل کرده و برای رضایت 
تولیدکنندگان تالش می کند تا با ایجاد درآمدزایی و انگیزه، 

تولید باال و مستمر این محصول استراتژیک را ادامه دهد.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مودیان 
صنفی تا ۱۵ تیرماه تمدید شد

اطالعیه اتاق اصناف ایران در خصوص »تمدید ارائه اظهارنامه 
و  مکاتبات  شد.   منتشر  تیرماه«   ۱۵ تا  اصناف  مالیاتی 
درخواست های مکرر از ستاد ملی کرونا و برگزاری جلسات 
متعدد با معاون اقتصادی رئیس جمهور، فرهاد دژپسند وزیر 
امور اقتصاد و دارایی و همچنین امیدعلی پارسا رئیس سازمان 
اظهارنامه  ارائه  مهلت  تمدید  درباره  اطالعیه ای  امورمالیاتی 
مالیاتی مودیان صنفی تا ۱۵ تیرماه سال جاری صادر کرد.

بر این اساس مودیان صنفی، صاحبان مشاغل و کسب وکارها  
تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند، ضمن مراجعه به سایت سازمان 
امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir نسبت به 
ارایه اظهارنامه مالیاتی و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون 
مالیات های مستقیم اقدام کنند از تسهیالت و معافیت های 
قانونی بهره مند شوند. همچنین در توافقی که هفته گذشته بین 
اتاق اصناف ایران با مسئوالن سازمان امور مالیاتی  در خصوص 
تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات صورت گرفت؛ شرایط ویژه ای به 
لحاظ موقعیت و خسارت های وارده به صنوف آسیب دیده بابت 
کرونا لحاظ شده و حمایت ها و مساعدت های مناسبی در این 
خصوص در نظر گرفته شده است.��همچنین مصوبات موثری 
در حوزه مالیات، بانک و بیمه  در حمایت از اصناف بر اساس 
پیشنهادات اتاق اصناف ایران در هفتاد و یکمین جلسه ستاد 

ملی مدیریت کرونا تصویب و ابالغ شد.
 

مهلت ثبت نام تسهیالت کمک ودیعه 
اجاره مسکن تا شهریور تمدید شد

بانک مرکزی از تمدید مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط 
پایان  تا  برای دریافت تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن 
شهریورماه خبر داد. بانک مرکزی بند )۲ -۱( از بخش )ج( 
مصوبات هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 
این  اساس  کرد.بر  ابالغ  عامل  بانک های  به  را   ۱۴۰۰.۳.۲۲
بخشنامه مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت 
تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ 
تمدید می شود. بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر 
تا پایان آذرماه سال جاری تسهیالت مذکور را پرداخت کنند.

سقف مبلغ این تسهیالت برای کالن شهر تهران ۷۰ میلیون 
تومان، سایر کالن شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ 
میلیون تومان تعیین می شود.  بر این اساس، شرایط و مقررات 
مترتب بر این تسهیالت در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به 

قوت خود باقی است.

آمادگی ایدرو برای مشارکت
 در طرح بازیافت هواپیما

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آمادگی سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( برای مشارکت در راه اندازی مرکز 
اسقاط و بازیافت هواپیما خبر داد.  »محسن صالحی نیا« در نشست 
مشترک با رییس هیات مدیره شرکت مهندسی تعمیران هواپیمایی 
»فارسکو« با اشاره به وظایف و رسالت ذاتی سازمان و تجربه بیش از 
نیم قرن این سازمان به عنوان نخستین نهاد توسعه ای کشور، افزود: 
این یک طرح و نیاز ملی است و ایدرو به نمایندگی از حوزه صنعت 
و با همکاری سازمان صنایع هوایی در قالب شرکت مشترک با 
ایدرو با وزارت دفاع از آن حمایت می کند.برپایه این گزارش، از 
مهمترین مزیت های این طرح می توان به صرفه جویی حاصله از 
اجرای این طرح  به ویژه در حوزه انرژی  و نیز در مصرف مواد خام 

نظیر آلومینیوم، مس و فوالد از معادن کشور اشاره کرد.

ایران در سال گذشته توانسته صادرات 
خام،  نفت  شامل  خود  نفت  بخش 
میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گاز 
را حتی با وجود تحریم های حداکثری 
آمریکا افزایش دهد که تاثیر مستقیمی 
بر رشد اقتصادی داشته، به طوری که 
این شاخص به ۳.۶ درصد رسیده است. 
رشد  ایرنا،  پنجشنبه  روز  گزارش  به 
اقتصادی مهمترین مولفه برای شناخت 
وضعیت اقتصادی یک کشور است. این 
از  کدام  هر  که  می دهد  نشان  مولفه 
بخش های کشور چه سهمی در افزایش 

تولید ناخالص داخلی داشته اند.
ایران که نفت بخش  از همین رو، در 
به  را  اقتصادی  فعالیت های  از  بزرگی 
اقتصادی  رشد  داده،  اختصاص  خود 
همواره به ۲ صورت رشد اقتصادی با 
بدون  اقتصادی  و رشد  نفت  احتساب 

احتساب نفت منتشر می شود.
و  تولید  ایران  که  زمان  هر  واقع  در 
صادرات بیشتر نفت و گاز را داشته، رشد 
اقتصادی نیز جهش داشته و هر زمان 
که صادرات پایین آمده، تولید ناخالص 
داخلی نیز با کاهش چشمگیری همراه 
بوده است.به طور مثال، بعد از اجرای 
برجام اگرچه تمام بخش های اقتصادی 
با رفع تحریم ها توانستند، تولید خود را 

افزایش دهند اما نقش صنعت نفت در 
این زمینه بسیار بیشتر بود. تا آنجا که 
در سال ۹۵، بعد از اجرای برجام رشد 
اقتصادی بدون نفت اگرچه مثبت شد و 
به ۳.۳ درصد رسید اما بزرگترین اتفاق 
سال  اقتصادی  داد.رشد  رخ  نفت  در 
۹۵ با احتساب نفت ۱۲.۵ درصد بود 
که نشان می دهد افزایش صادرات نفت 
نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص 

داخلی ایران بعد از برجام داشته است.
البته این روند با خروج آمریکا از برجام 
محدودیت  و  شد  کندتر  سال ۹۷  در 
که  گرفت  باال  آنچنان  نفت  صادرات 
درسال ۹۸، نفت نه تنها نقش مثبتی 
را  آن  بلکه  نداشت  اقتصادی  در رشد 

کاهش داد.رشد اقتصادی در سال ۹۸ 
بود  درصد   ۱.۱ نفت  احتساب  بدون 
اما همین رشد با در نظر گرفتن نفت، 

منفی ۶.۵ درصد اعالم شد.
در پایان سال ۹۸، البته عالوه بر تحریم، 
اقتصاد  به  نیز  ناخوانده دیگری  مهمان 
ایران تحمیل شد و فعالیت های اقتصادی 
ایران  در  نه  این موضوع  داد.  را کاهش 
که در تمام جهان، رشد اقتصادی را با 
کاهش رو به رو کرد. ایران سال ۹۹ را 
با  درصد  منفی ۲.۵  اقتصادی  رشد  با 
احتساب نفت در فصل بهار آغاز کرد.رشد 
اقتصادی منفی البته در تابستان تکرار 
نشد و تابستان این رشد به ۵.۴ درصد 
رسید. موضوع مهم آن است که در تمام 

فصل های سال ۹۹ به جز فصل بهار، رشد 
اقتصادی با نفت از رشد اقتصادی بدون 
نشان  اعداد  است.این  بوده  بیشتر  نفت 
می دهد که ایران در سال گذشته توانسته 
صادرات بخش نفت خود شامل نفت خام، 
میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گاز را 
حتی با وجود تحریم های حداکثری آمریکا 
افزایش دهد که تاثیر مستقیمی بر رشد 
نشان  است.بررسی ها  داشته  اقتصادی 
می دهد سهم نفت در رشد اقتصادی نیز 
در سال گذشته روندی افزایشی داشته و 
در حالی که در سال ۹۸، این عدد منفی 
۷.۴ درصد بوده، در زمستان سال ۹۹ به 
۴.۵ درصد رسیده است.در مجموع نفت 
ایران  گذشته  سال  اقتصادی  رشد  در 
سهمی ۱.۴ درصدی داشته است و به 
تنهایی رشد تولید ناخالص گروه نفت در 
سال گذشته، ۱۱.۲ درصد برآورد می شود.

سال  توانست  ایران  شرایط،  این  در 
گذشته رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی را با 
احتساب نفت به دست بیاورد. آمارهای 
رشد  می دهد  نشان  مرکزی  بانک 
اقتصادی ۷.۷ درصد در زمستان بوده 
است. درست در شرایطی که رئیس کل 
سابق بانک مرکزی و وزیر نفت ایران از 
افزایش صادرات نفت و امکان دسترسی 

به پول آن صحبت کرده بودند.

بازرگانی  بزرگترین شرکتهای  از  یکی 
کاالی جهان پیش بینی کرد بازار رو 
به رشد پرداخت هزینه آالیندگی کربن 
ممکن است بزرگتر از بازار جهانی نفت 
جهانی  مدیر  هومان،  هانا  شود.  خام 
تجارت کربن در شرکت بازرگانی کاالی 
کاالهای  جهانی  نشست  در  ترافیگورا 
فایننشیال تایمز اظهار کرد: بازار کربن 
پتانسیل آن را دارد تا ۱۰ برابر بزرگتر 
از بازار جهانی نفت خام شود.بزرگترین 
بازرگانان کاال به دنبال فرصتهای رو به 
رشد در تجارت کربن و تجارت فلزات 
انرژی  گذار  های  برنامه  در  پرتقاضا 
هستند.رویترز اوایل ماه جاری به نقل از 
منابع آگاه گزارش کرده بود در بحبوحه 
تقاضای پررونقی که برای فلزات مهم در 
بازرگانان کاال  دارد،  انرژی وجود  گذار 
و بعضی از صندوقهای سرمایه گذاری 

معامله گران فلزات را استخدام کرده اند 
تا از تقاضا برای مواد معدنی مهم بهره 
برداری کنند. به عنوان مثال ترافیگورا 
سال گذشته نخستین شرکت بازرگانی 
کاال بود که میز تجارت آلومینیوم کم 
کربن را تشکیل داد و یک واحد توسعه 
کسب و کار فلزات غیرآهنی راه اندازی 
فلزات  و  معدنی  مواد  دپارتمان  کرد. 

سال  طول  در  ترافیگورا  غیرآهنی 
۲۰۲۰ موفقترین عملکرد را ارائه کرد.

موریل شواب، مدیر مالی شرکت گانوور 
در نشست جهانی کاالهای فایننشیال 
تایمز اظهار کرد: این شرکت بازرگانی 
به سوی تجارت کاالهای انتقالی تغییر 

جهت داده است.
عالوه بر کاالهای مهم برای گذار انرژی، 

بازرگانان بزرگ به دنبال بهره برداری از 
رشد قیمت کربن در بازار رو به رشد 
تجارت آالیندگی کربن هستند چرا که 
دولتهای بیشتر متعهد می شوند سطح 
آالیندگی کربن را به صفر برسانند.بر 
اساس گزارش اویل پرایس، بزرگترین 
اتحادیه  کربن  بازار  جهان،  کربن  بازار 
اروپاست که با رکوردزنی قیمت کربن 
تن  هر  در  یورو(   ۵۰( دالر  به ۶۰.۵۰ 
در اوایل ماه مه روبرو شد که بیش از 
۵۰ درصد رشد از ابتدای سال ۲۰۲۱ 

تاکنون داشته است.
قیمتها  که  باورند  این  بر  تحلیلگران   
زیرا  کند  می  پیدا  بیشتری  افزایش 
اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه تری 
معرفی می کند و در حال مطالعه تعیین 
قیمت برای کربن مربوط به حمل و نقل 
جاده ای و سوختهای هواپیمایی است.

بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رییس 
گفت: بازار سرمایه در دو سال گذشته 
شاهد تحوالت بسیاری بود و از لحاظ 
مردم،  حضور  و  فعالیت  حجم  اندازه، 
همین  که  داشته  چشمگیری  رشد 
را  معادالت  از  برخی  سریع  تحوالت 
رییس  نشست  در  است.   داده  تغییر 
سازمان بورس و اوراق بهادار با اعضای 
شورای مشورتی بورس که برگزار شد 
مربوط  های  سرفصل  و  موضوعات 
مانع  و  پشتیبانی  »بسته سیاستی  به 
»طرح  و  تولید«  از  بازارسرمایه  زدایی 

ارتقای جایگاه و عملکرد بازارسرمایه« 
ارائه شد و مورد بحث و بررسی اعضای 
دهقان  گرفت.»محمدعلی  قرار  شورا 
دهنوی« رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار محور این نشست را بررسی طرح 
»بسته سیاستی پشتیبانی و مانع زدایی 
بازار سرمایه از تولید« و طرح »ارتقای 
بازارسرمایه« عنوان  جایگاه و عملکرد 
امکانات  و  نیرو  ساختار،  افزود:  و  کرد 
حجم  و  اندازه  با  باید  بورس  سازمان 
بازار سرمایه و مسائلی که با آن روبرو 
متناسب سازی  و  بازبینی  مورد  است 
قرار گیرد، این ظرفیت ها نه تنها در 
در  باید  بلکه  بورس  سازمان  ساختار 
همه ارکان بازار ایجاد شود تا به نیازهای 
موجود پاسخ مناسبی داده شود.وی به 
ارائه دو طرح کلی در این حوزه از سوی 
سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد 
و ادامه داد: یکی از این طرح ها در مرکز 
پژوهش سازمان بورس با هدف آسیب 
بازار  های  چالش  و  مسائل  شناسی 

سرمایه پیرامون ایفای نقش پشتیبانی و 
مانع زدایی از تولید تهیه شده و طی آن 
راهکارهایی برای بیش از ۴۰ تا ۵۰ مورد 
از چالش ها و مسائل بازار سرمایه پیش 
بینی شده است.رییس سازمان بورس 
اقدامی  در  داد:  توضیح  بهادار  اوراق  و 
دیگر مقرر شد در طرحی با عنوان طرح 
بازارسرمایه،  و عملکرد  ارتقای جایگاه 
لزوم و نحوه تدوین برنامه بهبود جایگاه 
و عملکرد بازار سرمایه مطرح و مسائل 
و مشکالت طرح شده در قالب کارگروه 
های تخصصی و با حضور کارشناسان، 
سرمایه  بازار  فعاالن  نظران،  صاحب 
مورد  مختلف  های  بخش  مدیران  و 
بررسی قرار گیرد.وی افزود: از این رو در 
ادامه جلسات شورای مشورتی، نظرات و 
پیشنهادات اعضای شورا، طرح و اولویت 
بررسی  مورد  شده،  مطرح  موضوعات 
قرار گرفت، ضمن اینکه موارد دیگری 
عنوان  به  شورا  اعضای  سوی  از  نیز 
موضوعاتی که باید در این مقطع زمانی 

از سوی سازمان بورس در اولویت قرار 
گرفته و پیگیری شود توسط اعضا مورد 
طرح قرار گرفت.دهقان دهنوی تنظیم 
روابط درون بازار سرمایه، تقویت روابط 
ارکان بازار و روابط بورس ها با سازمان 
مربوط  فرایندهای  تسهیل  بورس، 
نظارتی  نقش  تقویت  مالی،  تامین  به 
سازمان بورس در بازار سرمایه، بهبود 
سامانه های نظارتی، توسعه آموزش و 
فرهنگ سازی، بهبود ساختار سازمانی و 
منابع انسانی سازمان بورس، بین المللی 
ابزارهای  توسعه  سرمایه،  بازار  شدن 
مشتقه و کمک به تقویت و بازگشت 
اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه را 
از جمله پیشنهادات و اولویت های ارائه 

شده در این جلسه اعالم کرد.
به گفته رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار این موارد به طور مفصل در طرح 
های توسعه ای سازمان گنجانده شده و 
سازوکار اجرایی شدن آنها در جلسات 

بعدی این شورا ارائه خواهد شد.

معاون وزیر آموزش وپرورش گفت: »برنامه 
آمادگی  و  جسمانی  سالمت  سنجش 
تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان 
فراگیرترین  جزو   پیش دبستانی«  و 
وزارت  برنامه های  کاربردی ترین  و 
آموزش وپرورش است.  سید جواد حسینی 
برنامه ریزی  کمیته  نشست  دومین  در 
سازمان که با محوریت برنامه های سال 
۱۴۰۰ حوزه سنجش برگزار شد،اظهار 
کرد: برنامه سنجش سالمت جسمانی 
ورود  بدو  نوآموزان  تحصیلی  آمادگی  و 
به دبستان و پیش دبستانی جزو معدود 
پیمایش هایی است که نتیجه آن به سرعت 

مورداستفاده قرار می گیرد.
برنامه  از  حاصل  خروجی  افزود:  وی 
و  کشور  برای  سرمایه ای  سنجش، 

دستگاه های مرتبط با نظام تعلیم وتربیت 
پژوهشی  داده های  از  ولیکن  است 
به دست آمده استفاده مدیریتی مطلوب 
غربالگری  اینکه  بیان  با  نمی شود.وی 
سنجش  و  یادگیری  ویژه  مشکالت 
در  حرکتی  شایستگی های  صالحیت 
برنامه سنجش سال جاری انجام خواهد 
شد، گفت: آزمون های غربالگری اختالل 
پردازش شنیداری، نارساخوانی و آزمون 
مشکالت رفتاری با هدف هنجاریابی در 
برنامه سنجش سال جاری اجرا خواهد 
شد. وی افزود: ایجاد اتاق های سنجش 
آکوستیک در استان ها و طراحی سامانه 
جدید سنجش از دیگر برنامه ها در حوزه 

سنجش برای سال جاری است.
هنجاریابی  به  ادامه  در  حسینی 

سنجش  برنامه  جدید  آزمون های 
غربالگری  آزمون  گفت:  و  کرد  اشاره 
کودکان  به  مربوط  آزمون  رشدی، 
دارای مشکالت جسمی حرکتی، آزمون 
آمادگی تحصیلی، آزمون توانایی های 
لمسی، آزمون توانایی های شناختی و 
پیشرفت تحصیلی، آزمون ادراک کالمی 
و حافظه فعال در سال جاری انطباق 
و هنجاریابی خواهند شد و هم چنین 

آزمون کسلر ۴ اعتباریابی خواهد شد.
معاون وزیر گفت: هم چنین آزمون های 
مربوط به حوزه اتیسم بازنگری و آزمون 
جدید ترجمه خواهد شد.حسینی با بیان 
این که بسیاری از خدمات آموزش وپرورش 
استثنایی متکی بر نیروی انسانی ماهر 
است، اظهار کرد: تربیت نیروهای تستر 

تخصصی)آزماینده(، ارتقای سطح کیفی 
مهارت آزمایندگان تحصیلی و کاهش 
بدو  نوآموزان  غربالگری  میزان خطا در 
ورود به دبستان از دیگر برنامه های حوزه 

سنجش در سال جاری خواهد بود.
معاون وزیر افزود: تشکیل شورای آزمون ها 
و راه اندازی پایگاه جامع آزمون ها با ۷۰ 
آزمون تخصصی کمک بزرگی به ارتقای 

برنامه سنجش است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط 
عمومی وزارت آموزش و پرورش، حسینی 
خواستار گسترش مراکز جامع تشخیصی، 
افزود:  و  شد  توان بخشی  و  مشاوره ای 
پیگیری ایجاد این مراکز و ارتقای کیفی آن 
ها باید در دستور کار معاونت های آموزشی 

و پیشگیری و تشخیص قرار گیرد.

سهم افزایش صادرات نفت ایران در رشد اقتصادی سال ۹۹

تجارت کربن ۱۰ برابر بزرگتر از بازار جهانی نفت می شود

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار: 

ورود مردم به بورس در دو سال گذشته رشد چشمگیری داشت

آزمون های جدید سنجش سالمت نوآموزان اعالم شد 

اقتصادی
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ظریف بر آمادگی ایران جهت توسعه 
همکاری های اقتصادی با عراق تاکید کرد

محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران در دیدار با همتای 
همکاری های  توسعه  جهت  تهران  آمادگی  بر  خود  عراقی 
اقتصادی با بغداد تاکید کرد. به گزارش پنجشنبه شب ایرنا 
از وزارت امورخارجه، ظریف که به منظور شرکت در اجالس 
مجمع دیپلماسی آنتالیا، در ترکیه حضور دارد با فواد حسین 
وزیر امور خارجه عراق دیدار و گفت وگو کرد.ظریف در این 
دیدار ضمن ابراز خوشحالی از توافق های مربوط به همکاری های 
ریلی شلمچه - بصره، بر آمادگی جمهوری اسالمی ایران جهت 

توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور تاکید کرد.
وزیر امور خارجه ایران با یادآوری لزوم افزایش همکاری های 
منطقه ای کشورهای همسایه در برقراری امنیت منطقه ای، از 

آغاز مذاکرات امنیتی منطقه ای استقبال کرد.
وزیر امور خارجه عراق نیز در این مالقات، ضمن سازنده خواندن 
همکاری های اقتصادی دو کشور ایران و عراق، از مساعدت های 
جمهوری اسالمی ایران در توسعه این همکاری ها قدردانی کرد.

حیدری مطرح کرد؛
بازگشت ایران به تعهدات برجام پس از 

لغو تمام تحریم ها و راستی آزمایی
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به مذاکرات 
گفت:  نمایندگان،  با  نشست  در  عراقچی  اظهارات  و  وین 
توافق هایی حاصل شده اما شرط ایران برای بازگشت ایران به 

تعهدات برجامی، لغو تمام تحریم ها و راستی آزمایی است. 
شهریار حیدری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، 
در خصوص مذاکرات وین، گفت: مذاکرات ۴+۱ و جمهوری 
اسالمی ایران با همکاری غیر مستقیم ایاالت متحده آمریکا 
پیرامون لغو یا توقیف عناوین تحریمی علیه جمهوری اسالمی 
اعالم  اما  شده  حاصل  تاکنون  توافق هایی  است،  جریان  در 
توافقات مشروط به لغو یا توقف همه تحریم هایی است که علیه 
ایران اعمال شده از جمله تحریم های بانکی، بیمه، دریایی، نفتی 
و غیره.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اظهارات عباس عراقچی در 
نشست اخیر کمیسیون، اظهار کرد: شرط جمهوری اسالمی 
ایران لغو تمام تحریم ها است و مذاکرات هم بر همین اساس 
انجام گرفته و در جریان است. عراقچی همچنین یادآور شد که 
ایران اعالم آمادگی کرده که پس از رفع یا لغو تمام تحریم ها و 

راستی آزمایی به تعهدات برجام باز می گردد.
مورد  در  گیری  تصمیم  که  نظر می رسد  به  افزود:  حیدری 
موضوعات خاص بالتکلیف مانده و این آمریکایی ها هستند 
که باید تصمیم نهایی را بگیرند و نظر خود را درباره لغو تمام 
تحریم ها اعالم کنند. مواضع جمهوری اسالمی ثابت و غیر 
قابل تغییر است.وی با بیان اینکه هر زمان توافق نهایی شود، 
اطالعات در اختیار مردم قرار می گیرد، گفت: مسئول ارشد تیم 
مذاکره کننده با سفر اخیر خود به ایران گزارش مفصلی درباره 
موضوعات مطرح در مذاکرات به نمایندگان ارایه داد و گفت که 
نهایی شدن توافق در دور جدید مذاکرات قطعی نیست هرچند 

مراقب هستیم که مذاکرات فرسایشی نشود.

