
ظریف:

پیام رهبر انقالب خطاب به مردم؛

روحانی پس از دیدار 
با رئیس جمهور منتخب:

رئیــســی 
 هشتمین رییس جمهور ایران شد

امیدوارم مباحثات 
سیاسی در دوره 
آقای رئیسی به 

صورت سازنده باشد
وزیر امور خارجه کشورمان با حضور 
در نشست خبری انجمن دیپلماسی 
آنتالیا به سواالتی درباره سیزدهمین.... 

پیروز بزرگ انتخابات 
ملت ایران است

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی 
ایران  ملت  را  انتخابات  بزرگ  پیروز 
دانستند و با تأکید بر اینکه نه گالیه از 
دشواری معیشت، نه مخالف خوانی ها 
نه  و  مردم  کردن  دلسرد  انگیزه  با 

عواملی مانند تهدید بیماری....

اعضای دولت برای 
بهتر طی شدن 
دوران انتقالی

 در ۴۵ روز آینده 
درکنار رئیس جمهور 

منتخب هستند
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افزایش کیفیت 
فرآورده های نفتی 

ایران در ۸ سال گذشته
ایران در هشت سال گذشته عالوه بر افزایش 
کیفیت  همچنین  خود،  پاالیشی  ظرفیت 
تا  داده  افزایش  نیز  را  تولیدی  فرآورده های 
آنجا که تولید نفت کوره در کشور کاهش ۲۳ 

درصدی را نشان می دهد.....

رییس سندیکای تولیدکنندگان
 کاغذ و مقوا مطرح کرد:

توان ایران برای تبدیل 
شدن به قطب تولید 

کاغذ در منطقه

  معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ:

دهه کرامت فرصت مناسبی 
برای بازخوانی سیره ائمه 
)ع( از سوی رسانه ها است

مدیرکل روابط عمومی 
سازمان نظام پزشکی:

تحریم های آمریکا 
آسیب جدی به بخش 
سالمت کشور وارد کرد

بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
سازمان نظام پزشکی کشور گفت: تحریم های 
آمریکا به بخش سالمت کشور آسیب جدی 

وارد کرد و هزینه های دولت و مردم را.....

ابالغ نقشه محدوده 
عرصه، حریم و ضوابط 

معماری ۱۰ اثر به 
استاندار خوزستان
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          وزیر کشور اعالم کرد: از مجموع 28 میلیون و 933 هزار و 4 راي ماخوذه در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست 
جمهوري، حجتاالسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسي با کسب 17 میلیون و 926 هزار و 345 راي بهعنوان رئیس 

جمهور منتخب برگزیده شد.
 عبدالرضا رحماني فضلي وزیر کشــور ظهر یکشــنبه )29 خرداد 1400( در نشســتي خبري به ارائه گزارش نهایي 
انتخابات پرداخت و گفت: بر اساس تجمیع نتایج صندوقهاي راي انتخابات ریاست جمهوري از مجموع واجدین شرایط 
59 میلیون و 310 هزار و 307 نفر در انتخابات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوري، 28 میلیون و 933 هزار و 4 

راي اخذ شده با مشارکت 48.8 درصد در انتخابات شرکت کردند

گزینش  مرکزی  هیأت  دبیرخانه  کل  مدیر 
های  صالحیت  بررسی  نهایی  نتایج  اعالم  از 
استخدام  آزمون  شدگان  پذیرفته  عمومی 

پیمانی سال ۱۳۹۹ خبر داد. 
به گزارش ایسنا، احمد طاهر سلطانی گفت که 

فهرست نهایی اسامی پذیرفته شدگان آزمون 
استخدام پیمانی سال ۱۳۹۹ به مرکز برنامه 
ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش 
وپرورش اعالم شد.طاهرسلطانی ضمن تبریک 
و  آرزوی سالمتی  و  مبارک دهه کرامت  ایام 
توفیق روزافزون برای پذیرفته شدگان آزمون 
استخدام پیمانی سال ۱۳۹۹، مراحل مختلف 
را  داوطلبان  عمومی  های  صالحیت  بررسی 
اسامی  نهایی  فهرست  کرد:  عنوان  و  تشریح 
پذیرفته شدگان آزمون مذکور روز سه شنبه 
منابع  ریزی  برنامه  مرکز   ۱۴۰۰ خرداد   ۲۵
انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش 
و  جذب  مراحل  سایر  تا  شد  داده  تحویل 

بکارگیری این داوطلبان انجام پذیرد.
همچنین طاهرسلطانی از کلیه همکاران هسته 
های گزینش تابعه و گزینشگران پرتالش در 
مناطق و نواحی آموزش و پرورش سراسر کشور 
به جهت همکاری در این پروژه که در شرایط 
دشوار همه گیری بیماری کرونا انجام پذیرفت 

تقدیر وتشکر کرد. 
وی رشد و توسعه همه جانبه کشور را در گرو 
به  و  استعدادها  هدایت  و  پرورش  شناخت، 
کارگیری نیروهای توانمند و مخلص درمسیر 
بالندگی و رشد و شکوفایی کشور دانست.الزم 
به ذکر است در مجموع تعداد ۲۲ هزار و ۹۲۴ 

پرونده در این آزمون مورد بررسی قرار گرفت.

اعالم نتایج نهایی آزمون استخدام پیمانی سال ۹۹ آموزش و پرورش

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور اسداهلل تولیده- مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم

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

نوبت دوم

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

آگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دوم

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم در نظر دارد مرمت و بازسازی فاز یک گلزار مطهر شهدا صالح آباد را از طریق مناقصه 
عمومی به شرح ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الف – نام دستگاه مناقصه گذار: اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم
ب- شرح موضوع مناقصه: مرمت و بازسازی فاز یک گلزار صالح آباد طبقه نقشه و مشخصات فنی ضمیمه مدارک مناقصه 

پ- مهلت خرید اسناد: از ۱4۰۰/۰۳/۲۹ لغایت ۱4۰۰/۰4/۰۱
 www.setadiran.ir ج- محل خرید اسناد: سامانه ستاد ایران به آدرس

ح- میزان سپرده شرکت در مناقصه: طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه اداره کل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم به مبلغ ۱/4۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خ- اعتبار پروژه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان و در قالب اوراق دوساله و سه ساله )اسناد خزانه اسالمی( می باشد.
د- مدت زمان اجرای پیمان ۱۰ ماه شمسی می باشد.

ذ- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
ر- زمان تحویل مطابق برنامه زمان بندی درج شده در سامانه ستاد ایران  www.setadiran.ir می باشد.