رضازاده:
۱۵ کشور همسایه فرصت مناسبی برای 

دور زدن تحریم ها است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید دارد که 
دولت آینده باید از ۱۵ مرز مشترک با کشورهای همسایه برای 

دور زدن تحریم ها و تقویت اقتصادی کشور بهره گیرد. 
یعقوب رضازاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، 
با اشاره به اهمیت و ضرورت ارتباط با همسایگان برای دور 
زدن تحریم ها، گفت: ایران با ۱۵ کشور مرز مشترک داریم، در 
طول ۱۰۰ سال گذشته این مرزها عامل دوستی، صلح، ثبات و 
آرامش بوده است و همچنین در مرزها فعالیت های اقتصادی 
صورت می گرفت، اما متاسفانه دولت در دیپلماسی اقتصادی 
برای فعالیت اقتصادی با کشورهای همسایگان ضعیف عمل 
کرده است.نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: کشورهای همسایه در مرزهای شرقی و غربی ایران 
از نظر انرژی با مشکل مواجه هستند و از نظر تامین کاالهای 
اساسی نیاز به واردات دارند، اما متاسفانه ایران با وجود پتانسیل 
ها مناسب از بازار کشورهای همسایه استفاده نکرده است، 
وقتی ایران این بازارها را رها می کند کشورهای حاشیه خزر 
و کشورهای جنوبی وارد میدان شده و بازارها را به نام خود 
تصاحب می کنند.این نماینده مجلس اظهار داشت: به نظر 
می رسد دولت در حوزه سیاست برای ارتباط با همکاری با 
کشورهای همسایه درست عمل نکرده است، چرا که با افتتاح 
بازارچه های مرزی بین دو کشور می توانستیم در راستای 
ارتقا اقتصاد داخلی اقدام کنیم.عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس بیان کرد: امیدوارم دولتی که روز 
سیاست  بحث  در  توجهش  اولین  شود  می  انتخاب  جمعه 
خارجی را به گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه 
و هم در سطح  المللی  بین  باشد، الزم است هم در سطح 
کشورهای همسایه با گشایش دروازه های رسمی و بازارچه 

های مرزی در مسیر تقویت اقتصاد داخلی گام بردارد.

همکاری ایران و هند برای انتقال فن آوری 
و تولید مشترک واکسن 

 طبق توافقنامه امضاشده میان انستیتو پاستور ایران و شرکت 
واکسن سازی بهارات بایوتک هند، دو طرف برای انتقال فن 
آوری تولید واکسن روتا ویروس به کشور و تولید داخلی این 
با حضور  محصول همکاری خواهند کرد. طی مراسمی که 
روسای دو موسسه بزرگ تولید واکسن انستیتو پاستور ایران و 
موسسه واکسن سازی بهارات بایوتک هند برگزار شد، قراردادی 
به منظور تامین واکسن »روتا ویروس« جهت استفاده در نظام 
واکسیناسیون داخلی و همچنین انتقال فن آوری برای تولید 
داخلی این واکسن، میان طرفین به امضا رسید.به گزارش سفارت 
ایران در دهلی نو، طی این وبینار که عالوه بر روسای دو موسسه 
تولید واکسن، سفرای دو کشور و مسووالنی از وزارت خارجه و 
بهداشت دو کشور هم حضور داشتند، هر دو طرف آمادگی و 
عالقمندی خود را برای توسعه مناسبات در زمینه های بهداشت 

و درمان و تولیدات مشترک بیشتر در حوزه واکسن ابراز کردند.

موسوی؛
 وزارت راه خانه های خالی را هرچه سریع تر 

به سازمان امور مالیاتی معرفی کند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مستاجران به 
دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت اجاره بها با مشکالت عدیده 
ای مواجه هستند که اگر اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی 
با سرعت بیشتری انجام شود، تعداد زیادی واحد مسکونی به 

بازار تزریق شده که درکاهش قیمت اجاره بها موثر است. 
سیدکاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت؛ با بیان اینکه تاخیر در اجرای 
قانون مالیات بر خانه های خالی پذیرفتنی نیست،گفت: یکی 
از خروجی های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
قانون مالیات بر خانه  های خالی بوده و همانطور که وزیر راه 
و شهرسازی نیز به شناسایی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد 
مسکونی خالی اشاره کرده، باید هرچه سریع تر فرآیند اخذ 

مالیات از مالکان آنها آغاز شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: در 
حال حاضر مستاجران به دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت 
اجاره بها با مشکالت عدیده ای مواجه هستند که اگر اجرای 
قانون مالیات بر خانه های خالی با سرعت بیشتری انجام شود، 
تعداد زیادی واحد مسکونی به بازار تزریق شده که در کاهش 

قیمت اجاره بها موثر است.
موسوی  با تاکید بر اینکه برخی صاحب خانه ها با افزایش بی 
رویه اجاره مسکن  فشار زیادی را بر مردم به ویژه طبقه کم 
درآمد و ضعیف جامعه تحمیل کرده اند اظهار کرد:  اجرای 
قانون مالیات بر خانه های خالی قرار فرصت عرضه بیشتر را 
فراهم می کند، فلسفه قانون مذکور بازدارنگی و بهبود وضعیت 
اجاره نشینی بوده و مجلس اهتمام جدی برای اجرای آن دارند 
از این رو  تاخیر در عملیاتی شدن آن موجب می شود مجلس 
بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس از سازمان امور 
مالیاتی به دلیل استنکاف از قانون به قوه قضاییه شکایت کند. 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به روند دشوار 
وارد کردن اطالعات در سامانه ملی امالک و اسکان کشور اشاره 
و اظهار کرد:برخی از مردم گالیه های دارند مبنی بر اینکه 
فرایند وارد کردن اطالعات در این سامانه، دشوار بوده و همین 
موضوع موجب شده استقبال کمی از آن صورت بگیرد، لذا بهتر 
است وزارت راه و شهرسازی نسبت به تسهیل فرآیند ثبت نام و 
شناسایی خانه های خالی اقدام کرده و هر چه سریع تر لیست 
خانه های خالی از سکنه را به سازمان امروز مالیاتی ارائه کند 
تا مجموع این اقدامات به عرضه بیشتر مسکن به بازار و رفع 

بخشی از تقاضا منجر شود.

گروسی: 
احیای توافق هسته ای به بعد از انتخابات 

ایران موکول می شود
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به سواالتی 
درباره روند مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین، گفت که 
احیای توافق هسته ای به بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات 
گروسی  رافائل  شود.   می  موکول  ایران  جمهوری  ریاست 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در اظهاراتی که منتشر 
شده، گفت که باید برای احیای توافق هسته ای تا شکل گیری 

دولت جدید ایران صبر کرد. 
 La Republica گروسی در گفت و گویی با روزنامه ایتالیایی
در پاسخ به این سوال که مذاکرات در چه مرحله ای قرار دارند، 
گفت: همه می دانند که در این مقطع، الزم خواهد بود که تا 

تشکیل دولت جدید در ایران صبر کنیم. 
چند  که  مذاکراتی  کرد:  مطرح  همچنین  آژانس  مدیرکل 
هفته است ادامه دارند، به مسائلی بسیار پیچیده و حساسی 
پرداخته اند اما آنچه الزم است، اراده سیاسی طرف های مذاکره 
کننده است.مذاکرات میان اعضای کمیسیون مشترک برجام 
درباره احیای توافق هسته ای در وین و با حضور آمریکا در 
مقر مذاکرات از ماه گذشته برگزار شده است. آمریکا و ایران 
مذاکرات مستقیمی نداشته اند و نمایندگان دولت آمریکا با 
نمایندگان سایر اعضای برجام در این زمینه رایزنی می کنند. 

پیشنهاد اردوغان برای همکاری با ایران و 
روسیه در بازسازی قره باغ

قره  منطقه  بازسازی  برای  که  گفت  ترکیه  جمهور  رئیس 
باغ خواستار همکاری شش جانبه ای با حضور ایران و سایر 

بازیگران مربوطه است. 
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس، رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری مشترک با الهام علی اف 
همتای خود از جمهوری آذربایجان گفت: ما پیشنهاد داده ایم 
که در یک قالب شش جانبه ای با حضور روسیه، آذربایجان، 
ارمنستان، گرجستان و ایران برای بازسازی قره باغ همکاری 
کنیم. ما خواهان توسعه این منطقه بر اساس این چارچوب 
هستیم.وی در ادامه تاکید کرد که ترکیه و آذربایجان منعهد 
به توسعه قره باغ هستند.اردوغان همچنین تصریح کرد: پایان 
خصومت ها در قره باغ فرصت همکاری های بین دولتی در 
منطقه را ایجاد کرده است. ارمنستان نیز باید از این فرصت 

برای ساختن یک آینده مشترک استفاده کند.

تاکید اتحادیه اروپا بر ادامه همکاری با 
روسیه درخصوص برجام

اتحادیه اروپا در یک سند پیشنهادی درباره روابطش با روسیه 
یکدیگر  با  برجام  درخصوص  باید  طرف  دو  که  کرد  تاکید 
همکاری داشته باشند. به گزارش ایسنا، اتحادیه اروپا در سندی 
درباره آینده روابط خود با فدراسیون روسیه تاکید کرده است 
که مسکو همچنان بزرگترین همسایه اتحادیه اروپا و یک بازیگر 
مهم بین المللی است.بنا بر گزارش وب سایت اتحادیه اروپا، در 
بخشی از این سند در رابطه با سیاست خارجی این اتحادیه 
آمده است: ما باید به همکاری های خود درخصوص مسائل 
منطقه ای، همچون خاورمیانه، افغانستان، برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام(، لیبی و مسائل بین المللی: مقابله با تروریسم 
و اشاعه هسته ای ادامه دهیم.در این سند همچنین بر لزوم 
همکاری با روسیه برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا و 

موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی تاکید شده است.

را  انتخابات  روز  اسالمی  انقالب  رهبر 
روز ملت ایران دانستند و تاکید کردند: 
اصلی  صحنه گردان  و  میدان دار  امروز 
مردم هستند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز 
)جمعه ۲۸ خرداد( پس از انداختن رای 
خود به صندوق سیار ۱۱۰ مستقر در 
حسینیه امام خمینی )ره( یادآورشدند: 
است.  ایران  ملت  روز  انتخابات  روز 
اصلی  صحنه گردان  و  میدان دار  امروز 
مردم هستند. مردمی که با حضور کنار 
صندوق های رای و با دادن رای در واقع 
برای  را  کشور  اساسی  و  کلی  تکلیف 

سال های آینده معین می کنند.
ایشان با بیان اینکه امروز متعلق به مردم 
است، افزودند: هر کاری که ملت ایران 
امروز تا شب انجام بدهند از حضور کنار 
صندوق تا رای دادن، این سازنده آینده 
آنها و تعیین کننده سرنوشت چهار ساله 
آنهاست. درست به همین دلیل است 
که عقل و خرد انسان حکم می کند که 
این آزمون بزرگ ملی و سراسری  در 

همه شرکت کنند.
ادامه دادند:  حضرت آیت اهلل خامنه ای 

به حضور در  را  اینکه ما مکرر مردم 
انتخابات دعوت می کنیم این اولین اثر 
و نتیجه آن به خود مردم بازمی گردد. 
نظام  و  کشور  مردم،  حضور  با  البته 
را  بزرگی  امتیازات  اسالمی  جمهوری 
در عرصه بین المللی به دست می آورد، 
خود  می شود  منتفع  اول  آنکه  لیکن 

مردم هستند.
بیایید  کردند:  تاکید  ادامه  در  ایشان 
و تشخیص بدهید و انتخاب کنید و 
رای بدهید. این چیزی است که برای 
دارای  مردم  یکایک  و  کشور  آینده 

اهمیت است. حتی یک رای هم مهم 
یک  با  حاال  نگوید  کس  هیچ  است. 
رای من چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یک 
و  است  اهمیت  دارای  قطعا  رای هم 
یک رای یک رای، آرای میلیونی ملت 

را تشکیل می دهد.
عنوان  همچنین  رهبری  معظم  مقام 
با  که  است  این  من  اعتقاد  کردند: 
نیت خدایی وارد شوید و ثواب ببرید. 
توصیه من هم این است که این کار 
انجام  زودتر  هرچه  را  الزم  و  مهم 
بدهید و همان اول وقت رای بدهید. 

بله تا آخر وقت، ساعات زیادی وجود 
دارد، لیکن هرچه زودتر این وظیفه و 

تکلیف را انجام بدهید بهتر است.
ایشان با ابراز امیدورای نسبت به اینکه 
ان شاءاهلل خدا به آرای مردم ایران برکت 
بدهند، تاکید کردند: امیدوارم بتوانید با 
آرای خود آینده خوبی را برای کشور و 

یکایک آحاد ملت تهیه کنید.
همچنین  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
برکت  به  ان شاءاهلل  کردند:  تصریح 
حضرت علی بن موسی الرضا )س( که 
بزرگوار است  این  به  ایام متعلق  این 
جشن  یک  ایران  ملت  برای  امروز 
طور  همین  الهی  توفیق  به  و  باشد 
هم خواهد شد و ملت از این انتخابات 
توفیق  به  دید  ان شاءاهلل خیر خواهد 

پروردگار.
رهبر معظم انقالب اسالمی در پایان با 
تشکر از همه دست اندرکاران انتخابات 
خاطرنشان کردند: تاکید می کنم همه 
کار را با اتقان کامل در هر نقطه از کشور 
انجام بدهند. به خبرنگاران و عکاسان 
خسته  و  می کنم  سالم  هم  محترم 

نباشید و خدا قوت می گویم.

بسیج ۶۰۰  از  انتظامی  نیروی  فرمانده 
امنیت  تأمین  برای  پلیس  نیروی  هزار 
تاکنون  گفت:  و  داد  خبر  انتخابات 
ایم.سردار  نداشته  امنیتی  هیچ مشکل 
»حسین اشتری« فرمانده نیروی انتظامی 
صندوق  در  خود  رای  انداختن  پس 
حوزه انتخابیه مسجد مالک اشتر ستاد 
فرماندهی ناجا  اظهار کرد: بحمداهلل مردم 
به خوبی در حال انجام تکلیف خود یعنی 
شرکت در انتخابات هستند و از همان 
اولیه اخذ رأی حضور پرشور و  ساعات 
با بصیرت خود را به نمایش گذاشته اند.

معظم  مقام  سخنان  به  اشاره  با  وی 
ان  کرد:  اضافه  العالی(  رهبری)مدظله 
شاءاهلل این انتخابات مایه خیر و برکت 
برای کشور و مردم خواهد بود و موجب 

یأس و ناامیدی دشمن خواهد شد.
با قدردانی از  انتظامی  این مقام ارشد 
مردم عزیز ایران اسالمی یادآور شد: از 
مردم عزیز به خاطر این حضور پرشور 
و شعور خود تاکنون قدردانی می کنم 
اقدام  تاکنون  ان شاءاهلل کسانی که  و 
در  حضور  با  زودتر  هرچه  اند،  نکرده 
کاندیدای  انتخاب  و  رأی  اخذ  شعب 

مورد نظر خود مشارکت نمایند.
وی با بیان این که ان شاءاهلل انتخابات 
و  پیشرفت  باعث  اصلح  فرد  انتخاب  و 
ان  روزافزون کشور شود، گفت:  آبادانی 

شاءاهلل اثرات این انتخابات در آینده باعث 
شود. می  کشور  شکوفایی  و  پیشرفت 

سردار حسین اشتری همچنین در حاشیه 
برگزاری جلسه قرارگاه انتظامی امام علی 
)ع( پیرامون تامین نظم و امنیت انتخابات 
۱۴۰۰ با تبریک فرا رسیدن هفته کرامت 
و قدردانی از تالش اصحاب رسانه به ویژه 
صدا و سیما در پوشش اخبار انتخابات 
افزود: خوشبختانه امروز و از ساعات اولیه 
آغاز رای گیری شاهد حضور پرشور، با 
بصیرت و انقالبی مردم پای صندوق های 
اخذ رای بودیم و قطعا این حضور پرشور 
موجب امیدواری دوستداران نظام و انقالب 
اسالمی و ناامیدی دشمنان است.فرمانده 
نیروی انتظامی با بیان این که ۶۰۰ هزار 
امنیت  تامین  میدان  در  پلیس  نیروی 
گفت:  می کنند،  نقش  ایفای  انتخابات 

تاکنون هیچ مشکل امنیتی نداشته ایم.
وی با بیان این که قدردان مردم عزیز 
و والیی ایران اسالمی هستیم با اشاره 
به اقدامات و تمهیدات ناجا به منظور 
گفت:  انتخابات  امنیت  و  نظم  تامین 
نیروی انتظامی از ماه ها پیش و از دی 
قرارگاه  ماه سال گذشته تحت عنوان 
انتظامی امام علی )ع( اقدامات خود را 
انتخابات  امنیت  بزرگ  برای ماموریت 
آغاز کرده است.فرمانده نیروی انتظامی 
نیروی  حداکثری  آمادگی  به  اشاره  با 
انتظامی برای تامین نظم و امنیت انتخابات 
بیان کرد: حدود ۳۰۰ هزار نفر از همکارانم 
پای صندوق های رای برای تامین امنیت 
شعب و صندوق های اخذ رای به کمک 
بسیج، ایفای نقش می کنند از طرفی 
نیز  همکارانم  از  دیگر  نفر  هزار   ۳۰۰

اجرای ماموریت های ذاتی خود به ویژه 
برای تامین نظم و امنیت شهرها و روستاها 
را دنبال می کنند.سردار اشتری تصریح کرد: 
در مجموع ۶۰۰ هزار نفر از همکارانم در 
سراسر کشور مشغول اجرای ماموریت 
خطیر تامین امنیت انتخابات هستند و به 
لطف خداوند هیچ مشکل امنیتی نداشته 
این  بیانگر  برآوردها  اضافه کرد:  ایم.وی 
است که انتخابات با آرامش و امنیت کامل 
و حضور پرشور مردم انجام شود و همان 
گونه که رهبری فرمودند این انتخابات نیز 
باعث خیر و برکت برای مردم و ناامیدی 
به  توصیه  در  بود.وی  خواهد  دشمنان 
مردم اظهار کرد: ان شاء اهلل مردم عزیز 
هر چه زودتر پای صندوق های رای حاضر 
شوند و با مشارکت حداکثری به تکلیف 
شرعی، قانونی و ملی خود عمل کنند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: نیروهای 
سراسر  انتظامی  فرماندهی  در  پلیس 
کشور و مراکز پلیس از آمادگی صددرصدی 
برای خدمت به مردم و یا کسب دریافت 
نظرات، پیشنهادات و انتقادات برخوردارند.

وی افزود: نیروهای پلیس تا پایان زمان 
طریق  از  نتایج  اعالم  و  آراء  شمارش 
وزارت کشور در آماده باش کامل هستند.

بر اساس گزارش سایت پلیس، این مقام 
ارشد انتظامی مطرح کرد: همکاران خدوم 
و زحمتکشم عالوه بر ایفای نقش در 
تامین نظم و امنیت انتخابات حتما به 
انتخابات  در  شان  خانواده های  همراه 

مشارکت خواهند داشت.

درخصوص  عراقچی  عباس  سید 
اکنون  گفت:  وین  در  برجام  مذاکرات 
یک  به  گذشته  در  زمان  هر  از  بیش 
توافق نزدیک هستیم و شخصا بسیار 
دولت  همین  در  توافق  که  امیدوارم 
هیات  رئیس  عراقچی  گیرد.  صورت 
مذاکره کننده ایران در مصاحبه با شبکه 
درخصوص  پرسش هایی  به  الجزیره، 
و  داد  پاسخ  وین  در  برجام  مذاکرات 
درباره این که »رافائل گروسی مدیرکل 
 آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته برای 
احیای برجام ضروری  است تا تشکیل 
صبر  اسالمی  جمهوری  جدید  دولت 
کرد. آیا واقعا همینطور است؟«، گفت: 
گروسی احتماال شناختی از دینامیزم 
های سیاسی در ایران ندارد. مذاکرات 
سیاست  کالن  موضوع  یک  هسته ای 
های  گیری  تصمیم  و  است  خارجی 
نظام  عالی  مراجع  در  آن  به  مربوط 

صورت می گیرد.
منوط  توافق  به  رسیدن  افزود:  وی 
رفع  و  کلیدی  خواسته های  تامین  به 
نگرانی های اصولی جمهوری اسالمی 
است و هر زمان که ما به چنین نقطه ای 
برسیم توافق صورت خواهد گرفت، چه 
در این دولت باشد چه در دولت آینده. 
البته باید بگویم اکنون بیش از هر زمان 
در گذشته به توافق نزدیک هستیم و 
در  توافق  که  امیدوارم  بسیار  شخصا 

همین دولت صورت گیرد.
دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  عراقچی 

مبنی براینکه »موضوعات اصلی مورد 
آمریکایی  و هم  که هم شما  اختالف 
از آنها صحبت می کنید کدامند؟  ها 
وجود  آنها  برای  هایی  حل  راه  آیا  و 
که  موضوعاتی  البته  گفت:  دارد؟«، 
پشت میزهای مذاکره مورد گفت وگو 
واقع می شوند باید در همان پشت میز 
در مورد آنها تعیین تکلیف شود نه در 
رسانه ها، با این حال می توانم به طور 
کلی بگویم که مشکل اصلی مذاکرات 
در رویکرد آمریکایی ها است که قادر 
نیستند اعتیاد مفرط خود به تحریم را 
کنار بگذارند و هنوز نمی توانند درک 
کنند که تحریم یک راه حل شکست 
از  یکی  در  همچنانکه  است  خورده 
ترامپ  گفتم،  خود  اخیر  های  توئیت 
رفته است اما تحریم های غیرقانونی و 

جنایت آمیز او همچنان برقرارند.
واقعیت،  یک  عنوان  به  داد:  ادامه  او 
دولت جدید آمریکا هنوز سیاست فشار 

حداکثری ترامپ را متوقف نکرده است 
و تصور می کند آنچه را که ترامپ با 
به  نتوانست  تحریم  و  تهدید  حداکثر 
دست آورد، آنها می توانند پشت میز 
که  مذاکراتی  آورند.  دست  به  مذاکره 
اکنون در جریان می باشد با مسائل فنی 
بسیار پیچیده و ظریفی روبه رو است اما 
چیزی که برای رسیدن به توافق الزم 
است، اراده سیاسی همه طرف ها است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش 
که  زیادی  احتمال  به  توجه  »با  که 
نسبت به انتخاب آقای رئیسی وجود 
به  ایشان  انتخاب  نگران  آیا  دارد، 
انقالبی  جمهوری  رئیس  یک  عنوان 
انتخاب  صورت  در  آیا  و  نیستید؟ 
شود؟«،  می  متوقف  مذاکرات  ایشان 
و  دیپلمات  یک  عنوان  به  گفت: 
نیستم  موقعیتی  در  کننده  مذاکره 
و  انتخاباتی  مسائل  مورد  در  که 
کاندیداهای ریاست جمهوری صحبت 

به سوال  پاسخ  در  این حال  با  کنم، 
هیچ  که  کنم  تاکید  توانم  می  شما 

نگرانی در این رابطه وجود ندارد.
عراقچی تصریح کرد: مواضع جناب آقای 
رئیسی در حوزه سیاست خارجی، آن 
طور که در دوران رقابت های انتخاباتی 
سیاست  یک  دهنده  نشان  شد،  بیان 
که  است  گرایانه  تعامل  و  بینانه  واقع 
بر مبنای همکاری با جامعه بین الملل 
دارد.  قرار  اقتصادی  سازنده  تعامل  و 
مواضع ایشان در مورد برجام و مذاکرات 
واقع  همین  دهنده  نشان  هم  جاری 
بینی و عملگرایی در سیاست خارجی 
است. اطمینان دارم در صورت انتخاب 
ایشان هیچ خللی در مسیر مذاکرات 

ایجاد نخواهد شد.
رئیس هیات مذاکره کننده ایران گفت: 
در عین حال باید بگویم این محاسبه 
منافع ملی است که موفقیت یا شکست 
به دنبال  ما  زند.  را رقم می  مذاکرات 
اطمینان  و  هستیم  ایران  ملت  منافع 
ریاست  به  که  هم  کسی  هر  دارم 
جمهوری انتخاب شود همین هدف را 

دنبال خواهد کرد.
منافع  مذاکرات  این  در  ما  افزود:  وی 
کشور و مردم را می شماریم نه تعداد 
آرای نامزد های انتخاباتی را. سیاستهای 
عالی  مراجع  سوی  از  شده  مشخص 
کشور دستورالعمل های هیات مذاکره 
کننده ایرانی را مشخص می کند و ما 

تنها در آن مسیر حرکت خواهیم کرد.

رهبر انقالب:

 روز انتخابات روز ملت ایران است

فرمانده ناجا:

هیچ مشکل امنیتی نداشته ایم

عراقچی: 

اکنون بیش از هر زمانی به توافق نزدیک هستیم

سیاسی
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نماینده مجلس :
صنایع ملی مس۴۰میلیاردتومان تسهیالت 

به رودبارجنوب اختصاص یافت
نماینده مردم شهرستان های کهنوج، رودبارجنوب، فاریاب، 
منوجان و قلعه گنج در مجلس شورای اسالمی گفت : شرکت 
جنوب  رودبار  اقتصادی  معین  عنوان  به  مس  ملی  صنایع 

۴۰میلیارد تمان به این شهرستان اختصاص داد. 
منصور شکرالهی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با 
بیان اینکه شرکت صنایع ملی مس معین اقتصادی شهرستان 
رودبارجنوب است، اظهار داشت: این میزان تسهیالت با رایزنی 

مسئوالن معین اقتصادی رودبار جنوب محقق شد.
قرض  تسهیالت  تومان  میلیارد  مبلغ ۲۰  کرد:  تصریح  وی 
الحسنه جهت طرح های صنعتی و ۲۰ میلیارد تومان جهت 
مشاغل خانگی توسط معین اقتصادی شهرستان  رودبارجنوب 

)شرکت صنایع ملی مس( اختصاص یافت.
جنوب  منطقه  اقتصادی  مشکالت  نجات  راه  شکرالهی  
کرمان را توجه به بنگاه های خرد خانگی و تسهیل در صدور 
مجوزات شرکت های خصوصی دانست و بر توجه معین های 
اقتصادی در این زمینه تاکید کرد.شکرالهی به سفر مشاورعالی 
وزیر صمت به جنوب کرمان اشاره کرد و گفت: در این سفر  
تاکید شد تا معین اقتصادی )مس( کوتاهی نکند و از سرمایه 
گذاران بومی تمام قد حمایت کند. شهرستان رودبار جنوب در 

۳۳۰کیلومتری جنوب شرق کرمان قرار دارد.

چهارمحال و بختیاری رتبه دوم اجرای 
شبکه آبیاری نوین کشور را دارد

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
کمبود شدید منابع آب و کاهش ۴۰ درصدی بارش های این 
استان در سال زراعی جاری گفت: این استان بعد از هرمزگان، 
رتبه دوم کشور در تجهیز زمین های کشاورزی به شبکه های 
آبیاری نوین را دارد. عطاءاهلل ابراهیمی در آیین بهره برداری 
از  شبکه آبیاری نوین طرح ۷۰ هکتاری زارعان قریه مهدیه 
با محدودیت شدید  شهرکرد تاکید کرد:  در سال های اخیر 
منابع آبی مواجه شده ایم و به علت بهره برداری های غیراصولی 
آب خوان  ایستایی  در گذشته،اکنون سطح  آبیاری سنتی  و 
به شدت پایین رفته است و با کمبود شدید منابع آبی روبرو 
هستیم.وی افزود: اکنون ارتقای بهره وری منابع آبی در دستور 
کار قرار گرفته است و چهارمحال و بختیاری توانسته بعد از 
هرمزگان، در اجرای سیستم های نوین آبیاری رتبه دوم کشور 

را به عنوان یکی از راه های عالج کمبود منابع آبی کسب کند.
در  نوین  آبیاری  شبکه های  توسعه  کرد:  تصریح  ابراهیمی 
زمین های کشاورزی چهارمحال و بختیاری به سه روش بارانی، 
تیپ و زیرسطحی اجرا می شود.وی در خصوص مشخصات 
یادآور  قریه مهدیه شهرکرد  زارعان  فنی طرح ۷۰ هکتاری 
شد: این طرح ۸۰ خانوار بهره بردار دارد و با اجرای آن زمینه 
اشتغال جدید ۲۱ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم 
اظهار  بختیاری  و  چهارمحال  کشاورزی  جهاد  شد.مدیرکل 
داشت: این زمین ها چهار حلقه چاه با مجوز برداشت ۱۰۵ 
لیتر دارد که خوشبختانه با مدیریت اصولی، می توان برداشت 
۲ حلقه چاه را با هدف احیای سفره های زیرزمینی کاهش داد.

وی گفت: برای اجرای این طرح ۱۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون 
ریال از محل کمک ها و تسهیالت بالعوض دولتی و ۶ میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون ریال از محل آورده متقضایان تامین و هزینه 
شد.به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری با داشتن بیش از 
۱۲۰ هزار هکتار زمین کشاورزی آبی و اجرای سامانه آبیاری 
نوین در ۶۷ هزار و ۸۰۰ هکتار از این زمین ها، بعد از استان 
هرمزگان در جایگاه دوم کشور قرار دارد.ابراهیمی همچنین در 
آیین بهره برداری از طرح توسعه و تجهیز ناوگان ماشین آالت 
نوین کشاورزی چهارمحال و بختیاری مربوط به سال زراعی 
۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ تاکید کرد: با اجرای این طرح ۳۴۰ دستگاه 
تراکتور، ۱۸ دستگاه کمباین و ۴۰۹ دستگاه ادوات نوین به 
ناوگان ماشین آالت نوین کشاورزی افزوده شد.وی افزود: برای 
اجرای این طرح ۹۳۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۶۳۰ میلیارد 
ریال آن از اعتبارات تسهیالت بانکی و ۳۰۰ میلیارد ریال از 
بوده است.ابراهیمی تصریح  آورده شخصی متقاضیان  محل 
کرد: با اجرای طرح توسعه و تجهیز ناوگان ماشین آالت نوین 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری زمینه اشتغال ۴۷۶ نفر فراهم 
شد.خشکسالی یک پدیده طبیعی محسوب می شود و در طول 
بختیاری  و  چهارمحال  درصد  حدود ۹۳  گذشته  سال   ۱۰
درگیر خشکسالی خفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید بوده  
تا این استان بعد از کرمانشاه دومین استان خشک لقب بگیرد.

هم اکنون ۲۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، ۳۴۲ هزار هکتار 
جنگل، یک میلیون و ۹۳ هزار هکتار مرتع در چهارمحال و 
بختیاری وجود دارد.ساالنه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع 
در  آبزیان  و  شیالت  و  باغی  زراعی،  کشاورزی،  محصوالت 

چهارمحال و بختیاری تولید و روانه بازار مصرف می شود.

۷۶ کارگاه مجازی تابستانی پذیرای 
کودکان و نوجوانان گیالن است

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیالن از 
برگزاری ۷۶ کارگاه مجازی تابستانی برای کودکان و نوجوانان 
در این استان خبر داد. اسفندیار ضیائی روز پنجشنبه در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ثبت نام کارگاه های فرهنگی، 
هنری و ادبی مجازی فصل تابستان کانون پرورش فکری استان 
گیالن از ۲۹ خرداد آغاز می شود.وی با بیان اینکه برای ثبت 
نام در کارگاه های مجازی کانون  تا ۱۳ تیرماه فرصت در 
نظرگرفته شده، خاطر نشان کرد: عالقمندان برای ثبت نام باید 
در سایت gilan.kpf.ir اقدام کنند.ضیائی با اشاره به برگزاری 
کارگاه ها از ۱۵ تیر تا ۳۱ شهریور خاطر نشان کرد: گروه  های 
سنی نوباوه ۴ سال به باال، نوخوان ۷ سال به باال، نونهال ۹ 
سال به باال، نو نگاه ۱۲ سال به باال و نوجوان ۱۵ سال به باال، 
می توانند در این کارگاه  ها شرکت  کنند.وی با بیان اینکه این 
کارگاه های مجازی برای پنجمین فصل برگزار می شود، اضافه 
کرد: این اقدام با همه  گیری ویروس کرونا و با هدف پیشگیری 
از گسست های آموزشی و فرهنگی و افزایش گستره  خدمات  
رسانی در سطح ملی و بین المللی آغاز شده است.ضیائی بیان 
داشت: تاکنون نزدیک یکهزار و ۶۰۰ نفر در قالب ۱۴۶ کارگاه 
تخصصی برخط ، از آموزش  های مدرسان کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان استان بهره مند شده اند.

کسب رتبه برتر کشوری اداره کل 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی البرز

کسب  از  البرز  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
رتبه برتر این اداره کل در سال ۱۳۹۹ بر اساس ارزیابی های 
وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در بین گروه دوم ادارات کل 
استان های کشور خبر داد. حسین فالح نژاد  گفت : براساس 
ارزیابی های انجام گرفته در شاخص های پیش بینی شده 
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  از جمله عملکرد در معاونت 
و  وعملکرد)برته(  مدیریت  وزارتخانه،سامانه  تخصصی  های 
تحقق شاخص های تخصصی،سامانه سامد و سامانه حقوق 
شهروندی در سال ۱۳۹۹، اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
البرز توانست رتبه برترکشوری را کسب کند.وی با اشاره به 
روند ارزیابی های بعمل آمده در معاونت توسعه مدیریت و 
منابع، کمیته مدیریت عملکرد  واداره کل امور استان های 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این ارزیابی استان 
ها بر اساس سطوح جمعیتی،میزان جامعه هدف)مخاطبین( 
و برخورداری به چهار گروه تقسیم بندی شده و و با مقایسه 
وتناسب شرایط و عملکرد هر استان نسبت به سایر استان های 
هم گروه این ارزیابی انجام شده است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان البرز خاطرنشان کرد : خوشبختانه با تالش 
های مضاعف و هماهنگی الزم در تمام حوزه های این اداره کل 
و همچنین تشریک مساعی و همکاری مدیران ، روسا وکارکنان 
تالش گر در این مجموعه ، همچون سنوات گذشته شاهد 
کسب رتبه های برتر اداره کل در ارزیابی های مختلف هستیم.

۷۰ درصد آثار معلمان ابتدایی سمنان در 
جشنواره ملی چندرسانه ای پذیرش شد

استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ابتدایی  آموزش  معاون 
سمنان گفت: ۷۰ درصد از آثار ارسالی معلمان دوره ابتدایی 
استان در جشنواره ملی تولید محتوای چندرسانه ای پذیرفته 
شد. مریم حدادی روز پنجشنبه به رسانه ها افزود: ۵۰ اثر از 
۱۸ آموزگار دوره ابتدایی استان سمنان در جشنواره ملی تولید 
محتوای چند رسانه ای معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش پذیرش شد.وی بیان کرد: این آثار در زمینه درس 
های قرآن، هدیه های آسمان، ریاضی، علوم تجربی، فارسی، 
هنر و مطالعات اجتماعی تولید شد.حدادی افزود: ۷۱ محتوای 
تولید شده توسط ۲۰ معلم دوره ابتدایی استان سمنان به 
قطب های کشوری برگزارکننده نخستین جشنواره ملی تولید 
محتوای چندرسانه ای معاونت آموزش ابتدایی ارسال شد که 
۷۰ درصد آنها مورد پذیرش قرار گرفت.وی برگزاری نخستین 
جشنواره تولید محتوای چند رسانه ای کشوری معلمان دوره 
ابتدایی را طرح ویژه معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و 
پرورش براساس برنامه درسی در ۶ پایه تحصیلی عنوان کرد و 
گفت: این اقدام به منظور تقویت انگیزه معلمان و بسترسازی 
برای بسط و توسعه تجارب معلمان با رویکرد حل مساله در 
اسناد  مفاد  اجرای  در  و  یادگیری  های  رسانه  و  مواد  تولید 
باالدستی اعم از سیاست های تولید مواد درسی و رسانه های 
یادگیری، برنامه درس ملی و راهکارهای سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش، از اواخر فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد و اکنون 
نتایج آن اعالم شد.معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و 
پرورش استان سمنان اهدف برگزاری این جشنواره را تقویت 
روحیه خودباوری در معلمان عالقمند و توانمند دوره آموزش 
ابتدایی جهت توسعه صالحیت های حرفه ای و تولید محتوای 
آموزشی چندرسانه ای، شناسایی ظرفیت های فکری و فنی 
معلمان فناور و خالق با رویکرد کاربست فناوری در آموزش 
و یادگیری، تشکیل بانک محتواهای چندرسانه ای و دست ساز 
معلمان مطابق با اهداف برنامه درسی، ارائه الگوی آموزشی 
نوین و جذاب و متنوع سازی محیط یادگیری و استفاده از 
ظرفیت بازی و هنر در تلفیق آموزش و یادگیری ماندگار دانش 
آموزان، عنوان کرد.جشنواره تولید محتوای آموزشی چندرسانه 
ای پس از اجرای موفق و افتخار آفرین تولید بیش از ۲۸۰۰ 
فیلم آموزشی به تفکیک تمامی درس ها و فصل های کتاب 
های درسی با هدف استمرار آموزش و با شعار » مدرسه تعطیل 
و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاونت  از سوی  نیست«، 

پرورش برنامه ریزی و اجرا شده است.

مجوز مهدکودک در سمنان تا استقرار 
سازمان تعلیم و تربیت صادر نمی شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: مجوزی برای راه 
اندازی مهدکودک در استان تا استقرار کامل سازمان ملی تعلیم 
و تربیت کودک و ابالغ دستورالعمل های مربوطه صادر نمی شود. 
محمد دستورانی در نشست کارگروه انتقال مهدکودک ها به آموزش 
و پرورش استان سمنان با اشاره به اهمیت نقش تعلیم و تربیت در 
دوران کودکی تا نوجوانی، گفت: تعلیم و تربیت یک امر پیوسته 
است و باید دارای یک ساز و کار یکپارچه باشد و الگوی معینی برای 
آموزش کودکان زیر ۶ سال تهیه و تدوین شود.مدیرکل آموزش و 
پرورش استان سمنان با تاکید بر سخنان رهبری انقالب مبنی بر 
واگذاری مسؤولیت مهدهای کودک به آموزش و پرورش، کارگروه 
استانی را تا زمان استقرار کامل سازمان تعلیم و تربیت و ابالغ شیوه 
نامه های جدید، راهگشای برخی از مسائل و مشکالت پیش روی 
مؤسسان و مربیان دانست و تأکید کرد: ادارات کل بهزیستی و 
آموزش و پرورش باید در این زمینه همکاری و تعامل بیشتری 
داشته باشند تا از بروز مشکالت و ناهماهنگی ها جلوگیری شود.

وی بیان کرد: براساس مصوبه این کارگروه، تا استقرار کامل سازمان 
ملی تعلیم و تربیت کودک و ابالغ دستورالعمل های مربوط، هیچ 
مجوزی برای راه اندازی مهدکودک در استان سمنان صادر نخواهد 
شد.دستورانی خاطرنشان کرد: کارگروه انتقال در استان به ریاست 
مدیرکل آموزش و پرورش و عضویت رئیس اداره مشارکت های 
مردمی، معاون آموزش ابتدایی، رئیس اداره حقوقی، معاونت امور 
فرهنگی و اجتماعی و کارشناس مسؤول امور کودکان و نوجوانان 
اداره کل بهزیستی، دو نفر از نمایندگان رسمی مؤسسان مهدهای 
کودک با معرفی اداره کل بهزیستی استان تشکیل و وظایف و امور 
اجرایی مربوط به مهدهای کودک را تا زمان استقرار کامل 
سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و ابالغ دستورالعمل های 
جدید به عهده خواهد داشت.مدیرکل آموزش و پرورش استان 
سمنان ابراز داشت: تمامی مجوزها از قبیل موافقت اصولی 
پروانه فعالیت، پروانه مسؤول فنی، مرخصی مهلت بازگشایی 
و راه اندازی مجدد که پیش از این در بهزیستی صادر شده تا 
پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ معتبر است و در صورت 

اتمام مدت اعتبار، نیازی به تمدید مجدد ندارند.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه پس 
از دریافت نشان عالی روابط عمومی 
گفت: طی ۴ ماه گذشته تالش بر این 
بوده است تا با استفاده از خالقیت و 
ابزارهای نوین شرایطی را فراهم کنیم 
که تصویر واقعی فوالد مبارکه یعنی 
تولید و هم افزایی قابل توجه فعلی آن 
نشان داده شود.هادی نباتی نژاد مدیر 
مبارکه  فوالد  شرکت  عمومی  روابط 
در گفت وگو با خبرنگار ایراسین در 
روابط  عالی  نشان  دریافت  خصوص 
گفت:  مجموعه  این  توسط  عمومی 
روابط  و  مبارکه  فوالد  مجموعه  در 
بوده  این  بر  تالش  همواره  عمومی 
و  خالقیت  از  استفاده  با  تا  است 
ابزارهای نوین شرایطی را فراهم کنیم 
که تصویر واقعی فوالد مبارکه یعنی 
فعلی  توجه  قابل  افزایی  هم  و  تولید 

آن نشان داده شود.
گذشته  ماه   ۴ طی  وی،  گفته  به 
با  که  است  بوده  این  بر  تالش 
تمامی  نظرات  از  استفاده  و  مشورت 
رسانه  حوزه  مشاورین  و  متخصصین 
باعث  که  تصویری  عمومی،  روابط  و 

امیدآفرینی است و حاصل از خالقیت 
برای  بوده  مبارکه  فوالد  در  موجود 
نمایش  خود  نفعان  ذی  و  مخاطبان 
داد: نفس  ادامه  نژاد  داده شود.نباتی 
جشنواره  و  رویدادها  از  دست  این 
روابط  فضاهای  عملکرد  بررسی  ها 
عمومی و رسانه ایست. در این میان 
فعالیتهای  نیز  عمومی  روابط  انجمن 
مختلف  شرکتهای  گذشته  ماه  چند 
را بررسی کرده است و در این میان 
روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه با 
فعالیت در رشته های مختلف مانند 

تولید محتواهای رسانه  ایجاد رسانه، 
ای اعم از محتوای گرافیکی و ارتباط 
و  با رسانه ملی، رسانه های دیداری 
شنیداری و مکتوب که منجر به ایجاد 
یک ظرفیت بزرگ و هم افزایی شد، 
مورد توجه انجمن روابط عمومی قرار 

گرفت و از آن تقدیر به عمل آمد.
فوالد مبارکه همیشه در جشنواره های 
روابط عمومی پیشتاز بوده است                               
وی ادامه داد: جای تشکر و قدردانی از 
انجمن روابط عمومی وجود دارد که با 
بررسی و توجه به این نوع از فعالیت ها 

و در نهایت ضمن داوری، زحماتی که 
عمومی  روابط  بخش  سوی  از  عموما 
به عنوان  پشتیان فعالیت های رسانه 
ای انجام میشود ارزیابی شده و مورد 
این  واقع  در  گیرد؛  می  قرار  تشویق 
اقدام منجر به ایجاد انگیزه ای می شود 
که بتوانیم این مسیر را ادامه داده و با 
استفاده از ابزارهای نو، شیوه های جدید 
و خالقانه، عملکرد واقعی کل اعضای 
فعال در سازمان را به تصویر بکشیم. 
امید می رود این اقدام منجر به امید 

آفرینی و اثربخشی در جامعه شود.
شرکت  عمومی  روابط  مدیر  گفته  به 
فعالیت های  به  توجه  با  فوالدمبارکه، 
روابط  و  رسانه  در  که  ای  گسترده 
در  عمدتا  دارد،  این مجموعه  عمومی 
جشنواره های مختلف روابط عمومی در 
سطح کشور و استان اصفهان، همیشه 
بکارگیری  آن  دلیل  و  بوده  پیشتاز 
که  است  نظری  دقت  و  نو  ابزارهای 
در  نیز  امسال  دارد؛  رسانه  حوزه  در 
جشنواره های مختلفی که برگزار شد، 
روابط عمومی فوالد مبارکه عمدتا رتبه 

اول را بدست آورده است.