ز- محل تحویل اسناد: میدان شهید کشوری – ابتدای بلوار مدرس - اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم – اداره حراست
شرایط پیمانکار:

۱-دارا بودن حداقل رتبه 5 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۲-داشتن امکانات،ماشین آالت  و نیروی انسانی ماهر و نیز داشتن تجربه کافی

۳-ارائه رزومه شرکت و مدارک دال بر ارزیابی توان مالی و توان انجام کار در دوره زمانی تعیین شده
4- ارائه مدارکی که نشانگر حسن سابقه در کارهای قبلی باشد.

5-ارائه آنالیز دقیق قیمت در اسناد مناقصه و قیمت پیشنهادی الزامی بوده و به پیشنهادات فاقد آنالیز ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نوع پیمانمحل اجرای پروژهبرآورد ریالیموضوعنام شهرستانردیف

مرمت و بازسازی فاز یک گلزار مهران۱
مطهر شهدا صالح آباد

شهرستان  مهران- ۲۹/4۸۶/4۱۲/۲۹۸
بخش صالح آباد

فهارس بهاء ۱4۰۰

شناسه آگهی: ۱۱5۰۸۹۰
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طی ۲ ماه نخست سال جاری صورت گرفت
کامیون ها در صدر جدول افزایش تولید

گزارش عملکرد خودروسازان داخلی در دو ماهه نخست سال 
جاری نشان می دهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
تولید کامیون بیشترین میزان افزایش و کمباین کمترین درصد 
افزایش تولید را داشته است؛ از سوی دیگر تراکتور و خانواده 
وسائل حمل ونقل مسافری )اتوبوس، مینی بوس و ون( درصد 

منفی ثبت کرده اند. 
به گزارش ایسنا، گزارش عملکرد تولید انواع خودروها براساس 
آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( طی فروردین 
ترتیب  به  که  می دهد  نشان  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  و 
کامیون ها )کامیون، کامیونت و کشنده(، وانت، انواع سواری 
و کمباین )ماشین های برداشت محصوالت دانه دار کشاورزی( 
رشد ۶.۹ درصد تا ۴۵.۵ درصد داشته اند. در بخش خودروهای 
مسافری اتوبوس، مینی بوس و ون ۲.۳ درصد و تراکتور ۲۳.۳ 

درصد افت تولید نسبت به دوماهه سال ۱۳۹۹ داشته اند.
از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۱۲۷ هزار 
و ۷۰۰ دستگاه از انواع خودرو سواری تولید شده که نسبت 
به تعداد دستگاه سواری تولید شده در دوماهه ابتدایی سال 
گذشته ) ۱۱۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه(، رشد ۸.۸ درصدی را 

تجربه کرده است.
میزان تولید وانت  نیز در مدت مذکور سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۹ درصد افزایش یافته و از ۸۳۹۲ 

دستگاه به ۹۴۷۷ دستگاه رسیده است.  
طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ بیشترین میزان افزایش تولید 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته مختص کامیون ، کامیونت 
و کشنده است که از ۶۵۷ دستگاه با افزایش ۴۵.۵ درصدی به 

۹۵۶ دستگاه رسیده است.
برخالف همیشه که کمباین ها در صدر افزایش تولید هستند، 
اینبار کمترین  میزان افزایش تولید انواع خودروها متعلق به 
کمباین هاست که رشد ۶.۹ درصدی نسبت به آمار تولید این 
خودروها در دوماه نخست سال گذشته رقم زده و ۶۲ دستگاه 
تولید شده است. در مجموع دو ماه ابتدایی سال گذشته ۵۸ 

دستگاه از این مدل خودروها تولید شده بود.
در مقابل اما، طبق آمار میزان تولید اتوبوس، مینی بوس و ون 
مجدد ورق خود در فروردین ماه را که افزایشی بود به سمت 
کاهشی شدن برگرداند و طی دو ماهه نخست سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۲.۳ درصدی را ثبت 
کرد. در حالی در مجموع فروردین و اردیبهشت امسال ۲۱۵ 
دستگاه اتوبوس، مینی بوس و ون تولید شده که میزان تولید 

آن در دو ماه نخست سال گذشته ۲۲۰ دستگاه بوده است.
پس از آن بیشترین کاهش تولید را تراکتور ثبت کرده است. 
ماهه  از ۲۶۵۳ دستگاه در دو  نوع خودرو  این  تولید  میزان 
نخست سال ۱۳۹۹ به ۲۰۳۶ دستگاه در دو ماه نخست سال 

۱۴۰۰ رسیده و کاهش ۲۳.۳ درصدی را تجربه کرده است.
عالوه بر این، میزان تولید الستیک خودرو نیز در دو ماهه 
امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته که ۳۹ هزار و 
۷۰۰ تن بوده است، به ۴۰ هزار و ۲۰۰ تن رسیده و رشد ۱.۳ 

درصدی را رقم زده است.

سرمایه گذاری سه میلیارد دالری لوک 
اویل در پتروشیمی

شرکت لوک اویل که دومین تولیدکننده بزرگ نفت روسیه 
است، قصد دارد سه میلیارد دالر در تولید پتروشیمی در شش 

سال آینده سرمایه گذاری کند. 
به گزارش ایسنا، واگیت الکپروف، مدیر لوک اویل این مطلب 
را در مراسم راه اندازی یک واحد ایزومریزاسیون در پاالیشگاه 
نفت نورسی که بخشی از تالش روسیه برای بهبود کیفیت و 

استانداردهای محیط زیستی سوخت است، مطرح کرد.
لوک اویل ظرفیت تولید ساالنه این واحد را ۸۰۰ هزار تن 
برآورد کرده است. این واحد به لوک اویل برای افزایش تولید 

بنزین به میزان ۴۰۰ هزار تن در سال کمک خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، آمار رفینیتیو نشان می دهد این 
 ۲۰۲۰ سال  در  خام  نفت  تن  میلیون   ۱۱.۱۶۱ پاالیشگاه 
پاالیش کرد و ۳.۳۱۷ میلیون تن بنزین، ۳.۱۵۸ میلیون تن 

دیزل و ۲.۱۴۲ میلیون تن نفت کوره تولید کرد.

فهرست پروازهای خارجی ایران اعالم شد
در پی از سرگیری برخی پروازهای خارجی در راستای بهبود 
وضعیت کرونا در کشورهای مختلف، هم اکنون پرواز مسافران 

ایرانی به ۲۳ مقصد مختلف انجام می شود. 
به گزارش ایسنا، در پی شیوع ویروس کرونا و به ویژه گسترش 
واریانت انگلیسی در جهان محدودیت های کرونایی به ویژه در 
حوزه پروازهای خارجی روز به روز بیشتر شد و کشورهای 
متعددی در لیست سیاه و ممنوعه برای پروازهای مسافری 
قرار گرفتند اما این مشکل با گذشت زمان حل شد و هر هفته 
و هر ماه کشورهای بیشتری به لیست پروازهای خارجی ایران 

می پیوندند.
حاال ایران به ۲۳ کشور مختلف از جمله، آلمان، ترکیه، اتریش، 
سوریه،  امارات،  قطر،  لبنان،  ایتالیا،  انگلستان،  هند،  کویت، 
چین، ونزوئال، عمان، ارمنستان، قزاقستان، افغانستان، عراق، 

تاجیکستان، روسیه، تایلند، مالزی و گرجستان پرواز دارد.
در این میان کشورهای دیگری هم احتماال به این لیست اضافه 
فهرستی شامل  روزهای گذشته  خواهند شد؛ چرا که طی 
کشورهای ممنوعه و پرخطر اعالم شد که به همین دلیل پرواز 
به آن ها ممنوع یا محدود به رعایت پروتکل های خاصی شده 
هواپیمایی، کشورهای  سازمان  اعالم  آخرین  اساس  است.بر 
هند، بوتسوانی، برزیل، جمهوری چک، عراق، استونی، ایرلند، 
لسوتو، ماالوی، موازمبیک، اسلواکی، آفریقای جنوبی و زامبیا 
در لیست کشورهای با شرایط ویژه دارای واریانت انگلیسی قرار 

دارند و پرواز به این مقاصد ممنوع است.
همچنین فرانسه، پاکستان، آلبانی، آندورا، بحرین، بولیوی، 
مجارستان،  اکوادور،  مصر،  کلمبیا،  هرزگوین،  و  بوسنی 
مونتگرو،  مولداوی،  مالت،  لبنان،  لتونی،  کوزوو،  اردن، 
مقدونیه شمالی، فلسطین، سنت لوسیا، صربستان، سیشل، 
در  عربی  متحده  امارات  و  تانزانیا  سوریه،  سوئد،  اسلوانی، 
لیست کشورهای پرخطر با بروز باالی بیماری قرار دارند و 
پرواز به آن ها ممنوع نبوده اما نیازمند رعایت پروتکل ها و 

محدودیت های کرونایی خاصی است.

در سال ۹۹ ثبت شد؛
روند صعودی نرخ »تشکیل سرمایه ثابت« 

در کشور
بر اساس آخرین داده های آماری بانک مرکزی، نرخ تشکیل 
سرمایه ثابت از منفی ۵.۶ درصد در سال ۹۸ به رقم ۲.۵ 
درصد در سال ۹۹ رسید.  بانک مرکزی در تازه ترین آمار 
گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۹ را منتشر 
کرد. یکی از مولفه های مهم در این گزارش، تشکیل سرمایه 
چه  که  معناست  این  به  مفهوم  این  است.  ناخالص  ثابت 
میزان سرمایه گذاری در دو حوزه ساختمان و خرید ماشین 
آالت صنعتی انجام شده است.کاهش نرخ تشکیل سرمایه 
اقتصاد  در  سرمایه گذاری  کاهش  معنای  به  ناخالص  ثابت 
آینده  سال های  در  اقتصادی  رشد  کاهش  بیانگر  و  است 
افزایش  معنای  به  نیز  شاخص  این  رشد  بالعکس  و  است 

سرمایه گذاری است.
ثابت  سرمایه  تشکیل  نرخ  مرکزی،  بانک  گزارش  اساس  بر 
این  حالیکه  در  رسید  درصد  به ۲.۵  گذشته  سال  ناخالص 

شاخص در سال ۹۸ منفی ۵.۹ درصد بوده است.
طبق گزارش بانک مرکزی از کارنامه اقتصادی ۹۹، نرخ تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص در هر دو بخش ماشین آالت و ساختمان 

مثبت بوده است.
ناخالص در بخش  ثابت  نرخ تشکیل سرمایه  سال گذشته، 
ماشین آالت ر ۹ دهم درصد و این شاخص در بخش ساختمان 

۳.۱ درصد بود.
نرخ رشد ۳.۱ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش 
ناخاص  ثابت  سرمایه  تشکیل  افزایش  دلیل  به  ساختمان، 

ساختمان در بخش خصوصی حاصل شده است.
آالت  ماشین  بخش  در  تشکیل سرمایه  افزایش  همچنین 
کاالهای سرمایه ای،  واردات  کاهش  وجود  با  داخل،  تولید 
موجب رشد ۹ دهم درصدی سال ۹۹ تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص در بخش ماشین آالت نسبت به مدت مشابه سال 

قبل بوده است.
بررسی روند میزان سرمایه ثابت ناخالص نیز اینگونه بوده 
که در فصل اول و دوم سال ۹۹ رشد منفی منفی سه دهم 
اما از فصل پاییز و  و منفی یک دهم را ثبت کرده است. 
به گونه ای که در  قرار گرفته است  زمستان در ریل رشد 

فصل سوم ۲.۲ درصد و فصل بعد به ۸.۲ درصد می رسد.

معاون سازمان جنگل ها تشریح کرد 
آخرین وضعیت مالکیت جنگل های 

آقمشهد ساری و دماوند
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها آخرین وضعیت 

مالکیت جنگل های آقمشهد ساری و دماوند را تشریح کرد. 
رضا افالطونی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که 
گفته می شود براساس رای دیوان عالی کشور  ۵۶۰۰ هکتار  از 
جنگل های آقمشهد ساری از وقف خارج شده اند و جزو اراضی 
ملی تلقی می شوند و آیا این حکم به سازمان جنگل ها ابالغ 
شده است یا خیر ؟ گفت: هنوز رای خارج شدن جنگل های 

آقمشهد ساری از وقف به سازمان جنگل ها ابالغ نشده است .
وی ادامه داد:امیدواریم در روزهای آینده این رای را به صورت 

مکتوب دریافت کنیم.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها اضافه کرد:تا 
زمانی که رای به صورت رسمی ابالغ نشود نمی توانیم نظر 

قطعی در خصوص آن بدهیم.
براینکه وضعیت چند  وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
پالک وقف شده دماوند به کجا رسید و آیا این اراضی به انفال 
بازگشت یا خیر؟ گفت: مالکیت دو پالک از چهار پالک وقف 
شده اصالح و به سازمان جنگل ها بازگشت ولی دو پالک دیگر 
هنوز باقی مانده است. اگرچه اوقاف به این دو پالک بازگشته 
به سازمان جنگل ها نیز معترض است و قرار است مالکیت 

مجدد بررسی شود.