اجرای عملیات دمونتاژ برجهای خنک 
تجهیزات  نصب  و  قدیم  طرح  کننده 
هیبریدی  کننده  خنک  های  برج 
ایستگاه ریخته گری شماره پنج بخش 
با  فوالدسازی درخردادماه سال جاری 
یزدان  محمدرضا  اجراگردید.  موفقیت 
بر  نظارت  و  ریزی  برنامه  مدیر  پناه 
نگهداری و تعمیرات کارخانه ذوب آهن 
اصفهان با اشاره به این که اجرای پروژه 
های متعدد مربوط به اصالح و بهینه 
سازی الگوی مصرف آب سابقه طوالنی 
مدت در کارخانه ذوب آهن دارد گفت: 
در سیستم قبلی برج های خنک کننده 
ایستگاه ریخته گری شماره پنج با توجه 
به اتالف قابل توجه آب و عدم تامین 
از  دمای موردنیاز، تصمیم به استفاده 
جایگزینی  و  دنیا  روز  های  تکنولوژی 
مذکور  برج  در  جدید  های  طرح  با 
گردید. در برج های جدید نصب شده 
که از نسل جدید برج های موجود در 
سطح کشور می باشد، با قابلیت داشتن 
مکانیزم تقطیر کننده یا کندانسه گیر 
و الیمیناتور )رطوبت گیر( و وجود آب 
از  تلفات آب و بخارات حاصل  بندها، 
اتالف  و سطح  داده  کاهش  را  فرآیند 

انرژی را به حداقل ممکن می رساند .
ذوب آهن به جمع چند کارخانه محدود 
دارنده برجهای خنک کننده هیبریدی 
در کشور پیوست وی اضافه کرد: کلیه 
عملیات فوق ظرف مدت ۲۱ شبانه روز 
شامل دمونتاژ کلیه تجهیزات برج های 
قبلی و پیش مونتاژ قطعات و درنهایت 
موفقیت  با  اندازی  راه  و  تست  نصب، 
به انجام رسید و با اتمام عملیات فوق 

جمع  به  اصفهان  آهن  ذوب  کارخانه 
برجهای  دارنده  محدود  کارخانه  چند 
کشور  در  هیبریدی  کننده  خنک 
پیوست .یزدان پناه تاکید کرد: با توجه 
به  ای  کره  سوپروایزر  حضور  عدم  به 
دلیل محدودیت های کرونایی عنوان 
دوربین  نصب  با  ایشان  از طرف  شده 
های آنالین مدار بسته در نقاط مختلف 
پروژه، کلیه مراحل پروژه بدون حضور 
شبانه  صورت  به  خارجی  کارشناسان 
با  روزی و به صورت آنالین کنترل و 

بهترین کیفیت ممکن به اتمام رسید. 
مهندسی  مدیر  اسماعیلی  مهرداد   
برج  گفت:  ارتباط  این  در  آبرسانی 
ایستگاه  به  های خنک کننده مربوط 
۵ به دلیل پایین بودن راندمان و پرت 
شدید آب و لرزش زیاد برج ها که قابل 
باال  با مشکل  نبود همواره  نیز  اصالح 
بودن درجه حرارت آب ارسالی به فوالد 
سازی مواجه بود . بنابراین جهت رفع 
این مشکل و با بررسی های به عمل 
آمده و با نظر مدیریت امور فنی و برنامه 
ریزی تولید مقرر گردید برج های فوق 

تعویض گردد . لذا با توجه به کوچک 
تر بودن ابن برج ها نسبت به سایر برج 
کارخانه  در سطح  کننده  های خنک 
تصمیم به استفاده از برج های خنک 
در  تا  شد  گرفته  هیبرید  نوع  کننده 
صورت امکان بتوانیم بر روی سایر برج 

ها نیز مورد فوق به اجراگذاشته شود.
های  برج  تمامی  افزود:  ادامه  در  وی 
خنک کننده موجود در کارخانه از نوع 
برج های  کار  اساس  باشد که  تر می 
خنک کننده نوع تر تبخیر آب است، 
برج  از  نوع  این  در  آب  تبخیر  یعنی 
ها باعث کاهش گرمای نهان آب می 
گردد و مقدار تبخیر در برج ها بستگی 
درجه  و  ورودی  آب  حرارت  درجه  به 
حرارت آب خروجی و دبی آب ورودی 
به برج دارد که امکان کاهش تبخیر آب 
در برج ها نمی باشد، مگر این که از برج 
های خنک کننده نوع هیبرید استفاده 
گردد .مدیر مهندسی آب رسانی اظهار 
داشت : اسناد مناقصه طراحی و ساخت 
و نصب و راه اندازی این نوع از برجها 
که برای اولین بار در کارخانه نصب می 

گردد ، تهیه و مناقصه برگزار و شرکت 
نمایندگی  با  جنوبی  کره  هی  دونگ 
شرکت نیک انرژی در این مناقصه برنده 
و پس از عقد قرارداد و نقشه برداری 
از محل موجود، تجهیزات ساخته و در 
آبان ماه سال ۹۹ وارد کارخانه گردید . 
شرکت مذکور گراف اجرایی نصب و راه 
اندازی را حدود ۳۵ روز ارائه نموده بود 
که طی جلساتی با این زمان موافقت 
نیک  شرکت  با  مذاکره  با  و  نگردید 
انرژی و با بررسی نقشه های اجرایی و 
هماهنگی جهت پیش مونتاژ بخشی از 
قطعات قبل از توقف ایستگاه، گراف ارائه 
شده ۱۵ روز اعالم شد که کار دمونتاژ 
برج های قدیمی از ۲۵ اردیبهشت ماه 
با استقرار دو دستگاه جرثقیل ۹۰تن 
و۳۰ تن آغاز شد و با توجه به محدود 
بودن فضای عملیاتی و به صورت سه 
شیفت و با نظارت مستمر، ۹ خرداد ماه 
عملیات نصب به اتمام رسید و تجهیز 

راه اندازی شد. 
صنعت  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
لنجان نیز در این رابطه گفت: اجرای 
پروژه کولینگ تاورهای A و B ایستگاه 
ریخته گری شماره ۵ با توجه به اعتماد 
مدیریت های آبرسانی و مهندسی نت 
به توان داخلی و قدرت اجرایی شرکت 
های زیر مجموعه در دو مقطع زمانی 
شامل پیش مونتاژ قطعات که امکان 
آماده سازی آن قبل از شروع فعالیت 
دمونتاژ و اجرای پروژه صورت گرفت، 
در فاز نهایی با توقف ایستگاه ریخته 
و  دمونتاژ  عملیات   ،  ۵ شماره  گری 

نصب آغاز گردید .

قزوین  استانداری  عمرانی  امور  معاون 
فروش  و  خرید  از  شهروندان  گفت: 
خودداری  ارنجک  کشاورزی  اراضی 
کنند زیرا این محدوده به شهر قزوین 

الحاق نخواهد شد. 
قزوین،؛  از  برنا  خبرگزاری  گزارش  به 
اظهارداشت:  باره  این  در  فرخزاد  علی 
و  بر خرید  مبنی  هایی  گزارش  اخیرا 
در  قزوین  شرق  در  زمینهایی  فروش 
صورت  دالالن  توسط  ارنجک  منطقه 
گرفته که اگر شهروندان مراقب نباشند 
آبادی  افزود:  متضرر خواهند شد. وی 
نزدیکی شمال شرق شهر  در  ارنجک 
به  قزوین  آزادراه  مسیر  در  و  قزوین 
زنجان قرار دارد که نه شهر است و نه 
روستا و فقط کد آبادی دارد و موقعیت 

آن در نزدیکی شهر قزوین است.
وی گفت: چون این آبادی در خارج از 
محدوده شهر واقع شده مجوز ساخت و 
ساز در اراضی آن داده نمی شود و فقط 
امالک و زمین هایی که در طرح هادی 
هستند و از گذشته مصوبه گرفتهد اند 
می توانند مجوز ساخت بگیرند که این 
مجوز هم به صورت ۲ طبقه روی پیلوت 

داده می شود.
معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح 

ملک  و  زمین  دالالن  متاسفانه  کرد: 
زراعی  اراضی  خرید  به  نسبت  اخیرا 
ارنجک اقدام کرده اند و با شایع کردن 
این موضوع که بزودی این منطقه وارد 
با  را  آنها  شود  می  شهری  محدوده 
قیمت های بسیار باال و به عنوان اراضی 
مسکونی به افرادی بی اطالع به فروش 

می رسانند.
فرخزاد اظهارداشت: به اطالع شهروندان 
می رسانیم در حال حاضر هیچ برنامه 
ای از سوی مسئوالن استان برای الحاق 
اراضی  ارنجک به محدوده شهر قزوین 
وجود ندارد و در استان هم نمی توان 
موضوع  زیرا  گرفت  تصمیم  آن  برای 
و  معماری  عالی  شورای  در  باید  آن 

شهرسازی مطرح شده و تصمیم گیری 
ارنجک  اراضی  کرد:  تصریح  شود.وی 
دارای کاربری زراعی و کشاورزی است 
و به مسکونی تغییر وضعیت نخواهد داد 
و در حال حاضر نیز بخش زیادی از این 
اراضی سند مالکیت ندارد و به صورت 

قولنامه ای خرید و فروش می شود.
قزوین  استانداری  عمرانی  معاون 
دیگری  های  گزارش  اظهارداشت: 
حاکی است که برخی سودجویان این 
اراضی را به چند نفر فروخته اند و با 
این وضعیت شهروندانی که وارد خرید 
و فروش این زمینها شوند بدون تردید 
می  هشدار  لذا  شد  خواهند  متضرر 
دهیم از انجام معامله در این محدوده 

آنچه  گفت:  شود.فرخزاد  خودداری 
که  است  این  بدانند  باید  شهروندان 
در مراکز تصمیم گیری شهری استان 
قزوین تاکنون برنامه ای برای تامین زیر 
ساخت از جمله گازرسانی، برق رسانی و 
آبرسانی به اراضی کشاورزی ارائه نشده 
و تصمیمی گرفته نشده و نخواهد شد 
لذا شهروندان باید مراقب باشند و اسیر 

دالالن نشوند.
وی تصریح کرد: از آنجا که کمربندی 
قزوین  شرقی  محدوده  در  سبز 
حال  در  ارنجک  اراضی  حاشیه  و 
اجراست برخی شایع کرده اند که با 
احداث این کمربندی وضعیت اراضی 
تغییر کرده و تغییر کاربری به مسکونی 
اتفاق خواهد افتاد در حالی که اجرای 
این طرح هیچ ارتباطی با اراضی ارنجک 
ندارد و نمی تواند معیاری برای دادن 
مجوز در آینده برای  ساخت و تغییر 

کاربری آن باشد. 
معماری  عالی  شورای  افزود:  فرخزاد 
خصوص  در  نیز  کشور  شهرسازی  و 
کاربری کشاورزی اراضی ارنجک تاکید 
از شهروندان  دیگر  بار  لذا  دارد  جدی 
درخواست می کنیم از خرید و فروش 

اراضی ارنجک جدا خودداری کنند.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه در مراسم اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران: 

با خالقیت و ابزارهای نوین به دنبال ارائه تصویر واقعی فوالد مبارکه هستیم

در راستای صرفه جویی در مصرف آب صورت گرفت

نصب تجهیزات برج های خنک کننده هیبریدی در ذوب آهن اصفهان

معاون عمرانی استانداری قزوین: 

شهروندان در معامله اراضی کشاورزی ارنجک مراقب باشند

استان ها 



اخبار کوتاه اخبار کوتاه

سربازان بازوان توانمند و چشمان بیدار 
نظام هستند

فرمانده مرزبانی ناجا، گفت: سربازان به عنوان بازوان توانمند 
و چشمان همیشه بیدار نظام هستند و خدمت سربازی یک 
مسئولیت خطیر و ارزشمند است که همه ما باید در این لباس 

برای سربلندی نظام و انقالب باشیم. 
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار 
»احمد علی گودرزی« در ارتباط ویدئو کنفرانسی با نمایندگان 
کارکنان وظیفه استان های مرزی و مراکز آموزش و ستاد 
کارکنان  داشت:  اظهار  کرامت  دهه  تبریک  با  ناجا  مرزبانی 
وظیفه در مرزبانی نیروی انتظامی موثرترین افراد در حفظ نظم 
و امنیت حدود و ثغور کشور می باشند و از زحمات این عزیزان 

در برقراری امنیت مطلوب مرزها تقدیر می کنم.
وی با اشاره به دوران شیرین خدمت مقدس سربازی در عنفوان 
جوانی، افزود: کار شما سربازان دارای کرامت است و خدمت 
وظیفه عمومی، خدمت مقدسی است که در زمان جنگ و صلح 

نیازهای کشور و ملت را برآورده می کنند.
سردار گودرزی عملکرد و کشفیات اخیر مرزبانان در مرزهای 
ایران اسالمی را نشان از هوشیاری و اشرافیت آنان در مرزها 
و  توانمند  بازوان  عنوان  به  سربازان  کرد:  تصریح  و  دانست 
چشمان همیشه بیدار نظام هستند و خدمت سربازی یک 
مسئولیت خطیر و ارزشمند است که همه ما باید در این لباس 
سربازی خادم خوبی برای ملت و سرباز سربلندی برای نظام و 

انقالب باشیم.
این مقام ارشد مرزبانی ناجا بیان داشت: نجیب ترین سربازان، 
سربازان ایران اسالمی هستند که با کمترین امکانات، باالترین 
امنیت را برای هموطنان خود در سراسر کشور تولید می کنند.

وی با اشاره به نقش و جایگاه سرباز در نیروهای مسلح افزود: 
نفس کشیدن سرباز در مرزهای ایران اسالمی عبادت است و 
سربازان، سرمایه های با ارزش و دیدبانان مرزهای امنیت و 

آرامش در کشور هستند.
سردار گودرزی بیان داشت: یکی از ویژگی های دوران خدمت 
سربازی اتحاد و همبستگی است که در جوانان این مرز و بوم 
به خوبی نمایان است و دوران سربازی یکی از پرخاطره ترین 
دوران زندگی و دوران یادگیری درس استقامت، صبر، شهامت 

و پایداری است.
فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری 
در خصوص حضور پرشور هموطنان در انتخابات سال ۱۴۰۰، 
عنوان کرد: مرزبانان نیروی انتظامی گوش به فرمان موالی 
و مقتدایشان حضرت امام خامنه ای عزیز )مدظله العالی( با 
چشمانی بیدار، امنیت مرزهای ایران اسالمی را برقرار می کنند 
و با حضور پررنگ در این انتخابات شرکت می کنند و رای خود 

به صندوق ها خواهند ریخت.

تاثیر برخی داروهای کاهنده کلسترول 
در تسریع زوال عقل

گروهی از متخصصان علوم پزشکی در آمریکا با بررسی نتایج 
آزمایشات اولیه مدعی شدند که مصرف برخی داروهای کاهنده 
کلسترول ممکن است روند زوال عقل را در برخی افراد سالمند 

و مسن که حافظه آنان روند تحلیل رفتن دارد، تسریع کند. 
به گزارش ایسنا، در این بررسی متخصصان به مطالعه روی ۳۰۰ 
فرد سالمند پرداختند که قدرت حافظه و تفکر در آنان دچار 
نارسایی خفیفی بوده است. آنان متوجه شدند احتمال دمانس 
 )lipophilic( »در سالمندانی که از استاتین های »لیپوفیل
مصرف می کردند طی یک دوره هشت ساله بیشتر بوده است.

مانند  ای  گسترده  داروهای  شامل  لیپوفیل  های  استاتین 
سیمواستاتین، آتورواستاتین و لوواستاتین است.

این نوع از داروها چربی دوست در نظر گرفته می شوند زیرا 
به چربی جذب می شوند و می توانند به بسیاری از بافت های 
بدن از جمله مغز وارد شوند. این نوع از استاتین ها متفاوت 
با اساتین های هیدروفیل یا استاتین های آب دوست شامل 
روزوواستاتین و پرواواستاتین هستند که عمدتا در کبد عمل 
می کنند. در این مطالعه هیچ ارتباطی بین مصرف استاتین 

های آب دوست و افزایش خطر زوال عقل مشاهده نشد.
به گزارش ایسنا به نقل از هلث دی نیوز، با این حال کارشناسان 
هشدار می دهند یافته های بدست آمده ثابت نمی کند که 
استاتین های لیپوفیلی به طور مستقیم خطر زوال عقل را 
افزایش می دهند اما در راستای شواهد متناقضی هستند که 
در مورد مصرف استاتین ها و عملکرد مغز به دست آمده است.

شورای ششم پیوست حقوق معلوالن
 را در پروژه های عمرانی الزامی کنند

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلوالن ایران از اعضای 
برای  آینده  تا در چهار سال  منتخب شورای شهر خواست 
پیوست  اجرا می شود  پروژه های عمرانی که در سطح شهر 

حقوق مربوط به افراد دارای معلولیت را الزام کنند. 
علی همت محمودنژاد در گفت وگو با ایسنا، درخصوص مطالبات 
معلوالن از کاندیداهای شورای شهر، گفت: امید است اعضای 
پروژه های  برای  آینده  سال  چهار  در  شهر  شورای  منتخب 
عمرانی که در سطح شهر اجرا می شود پیوست حقوق مربوط 

به افراد دارای معلولیت را الزام کنند.
وی گفت: پیوست حقوق معلوالن و منافع آنها در پروژه های 
شهرداری سبب می شود تا در آینده نیازی به مناسب سازی 
مجدد نداشته باشیم و از طرف دیگر، حقوق این شهروندان 
تبلیغات  در  متاسفانه  اینکه  بیان  با  رعایت شود.محمودنژاد 
بسیار کم  معلولیت  دارای  افراد  برای  فرهنگ سازی  شهری، 
به چشم می خورد، در این رابطه خواستار تبلیغات شهری و 
فرهنگ سازی حقوق افراد دارای معلولیت، با مشاوره گرفتن و 
استفاده کارآمد از این گروه از جامعه از اعضای شورای شهر شد.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلوالن ایران با بیان 
اینکه متاسفانه هنوز بسیاری از فرهنگسراها و کتابخانه ها 
برای معلوالن قابل استفاده نیست و این در حالیست که 
برای معلوالن یک آرزو شده است، اظهار  حتی بوم گردی 
عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  سیستم  که  آنجایی  از  کرد: 
منتخبین شورای  تامین می شود،  بودجه عمومی  از محل 
سیستم  این  از  معلوالن  بهره  مندی  راهکارهای  باید  شهر 
و  کنند  بررسی  و...  تاکسیرانی  مترو،  اتوبوس،  قبیل  از  را 
سایر  و  معلوالن  استفاده  میان  تبعیضی  که  مواردی  در 
شهروندان از این وسایل وجود دارد، راه های جبرانی ممکن 

را باتوجه به شرایط و بوم منطقه ایجاد کنند.

پاک کن های آنتی باکتریال نانویی
 تولید شد

یکی از شرکت های صنعتی پاک کن های آنتی باکتریال نانویی با 
قابلیت آنتی باکتریال در برابر میکروب ها و باکتری ها تولید کرد. 
به گزارش ایسنا، از آنجایی  که افراد از سنین بسیار کم با پاک 
کن در ارتباط هستند و تماس با دست انسان اجتناب ناپذیر 
است، از این رو وجود خاصیت آنتی باکتریالی در این محصول 
با اهمیت به نظر می رسد؛ چرا که پاک کن ها را می توان یکی از 
وسایل انتقال دهنده عوامل بیماری زا به ویژه در مدارس دانست 
که با دست به دست شدن آن میان دانش آموزان یا تماس 

پاک کن با سطح آلوده، امکان انتقال بیماری را فراهم می کند.
با شیوع ویروس کرونا و دغدغه مدارس در انتقال این بیماری 
و همچنین شیوع ویروس آنفلوآنزا در مدارس در طول سال 
تحصیلی، ایجاد خاصیت آنتی باکتریال در لوازم التحریر می تواند 
به والدین و دانش آموزان در مصون ماندن از گزند این بیماری ها 
کمک کند.به نقل از ستاد نانو، در این راستا یکی از شرکت های 
صنعتی تولید لوازم التحریر با استفاده از فناوری نانو و اضافه 
کردن نانومواد ساختار خاصیت آنتی باکتریالی را دراین محصول 
ایجاد کرده است. این پاک کن های آنتی باکتریال عالوه بر این 
که قدرت پاک کنندگی باالیی دارند، بسیار نرم بوده و در برابر 

شکنندگی مقاوم هستند.