در دو ماهه امسال
بیش از ۹۰۰ بنگاه صنعتی راه اندازی شد

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( نشان می دهد که در دو ماهه امسال برای ۹۱۹ 
بنگاه پروانه بهره برداری صادر شده و زمینه اشتغال بیش از ۱۷ 

هزار و ۱۰۳ نفر فراهم شده است. 
به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در دو ماهه امسال برای 
بنگاه پروانه بهره  بنگاه جواز تاسیس و برای ۹۱۹   ۶۴۸۹
برداری ایجادی و توسعه ای صادر شده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل به ترتیب ۲۷ درصد و ۲۰.۸ درصد افزایش 

داشته است.
سرمایه پیش بینی شده در این مدت برای جوازهای تاسیس 
معادل ۱۳۱ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به 
داشته  افزایش  قبل حدود ۹۹.۶ درصد  مدت مشابه سال 
است.  میزان سرمایه پروانه های بهره برداری صادر شده در 
بوده  تومان  میلیارد  و ۲۸۴  هزار  نیز ۱۱  امسال  ماهه  دو 
افزایش  به مدت مشابه سال قبل ۵۱.۶ درصد  که نسبت 

داشته است.
اجرای  با  شده  بینی  پیش  آمار  این  اساس  بر  همچنین 
پروژه هایی که جواز تاسیس آن ها در دو ماه اول امسال 
که  شود  ایجاد  شغل  نفر  هزار   ۱۷۶ برای  شده  صادر 
افزایش  با  پارسال  مشابه  مدت  در  رقم  این  به  نسبت 
۵۰.۲ درصدی مواجه بوده است. پروانه های بهره برداری 
و  هزار   ۱۷ اشتغال  زمینه  نیز  مدت  این  در  شده  صادر 
پارسال  ماهه  دو  به  نسبت  که  کرده  فراهم  را  نفر   ۱۰۳

حدود ۱۵.۱ درصد افزایش داشته است.
کاهش ۲۹ درصدی صدور پروانه صنفی 

در دو ماهه اول امسال ۶۵ هزار و ۷۲۰ پروانه صنفی صادر شده 
که نسبت به تعداد صدور این پروانه  در مدت مشابه سال قبل 

۲۹ درصد افزایش داشته است.
سال  و  بود  افزایشی  گذشته  ماه های  در  همواره  عدد  این 
گذشته عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفته بود که 
افزایش واحدهای صنفی به معنای رونق در اصناف نیست و 
به طور کلی سرریز جامعه بیکار از بخش دانشگاه و ادارات 
و سازمان های دولتی به اصناف را شمشیر دو لبه توصیف 
کرده بود.صدور نماد اعتماد الکترونیک نیز در دو ماه اول 
سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۹.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل به ۲۱۵۲ مورد رسیده است.

عالوه  گذشته  سال  هشت  در  ایران 
خود،  پاالیشی  ظرفیت  افزایش  بر 
همچنین کیفیت فرآورده های تولیدی 
را نیز افزایش داده تا آنجا که تولید نفت 
کوره در کشور کاهش ۲۳ درصدی را 

نشان می دهد. 
افزایش  که  همانطور  ایرنا،  گزارش  به 
قدرت  تنها  نه  نفت  تولید  ظرفیت 
اقتصادی که قدرت سیاسی هر کشوری 
به شمار می رود، ظرفیت پاالیش نفت 

خام نیز همین وضعیت را دارد.
 اهمیت این موضوع آنچنان زیاد است 
که در دور قبلی تحریم ها که با تایید 
ایران  بر  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
عنوان  به  بنزین  واردات  شد،  تحمیل 
یکی از مهمترین مولفه های تحریم در 

دستور کار بود.
این در شرایطی بود که تحریم صادرات 
و  نبود  بنزین  واردات  به سختی  نفت 
ایران در بدترین شرایط آن روزها حدود 
یک میلیون بشکه نفت در روز به صورت 

رسمی می فروخت.
تجربه آن تحریم باعث شد تا تکمیل 
و  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 
سایر  ظرفیت  افزایش  و  بهینه سازی 
پاالیشگاه های کشور در دستور وزارت 

نفت دولت تدبیر و امید قرار گیرد.
ستاره  پاالیشگاه  تفصیلی  طراحی   
شد،  آغاز   ۱۳۸۲ سال  خلیج فارس 

به   ۱۳۸۵ سال  در  پاالیشگاه  کلنگ 
به  تا سال ۱۳۸۹  باید  و  زمین خورد 
مرحله بهره برداری می رسید اما در عمل 

این اتفاق نیافتاد.
نکته مهم آن است که در آن سال ها 
خبری از تحریم نبود و به دلیل قیمت 
جهانی،  بازارهای  در  نفت  قبول  قابل 

امکان تامین مالی پروژه وجود داشت.
با این حال پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
در حالی که ۷ سال از آغاز ساخت آن 
درصدی   ۳۵ پیشرفتی  با  می گذشت 
تحویل دولت یازدهم شد. اگرچه برخی 
از پیشرفت ۷۶ درصدی این پاالیشگاه 
اما این  در آن زمان صحبت می کنند 
احداث  لوله،  به خط  مربوط  پیشرفت 
بوده و عمال  اداری  آبگیر و ساختمان 
پاالیشگاه  عملیاتی  واحدهای  ساخت 

این میزان پیشرفت نداشته است.
در  یازدهم  دولت  آمدن  کار  روی  با 
حالی که شدیدترین تحریم ها بر ایران 
تحمیل شده بود، تکمیل این پاالیشگاه 
در دستور کار قرار گرفت و با فازبندی 

آن تولید بنزین آغاز شد.
سرانجام در سال ۹۷ با بهره برداری از 
از  تنها  نه  ایران  پاالیشگاه،  این  فاز ۳ 
واردات بنزین بی نیاز شد که به جمع 

صادرکنندگان رسید.
نکته مهم این است که با بهره برداری 
طرح های  سایر  و  پاالیشگاه  این  از 
پاالیشی، عالوه بر آنکه ظرفیت پاالیشی 
کیفیت  رفت،  باال  درصد   ۲۷ کشور 

محصوالت تولیدی نیز بیشتر شد.
سال ۹۲ در حالی طرفیت تولید بنزین 
ایران ۶۰ میلیون لیتر در روز بود که 

و ۵  یورو ۴  استاندارد  با  بنزینی  هیچ 
در کشور تولید نمی شد. با افزایش ۹۱ 
درصدی ظرفیت تولید بنزین در ایران، 
در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین یورو 
۴ و ۵ در کشور ۹۰ میلیون لیتر چیزی 
معادل ۷۵ درصد از ظرفیت کل تولید 

بنزین ایران است.
در تولید گازوئیل نیز عالوه بر افزایش 
روزانه  تولید،  ظرفیت  درصدی   ۲۰
توانایی تولید ۷۰ میلیون لیتر گازوئیل 
یورو ۴ و ۵ در کشور وجود دارد. این در 
حالی است که تا پیش از دولت یازدهم 
این  با  گازوئیلی  هیچ  سال ۹۲،  در  و 

کیفیت در کشور تولید نمی شد.
عالوه بر محصوالت پر طرفداری مانند 
بنزین و گازوئیل، در مجموع ظرفیت 
کیفیت تر  با  محصوالتی  نیز  پاالیشی 

نسبت به سال ۹۲ تولید می کند.
تولید نفت کوره در حالی که سال ۹۲، 
سال  در  بود،  لیتر  میلیون  روزانه ۸۰ 
لیتر  میلیون  به ۶۵  ظرفیت  این   ۹۹
را  درصدی   ۲۳ کاهشی  که  رسیده 
نشان می دهد.به گزارش ایرنا، توجه به 
افزایش ظرفیت پاالیشی در کنار توسعه 
گازرسانی باعث شد تا ظرفیت مازادی 

در سوخت مایع ایجاد شود.
ایران  تا  شد  باعث  موضوع  این 
بین  در  بنزین  اول  صادرکننده 

کشورهای عضو اوپک باشد.

با هدف کمک به عبور موفق از اوج بار 
مصرف برق )پیک( در تابستان سخت 
امسال، ۹۹۲ مگاوات نیروگاه جدید وارد 
مدار می شود تا جریان تامین برق در 

کشور پایدار بماند. 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تامین 
مهمترین  از  یکی  همواره  برق  پایدار 
دغدغه های صنعت برق بوده که امسال 
با توجه به شرایطی ویژه ای که حاکم 

شده، اهمیتش افزایش یافته است. 
در  می دهد  نشان  شواهد  که  آنگونه 
مانند  دالیلی  به  بنا  امسال  تابستان 
تولید  کاهش  ازحد،  بیش  گرمای 
تاخیری که در  آبی،  برق  نیروگاه های 
ایجاد  حرارتی  نیروگاه های  تعمیرات 
شده بود و نیز افزایش فعالیت دستگاه 
های غیرمجاز استخراج رمزارزها و عالوه 
برآن تداوم بیماری کرونا، شرایط سختی 

برای تامین برق ایجاد شده است.
روزهای  همان  از  هوا  گرمای  امسال 
رخ  به  را  خود  ماه  فروردین  نخست 
کشید و سبب شد وسایل سرمایشی 

طور  به  که  قبل  سال های  از  زودتر 
مدار  وارد  تابستان  ابتدای  از  معمول 
می شد روشن شده و به روند افزایشی 

مصرف برق دامن بزنند.
نیز  کشور  بارش های  دیگر  طرف  از 
تا   ۱۳۹۹ جاری)مهرماه  آبی  سال  در 
شهریور۱۴۰۰( نسبت به سال قبل با 
کاهش چشمگیر روبرو شد که این امر 
دو پیامد مهم کاهش توان تولید برق 
در نیروگاه های برق آبی و زودتر روشن 
شدن چاه های کشاورزی را به همراه 

به رشد مصرف برق  داشت که منجر 
شد.

پدیده  مسایل  این  بر  عالوه  امسال 
برق  صنعت  مقابل  در  جدیدی 
خودنمایی کرد به نام استخراج رمزارز 
آن هم به صورت غیر مجاز که برشدت 

مصرف برق در کشور افزود.
تداوم بیماری کرونا هم مزید علت بود 
تا پایداری صنعت برق بیشتر از همیشه 

اهمیت یابد.
این مسایل دست به دست هم داد تا 

به قول »غالمعلی رخشانی مهر« معاون 
هماهنگی شرکت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران )توانیر( سال سختی را 

برای صنعت برق رقم بزند.
همه  برق  صنعت  اساس،  این  بر 
تا  کرد  مضاعف  را  خود  تالش های 
بلکه بتواند تابستان امسال را با وجود 
خاموشی های  بدون  سختی ها  همه 

برنامه ریزی شده پشت سربگذارد.
وارد مدار کردن نیروگاه های تازه نفس

تسریع در وارد مدار کردن نیروگاه هایی 
که به علت تعمیرات از دور خارج شده 
تامین  برای  که  است  راهکاری  بودند، 

برق مورد توجه قرار گرفته است.
حرارتی  برق  تولید  مدیریت  شرکت 
ایران در تازه ترین گزارش خود از تالش 
مگاوات   ۹۹۲ کردن  مدار  وارد  برای 
نیروگاه جدید برای استفاده در پیک بار 

مصرف تابستان خبرداده است.
این شرکت اعالم کرده نیروگاه های تازه 
نفس به مرور و قبل از پیک بار تابستان 

امسال وارد مدار خواهند شد.

رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ 
ظرفیت های  و  امکانات  گفت:  مقوا  و 
موجود در کشور به گونه ای است که 
می توان به راحتی به هاب )قطب( تولید 
کاغذ و مقوا و تامین نیاز جمعیت ۴۰۰ 

میلیون نفری منطقه تبدیل شد. 
در  گلپایگانی«  روغنی  »ابوالفضل 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: 
ایران با توجه به شرایط کلی و امکانات 
مرکز  به  شدن  تبدیل  توان  موجود، 
بسیاری صنایع  در  منطقه ای  تولیدی 
را داراست.این عضو کمیسیون صنایع 
خاطرنشان کرد:  ایران  بازرگانی  اتاق 
به جز ترکیه که به واسطه همکاری با 
فیات ایتالیا بزرگترین خودروساز منطقه 
محسوب می شود، ایران در سایر صنایع 
از جمله سیمان، شیشه، فوالد و غیره و 
از جمله صنعت کاغذ می تواند برای بازار 
بزرگ ۴۰۰ میلیونی همسایگان و منطقه 
به تولید بپردازد.وی یادآور شد: استفاده 
از کاغذ بسته بندی و کاغذ تحریر، یک 
موضوع جهانی و بین المللی است و همه 
کتاب،  نظیر  فرآورده هایی  به  کشورها 
غیره  و  بسته بندی  نشریات،  روزنامه، 
نیاز دارند.روغنی بیان داشت: درخصوص 
تولید  مجوز  اکنون  بسته بندی،  کاغذ 
دارد،  وجود  تنی  میلیون  سالیانه ۲.۸ 
توان تولید کشور سالیانه ۱.۶ میلیون 
سالیانه  نیز  داخلی  نیاز  و  بوده  تن 
مازاد  بنابراین  است؛  تن  هزار   ۹۰۰
تولید باید صادر شود که هم اکنون نیز 
صادرات به اروپا از جمله آلمان،  فنالند 
و انگلستان، آسیا و کشورهای حاشیه 
گفت:  می شود.وی  انجام  خلیج فارس 