آزمون های جدید سنجش سالمت 
نوآموزان اعالم شد 

معاون وزیر آموزش وپرورش گفت: »برنامه سنجش سالمت 
جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و 
پیش دبستانی« جزو  فراگیرترین و کاربردی ترین برنامه های 
وزارت آموزش وپرورش است.  سید جواد حسینی در دومین 
نشست کمیته برنامه ریزی سازمان که با محوریت برنامه های 
برنامه  کرد:  شد،اظهار  برگزار  سنجش  حوزه   ۱۴۰۰ سال 
سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو 
ورود به دبستان و پیش دبستانی جزو معدود پیمایش هایی 

است که نتیجه آن به سرعت مورداستفاده قرار می گیرد.
وی افزود: خروجی حاصل از برنامه سنجش، سرمایه ای برای 
کشور و دستگاه های مرتبط با نظام تعلیم وتربیت است ولیکن 
از داده های پژوهشی به دست آمده استفاده مدیریتی مطلوب 
نمی شود.وی با بیان اینکه غربالگری مشکالت ویژه یادگیری 
و سنجش صالحیت شایستگی های حرکتی در برنامه سنجش 
غربالگری  آزمون های  گفت:  شد،  خواهد  انجام  جاری  سال 
مشکالت  آزمون  و  نارساخوانی  شنیداری،  پردازش  اختالل 
رفتاری با هدف هنجاریابی در برنامه سنجش سال جاری اجرا 
خواهد شد.وی افزود: ایجاد اتاق های سنجش آکوستیک در 
استان ها و طراحی سامانه جدید سنجش از دیگر برنامه ها در 

حوزه سنجش برای سال جاری است.
برنامه  جدید  آزمون های  هنجاریابی  به  ادامه  در  حسینی 
سنجش اشاره کرد و گفت: آزمون غربالگری رشدی، آزمون 
مربوط به کودکان دارای مشکالت جسمی حرکتی، آزمون 
آمادگی تحصیلی، آزمون توانایی های لمسی، آزمون توانایی 
های شناختی و پیشرفت تحصیلی، آزمون ادراک کالمی و 
حافظه فعال در سال جاری انطباق و هنجاریابی خواهند شد و 

هم چنین آزمون کسلر ۴ اعتباریابی خواهد شد.
معاون وزیر گفت: هم چنین آزمون های مربوط به حوزه اتیسم 

بازنگری و آزمون جدید ترجمه خواهد شد.
حسینی با بیان این که بسیاری از خدمات آموزش وپرورش 
کرد:  اظهار  است،  ماهر  انسانی  نیروی  بر  متکی  استثنایی 
تربیت نیروهای تستر تخصصی)آزماینده(، ارتقای سطح کیفی 
مهارت آزمایندگان تحصیلی و کاهش میزان خطا در غربالگری 
نوآموزان بدو ورود به دبستان از دیگر برنامه های حوزه سنجش 

در سال جاری خواهد بود.
معاون وزیر افزود: تشکیل شورای آزمون ها و راه اندازی پایگاه 
جامع آزمون ها با ۷۰ آزمون تخصصی کمک بزرگی به ارتقای 

برنامه سنجش است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش 
و پرورش، حسینی خواستار گسترش مراکز جامع تشخیصی، 
مشاوره ای و توان بخشی شد و افزود: پیگیری ایجاد این مراکز و 
ارتقای کیفی آن ها باید در دستور کار معاونت های آموزشی و 

پیشگیری و تشخیص قرار گیرد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور
مجوزهای بکارگیری ۵۶۸ نیروی قرارداد 

کارمعین برای شهرداری های پنج استان
امور شهری و روستایی وزیر کشور  معاون عمران و توسعه 
گفت:  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  رئیس  و 
اداری  از سازمان  اخذ شده  اجرایی شدن مجوز  راستای  در 
قرارداد  نیروی   ۵۶۸ بکارگیری  مجوز  کشور،  استخدامی  و 
خراسان  گیالن،  استان های  شهرداری های  برای  کارمعین 

شمالی، بوشهر، اصفهان و یزد صادر شد. 
به گزارش ایرنا از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مهدی 
جمالی نژاد با بیان خبر فوق توضیح داد: این مجوز از میان 
افراد واجد شرایط که به صورت غیرمستقیم در شهرداری ها 
وابسته در مشاغل  و سازمان های  مناطق  در حوزه ستادی، 
کارمندی مشغول به کار بوده اند، بر اساس شاخص های تعیین 
شده شامل مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و مصاحبه کتبی، 
به ترتیب نمره فضلی و رعایت شرایط احراز در سقف سهمیه 
تخصیصی سازمان اداری واستخدامی کشور اعطا گردیده است.

وی افزود: بررسی صدور مجوز شهرداری اصفهان و شهرداری 
بوشهر پس از برگزاری آزمون کتبی و ارزیابی شاخص های 
اقدام قرار می گیرد و  مربوطه و طی فرایندهای الزم مورد 
مجوز بکارگیری نیروی قرارداد کار معین در این شهرداری ها 
نیز در سقف تعیین شده صادر خواهد شد.وی ابرازامیدواری 
نمود که با همکاری و تالش سایر شهرداری ها و دفاتر امور 
شهری و شوراهای استانداری ها و تسریع در ارسال اطالعات 
مورد نیاز، روند اعطای مجوز به کارگیری نیروی قرارداد کار 
معین در تمامی شهرداری های کشور سرعت بیشتری بگیرد 
بزرگی  تا در کمترین زمان ممکن شاهد ساماندهی بخش 
باشیم.شایان ذکر است مجوز  انسانی شهرداری ها  نیروی  از 
بکارگیری نیروی قرارداد کار معین در شهرداریها پیش از این 
برای شهرداری قم و شهرداریهای استان های خراسان جنوبی، 

هرمزگان و کرمان صادر شده است.

وزیر بهداشت با تاکید بر نقش توسعه 
زیرساخت های نظام سالمت در کنترل 
گفت:  کرونا،  همه گیری  مدیریت  و 
کرونا  مدیریت  عرصه  در  خوشبختانه 
افتخاراتی آفریده شد و آیندگان خواهند 
فهمید در این دولت در یک سال، راه ۲۰ 
ساله را پیمودیم و به زودی با پیوستن 
چند مجموعه به مجموعه اصلی تولید 
واکسن کووید۱۹، خودکفایی در تولید 
واکسن، در دولت دوازدهم اتفاق خواهد 

افتاد. 
به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در 
سی و یکمین آیین پویش ره سالمت 
و آغاز بهره برداری از طرح های ملی 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
پزشکی در استان های تهران، گیالن، 
و  غربی  آذربایجان  شرقی،  آذربایجان 
قم که با حضور رئیس جمهور برگزار 
شد، گفت: خوشبختانه کلیه توسعه های 
بیمارستانی در پاندمی کرونا به کار آمد. 
عالوه بر مشکالت عدیده در طول دوره 
توانستیم در توسعه  تحریم ها و کرونا 
زیزساخت ها گام های مناسبی برداریم. 
اگر فشارهای بین المللی نبود و ارز به 
هم  توسعه  این  داشتیم  کافی  اندازه 
سریع تر بود اما به هر تقدیر با اندکی 
تاخیر و با افزایش سرعت، در ماه های 
تخت  هزار  ماه  هر  توانستیم  گذشته 
به تخت های بیمارستانی اضافه کنیم. 
مدیریت  شکلی  به  را  کرونا  بیماری 
ویروس  این  چهارم  موج  که  کردیم 

که دنیا را فلج کرد و به زانو درآرود، 
در  بیماری  که  کند  کاری  نتوانست 
درهای  پشت  سرگردان  ما  کشور 
افتخارات  از  این  که  باشد  بیمارستان 

جمهوری اسالمی است.
نمکی افزود: هیچ بیماری برای تهیه 
خوشبختانه  و  نشد  سرگردان  دارو 
دو  را   ICU تخت های  ایام  این  در 
دستاوردهای  از  این  و  کردیم  برابر 
دستگاه   ۱۸۰ بود.  ما  توجه  قابل 
بین  در  را  ریه  از  تصویربرداری 
و  کشور  سطح  بیمارستان های 
بخش های  و  مرزی  نقاط  خصوصا 
کم برخوردار توزیع کردیم  تا بیماران 
گرفتار کرونا حتی مجبور نشوند برای 
عکسبرداری از ریه به شهری در ۵۰ 
سفر  خود  زندگی  محل  کیلومتری 
دستگاه   ۵۵۰۰ مدت  این  در  کنند. 
کمک تنفسی که تقریبا تولید داخل 

کشور و تکنولوژی بوم  آورد است را به 
نقاط دوردست مملکت رساندیم.  ۴۷۲ 
دستگاه اکسیژن ساز در طول یک سال 
به بیمارستان های نقاط محروم و کمتر 

برخوردار ارسال کرده ایم.
کس  هیچ  اکنون  کرد:  اظهار  نمکی 
مرزی  استان های  کند  ادعا  نمی تواند 
کمتر از فرد مرکز نشینان از مراکز و 
تجهیزات بهداشتی برخوردا هستند. از 
همه مهم تر روز اولی که با کرونا آشنا 
شدیم ۲ آزمایشگاه تشخیص مولکولی 
 ۴۰۰ از  بیش  به  امروز  که  داشتیم 
آزمایشگاه در دورترین نقاط کشور حتی 
مرزهایی که قابل باور نبود نیز دایر شده 
است. اکنون نه برای تشخیص کووید۱۹ 
بلکه برای تشخیص هیچ پدیده نوظهور 

دیگر مشکل نداریم.
وی افزود: تا پایان دولت تدبیر و امید به 
عنوان سال رکورد توسعه زیرساخت ها 

و  تحریم  از  ناشی  مشکالت  همه  با 
تخت  هزار  حدود۱۴  تاخیر  اندکی  با 
بیمارستانی  تخت های  به  بیمارستانی 
کشور خواهیم افزود. ۱۲۰۰ تخت در 
تهران و اکثر استان های کمتر برخوردار 
و شهرهای دورتر افتتاح خواهیم کرد. 
از خانه  اعم  بهداشتی  پروژه  با ۱۴۰۰ 
بهداشت، مرکز بهداشتی درمانی، مرکز 
جامع سالمت در حاشیه شهرهای کمتر 
برخوردار  و در اقصی نقاط مملکت را 
تکمیل  و  توسعه  جشنواره  عنوان  به 
زیرساخت های سالمت و پیشگیری در 

هفته های آتی خواهیم داشت.
وی افزود: روز عید قربان ۲ یا ۳ پروژه 
بسیار بزرگ را افتتاح خواهیم کرد که 
در تاریخ بعد از انقالب کشور این تعداد 
امروز  نداشتیم.  را  زیرساخت  و  تخت 
در اوج تنگناها و سختی ها به ۵ یا ۶ 
کشور دارای تکنولوژی ساخت واکسن 
کووید۱۹ پیوسته ایم. آیندگان خواهند 
فهمید در این دولت در یک سال راه 
زیرساخت  این  پیمودیم.  را  ساله   ۲۰
ایران را در مقابل دراز  توانست کشور 
کردن دست مقابل بیگانگان بیمه کند، 
بیگانگانی که در اغلب اوقات ما را تنها 

گذاشتند.
نمکی در خاتمه تاکید کرد: ۲ مجموعه 
و در هفته های آتی مجموعه های دیگر 
به این مجموعه واکسن می پیوندند و 
خودکفایی در تولید واکسن کووید ۱۹ 

در دولت دوازدهم اتفاق خواهد افتاد.

معاون نظارت و پایش حفاظت محیط 
زیست استان تهران با اشاره به معضالت 
زیست محیطی شهر تهران بر ضرورت 
تخصیص اعتبارات نوسازی و بهسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه 
سامانه حمل و نقل عمومی به منظور 
ازسوخت های فسیلی  استفاده  کاهش 
و در نتیجه کاهش آلودگی هوا توسط 

شورای ششم تاکید کرد. 
ایسنا  با  گو  و  گفت  در  عبادتی  زهره 
ضمن اشاره به اینکه شورای ششم باید 
اقدامات جدی در جهت کاهش آلودگی 
مدیریت  تهران،  شهر  سطح  در  هوا 
 پسماند و مساله آب انجام دهد، اظهار 
کرد: یکی از اصلی ترین مسائل با اهمیت 

در این زمینه این است که شورای ششم 
تخصیص اعتبارات سالیانه و برنامه های 
خود را بر مبنای محیط زیست و توسعه 

 پایدار قرار دهد.
وی ادامه داد: اکنون در شهر تهران با 
معضالتی چون ترافیک و آلودگی هوا 
مواجه  هستیم که ناشی از تردد بیش از 
حد خودروهای شخصی و غیر استاندارد 
عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  بودن 
به ویژه اتوبوس ها است. از این رو الزم 
است شورای ششم در جهت نوسازی 
و بهسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل 
روی  دوده  فیلترهای  نصب  و  عمومی 

اتوبوس ها اقدام کند.
عبادتی ضمن بیان اینکه توسعه مترو 

تصریح  دارد،  زیادی  بسیار  اهمیت 
از  استفاده  سمت  به  کرد:حرکت 
فناوری های جدید و توسعه سامانه حمل 
و نقل برقی می تواند کمک شایانی به 
کاهش استفاده از سوخت های فسیلی 

و آلودگی هوا کند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان ری با اشاره به وجود معضل 
 پسماند در شهر و استان تهران اظهار 
تهران  شهر  مشکالت  پسماند  کرد: 
به ویژه  اطراف  شهرستان های  امروزه 
شهر ری را نیز تحت الشعاع قرار داده 
مدیریت  برای  برنامه ای  است  الزم  و 
شود.   گرفته  نظر  در  معضل  پسماند 
الزم  مدیریت  پسماند  جامع  طرح 

و  شود  اجرایی  کامل  به طور  است 
مرکز دفع و  پردازش آرادکوه به صورت 
ویژه ساماندهی شود همچنین احداث 
زباله سوزهای جدید از جمله برنامه ها و 
اقدامات در جهت توسعه  پایدار است که 
باید مورد توجه شهرداری و شورای شهر 

ششم قرار گیرد.
صنوف  ساماندهی  داد:  ادامه  وی 
مزاحم نیز از مواردی است که باید در 
برنامه های شورای ششم مورد توجه قرار 
گیرد و شورای آینده باید این نکته را 
نیز مدنظر داشته باشد که برای بهبود 
وضعیت زیست محیطی شهر تهران این 
مشکالت را به شهرستان های همجوار 

تحمیل نکند.
شورای  اگر  گفت:  در  پایان  عبادتی 
زیستی  محیط  کمیته های  ششم 
دیدگاه های  از  و  کند  فعال  را  خود 
مدیران  و  زیست  محیط  کارشناسان 
ادارات حفاظت محیط زیست استان 
تخصیص  برنامه ها،  تدوین  در  تهران 
در  موثر  اقدامات  و  سایر  اعتبارات 
استفاده  حوزه مسائل زیست محیطی 
کند می تواند در کاهش معضالت زیست 

محیطی شهر تهران اثرگذار باشد. 
با  آینده  شهر  شورای  شدن  همسو 
و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
محیط  حفظ  در  هم  می تواند  تهران 
برنامه های  بهبود  در  هم  و  زیست 
مدیریت شهری تاثیر زیادی داشته باشد.

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی 
بیمه  قانون  اصالح  اگر  اینکه  بیان  با 
کارگران ساختمانی تصویب شود دیگر 
کارگر ساختمانی پشت نوبتی نخواهیم 
داشت گفت: با توجه به اینکه یک کار 
کارشناسی مشترک در این باره صورت 
زودی  به  قانون  این  امیدواریم  گرفته 

مصوب شده و به اجرا در بیاید. 
مهرداد قریب در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیت بیمه ای کارگران ساختمانی و 
همچنین مصوبه اخیر مجلس در این 
باره توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: برخی 
اعالم می کنند که یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار کارگر ساختمانی واقعی در کشور 
داریم. با توجه به اینکه ۸۵۰ هزار کارگر 
ساختمانی تحت پوشش سازمان تامین 
اجتماعی هستند بنابراین حدود ۳۵۰ 
هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه 

قرار دارند.
قانون  اصالح  دنبال  به  ما  افزود:  وی 
رفتیم و از یک سال گذشته اقداماتی 
باره شروع و مباحث مختلفی  در این 
در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
نیز  را  جلساتی  شد.  مطرح  اسالمی 
با حضور  اجتماعی  تامین  سازمان  در 

نمایندگان برگزار کردیم.

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی 
و  اجتماعی  اینکه شرکای  به  اشاره  با 
شهرداری،  کشور،  وزارت  نمایندگان 
نظام مهندسی و انجمن صنفی نیز در 
قانون  گفت:  داشتند  حضور  جلسات 
در  ساختمانی  کارگران  بیمه  اصالح 
شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
همچنین  رسید.  تصویب  به  اسالمی 
اوایل خرداد نمایندگان مجلس کلیات 
اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی 

را در صحن علنی تصویب کردند.
تصمیم  براساس  البته  افزود:  قریب 
هیئت رئیسه، این طرح دو شوری شده 
به کمیسیون  بررسی جزئیات  برای  و 
اجتماعی ارجاع و قرار شد پس از رفع 
ایرادات دوباره مطرح شود که به احتمال 
زیاد طی هفته های آتی این اتفاق می 

افتد.
قانون  این  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
تصویب شود دیگر کارگر ساختمانی 
گفت:  داشت  نخواهیم  نوبتی  پشت 
با توجه به اینکه یک کار کارشناسی 
گرفته  صورت  باره  این  در  مشترک 
امیدواریم اصالح قانون بیمه کارگران 

ساختمانی به زودی مصوب شده و به 
اجرا در بیاید.

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی 
همچنین به آخرین روند پرداخت بیمه 
بیکاری به افرادی که شغل خود را از 
دست داده اند اشاره کرد و گفت: با آغاز 
تصمیم ستادملی  پی  در  کرونا  شیوع 
کرونا برای سه ماه اسفند ۹۸ و فروردین 
بیمه  برای  مبلغی   ۹۹ اردیبهشت  و 
به  را  خود  شغل  که  افرادی  بیکاری 
واسطه کرونا از دست داده بودند تعیین 
و به این ترتیب افرادی که در سامانه 
مشخصی ثبت نام کرده و مشمول بودند 

آن را دریافت کردند.
قریب افزود: اما از خرداد به بعد به روال 
عادی پرداخت بیمه بیکاری برگشتیم با 
این تفاوت که درخواست بیمه بیکاری 
به صورت غیرحضوری ثبت می شود 
به  به مراجعه حضوری  نیازی  و دیگر 
موضوع  این  برای  کار  ادارات  و  شعب 
اساس  بر  بیمه  حق  برقراری  نیست. 
سوابق قبلی متقاضیان انجام می شود 
و اگر مدارکشان کامل باشد ظرف مدت 

۴۵ روز مقرری شان برقرار می شود.

خودکفایی ایران در ساخت واکسن کرونا؛ به زودی 

»شورای ششم« برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعتبار تخصیص دهد

ثبت درخواست بیمه بیکاری »غیرحضوری« است
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مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین: 
مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان 

مشاغل تا ۱۵ تیرماه تمدید شد 
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیاتی و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم 

تا ۱۵ تیرماه تمدید شد. 
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ سعید حوائج در این باره 
صاحبان  مالیاتی  اظهارنامه  ارائه  مهلت  تمدید  اظهارداشت: 
مشاغل تا ۱۵ تیرماه، بنا به درخواست اتاق اصناف ایران و 

تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا، صورت گرفته است.
وی با اشاره به مشکالت و شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس 
کرونا در کشور، بیان کرد: صاحبان مشاغل تا ۱۵ تیرماه فرصت 
دارند، ضمن مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به 
نشانی www.intamedia.ir نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی 
و یا ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم 
اقدام کرده و از تسهیالت و معافیت های قانونی بهره مند شوند.

تجلیل از سقایان آبرسانی به اصفهان بزرگ
در مراسمی از تالش شبانه روزی فعاالن در امر تامین آب شرب 

پایدار طرح آبرسانی به اصفهان بزرگ تجلیل شد.
بیان  با  اصفهان  استان  فاضالب  و  مدیرعامل شرکت آب 
در  شرب  آب  پایدار  تامین  برای  اخیر  دهه  در  که  این 
استان تالش های بی وقفه ای صورت گرفته است، گفت: 
بخش بهره برداری آبفای اصفهان به منظور تامین پایدار 
یکهزار  به  نزدیک  و  شهر   ۹۸ در  آب  عادالنه  توزیع  و 
روستای تحت پوشش، تالش شبانه روزی را  در دستور 

کار قرار داده است.
هاشم امینی با اشاره به محدودیت هایی که در تامین پایدار 
آب شرب وجود دارد اعالم کرد: در سال های اخیر با وجود 
افزایش بی سابقه دما در فصل تابستان و کمبود منابع آبی، 
اصفهان  استان  روستاهای  و  شهرها  شرب  آب  همچنان 

تامین شده است. 
وی فعاالن صنعت آبفا را سقا نامید و اظهار داشت: فعاالن در 
صنعت آبفا بدانند که سقایی شغل نیست بلکه لطف و مرحمت 
خداوند است چرا که  از قدیم آبرسانی به مردم کار نیک و خیر 

قلمداد می شده است. 
از  یکی  که  این  بیان  با  اصفهان   استان  آبفای  مدیرعامل 
لقب های حضرت عباس )ع(، سقا است تصریح کرد: چرا این 
اندازه بر سقا بودن آن حضرت تأکید شده است؛ در حالی 
برجسته  خصوصیات  و  صفات  دارای  ایشان  می دانیم  که 
شخصیتی دیگری هم بوده اند، چون در  قرآن کریم ذکر 
شده  که آب، مایه حیات است و آب رسانی به معنی حیات 

رسانی است. 
را  بهترین کارها  از  داد: رسول خدا )ص( یکی  ادامه  امینی 
سیراب کردن تشنه ها عنوان کرده اند به طوری که در روایت ها 
اشاره شده که هر کسی آبی را به تشنه ای برساند و او را سیراب 

کند، گویا بنده ای را آزاد کرده است. 
وی خاطرنشان ساخت: پسندیده است که کارکنان درحضور 
خانواده هایشان مورد تقدیر قرار گیرند تا اعضای خانواده شاهد 
ثمره تالش و کوشش پدر و مادران خود در محیط کار باشند.