با ایجاد زیرساخت های الزم، استفاده 
از ظرفیت های خالی موجود و توسعه 
واحدها، در عین حال با بهبود تعامالت 
مشکالت  رجوع  و  رفع  و  بین المللی 
سیاسی کشور، تامین بازار بزرگ منطقه 
توسط فعاالن کشورمان در عرصه کاغذ 

شدنی است.
مشکل تامین آخال برای تولیدکنندگان

رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و 
مقوا، مشکل اصلی این صنعت را تامین 
ماده اولیه آخال )ضایعات کارتن و کاغذ( 
برشمرد و گفت: برای ثبت سفارش این 
محیط  حفاظت  سازمان  اولیه،  ماده 
زیست نخستین مرجعی است که باید 
به تایید سفارش ها بپردازد، اما قوانین 
سختگیرانه این ارگان مانعی بر سر کار 
است.وی اظهار داشت: سازمان حفاظت 
محیط زیست در این زمینه به قوانین 
بازل« استناد می کند که بر  »معاهده 
مبنای آن، واردات مواد اولیه ضایعاتی 
از کشورهایی که در یک دهه گذشته 
انجام  احتیاط  با  بوده اند  درگیر جنگ 
می شود.این مقام صنفی یادآوری کرد: 

عراق  از  آخال  درصد   ۷۰ به  نزدیک 
کشور  این  هرچند  اما  می شود،  وارد 
از حدود ۱۲ سال قبل تاکنون درگیر 
سختگیرانه  قوانین  اما  نبوده،  جنگ 
زمینه  این  در  را  زییست محیطی 

همچنان شاهدیم.
جایگزینی ۹ تا ۱۱ نهال به ازای مصرف 

هر درخت در صنعت کاغذ
رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و 
مقوا در ادامه گفت: مطابق قواعد موجود 
شرکت های بهره بردار از جنگل ها باید به 
ازای انداختن و مصرف هر درخت برای 
استفاده در صنعت کاغذسازی، بین ۹ تا 
۱۱ نهال دو تا سه ساله جایگزین کنند.

و  میلیون  یک  حدود  بیان داشت:  وی 
۲۰۰ هزار هکتار جنگل فقط در شمال 
از  می توان  که  دارد  وجود  کشورمان 
درختان آن ها برای استفاده در صنعت 

کاغذسازی بهره برد.
به گفته این مقام صنفی، جنگل هایی 
بهره بردار  شرکت های  اختیار  در  که 
است ۱۰۰ درصد تحت کنترل و نظارت 
هستند و به جای درختانی که در این 

صنعت مورد بهره برداری قرار می گیرند، 
باید خدمات مفصلی به جنگل ها ارائه 
احکام  با  صورت  این  غیر  در  کنند، 

سخت قضایی مواجه خواهند شد.
این  وجود  این  با  تصریح کرد:  وی 
روزها ویالسازی، قاچاق چوب، اجرای 
مثل  عمرانی  و  زیرساختی  پروژه های 
انتقال  خطوط  و  آزادراه ها  ساخت 
نفت و گاز و غیره، از جمله تهدیدات 

جنگل هاست.
روغنی گلپایگانی، جنگل را یک موجود 
سایر  همچون  که  کرد  توصیف  زنده 
و  پیر  روزی  و  کرده  رشد  موجودات 
فرتوت می شود، همچنین متوسط عمر 
درختان جنگل ها از جمله افرا، توسکا و 
ممرز موجود در جنگل های شمال ایران 

همچون انسان هاست.
و  پیر  درختان  خاطرنشان کرد:  وی 
فرتوت باید قطع شوند تا جای رشد و 
نمو برای سایر درختان جوان تر فراهم 
منابع  سازمان  کشورمان  در  و  شود 
با  را  مریض  یا  پیر  درختان  طبیعی 
اجازه  و  کرده  مشخص  چکش کاری 

قطع شان را صادر می کند.
رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ 
جنگل داری  خاطرنشان کرد:  مقوا  و 
تغییرات  به  توجه  با  و  یک علم است 
اقلیمی به وجود آمده در جهان، بروز 
کم آبی ها و خشکسالی ها، فرسایش آبی 
و خاکی و همچنین تغییرات ناشی از 
صنعتی شدن شهرها و مناطق، شاید 
گونه های قدیمی درختان از رشد الزم 
در جنگل ها برخوردار نباشند و به ناچار 

با گونه های دیگر جایگزین شوند.

افزایش کیفیت فرآورده های نفتی ایران در ۸ سال گذشته

تالش برای عبور از پیک تابستان با کمک ۹۹2 مگاواتی نیروگاه های تازه نفس

رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا مطرح کرد:

توان ایران برای تبدیل شدن به قطب تولید کاغذ در منطقه

اقتصادی
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اخبار کوتاه 

پس از دیدار با رئیسی
قالیباف: امیدوارم بتوانیم به حمایت مردم 

پاسخ دهیم
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: مردم نشان دادند که به 

کشور و نظامشان عالقه دارند.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف پس از دیدار خود با حجت 
االسالم سید ابراهیم رئیسی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
از ملت نجیب و دوست داشتنی ایران که با حضور در انتخابات 
حماسه دیگری آفریدند تقدیر و تشکر می کنم همچنین به 
رهبر معظم انقالب و به منتخب مردم عزیز ایران تبریک می 
گویم.رئیس مجلس ادامه داد: انصافا مردم در شرایط سخت 
کرونایی و اقتصادی که مدت زیادی است تحت فشار هستند 
نشان دادند به انقالب و ایران عزیز پایبندند و آینده کشور و 

آینده فرزندانشان برایشان مهم است.
قالیباف گفت: امیدوارم بتوانیم با تشکیل دولت جدید، ضمن 
حفظ اصل استقالل قوا و با رعایت قوانین، در اوج همدلی و 
این  با  برای حل مشکالت مردم  با تالش جهادی  همکاری 

همتی که داشتند، پاسخ مثبتی دهیم.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات خبر داد
جریمه ۵۳.۳ میلیارد ریالی برای احتکار 

جو و ذرت دامی
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۵۳ 

میلیارد ریالی برای احتکار جو و ذرت دامی خبر داد. 
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات 
سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری درباره این پرونده 
اظهار کرد: بر اساس گزارش سازمان صنعت معدن و تجارت 
استان همدان در مورد مغایرت در موجودی انبار و موجودی 
سامانه جامع انبارها، احتکار و گرانفروشی مقدار هزار و ۱۷۰ 
تن جو، ذرت دامی و کنجاله سویا محرز و پرونده متشکله به 

تعزیرات حکومتی اسدآباد ارسال شد.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی 
افزود: شعبه رسیدگی کننده نیز پس از رسیدگی متهم را به 
پرداخت ۵۳ میلیارد و ۳۴۵ میلیون ریال جریمه محکوم کرد.

وی گفت: پرونده هم اکنون در اجرای احکام این شهرستان در 
حال اجرا است.

سفیر ایران در هند:
حضور مردم در انتخابات به جهانیان ثابت 
کرد شجره طیبه نظام هر روز بالنده تر می شود

در  ایرانیان  مشارکت  از  پیامی  در  نو  دهلی  در  ایران  سفیر 
انتخابات ریاست جمهوری تشکر کرد. متن پیام علی چگنی 

سفیر کشورمان در هند به شرح زیر است؛ 
باسمه تعالی

امروز روز ایران  بود       
حضور گسترده  و شورآفرین همه ملت ایران برای خلق حماسه 
ای دیگر و زدودن غبار از چهره تابناک ایران اسالمی که وصیت 
انقالب  معظم  رهبر  و  عالی مقام  شهدای  »ره«،  راحل  امام 
اسالمی است، یک بار دیگر به جهانیان ثابت کرد که شجره 
طیبه نظام اسالمی ایران که بر ریشه های  اسالم و جمهوریت 
قوام یافته است،  به کوری چشم بدخواهان و سرور دوستان ، 

هر روز بالنده تر و تنومندتر و پرثمرتر می گردد.
ملت رشید ، فهیم و عزیز ایران در دهه کرامت و در آستانه 
والدت با سعادت حضرت ثامن الحجج )ع( ، برگ زرین دیگری 
بر دفتر افتخارات خود افزود. برگزاری هر چه بهتر این انتخابات 
عظیم در داخل و خارج جز به همت، فداکاری برگزار کنندگان 
صدیق و مخلص ممکن نبود.در کشور پهناور هندوستان نیز 
همکاران و خدمتگزاران عزیز مدال طالیی افتخار فراهم کردن 

تسهیالت برگزاری این انتخابات را کسب نمودند.
بدین وسیله به عنوان کوچکترین خادم در این جمع ضمن 
تبریک این حماسه عظیم ، نخست از کلیه هموطنان مقیم 
هند که به رغم شرایط خاص کرونایی و گرمای شدید، با شور 
و اشتیاق تمام در پای صندوق های رأی حاضر گردیدند، تشکر 
نموده و سپس مراتب قدردانی و سپاس فراوان خود را از کلیه 
همکاران هیاتهای  اجرایی و نظارت و معتمدین ،انجمنها و 
اسالمی  های  انجمن  اتحادیه   ، مقیم  ایرانیان  تشکیالت 
دانشجویان، نمایندگی و خبرنگاران  صدا و سیمای جمهوری 

اسالمی ایران در دهلی نو ، تقدیم دارم. 
 از نمایندگی محترم ولی فقیه در هند ، اعضای محترم سفارت 
و  سرکنسولگری ها  ، رایزن و وابسته های فرهنگی، نمایندگی 
بنیاد سعدی نمایندگی و خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران در دهلی نو و همه عزیزانی که صادقانه و با شوق 
فراوان ، تحقق این حماسه بزرگ را میسر کردند ، متواضعانه 

تشکر و قدردانی می نمایم

حضور مردم در انتخابات برگ زرین 
دیگری از کتاب تاریخ سترگ 

مردمساالری دینی در ایران را رقم زد
سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در سلیمانیه در پیام تشکر 
خود  از حضور ایرانیان مقیم در سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری گفت : حضور مردم در پای صندوق های رای 
برگ زرین دیگری از کتاب تاریخ سترگ مردمساالری دینی در 
جمهوری اسالمی ایران را رقم زد. در پیام مهدی  شوشتری 
در این ارتباط  آمده است : حضور پرشور و مسئوالنه جامعه 
اقلیم کردستان و استان کرکوک  ایرانیان مقیم در  گرانقدر 
عراق در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 
ایران در یک صندوق ثابت و دو  صندوق سیار سرکنسولگری 
جمهوری اسالمی ایران در سلیمانیه، در کنار حضور شکوهمند 
مردان و زنان قهرمان ایران اسالمی در این حماسه غرور آفرین، 
مایه مباهات گردید و برگ زرین دیگری از کتاب تاریخ سترگ 
مردمساالری دینی در جمهوری اسالمی ایران را رقم زد. قطعا 
این حضور ارزشمند، نقطه قوت و قدرتی برای رئیس جمهور 
منتخب و دولت آینده در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و منافع ملت بزرگ و فهیم ایران خواهد بود.

خاضعانه و صمیمانه از حضور تک تک ایرانیان مقیم در حوزه 
ایران عزیز و  و قدرت  نمایش شکوه  این  سرکنسولگری در 

سرافراز تقدیر و تشکر می نمایم. 

وعده های انتخاباتی و بی مهری پاکبان ها!
این روزهای خاطره انگیز که باد بهاری چون انفاس شکرلبان 
 « باورند  این  بر  و شعرا  است  وزیدن  در حال  رویان  زیبا  و 
اگر ممالک روی زمین به دست آری/ بهای مهلت یک روزه 
زندگانی نیست« ،  مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی، بی 
صبرانه منتظر شکوفا شدن غنچه های وعده های کاندیداها و 
فرا رسیدن روزهای روشن تر و طالیی تر در شورا ها هستند! اما 
در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد، چرا که با پایان یافتن 
انتخابات، پاکبان ها که دو دوز واکسن اصل چینی را به بدن 
زده اند، علی رغم میل باطنی و با وجود خستگی شدید از جمع 
آوری بنر های غیر قانونی کاندیداهای شورا ها، ناجوانمردانه به 
آگهی های تبلیغاتی یا به زبان ساده تر کلید تحول در شهر 
یورش می برند! به قول شاعر »انتخابات که تمام می شود، 

پاکبان ها وعده ها را از روی زمین جارو می کنند! «
و با وجود اینکه تک تک دلسوزان مدیریت شهری دارای سابقه 
و فاقد سابقه معتقدند » از این طرف که منم همچنان صفایی 

هست« ولی پاکبان ها کار خودشان را انجام می دهند! 
دامنه این صفا هم تا بحدی گسترده و فراخ است که اگر جا 
داشت مردم همیشه در صحنه حاضر بودند تا برای داشتن 
فردایی بهتر تر و روشن تر تر ، بی خیال قوانین انتخابات، اسامی 
همه کاندیدا ها را در لیست جای دهند که دردمندانه، نه شهر 
ظرفیت این همه تحول و توسعه و ایده های نوین و سوفسطایی 
را دارد و نه سالن اجتماعات شورای شهر گنجایش این تعداد 