امینی رشد و توسعه آبفا در عرصه های مختلف را مدیون 
موفقیت  افزود:  و  دانست  کارکنان  های  خانواده  فداکاری 
کارکنان، مرهون همکاری همسران و فرزندان آنهاست و این 
همکاری هر چه اصولی تر و آگاهانه تر باشد، تاثیر بیشتری 

خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین: 
شنا در کانال های آبیاری و تاسیسات آبی 

استان قزوین ممنوع است 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین گفت: کانال های آبیاری، 
تأسیسات آبی و دریاچه سدهای زیاران و نهب محل مناسبی برای 
شنا نیستند و در صورت استفاده از این اماکن جهت شنا و تفریح 

احتمال وقوع حوادث تلخ و ناگوار حتمی است. 
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ یداهلل ملکی در این باره 
اظهارداشت: با توجه اشاره به شروع فصل گرما و بسته بودن 
استخرها و مکانهای تفریحی در سال جاری به دلیل رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
در کنار افزایش دما و شروع زود هنگام فصل گرما سبب شده 
تا استفاده از کانالهای آبیاری به عنوان مکانی جهت تفریح و 
شنا در بین جوانان و نوجوانان رواج بیشتری پیدا کند که این 
موضوع می تواند بسیار خطر ناک بوده و حوادث جانی به دنبال 

داشته باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین درخصوص ویژگی ها 
و مشخصات کانال های آبیاری دشت قزوین بیان کرد: این 
تاسیسات به دلیل شیب ذوزنقه ای که دارند نه تنها مکان 
مناسبی برای شنا نیستند بلکه به دلیل ابعاد و شکل کانال و 
همچنین دبی باالی جریان آب در آنها، بسیار خطرناک بوده 
و علیرغم ظاهر آرام آب، همه ساله به دلیل بی توجهی چندین 

قربانی می گیرد.
ملکی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای ایمن 
و  گاردریل  نصب  کرد:  تصریح  آبیاری  های  کانال  سازی 
تابلوهای هشداردهنده فلزی و بتنی در مکان های حادثه 
خیز، برقراری گروههای گشت، صدور هشدار در رسانه های 
مکتوب و مجازی و تهیه تیزر، زیرنویس و انیمیشن با هدف 
آشنایی عموم مردم با خطرات ناشی از ورود به کانال های 
آبیاری از جمله اقدامات این شرکت در راستای ایمن سازی 

کانال ها و کاهش حوادث است.
اطالع  با  افزود:  قزوین  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
تمامی  از  خصوص  این  در  گرفته  صورت  های  رسانی 
به  کنیم  می  درخواست  محترم  شهروندان  و  مسافران 
از سوی شرکت آب  اطالعیه ها و هشدارهای صادر شده 
منطقه ای قزوین مبنی بر خودداری از شنا در تاسیسات 
آبی، دریاچه سدها و کانال های آبیاری توجه ویژه کنند زیرا 
نزدیک شدن و ورود به این تاسیسات می تواند سبب وقوع 

حوادث تلخ و ناگوار شود.
استان قزوین دارای ۲ سد در حال بهره برداری و ۱۲۰۰ کیلومتر 
کانال آبیاری است که همه ساله به دلیل بی توجهی و نادیده 
گرفتن اقدامات هشداردهنده عده ای از افراد به دلیل شنا در 

این کانالها جان خود را از دست می دهند.

فرمانده انتظامی استان ایالم خبر داد؛
رفع تصرف ۴۰۰ مترمربع از اراضی ملی 

در ایوان
ایالم – بهار قربانی

از  مربع  متر  تصرف ۴۰۰  رفع  از  استان  انتظامي  فرمانده   
اراضي ملي به ارزش ۱۲ میلیارد در شهرستان ایوان خبر داد. 
سردار دالور القاصی مهر اظهار داشت: در پي وصول یک فقره 
مرجوعه با دستور مرجع قضایي از طریق نماینده حقوقي اداره 
کل راه و شهرسازي استان، مبنی بر اینکه شخصي اقدام به 
تصرف و ساخت و ساز در اراضي ملي تحت تملک این اداره 
در حاشیه شهر ایوان کرده است، موضوع به صورت ویژه در 
افزود: در پی تحقیقات میدانی  قرار گرفت. وی  دستور کار 
کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی مشخص شد این فرد نسبت 
به تصرف و ساخت و ساز غیرقانونی ۴۰۰ متر از اراضی ملی 
اقدام کرده است. فرمانده انتظامي استان ادامه داد: ماموران 
پلیس با همکاری یگان حفاظت مسکن و شهرسازی نسبت به 
رفع تصرف این زمین اقدام کردند. وی با اشاره به اینکه ارزش 
ریالی این زمین ها توسط کارشناسان ۱۲ میلیارد ریال برآورد 
شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا فرد متصرف دستگیر 
و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی 
تحویل داده شد. سردار القاصی مهر با تاکید بر اینکه پلیس در 
راستای حفظ منافع مردم و امنیت پایدار اقتصادی هیچ گونه 
مماشاتی با افراد سودجو و فرصت طلب که قصد لطمه زدن 
به اراضی ملی را داشته باشند ندارد، از شهروندان خواست: 
هر گونه اطالع از تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو را از 
طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی 

گزارش دهند.

دستگیری سارق مغازه ها 
در ایالم با 3۰ فقره سرقت

ایالم – بهار قربانی
های  مغازه  سارق  دستگیری  از  استان  انتظامی  فرمانده   
با ۳۰ فقره سرقت خبر داد. سردار دالور  شهروندان ایالمی 
القاصی مهر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت مغازه 
در شهر ایالم که همگي با استفاده از کلید و بدون تخریب 
صورت گرفته بود رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور 
با سرقت  اداره مبارزه  افزود: کارآگاهان  کار قرار گرفت. وی 
پلیس آگاهی استان با انجام تحقیقات گسترده و بکارگیري 
منابع، بازبیني دوربین هاي مدار بسته ، اقدامات فني و پلیسی و 
بررسي کلیه صحنه هاي سرقت موفق به پیدا کردن ردپای یک 
سارق حرفه ای در این زمینه شدند. فرمانده انتظامی استان 
ایالم با اشاره به اینکه متهم به یکی از استان های شمالی کشور 
فرار کرده و در آنجا دستگیر شده بود، ادامه داد: ماموران پس 
از هماهنگی با مقام قضائي به این استان شمالی عزیمت و این 
متهم را به پلیس آگاهی ایالم داللت دادند. وی تصریح کرد: 
متهم در تحقیقات تخصصی پلیس به ۳۰ فقره سرقت مغازه 
معترف و در بازرسی از منزلش مقادیر زیادی اموال مسروقه 
کشف و تحویل مالباختگان شد. سردار القاصی مهر با اشاره به 
اینکه متهم در جهت مطالبه به حق مالباختگان تحویل مرجع 
قضائی و از آنجا روانه زندان شده، از شهروندان خواست: ضمن 
استفاده از وسایل الکترونیکی ضد سرقت، دوربین های مدار 
بسته و قفل های مطمئن، در صورت مشاهده افراد مشکوک 
در محل کار یا سکونت، موضوع را سریعا به مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

برگزاری نشست شورای مدیریت بحران 
شهرستان اردستان

نشست شورای مدیریت بحران شهرستان اردستان با محوریت 
برگزار شد.معاون فرماندار  آبی  با کم  آبی و سازگاری  تنش 
موضوع  اخیر  سال  چند  در  گفت:  جلسه  این  در  اردستان 
کم آبی در نقاط مختلف کشور همیشه وجود داشته، اما وقوع 

خشکسالی در مناطق کویری تبعات بیشتری داشته است .
پدیده  از  ناشی  آثار  بر  غلبه  برای  افزود:  کیانی  تقی  محمد 
خشکسالی باید در بخش کشاورزی الگوی کشت تغییر کند و 
برای باالبردن راندمان آبیاری از روش های نوین استفاده کنیم.

 وی افزود: آب شرب یک ماده حیاتی و آموزش خانواده ها با 
مبانی مصرف بهینه آب ضروری است. در ادامه این جلسه مدیر 
آبفای اردستان با بیان اینکه اقدامات خوبی به منظور گذر از 
تنش آبی در این منطقه انجام شده است، اعالم کرد: به منظور 
گذر از تنش آبی سال ۱۴۰۰ اقداماتی از قبیل لوله گذاری و 
توسعه شبکه خط انتقال داخلی روستای کچوسنگ به شیرازان 
انتظار مخزن جدید راه  انجام شده است و بعد از ۱۰ سال 
اندازی و انشعاب آب از روستای کچوسنگ به شیرازان وصل 
شد.  رضا دهقانی بیان کرد: با اتصال خط انتقال آب مجتمع 
روستای موغار به آب شیرین کن شهر مهاباد، ۹ روستا در این 
مجتمع از آب شرب پایدار  به میزان  پنج لیتر در ثانیه برخوردار 
شدند. وی تاکید کرد: احتمال دارد به دلیل محدودیت منابع، 
مشترکین در تابستان با کاهش فشار آب روبرو شوند، بنابراین 
بر  استراتژیک  مخزن  نصب  با  ارگان ها  و  ادارات  است  الزم 
مشکالت ناشی از بحران کم آبی غلبه کنند. دهقانی منابع 
آب اردستان را شامل ۱۳ رشته قنات، ۴۸ حلقه چاه و پنج 
دهانه چشمه عنوان کرد که بخشی از آب شرب  مورد نیاز سه 
شهر و ۱۰۸ روستای تحت پوشش  و ۴۵ روستای غیر تحت 
پوشش را تامین می کند.  رئیس آموزش همگانی آبفای استان 
اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: آبفای استان اصفهان با 
آموزش  مدیریت مصرف برای قشرهای مختلف جامعه، درصدد  
گذر از  تنش آبی در استان است.محسن شفیعا افزود: باید با 
برقراری ارتباط با  تمام دهیاران بتوانیم مفاهیم مصرف بهینه 
آّب را به مردم در روستاها  منتقل کنیم زیرا دهیاران بازوی 
بسیار خوبی برای انتقال مفاهیم آموزشی در روستاها هستند.

وی گفت: پویش سه شنبه های آبی در روستاهای استان در 
حال اجراست و در آن  مفاهیم مصرف بهینه آب به صورت 
متمرکز و یکپارچه  به روستاییان آموزش داده می شود.شفیعا 
ابراز داشت: با توجه به اینکه تابستان سختی در پیش داریم 
نیاز است تا از تمام ظرفیت ها در زمینه فرهنگ سازی مصرف 
درست آب استفاده کنیم تا بتوانیم از بحران عبور کنیم. وی 
گفت: در و در این زمینه از ظرفیت ائمه جماعات بهره مند 
شدیم تا در روستاها و مساجد تذکرات الزم  را در خصوص 

مصرف بهینه آّب به مردم بدهند. 

پشتیبانی  و  فنی  ارشد خدمات  مدیر 
اینکه  بیان  با  مبارکه  فوالد  شرکت 
شرکت توانیر با اعمال برنامه مدیریت 
فوالد  برق  نیاز  درصد   ۴۰ حدود  بار، 
مبارکه را محدود می کند، گفت: تولید 
با  حتی  بازار  نیاز  تأمین  و  محصول 
مبارکه  فوالد  در  برق  سهمیه  کاهش 

انجام می شود.
گفت وگو  در  احمدآبادی  نیلی  جواد 
اجرای  و  تأثیر  در خصوص  ایسنا،  با 
طرح مدیریت بار در مجموعه بزرگ 
فوالد مبارکه، اظهار کرد: در واقع از 
مبارکه  فوالد  اردیبهشت ماه  اواخر 
بار  مدیریت  محدودیت های  مشمول 

شده است.
برنامه  گذشته  سال های  افزود:  وی 
مدیریت بار از نیمه خردادماه و بعضا 
اما  می شد،  آغاز  تیرماه  ابتدای  از 
امسال این محدودیت ها بسیار زودتر 
فوالد  برق  سهمیه  و  گردید  اعمال 

مبارکه کاهش یافت.
پشتیبانی  و  فنی  ارشد خدمات  مدیر 
شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد: به طور 
قطع هرچه به روزهای گرم تر و تیرماه 
نزدیک  می شویم، شدت محدودیت های 
بار بیشتر می شود و این امر  مدیریت 
محدودیت هایی را برای خطوط تولید 

فوالد مبارکه به همراه دارد.
وی با بیان اینکه در زمینه برق همانند 
سال های گذشته، برنامه مدیریت بار به 
داد:  توضیح  شد،  اعالم  مبارکه  فوالد 
به طور معمول برخی توقفات و تعمیرات 

اساسی خط تولید را برای فصل گرم 
تابستان پیش بینی کرده ایم، اما امسال 
از  جدا  قطعی ها،  به شدت  توجه  با 
توقفات برنامه ریزی شده، برخی توقفات 
اضطراری برق هم خواهیم داشت که 

موجب کاهش تولید می شود.
به  توجه  با  البته  کرد:  تأکید  نیلی 
فوالد  مجموعه  بودن  انعطاف پذیر 
مبارکه در خصوص محصوالت میانی، 
امروز توانسته ایم اثرات این محدودیت ها 

را به حداقل برسانیم.
وی با ذکر مثالی توضیح داد: یکی از 
اسفنجی  آهن  مبارکه  فوالد  نیازهای 
است که تولید آن نیاز به تأمین آب و 
برق دارد و اگر این محصول را خودمان 
کمتر  ما  هزینه های  کنیم،  تولید 
می شود، اما زمانی که محدودیت های 
آب، گاز یا برق برای فوالد مبارکه اعمال 
نمی توانیم  اینکه  به  توجه  با  می شود، 
خط تولید فوالد مبارکه را برای تأمین 

نیاز بازار متوقف کنیم، ناچار می شویم 
و  کمتر  کیفیت  با  را  اسفنجی  آهن 

قیمت بیشتر خریداری کنیم.
تولید  میزان  شاید  کرد:  تصریح  وی 
از  مبارکه  فوالد  نهایی  محصول 
محدودیت برق آن چنان کاهش نیابد، 
هزینه های  افزایش  با  به طورقطع  اما 
این،  وجود  با  می شویم،  مواجه  تولید 
تأثیر قطعی برق در حدی نخواهد بود 
که خللی در تأمین نیازهای مشتریان 

ایجاد شود.
و  فنی  خدمات  ارشد  مدیر  گفته  به 
پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه، فوالد 
مبارکه همواره برنامه تعمیرات اساسی 
خود را در تابستان برای کاهش مصرف 
برق و در زمستان برای کاهش مصرف 
این  بنابراین  می کند،  پیش بینی  گاز 
توانایی را داریم که محصوالت نهایی را 

تولید و نیاز بازار را تأمین کنیم.
وی با بیان اینکه شرکت توانیر با اعمال 

برنامه مدیریت بار، حدود ۴۰ درصد نیاز 
می کند،  محدود  را  مبارکه  فوالد  برق 
در  مبارکه  فوالد  برق  مصرف  گفت: 
با  اما  است،  مگاوات   ۱۰۰۰ ساعت 
مدیریت  طرح  محدودیت های  اجرای 
بار، مصرف برق به ساعتی ۶۰۰ مگاوات 

کاهش می یابد.
نیلی با بیان اینکه فوالد مبارکه همواره 
ملی  دیسپاچینگ  با  خوبی  همکاری 
دارد و بعضا برای پایداری شبکه برق 
کمک های بیشتری هم خواهد داشت، 
تأکید کرد: با توجه به سراسری بودن 
شبکه برق، اگر این شبکه دچار اخالل 
و  می رود  دست  از  شبکه  کل  شود، 
برگرداندن آن ممکن است حتی بیش 

از یک روز به طول انجامد.
وی ادامه داد: دیسپاچینگ ملی ارتباط 
مبارکه  فوالد  با  تنگاتنگی  و  مستقیم 
محدودیت های  اکنون  بنابراین  دارد، 
مبارکه  فوالد  در  برق  مصرف  کاهش 

حدود ۴۰ درصد است.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی 
تأثیر  درباره  مبارکه  فوالد  شرکت 
از  بعد  توانیر  که  تشویقی  بسته های 
صنایع  به  بار  مدیریت  طرح  اجرای 
تخصیص می دهد، گفت: این بسته ها 
اصال جوابگوی خسارات توقف تولید، 
و  میانی  محصوالت  خریدن  گران تر 
آسیب دیدن تجهیزات فوالد مبارکه 
میزان خسارات  در مجموع  و  نیست 
اصال قابل قیاس با بسته های تشویقی 

نیست.

شورای  مجلس  در  تاکستان  نماینده 
اسالمی گفت: پرداخت تسهیالت با سود 
۲۰ درصدی منطقی نیست و تولیدکننده 
را به ورشکستگی و چالش می کشاند. 
نشست هم اندیشی بررسی چالش های 
تولیدکنندگان و بانوان کارآفرین استان 
با نظام بانکی عصر سه شنبه با حضور 
اهلل  لطف  دادستان،  قاسمی  محمد 
نمایندگان  و رجب رحمانی  سیاهکلی 
استان در مجلس شورای اسالمی، خانپور 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
از مدیران واحدهای صنعتی  و جمعی 
مشکل دار در دادسرای قزوین برگزار شد. 
رجب رحمانی پس از شنیدن گالیه های 
تولیدکنندگان و اعالم ورشکستگی برخی 
از آنها اظهارداشت: فریاد توام با درد و رنج 
شما دل هر انسانی را به درد می آورد و 
متاسفیم که امروز به جایی رسیده ایم 
که تولیدکننده از حضور در بخش تولید 
و سرمایه گذاری پشیمان شده است.وی 
افزود: مشکالت تولیدکنندگان مربوط به 

یک استان و یا مدیران محلی نیست بلکه 
باید نظام بانکی و برخی روشهای غلط از 
ریشه و بن در کشور اصالح شود تا شاهد 
تغییر اساسی باشیم.نماینده تاکستان در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بدون 
تردید فریاد افراد زمانی بلند می شود که 
مورد ظلم و ستم قرار گیرند و من امروز 
نگران شدم که تولیدکننده ما به شرایطی 
رسیده که سرمایه های خود را در مسیر 
تولید از دست داده است.وی تصریح کرد: 

تا ۲۰ درصدی تسهیالت در  سود ۱۵ 
بخش تولید اصال توجیه ندارد و قرار نیست 
به میزان سود سپرده گذار از تولیدکننده 
هم بهره گرفت.رحمانی اظهارداشت: راه 
خصوصی  بخش  تقویت  کشور  نجات 
است و ما باید با اصالح روش های غلط 
گذشته از تولیدکنندگان واقعی حمایت 
جدی کنیم تا کارها سامان یابد.وی بیان 
کرد: بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برای 
تولید و ۷ هزار میلیارد تومان برای صنایع 

اختصاص یافته که بتواند مشکالت را حل 
کند اما به نظر می رسد قانون تجارت 
هم باید اصالح شود زیرا قوانین متعدد 
مانع تولید است.عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس تصریح کرد: ۱۳ منطقه 
فعالیت  اقتصادی در کشور مجوز  ویژه 
گرفت که یک  منطقه هم برای تاکستان 
مصوب شده که امیدواریم به اقتصاد استان 
کمک کند.رحمانی افزود: تمام قد در کنار 
شما تولید کنندگان هستیم و آماده ایم 
مشکالت شما را در مجلس پیگیری و حل 
کنیم.نماینده تاکستان در مجلس شورای 
بنگاه  نباید  اظهارداشت: دولت  اسالمی 
داری و بانک هم نباید داللی کند بلکه 
باید تصمیم گیری و ریل گذاری کند 
و کارها توسط بخش خصوصی انجام 
شود.وی از تولیدکنندگان خواست برای 
رفع موانع تولید پیشنهاد و راهکارهای 
ارائه  نمایندگان  به  را  خود  مشخص 
دهید تا پیگیری و در کمیسیون صنایع 

و بودجه مجلس مطرح شود.

ایستگاه  اساسی  تعمیرات  با  همزمان 
ریخته گری شماره ۵ ، نصب برجهای 
خنک کننده هیبریدی ایستگاه ریخته 
اساسی  تعمیرات   ،۵ شماره  گری 
آگلوماشین شماره ۴ و تعمیرات اساسی 
تعویض لوله های اکران دیگ کنورتور 
درجه  اساسی  تعمیرات   ،۲ شماره 
با  نیز  شرکت  شماره ۲  بلند  کوره   ۳

موفقیت انجام شد.
برنامه  مدیر  پناه  یزدان  محمدرضا 
ریزی ونظارت بر نگهداری وتعمیرات 
بر  گفت:  خبر  این  اعالم  با  شرکت 
کارخانه  کالن  های  سیاست  اساس 
از  حداکثری  استفاده  بر  مبنی 
ظرفیت های فنی داخل و همزمانی 
پنج تعمیرات اساسی، با برنامه ریزی 
برگزاری جلسات متعدد در  و  منظم 
رابطه با انجام کیفی تعمیرات اساسی 
از  ناحیه  پنج  در  همزمان  به صورت 
ریخته  ایستگاه  شامل  تولید،  خط 
اجرای  و  ساخت  پنج،  شماره  گری 
لوله های اکران دیگ کنورتور شماره 
خنک  های  برج  کامل  تعویض  دو، 
شماره  گری  ریخته  ایستگاه  کننده 
آگلوماشین  اساسی  تعمیرات  پنج، 

شماره چهار، تعمیرات اساسی درجه 
سه کوره بلند شماره دو که هرکدام 
و  فنی  توان  کارگیری  به  مستلزم 
زمان باالیی در هنگام اجرا بودند ، با 

موفقیت اجرایی گردیدند. 
یزدان پناه افزود: در تعمیرات اساسی 
به  توجه  با  دو  شماره  بلند  کوره 
لزوم  و  موجود  های  دستورالعمل 
اسکیپ  وینچ  تجهیزات  جایگزینی 
لزوم  نیز  و  با تجهیزات موجود  جدید 
اسکلت  در  شده  ایجاد  عیوب  رفع 
اجرای  و  بلند  فلزی پل شیبدار کوره 
طرح تقویتی مورد نیاز، خطوط بحرانی 
فعالیت ها براساس این دو ردیف فعالیت 

تعریف و کوره بلند شماره دو در ساعت 
چهار صبح یکم خردادماه سال جاری و 
با تمهیدات الزم از طرف بخش کوره 
درجه  اساسی  تعمیرات  جهت  بلند، 
سه و به مدت شش شبانه روز متوقف 
گردید. الزم به ذکر است که کوره بلند 
شماره دو از بدو راه اندازی در آذرماه 
۱۳۶۲ تاکنون، تعداد سیزده تعمیرات 
اساسی درجه یک و درجه دو و درجه 

سه داشته است . 
های  جبهه  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
تعمیرات،  این  در طی  بحرانی  کاری 
بازسازی  و  تعمیری  عملیات  اجرای 
 ۶۰ ارتفاع  در  و  شیبدار  پل  روی  بر 

متری بود که طبیعتاً عالوه بر مهارت 
و تخصص باال برای کار در ارتفاع، نیاز 
به جسارت بسیار باالیی جهت کار در 
شرایط پرتگاهی و ارتفاع زیاد داشت 
که خوشبختانه با رعایت کامل مسائل 
و  ممکن  زمان  حداقل  در  و  ایمنی 
هیچگونه  بدون  و  کیفیت  بهترین  با 
حادثه ای، توسط غیور مردان کارگاه 

۵۱ صورت پذیرفت
تغییر  زمان  از   : افزود  ادامه  در  وی 
سیستم بارگیری کوره بلند شماره دو 
در   BLS نوع  به  زنگ  و  جام  نوع  از 
سال ۱۳۹۲، برای اولین بار تعمیرات 
اساسی درجه سه به مدت شش شبانه 
روز مصوب و اجرایی گردید. این در 
و  قبلی  سوابق  در  که  است  حالی 
همزمان با تعمیرات درجه سه تعریف 
شده برای وینچ خانه ، امکان تعویض 
پر  در  و  نبود  میسر  تجهیزات  کامل 
اولیه پیشنهاد شده توسط کارشناسان 
روسی و اوکراینی این زمان به مدت 
گردیده  بینی  پیش  روز  شبانه  یازده 
بر تالش شبانه  این خود گواه  و  بود 
و  اجرایی  نفرات  وقفه  بدون  و  روزی 

تیم های مرتبط می باشد. 

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه:

شرکت فوالد مبارکه حتی با کاهش سهمیه برق 
در تولید و تأمین نیاز بازار فعال است

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسالمی: 

سود ۲۰ درصدی تسهیالت در بخش تولید موجب ورشکستگی تولید کننده می شود

انجام موفقیت آمیز

تعمیرات اساسی کوره بلند شماره ۲ ذوب آهن اصفهان

استان ها 
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معروف:
 ظرفیت ما همین قدر بود

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران گفت: ظرفیت ما همین قدر بود 
که در بازی مقابل اسلوونی نشان دادیم. 

به گزارش ایرنا، تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی هفته 
مقابل  یک  بر  سه  نتیجه  با  والیبال  ملت های  لیگ  چهارم 

اسلوونی شکست خورد.
سعید معروف پس از پایان این بازی در گفت و گو با خبرنگاران 
اظهار داشت: حرفی برای گفتن ندارم جز اینکه تمام تالش 
خود را کردیم. باید در امتیازات حساس بیشتر تالش کنیم تا 
بهتر شویم. اسلوونی یکی از بهترین تیم های مسابقات است و 

شانس زیادی برای صعود به مرحله نهایی دارد.
تالش  بازی  پایان  تا  گفت:  ایران  والیبال  ملی  تیم  کاپیتان 
کردیم. ظرفیت ما همین قدر بود. اسلوونی در اواخر بازی چند 

توپ گیری پیاپی داشت و بسیار خوب بازی کرد.
برنامه و نتایج مسابقات تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت ها 

به وقت تهران
ایران صفر - ژاپن ۳

ایران یک - روسیه ۳
ایران ۳ - هلند صفر
ایران ۳ - کانادا یک
ایران ۳ - ایتالیا یک

ایران ۳ - بلغارستان صفر
ایران ۳ - آمریکا صفر
ایران ۲ - صربستان ۳

ایران ۲ - آلمان ۳
ایران ۲ - استرالیا ۳
ایران ۱ - برزیل ۳

ایران ۱ - اسلوونی ۳
دوشنبه ۳۱ خرداد، ساعت ۱۵:۳۰، ایران - فرانسه
سه شنبه اول تیر، ساعت ۱۷:۳۰، ایران - لهستان
چهارشنبه ۲ تیر، ساعت ۱۸:۳۰، ایران - آرژانتین

کاپیتان طال گرفت، جمع مدال های ایران 
به ۱۲ رسید

در پایان دومین روز از بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی 
آسیا، یک مدال طال، یک نقره و ۴ برنز توسط هوگوپوشان 
کشورمان کسب شد تا جمع مدال های ایران به عدد ۱۲ برسد. 
ایرنا، بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی  به گزارش 
آسیا ۲۰۲۱ – لبنان با حضور ۱۸۹ تکواندوکار از ۲۱ کشور 
از در سالن »نوهاد نوفال« بیروت آغاز و به مدت ۳ روز ادامه 
خواهد داشت.)پنجشنبه - ۲۷ خردادماه( و در روز دوم این 
رویداد، مبارزات اوزان ۵۸-، ۷۴- و ۸۷+ کیلوگرم مردان و ۴۹-، 
۶۲- و ۷۳+ کیلوگرم گروه زنان برگزار شد که آرمین هادی 
پور )۵۸- کیوگرم(، امیرمحمد بخشی )۷۴- کیلوگرم(، سجاد 
مردانی )۸۷+ کیلوگرم(، پریسا جوادی )۶۲- کیلوگرم( و زهرا 
پوراسماعیل )۷۳+ کیلوگرم( ملی پوشان تکواندو کشورمان 
مهدی  همچنین  رفتند.  خود  حریفان  مصاف  به  که  بودند 
جاللی )۷۴- کیلوگرم( و نفیسه رنگرززاده )۷۳+ کیلوگرم( نیز 
که سهمیه حضور در این مسابقات را داشتند، دیگر نمایندگان 
ایران بودند.مردانی بر سکوی نخست آسیا ایستاد، .بخشی نایب 
قهرمان شد و هادی پور، جوادی، پوراسماعیل و جاللی به مدال 

برنز رسید اما رنگرززاده از کسب مدال بازماند.
شد  موفق  اسماعیلی  نگار  نخست،  روز  های  رقابت  پایان 
قهرمان  نایب  لطفی  حسین  بایستد؛  قهرمانی  سکوی  بر 
شد و ۴ مدال برنز نیز توسط غزل سلطانی، ناهید کیانی، 
فرشته خزایی و زینب اسماعیلی بدست آمد.در روز پایانی، 
رقابت های اوزان ۶۳- و ۸۰- کیلوگرم گروه مردان و ۶۷- 
احمدی  پیگیری خواهد شد. سروش  زنان  گروه  کیلوگرم 
)۶۳- کیلوگرم(، مهران برخورداری )۸۰- کیلوگرم( و ملیکا 
میرحسینی )۶۷- کیلوگرم( به عنوان نمایندگان تیم ملی 
در این روز بر روی شیاپ چانگ می روند. سینا بهرامی )۶۳- 
کیلوگرم( و یلدا ولی نژاد )۶۷- کیلوگرم( نیز از طریق کسب 
سهمیه جواز حضور در این مسابقات را داشتند که در این 
روز رو در روی رقبایشان قرار می گیرند.هدایت تیم ملی 
مردان برعهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربی و وحید 
عبداللهی به عنوان مربی است.  مهرو کمرانی سرمربی تیم 
ملی بانوان است و فاطمه صفرپور و ریحانه فوالدی مربیان 
تیم هستند.مسابقات قهرمانی آسیا ۴G است و به نفرات 
اول تا سوم به ترتیب ۴۰، ۲۴ و ۱۴.۴۰ امتیاز در راستای 

افزایش رنکینگ المپیکی تعلق می گیرد.

میثم صالحی امتیازآورترین بازیکن ایران 
برابر برزیل شد

امتیازآورترین  امتیاز،  با کسب ۱۵  ایران  والیبال  پوش  ملی 
بازیکن ایران شناخته شد.  تیم ملی والیبال مردان ایران در 
یازدهیمن دور از رقابت های لیگ ملت ها، چهارشنبه ۲۶ خرداد 
از ساعت ۲۳.۳۰ به مصاف برزیل قدرتمند رفت و با نتیجه ۳ 
بر ۱ شکست خورد.  این دیدار در چهار ست به ترتیب با نتایج 
)۲۵ بر ۱۹(، )۲۳ بر ۲۵(، )۲۵ بر ۱۹( و )۲۵ بر ۲۱( به سود 
برزیل پایان یافت.  میثم صالحی در این دیدار موفق شد عنوان 
امتیازآورترین بازیکن ایران را با کسب ۱۵ پوئن به نام خود کند.

میالد عبادی پور دیگر ملی پوش والیبال ایران با کسب ۱۱ 
امتیاز، دومین بازیکن امتیازآور ایران شناخته شد.  

ریکاردو لوکارلی بازیکن تیم ملی والیبال برزیل با درخشش در 
این بازی توانست ۲۰ امتیاز کسب کند و عنوان امتیازآورترین 

بازیکن زمین را به نام خود کرد.

فدراسیون فوتبال عراق جدایی کاتانچ 
را تایید کرد

کمیته تیم های ملی در فدراسیون فوتبال عراق پایان همکاری 
با کاتانچ را تایید و اعالم کرد که یک مربی خارج جایگزین او 
خواهد شد. تیم ملی فوتبال عراق در دیدار برابر ایران با یک گل 
شکست خورد تا صدرنشینی را از دست بدهد و به عنوان تیم 
دوم به دور بعد صعود کند.بعد از این شکست انتقادها از کاتانچ، 
سرمربی اسلوونیایی باال گرفت و حتی بعضی از رسانه ها از 
اخراج او خبر دادند و نوشتند که عراق به دنبال مربی بزرگتری 
برای دور بعد انتخابی جام جهانی است.فدراسیون فوتبال عراق 
به این موضوع واکنش نشان داد و آن را تایید کرد. کمیته 
تیم های ملی با تایید پایان همکاری با کاتانچ اعالم کرد که 
یک مربی خارجی جایگزین او خواهد شد.رسانه های عراقی 
از کارلوس کی روش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به 

عنوان جدی ترین گزینه جایگزینی کاتانچ یاد کردند.

اعزام ۴ دوومیدانی کار ایران
 به مسابقات قزاقستان

در  شرکت  منظور  به  ایران  دوومیدانی  ملی  تیم  اعضای 
رقابت های جام کازانف قزاقستان راهی این کشور شدند. 

به گزارش ایسنا، اعضای تیم ملی دوومیدانی ایران به منظور 
شرکت در رقابت های جام کازانف قزاقستان راهی این کشور 
شدند.تیم ایران با ترکیب سجاد هاشمی رکورددار ملی ماده 
وزنه،  پرتاب  ماده  ۴۰۰متر، شاهین مهردالن رکورددار ملی 
مهدی پیرجهان رکورددار ملی ماده ۴۰۰متر مانع و حمیدرضا 
کیا رکوددار ملی ماده پرش سه گام به منظور کسب سهمیه 
حضور در بازی های المپیک توکیو در رقابت های جام کازانف 
شرکت خواهند کرد.مجید فروتن نیا بعنوان مربی تیم ملی در 

این مسابقات حضور دارد.
رقابت های دو و میدانی جام کازانف قزاقستان طی روز های 

شنبه و یکشنبه،  ۲۹ و ۳۰ خرداد برگزار خواهد شد.

گالیه باشگاه ها درباره زمان شروع لیگ 
برتر فوتسال

از  پیش  گذشته  مثل  باید  معتقدند  فوتسال  باشگاه های 
تصمیم گیری برای شروع لیگ برتر در این باره هم فکری می شد. 
 در سال های اخیر و پیش از شروع لیگ برتر فوتسال بین 
سازمان لیگ فوتسال و مدیران باشگاه ها جلسه هم اندیشی 
برگزار می شد تا برای زمان و نحوه برگزاری بازی ها نظر باشگاه ها 
بین  زیادی  اختالفات  البته  پرسیده شود. سال گذشته  نیز 
سازمان لیگ و باشگاه ها بر سر زمان و نحوه برگزاری بازی ها به 
وجود آمد که شیوع بیماری کرونا در این موضوع بی تاثیر نبود.

امسال اما با توجه به برنامه فشرده تیم ملی فوتسال و تصمیم 
به آغاز لیگ برتر پیش از جام جهانی، این جلسه هم اندیشی 
برگزار نشد و هیات رییسه سازمان لیگ فوتسال در مورد زمان 
شروع بازی ها تصمیم گیری کرد. این اتفاق با ناراحتی برخی 
مدیران باشگاه ها همراه شده و آن ها معتقدند بهتر بود نظرات 
باشگاه ها مثل گذشته در این زمین پرسیده می شد.در این میان 
حتی باشگاه مقاومت البرز تهدید به انحالل و کناره گیری کرد 
و مدیرعامل این باشگاه از فروش امتیاز تیم مقاومت البرز به 
دلیل بی توجهی سازمان لیگ به تیم های فوتسال خبر داد.این 
در حالی است که برگزاری جلسه هم اندیشی با باشگاه ها برای 
زمان شروع لیگ برتر چندان مرسوم نیست و اقدام جالبی بود 
که در سال های گذشته توسط سازمان لیگ فوتسال انجام شد 
و امسال به دلیل شرایط خاص تصمیم گرفته شد بدون این 

جلسه در مورد لیگ برتر تصمیم گیری شود.

»بنیتز« گزینه اصلی جایگزینی آنجلوتی 
در اورتون

آستانه  در  مادرید  رئال  و  لیورپول  تیم های  سابق  سرمربی 
مشهور  بنیتز سرمربی  رافائل  دارد.  قرار  اورتون  به  پیوستن 

اسپانیایی در آستانه حضور روی نیمکت اورتون قرار دارد.
او در روزهای اخیر در سه نشست به مسووالن اورتون حاضر 
شده و در این جلسات توافقاتی هم حاضل شده تا او جایگزین 
کارلو آنجلوتی روی نیمکت آبی های مرسی ساید شود.این در 
حالی است که ان مذاکرات با واکنش های منفی هواداران آبی ها 
رئال مادرید  به  بوده است.آنجلوتی چندی پیش  هم همراه 
بازگشت.بنیتز که سابقه هدایت تیم هایی مانند رئال مادرید، 
اینترمیالن، ناپولی، لیورپول و نیوکاسل را بر عهده دارد، در 

سال اخیر در تیم لیگ چین هدایت دالیان را بر عهده داشت.

روبن یکبار دیگر کفش هایش را آویزان می کند
اسطوره فوتبال هلند برای یکبار دیگر ممکن است از دنیای 
هلند  فوتبال  اسطوره  روبن  آرین  فوتبال خداحافظی کند.  
ممکن است برای دومین بار در پایان فصل از دنیای فوتبال 
خداحافظی کند.یک سایت هلندی به نقل از یکی از نزدیکان 
این بازیکن اظهار داشت که او در حال فکر کردن است و به 
زودی قرار است برای آینده اش تصمیم گیری کند.روبن پیش 
از آغاز فصل قبل پس از یک دهه حضور در بایرن مونیخ اعالم 
بازنشستگی کرد اما پس از تنها یک نیم فصل از این تصمیم 
منصرف شد و به تیم خیرونین پیوست.این ستاره ۳۷ ساله 
ممکن است البته یک فصل دیگر نیز در این تیم هلندی به 
میدان برود اما مصدومیت اخیر روبن موجب شده تا این بازیکن 

به فکر خداحافظی بیافتد.

مهاجم سابق تیم ملی ایران می گوید به 
علت زمان کوتاه تا مرحله سوم انتخابی 
جام جهانی، فدراسیون فوتبال به جای 
فکر  به  باید  جدید،  سرمربی  انتخاب 
اردوها و بازی های تدارکاتی خوب برای 
تیم ملی باشد. سیدمهدی سیدصالحی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره صعود تیم 
ملی به دور سوم انتخابی جام جهانی و 
اتمام قرارداد دراگان اسکوچیچ گفت: به 
نظرم نباید سرمربی تیم ملی را تغییر 
دهند. زمانی که اسکوچیچ را انتخاب 
بود  مرحله  این  از  برای صعود  کردیم 
است.  نمانده  باقی  فرصتی  االن  ولی 
بازی های مرحله سوم دو ماه دیگر شروع 
می شود. اگر بازی ها یک سال دیگر بود 
می توانستیم یک مربی خارجی تراز اول 
بیاوریم که در حد نام ایران باشد اما االن 
فرصت زیادی نداریم. باید با اسکوچیچ 

ادامه دهیم.
وی ادامه داد: اسکوچیچ چند سالی است 
که در ایران کار می کند و با فوتبال ما 
اخت شده است و شرایط روحی – روانی 
و تفکرات فوتبالیست های ما را می داند. 
اگر فدراسیون می خواهد، می تواند این 
تیم را تقویت و نفراتی را اضافه کند. به 
نظرم در دو، سه ماه باقی مانده تا مرحله 

سوم، باید به فکر انجام بهترین بازی های 
تدارکاتی باشیم.

عملکرد  درباره  فوتبال  کارشناس  این 
اسکوچیچ در این چهار مسابقه اظهار 
حضور  بدون  بازیکنان  این  با  کرد: 
اسکوچیچ و با هر مربی ایرانی دیگری 
صعود می کردیم. تفاوت این است که 
اهمیت  انضباط  و  نظم  به  ها  کروات 
توانست  اسکوچیچ  می دهند.  زیادی 
ترمیم  را  تیم  روانی  و  روحی  شرایط 
کند. ما از نظر بازیکن مشکل نداشتیم. 
البته حضور آقای اسکوچیچ هم بی تاثیر 
برقرار  خوبی  اردویی  شرایط  او  نبود. 
زحمت  که  است  این  منظورم  کرد. 
کشید. این نیست که بگوییم تاثیری 
نداشت اما اگر مربی ایرانی هم هدایت 
تیم را برعهده داشت با این بازیکنان به 
موفقیت می رسید. البته بقیه دوستان 
باقری و  مانند وحید هاشمیان، کریم 
دستیاران خارجی اسکوچیچ هم زحمت 
کشیدند. به نظرم از اینجا به بعد باید 
باشیم.  خوب  تدارکات  اردوی  فکر  به 
نمی توانیم صرفا به تفکرات اسکوچیچ 

بسنده کنیم.
سیدصالحی درباره دیدار ایران و عراق 
با  که  جهانی ۲۰۲۲  جام  انتخابی  در 

برتری یک بر صفر شاگردان اسکوچیچ 
گفت:  شد  تمام  ایران  صدرنشینی  و 
با  بعد  و   ۴-۴-۲ سیستم  با  ایران 
سیستم ۱-۳-۲-۴ و عراق با سیستم 
۳-۴-۳ که به حالت ۱-۴-۵ در می آمد، 
بازی کردند. تمام تفکرات کاتانچ این بود 
که از بازی مستقیم انجام دهد و دنبال 
ضد حمالت با تعداد معدودی بازیکن 
مانند بشار رسن، طارق همام و مهند 
علی بود. در نیمه نخست بازی در اختیار 
ایران بود. در این شرایط، یکی از بهترین 
عامل ها برای  رسیدن به دروازه حریف 
استفاده از بازیکن دریبل زن بود که یار 
مقابل را از پیش روی بردارد اما به خاطر 
دفاع  و  هافبک  خط  در  زیاد  ترافیک 

عراق، خلق موقعیت دشوار شده بود.
به  اشاره  با  فوتبال  کارشناس  این 
حرکات در عمق ایران در نیمه نخست 
گفت: بازیکنان ما باید تحرک بیشتری 
می دادند.  نشان  خود  از  دیدار  این  در 
به  علی قلی زاده  صحنه  دو  یکی،  در 
دفاع  عمق  از  هم  سردار  و  زد  داخل 
بود،  این تیم  حریف که پاشنه آشیل 
در موقعیت گل قرار گرفت. در یکی از 
همین موقعیت ها، جهانبخش بدون یار 
به عمق زد و بازیکن حریف را با خود 

برد، قلی زاده پاس در عمق داد و پاس 
در عرض خاج صفی هم توسط سردار 
این  از  بعد  تبدیل شد.  به گل  آزمون 
گل استرس تیم ملی کمتر شد. در نیمه 
دوم هم عراق چیزی برای ارائه کردن 
نداشت. از نظر فنی بهنظرم اسکوچیچ 
می توانست تعویض های هجومی خود 
را زودتر انجام دهد. همچنین در خط 
بازیکن تحلیل رفته  هافبک یکی، دو 
بودند و یالد سرلک می توانست زودتر 

جانشین عزت اللهی یا نوراللهی شود.
وی یادآور شد: در نیمه دوم ما ناخودآگاه 
عقب تر رفتیم و عراق حمله کرد ولی 
هر بار تیم ملی اراده کرد به عمق خط 
دفاعی عراق رسید. اگر هجومی تر بازی 
می کنیم، می توانستیم استرس تیم را 
مهدی  یا  قدوس  سامان  کنیم.  کمتر 
ترابی باید زودتر وارد زمین می شدند. در 
هر حال مهم پیروزی بود که به دست 
آمد. گفته بودم که عراق و بحرین در 
حد ما نیستند و سطح فنی ما باالتر از 
این دو تیم. به علت استرس ناشی از 
شکست در دور رفت، تیم ملی از نظر 
روحی و روانی در شرایط مساعدی نبود.

 رقابت های وزنه برداری المپیک توکیو 
در هفته دوم بازی ها در سه وزن آغاز 
می شود که نمایندگان ایران در ۲ وزن 
برابر حریفان به روی تخته می روند.  این 
رویداد که از یکم تا ۱۷ مردادماه امسال 
در توکیو برگزار می شود پوالدن مردان 
ایران طی روزهای ۱۲ و ۱۳ مردادماه  
و در ۲ وزن به روی تخته می روند.اما 
در این دوره از بازی های المپیک شمار 
وزنه برداران به دلیل دوپینگ کاهش 
یافت زیرا فدراسیون جهانی وزنه برداری 
قانونی را برای انتخابی المپیک ۲۰۲۰ 
وضع کرده که این قانون توسط کمیته 

بین المللی المپیک تایید شده است.
با این قانون و با توجه به اینکه تعداد 
نمونه های دوپینگ ایران از سال ۲۰۰۸ 
پکن تا به امروز ۱۲ نمونه بود، ایران در 
گروه دوم قرار گرفت و مجاز به استفاده 

از چهار ورزشکار، ۲ مرد و ۲ زن برای 
ایران  هرچند  المپیک شد.  در  حضور 
به  رسمی  صورت  به  و  کرد  اعتراض 
فدراسیون جهانی وزنه برداری اعالم شد 
اما تاثیری نداشت.حال در وزنه برداری 
توکیو  در  ایران  امیدهای  از  یکی  که 
بود و برای حضور  »سهراب مردادی« 
در آخرین تورنمنت گزینشی المپیک 
توکیو در مسابقات وزنه برداری گزینشی 
با  اما  المپیک در کلمبیا شرکت کرد 
در  کیلوگرمی   ۱۷۰ وزنه  مهار  وجود 
حرکت نخست یک ضرب در حرکت 
دوم یک ضرب مصدوم شد و از ادامه 
مسابقه انصراف می دهد تا هیچ امتیازی 
از این گزینشی به دست نیاورد و شانس 
حضور در المپیک توکیو را از دست داد.

کیانوش رستمی که با اوت کردن های 
دست  از  را  زیادی  امتیازات  متوالی 

داده بود با کسب ۳ هزار و ۱۴ امتیاز 
در جایگاه ۳۲ این دسته قرار گرفت تا 
رسیدن به عنوان پرافتخارترین المپین 
ایرانی برای او در حد رویا باقی بماند. 
در   ۱۳۹۸ سال  در  رستمی  کیانوش 
کرد.چندی  اوت  المپیک  گزینشی   ۲
پیش فدراسیون بین المللی وزنه برداری 
اسامی ورزشکاران المپیکی این رشته را 
اعالم کرد و ایران در ۲ وزن مجاز به 
اعزام ورزشکار به المپیک توکیو است. 
در دسته به اضافه ۱۰۹ کیلوگرم علی 
داودی که عنوان قهرمانی جوانان جهان 
را در کارنامه دارد با کسب سه هزار و 
۷۱۶ امتیاز بعد از »الشا تاالخادزه« در 
جایگاه دوم قرار گرفته  است.   در دسته 
۱۰۹ کیلوگرم مردان نیز علی هاشمی 
جایگاه  در  امتیاز   ۶۷۲ و  هزار  سه  با 
چهارم قرار دارد. در این دسته سیمون 

ماتروسیان از ارمنستان با کسب چهار 
هزار و ۳۷۸ امتیاز در جایگاه نخست و 
اکبر ژورایتف با چهار هزار و ۹۸ امتیاز در 
جایگاه دوم قرار دارد.  وزنه برداری مانند 
کشتی رکورد دار بیشترین حضور در 
تمامی ادوار المپیک هستند، از المپیک 
۱۹۴۸ لندن تا ۲۰۲۰ توکیو. اما در ۱۶ 
دوره حضور در بازی های ۱۹۶۴ توکیو، 
 ۱۹۹۶ بارسلونا،   ۱۹۹۲ ۱۹۸۸ِسئول، 
آتالنتا و ۲۰۰۸ پکن مدالی کسب نکرد.

توانست ۱۹  دوره  در ۱۱  مجموع  در 
مدال  نخستین  که  کند  کسب  مدال 
المپیک ۱۹۴۸  در  را جعفر سلماسی 
برای ایران کسب کرد و اولین طال این 
رشته توسط  محمدنصیری در المپیک 
۱۹۶۸مکزیک کسب شد. در این رشته 
تاکنون هشت طال، ۶ نقره و پنج برنز 

کسب شده است.

مربی اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان 
دیدار  در  ایران  ملی  تیم  است  معتقد 
برابر عراق یک یا چند ستاره نداشت 
بودند.   ستاره  بازیکنان  تمام  بلکه 
»هومن افاضلی« پس از پیروزی یک بر 
صفر تیم ملی ایران برابر عراق و صعود 
جام  انتخابی  بعد  مرحله  به  تیم  این 
جهانی از گروه C مرحله انتخابی جام 
جهانی ۲۰۲۲ اظهار داشت: دیدار مقابل 
عراق از حساسیت باالیی برخوردار بود 
و بازیکنان فشار زیادی را در بیرون و 
درون زمین تحمل کردند و از این رو 
محتاط تر بودند.وی درباره دالیل اصلی 
حساسیت بیشتر این دیدار نسبت به 
دیدارهای قبلی ایران در چارچوب این 
رقابت ها، تصریح کرد: ما باید در دیدار 
پیروز  بود  مقابل هنگ کنگ  که  اول 
باتوجه  شب  سه شنبه  اما  شدیم،  می 

به وضعیت جداول سایر گروه ها با یک 
تساوی هم به دور بعدی راه می یافتیم 
از این رو باید احتیاط در دستور بازیکنان 

می بود که تصمیم کامال درستی بود.
ماشین  فوتبال  تیم  اسبق  سرمربی 
سازی تبریز اضافه کرد: ضمن این که 
دیدار برابر عراق آخرین ایستگاه بود و 
باید کادر فنی بازی احتیاط را در دستور 

کار بازیکنان  قرار می دادند.
افاضلی درباره عملکرد ملی پوشان در 
دیدار سه شنبه شب مقابل عراق تصریح 
کرد: تمامی بچه ها به لحاظ فنی خوب 
بودند این درحالی بود که در ۳۰ دقیقه 
پایانی این دیدار سه تا چهار موقعیت 
که  داشتیم  نیز  گل  صددرصدی 
متاسفانه گل نشد. معتقدم می توانستیم 
برنده  صفر  بر  دو  پیروزی  با  حداقل 
باشیم.وی ادامه داد: این درحالی است 

که ملی پوشان عراق در این دیدار فقط 
یک فرصت و موقعیت روی دروازه ایران 
داشتند و این از برتری مطلق ما حکایت 
داشت.افاضلی در پاسخ به این سوال که 
آیا عقب نشینی ملی پوشان کشورمان 
در دقایق ابتدایی نیمه دوم و سپردن 
ابتکار عمل به بازیکنان حریف تاکتیک 
درستی بود، عنوان کرد: پاسخ یک کلمه 
ای این سوال درست بود. اما در توضیح 
باید اشاره کنم در دیدارهایی که تکلیف 
صعود و یا سقوط یک یا هر دو تیم را 
مسابقات مشخص می کند این سبک 
بازی کردن خارج از عرف نیست اما اگر 
شرایط به گونه دیگری بود این مساله 
خیلی طبیعی نیست و باید همچنان 

بازی رو به جلو در دستور کار باشد.
وی تاکید کرد: این درحالی بود که ما 
یک گل از عراق جلو بود و نباید بی گدار 
به آب می زدیم، صعودمان قطعی بود 
و عراق باید تهاجمی بازی می کرد که 
ابزارش را نداشت.وی در پاسخ به این 
پرسش که در این باره بیشتر توضیح 
می دهید، اظهار کرد: عراق همان تیمی 
که انتظار داشتیم بود؛ بازیکنان این تیم 
از لحاظ فیزیکی قوی و نسبت به آسیا 
نکته ای که  اما  بودند.  یافته تر  سازمان 
باید به آن توجه داشت برتری فنی و 
فردی بازیکنان ایرانی بود  و این دلیل 
اصلی شکست شان برابر ایران بود.مربی 

اسبق تیم ملی در رابطه با اظهار نظر 
اینکه  بر  مبنی  »علیرضا جهانبخش« 
ملی  تیم  نسل  بهترین  کنونی  نسل 
فوتبال کشورمان است، گفت: تیم ملی 
را  خودش  ستاره های  دوره ای  هر  در 
از نسل ها استعدادها  دارد. در بعضی 
بیشتر و در بعضی دوره ها این موضوع 
کمتر است. در گذشته بازیکنانی همانند 
علی دایی، علی کریمی، مهدی مهدوی 
کیا و وحید هاشمیان در تیم ملی ایران 
بازی می کردند و آن نسل هم از بهترین 
نسل های فوتبال ایران بود همچنین در 
گذشته که علی پروین و سایر بزرگان در 

تیم ملی ایران بازی می کردند.
امثال  فعلی  تیم ملی  اضافه کرد:  وی 
کریمی و دایی را ندارد اما یک مورد که 
در این تیم بیشتر از سایر نسل ها وجود 
دارد تعداد لژیونرهای تیم ملی در این 
نسل است ما در هیچ نسلی این تعداد 
ملی پوش لژیونر نداشتیم.وی در پاسخ 
به سوال دیگری درباره این که پیش از 
شروع این رقابت ها آیا به صعود ایران 
از مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ به 
مرحله بعدی رقابت ها امیدوار بوده یا 
خیر، تصریح کرد: بله به این تیم امید 
داشتیم اما می دانستیم کار ایران برای 
صعود به مرحله بعد سخت است و این 
تیم بدون اشتباه و یا اشتباهات قبلی 

انتظارات را برآورده کرد.

سیدصالحی:

 فرصتی برای تغییر اسکوچیچ نیست

پوالد مردان هفته دوم المپیک به روی تخته می روند

افاضلی: 

تمام بازیکنان ایران برابر عراق ستاره بودند
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فنی به شماره ۱۸/۹5/۱۶۹۶۰/پ مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی 

سند مالکیت خودرو به شماره انتظامی ۷۱-۸۹۳ د۶4 و شماره موتور 
  NAAC۹۱CE۲FF۰4۰۳5۳ ۰۷۳4۱۲۸ و شماره شاسیK۱۲4
ملی  کد  با  شهرکردی  دادایی  جمشید  آقای  مالکیت  به 
4۶۲۱4۸۸۹۲۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین«

من مراقب آب هستم

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان قزوین در نظر دارد به شرح جدول ذیل، مناقصه عمومی تامین اعتبار شده از منابع غیر عمرانی )شماره ۳۹ / 4۰۰ و 4۰ / 4۰۰( را مطابق قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب و مناقصه های عمومی تامین اعتبار شده از منابع عمرانی )شماره 4۰۰/4۱ ، 4۰۰/4۲ ، 4۰۰/4۳ 

و 4۰۰/44( را مطابق قانون برگزاری مناقصات برگزار نماید.
شایان ذکر است فقط کلیه مراحل برگزاری مناقصه های عمومی عمرانی 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.ir انجام خواهد شد و در ضمن محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادات و 

گشایش پیشنهادات مناقصات نیز به شرح ذیل می باشد:

شماره 
مبلغ برآورد  موضوع مناقصهمناقصه

)ریال(
مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار)ریال(

محل تامین 
زمان و مکان بازگشایی پیشنهاداتمهلت زمانی ارائه پیشنهاداتمهلت زمانی دریافت اسنادرتبه مورد نیازاعتبار

4۰۰/۳۹

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  انجام خدمات و تعمیرات، نگهداری، حراست 
و نگهبانی تاسیسات و تجهیزات ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب با هر سایز 

و جنس لوله و اجرای خطوط انتقال و اصالح شبکه آب و امور مشترکین در حوزه 
شهرستان آوج )شامل شهرهای آوج و آبگرم و روستاهای تحت پوشش(

غیر عمرانی ۷4۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰.۳5۶.۸۷۸.۰۶۳  
)داخلی(

حداقل پایه 5 رشته آب یا  حداقل پایه 5 
رشته تاسیسات و تجهیزات و یا اشخاص 

حقیقی یا حقوقی دارای تجربه و حسن سابقه 
مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه

ساعات اداری روزهای غیر تعطیل از  شنبه 
مورخه  ۲۹ /۰۳ / ۱4۰۰  تا چهار شنبه مورخه 

۰۲ / ۰4/ ۱4۰۰ از طریق مراجعه حضوری به دفتر 
قراردادهای مناقصه گزار

تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه 
مورخه ۱۳ /۰4 / ۱4۰۰ به دبیرخانه 
شرکت آب و فاضالب استان قزوین

ساعت ۹:۳۰ مورخه
 ۱4۰۰ / ۰4/ ۱۳

در محل سالن جلسات مناقصه گزار

4۰۰/ 4۰

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین، تولید، توزیع، انجام خدمات و تعمیرات، 
نگهداری، حراست و نگهبانی تاسیسات و تجهیزات، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع 

آب با هر سایز و جنس لوله و اجرای خطوط انتقال و اصالح شبکه آب در حوزه شهرستان 
تاکستان شامل تمامی شهرها و روستاهای تحت پوشش و کلیه شهرها و روستاهایی که 

درطول مدت پیمان تحت پوشش قرار میگیرند

غیر عمرانی 4۲/۸۳۷/۱۶۹/4۰5۱/۳۷۶/۰۰۰/۰۰۰
)داخلی(

گواهینامه احراز صالحیت حداقل رتبه 5  
رشته تاسیسات و تجهیزات یا حداقل رتبه 

5 رشته آب

ساعات اداری روزهای غیر تعطیل از شنبه 
مورخه  ۲۹ /۰۳ / ۱4۰۰  تا چهار شنبه مورخه 

۰۲/ ۰4/ ۱4۰۰ از طریق مراجعه حضوری به دفتر 
قراردادهای مناقصه گزار

تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه 
مورخه ۱۳ /۰4 / ۱4۰۰ به دبیرخانه 
شرکت آب و فاضالب استان قزوین

ساعت ۱۰ مورخه
 ۱4۰۰ / ۰4/ ۱۳

در محل سالن جلسات مناقصه گزار

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن بتنی 5۰۰ متر مکعبی و ایستگاه 4۱ / 4۰۰
گواهینامه احراز صالحیت حداقل رتبه 5  در عمرانی۸/۹45/۹54/55444۸/۰۰۰/۰۰۰پمپاژ  روستای خوزنین، شهرستان بوئین زهرا

رشته آب یا حداقل رتبه 5 در رشته  ابنیه

از ساعت ۹ روز  شنبه مورخه ۲۹ /۰۳ / ۱4۰۰ تا 
ساعت ۱۹روز چهار شنبه مورخه ۰۲ / ۰4/ ۱4۰۰  

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه 
مورخه ۱۳ /۰4 /  ۱4۰۰ در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت

ساعت ۱۰:۳۰ مورخه
 ۱4۰۰ / ۰4/ ۱۳

در محل سالن جلسات مناقصه گزار

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ساخت مخزن ۳۰۰ متر مکعبی بتنی 4۲ /4۰۰
گواهینامه احراز صالحیت حداقل رتبه 5  در عمرانی۶/۸۳4/5۳۱/5۸4۳4۲/۰۰۰/۰۰۰و چاهک پمپاژ روستای قاسم آباد شهرستان  تاکستان )فاز یک(

رشته آب یا حداقل رتبه 5 در رشته  ابنیه

از ساعت ۹ روز  شنبه مورخه ۲۹ /۰۳ / ۱4۰۰ تا 
ساعت ۱۹روز چهار شنبه مورخه ۰۲ / ۰4/ ۱4۰۰  

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه 
مورخه ۱۳ /۰4 /  ۱4۰۰ در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت

ساعت ۱۱ مورخه
۱۳ /۰4 / ۱4۰۰ در محل سالن جلسات 

مناقصه گزار 

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای لوله گذاری توسعه شبکه داخلی و احداث 4۳ / 4۰۰
گواهینامه احراز صالحیت حداقل رتبه 5  در عمرانی۱۳/۹۸۶/۹۶۳/5۳4۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰یک باب مخزن 5۰۰ متر مکعبی روستای کلج طارم سفلی

رشته آب یا حداقل رتبه 5 در رشته  ابنیه

از ساعت ۹ روز  شنبه مورخه ۲۹ /۰۳ / ۱4۰۰ تا 
ساعت ۱۹روز چهار شنبه مورخه ۰۲ / ۰4/ ۱4۰۰  

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه 
مورخه ۱۳ /۰4 /  ۱4۰۰ در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت

ساعت ۱۱:۳۰ مورخه
۱۳ /۰4 / ۱4۰۰ در محل سالن جلسات 

مناقصه گزار 

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای مرحله دوم خطوط انتقال، مخازن و ابنیه های  44 /4۰۰
گواهینامه احراز صالحیت حداقل رتبه 5  در عمرانی۱۰۱/۰۹۱/۱۶۹/۳۳45/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰مجتمع آبرسانی ماهین شهرستان قزوین

رشته آب

از ساعت ۹ روز  شنبه مورخه ۲۹ /۰۳ / ۱4۰۰ تا 
ساعت ۱۹روز چهار شنبه مورخه ۰۲ / ۰4/ ۱4۰۰  

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه 
مورخه ۱۳ /۰4 /  ۱4۰۰ در سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت

ساعت ۱۲ مورخه
۱۳ /۰4 / ۱4۰۰ در محل سالن جلسات 

مناقصه گزار 

توضیحات: 
ـ هزینه تهیه هر یک از اسناد مناقصات غیر عمرانی مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ ریال  می باشد که می بایست به حساب شرکت آب و فاضالب استان قزوین به شماره 4۰4۶۸5۶4۷۸  با شناسه ۳۷۰۰۰۸۰۲5۱۱4   نزد بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین واریز گردد.

ـ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مناقصات عمرانی: مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی شماره  ۱۲۳4۰۲/ت5۰۶5۹ ھ  مورخ  ۲۲ / ۹ / ۹4 مصوب هیئت وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد و درضمن شماره حساب 4۰۰۱۱۲۱۳۰۷۱45۲۷۱ این شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت واریز وجه نقد 
مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار می باشد.

ـ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مناقصات غیرعمرانی: تضمین بصورت یکی از انواع: الف– ضمانتنامه بانکي و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند که به نفع دستگاه مناقصه گزار )شرکت آب و فاضالب استان قزوین( 
صادر گردد. ب– رسید بانکي واریز وجه مزبور به حساب شماره 4۰4۶۸5۶4۷۸  این شرکت نزد بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر»عج« قزوین، بنشاني: قزوین، چهارراه ولیعصر»عج« ابتداي بلوار آیت ا… خامنه اي. ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه 

انتشار اوراق مشارکت(
ـ نشانی مناقصه گزار: قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، ابتداي بلوار آیت ا... خامنه اي، کوچه گلستان پنجم، شماره 4 .

ـ مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت ۳ ماه می باشد .
ـ هزینه بخشی از آگهی بر عهده برنده مناقصات غیر عمرانی و به تناسب مبلغ برآورد مناقصه به کل برآورد مناقصات آگهی می باشد.

شناسه آگهی: ۱۱5۰۷۰۰

آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی- نوبت اول
 به منظورتکمیل فاز دوم دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در نظر دارد انجام تکمیل فاز دوم دانشکده کشاورزی خود را به روش مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با شماره ۲۰۰۰۰۰۰۱4۱۰۰۰۰۰۲ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور ۱4۰۰/۳/۲۷می باشد.
نام و نشانی مناقصه گذار : اهواز- مالثانی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- دفتر حقوقی و امور قراردادها- تلفن ۰۶۱۳۶5۲4۳4۲

موضوع مناقصه : تکمیل فاز دوم دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
برآورد اولیه: ۱۲.۶۷۲.4۳۷.5۸۲ ریال )دوزاده میلیارد و ششصد و هفتاد و دو میلیون و چهار صد و سی و هفت هزار و پانصد و هشتاد و دو ریال(

حداکثر مدت الزم جهت بررسی پیشنهاد ها وتشخیص واجدین شرایط: دو هفته
تضمین شرکت در مناقصه: به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با اعتبار سه ماهه به صورت ضمانت نامه بانکی

هنگام امضای پیمان، پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات خود باید به میزان 5 )پنج( درصد مبلغ اولیه پیمان ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما طبق نمونه مورد عمل در طرح های عمرانی را ارائه نماید.ضمانت نامه یادشده پس از خاتمه کار و تحویل موقت موضوع پیمان طبق ماده ۳4  شرایط 
عمومی پیمان به پیمانکار مسترد خواهد شد.

مدت قرارداد: ۳ ماه  شمسی
مدارک الزم شامل :

پاکت الف: تضمین شرکت در مناقصه  شامل ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان جهت شرکت در مناقصه تکمیل فاز دوم دانشکده کشاورزی دانشگاه می باشد که پس از بازگشایی پاکات کلیه تضامین بجز تضمین 
برنده و نفر دوم آزاد خواهند شد و تضمین نفر اول و دوم پس از انعقاد قرارداد با نفر اول آزاد خواهد شد.الزم به ذکر است که در صورت انصراف نفر اول تضمین وی ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد

پاکت ب شامل:
۱-۸- تصویر سوابق و تجربیات مرتبط و رضایت نامه از کارفرمایان قبلی و ارائه فهرست قرارداهای ۲ سال گذشته

۳-۸- اسناد مربوط به توان تجهیزاتی  ۲-۸-  اسناد محرز کننده توان مالی پرداخت معادل.۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
4-۸-اسناد و مدارک احراز کننده توان فنی و برنامه ریزی و داشتن نیروی انسانی ماهر

5-۸- تصویر کامل اسناد و مدارک شرکت )اساس نامه و آگهی تغییرات، کد اقتصادی، شناسه ملی و شماره ثبت و... ( و قرارداد خام به همراه تمام پیوست ها که به مهر و امضای متقاضی رسیده است.
۶-۸- حداقل گواهی صالحیت مورد نیاز: داشتن و ارائه نمودن گواهی صالحیت مربوط به سال جاری، از وزارت کار و امور اجتماعی، در موضوع ابنیه پایه 5

نکته : تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا وبارگذاری تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل )مصدق شده ( که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد 
الزامی است. در صورت عدم تکمیل و بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق االشاره ، صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود

پاکت ج:تکمیل فرم اعالم مبلغ پیشنهادی 
حداقل گواهینامه مورد نیاز: داشتن و ارائه نمودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری رشته ابنیه با پایه حداقل 5 با سابقه کار مشابه

پیمانکار باید دارای گواهی صالحیت ایمنی باشد.
حداقل امتیاز الزم جهت بازگشایی پاکات ج: ۶5 امتیاز

تاریخ و مهلت شرکت در مناقصه:
الف: نشانی جهت دریافت اسناد:

www.setadiran.ir )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

تاریخ گشایش پاکات الف و ب و جمهلت تحویل پاکات الف به اداره حراست دانشگاه و بارگذاری پاکات ب و ج  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتسایت ویزیتمهلت دریافت اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

۱4۰۰/4/۱۲ ساعت ۸ صبح۱4۰۰/4/۱ لغایت ۱4۰۰/4/۱۱4۰۰/4/۱۰ ساعت ۱۰ صبح۱4۰۰/۳/۲۷ لغایت ۱4۰۰/۳/۳۱
ب: نشانی جهت تحویل اسناد مناقصه:

پاکت های الف به آدرس اهواز- مالثانی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-  اداره حراست دانشگاه- تلفن ۰۶۱۳۶5۲۲4۳۲ تحویل گردد.
ج: با عنایت به اهمیت موضوع مناقصه، شرکت در سایت ویزیت مناقصه ضروری بوده و عدم حضور در این جلسه به منزله انصراف می باشد.

یادآوری : از ارسال فیزیکی پاکات ب و ج خودداری گردد.
تعداد شرکت کنندگان جهت برگزاری بازگشایی پاکات حداقل سه شرکت می باشد.

هرگونه مالیات و عوارض طبق قوانین و مقررات که به این قرارداد تعلق گیرد بعهده برنده مناقصه می باشد.
به پیشنهاد مخدوش، مشروط و بدون سپرده و هم چنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر برسد ترتیب اثر داده نمی شود.

صرف شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه مناقصه گذار نمی نماید و دانشگاه می بایست در چارچوب ضوابط مقرر و با عنایت به صرفه و صالح خود هریک از پیشنهادات را قبول یا رد نماید.
به این مناقصه تعدیل تعلق نمی گیرد.

به این مناقصه هیچ گونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد.
پرداخت های این مناقصه از محل اسناد خزانه اسالمی با سر رسید ۱4۰۲ می باشد.

نام و نشانی واحد نظارت دستگاه اجرایی : دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه  به نشانی: اهواز- مالثانی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان– تلفن :۰۶۱۳۶5۲4۳۳۷
حضور پیشنهاد دهندگان  یا نماینده رسمی آنها در کمیسیون مناقصه  جهت بازگشایی پاکات مجاز می باشد.

 مبلغ خرید اسناد مناقصه: 5.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شناسه آگهی: ۱۱5۰۹۶۲

نوبت اول 