دلسوخته و شیفته خدمت! 
با این وجود عده ای بدون توجه به این محدودیت ها و تنها 
به منظور بهره مندی جامعه  از همه وعده ها و پیشنهادات 
کاندیداها، بدون هماهنگی با کاندیداها و مشاوران آنها به صورت 
خود جوش دوره افتاده بودند و فله ای و بی نام ، همینطوری 
برای رضای خدا رای می خریدند تا جایی که احتمال راه اندازی 

»بنگاه معامالت آراء« در سنوات آتی متصور است!
همه  برای  توفیق  آرزوی  و  تبریک  ضمن  حال  ای  علی 
دلسوزان توسعه و مدیریت شهری، پیش خودمان بماند ما 
شخصاً راضی به دردسر افتادن مسئوالن و مدیران شهری 
در راستای توسعه و تحول نوین نیستیم و به قولی »حال 
که  همین  نقداً  و  باشد!«  پریشان  که  به  همان  درویش 
نماینده همه  را  رسیده، خودشان  پارلمان  به  تازه  عزیزان 

مردم شهر بدانند، کفایت است! تا بعد ...

ذوالفقاری در ستاد انتخابات کشور:
هیچ حادثه امنیتی

 در برگزاری انتخابات نداشتیم
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت:با اشراف اطالعاتی 
که از آن سوی مرزها و در مرزهای کشور و داخل کشور صورت 

گرفت، هیچ حادثه امنیتی در برگزاری انتخابات نداشتیم. 
به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و 
انتظامی وزیر کشور در نشست خبری در ستاد انتخابات کشور 
امنیت  ستاد  کشور،  امنیت  شورای  در سطح  داشت:  اظهار 
انتخابات و کمیته ها و شورای تأمین استان ها و شهرستان های 
سراسر کشور مسئولیت هماهنگی اجرایی و عملیاتی با نیروی 
انتظامی تحت عنوان قرارگاه امام علی )ع( صورت گرفت و 
با محوریت این نیرو در سطح ملی، استان ها و شهرستان ها، 
قرارگاه های امام علی )ع( به موازات شوراهای امنیت و شوراهای 
تأمین سراسر کشور تشکیل شد.وی ادامه داد: در چند مرحله 
برآورد امنیتی انتخابات صورت گرفت؛ یک مرحله در قالب 
حین  انتخابات،  از  قبل  مرحله  یک  و   ۱۴۰۰ سال  امنیت 
انتخابات و بعد از انتخابات که برای همه مقاطع برنامه ریزی 
بسیار  تهدیدات  اظهار داشت:  گسترده ای صورت گرفت.وی 
زیادی از جهت اقدامات تروریستی در طول این مدت داشتیم، 
طراحی هایی صورت گرفته بود و عناصری را در داخل فریب 
داده بودند که در تورهای اطالعاتی قرار گرفتند. برخی مورد 

تذکر و ارشاد قرار گرفتند و در برخی موارد دستگیر شدند.
ذوالفقاری گفت: با اشراف اطالعاتی که از آن سوی مرزها و در 
مرزهای کشور و داخل کشور صورت گرفت، هیچ حادثه امنیتی 
در برگزاری انتخابات نداشتیم. همه نیروها در سراسر کشور در 

آمادگی کامل قرار داشتند و هنوز در آمادگی هستند.

اولیانوف خبر داد
احتمال حصول توافق در وین در ششمین 

سالگرد برجام
دیپلمات ارشد روسیه در وین از برخی گمانه زنی ها درخصوص 
حصول توافق در مذاکرات وین هم زمان با سالگرد برجام استقبال 
کرد.  میخائیل اولیانوف سرپرست هیات روسیه در مذاکرات 
برجامی وین با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر 
دستیابی طرف های مذاکره کننده در وین به توافق نهایی تا روز ۱۵ 
ژوئیه )۲۴ تیر( و همزمان با ششمین سالگرد حصول توافق برجام 
استقبال کرد و به طور تلویحی آن را محتمل دانست.اولیانوف در 
پاسخ به توئیت اخیر خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال که نوشته 
بود »آیا کسی حاضر است بر سر حصول توافق در مذاکرات وین 
در روز ۱۵ ژوئیه شرط ببنند؟« نوشت: موقعیت شغلی من اجازه 
شرط بندی نمی دهد اما این ایده را دوست دارم که روز ۱۵ ژوئیه 
به عنوان یک تاریخ هدف باشد ، روزی که ششمین سالگرد شکل 
گیری برجام است.وی در ادامه تصریح کرد: خواهش میکنم این 
اظهارنظر را خیلی جدی نگیرید. کمی شلوغ کاری حتی برای یک 
دیپلمات هم مجاز است.الرنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال 
پیشتر در حساب کاربری خود در توئیتر با بیان اینکه »ششمین دور 
گفت وگوهای برجامی در وین طی دو روز آینده به پایان می رسد« 
نوشت که مطلع شده است، نشست بعدی کمیسیون مشترک 
برجام در اوایل ژوئیه )اواسط تیرماه( برگزار خواهد شد.نورمن 
همچنین به نقل از منابع آگاه افزود: گفت وگوها سخت و به 
آهستگی پیش می رود اما شکاف ها در حال کمتر شدن است.وی 
در پایان براساس گمانه زنی های خود نوشت که توافق احتماال ۱۵ 
ژوئیه )همزمان با ششمین سالگرد حصول برجام( به دست خواهد 
آمد.عباس عراقچی مسئول هیات مذاکره کننده ایران در رایزنی 
های وین درباره روند این مذاکرات گفت: ما باید یک »توافقنامه 
خوب« داشته باشیم، »توافقنامه خوب« زمانی بدست می آید که 
نگرانی های مهم ما رفع شوند و اهداف کلیدی ما بدست آیند. بدون 

تحقق این موارد، ما هیچ توافقی نخواهیم کرد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی 
ایران  ملت  را  انتخابات  بزرگ  پیروز 
دانستند و با تأکید بر اینکه نه گالیه از 
دشواری معیشت، نه مخالف خوانی ها با 
انگیزه دلسرد کردن مردم و نه عواملی 
برخی  و  فراگیر  بیماری  تهدید  مانند 
رأی  اخذ  ساعات  آغاز  در  اختاللها 
نتوانست بر عزم ملت فائق بیاید، خطاب 
به منتخبان مردم در مسئولیت واالی 
شوراها،  عضویت  یا  جمهوری  ریاست 
گفتند: فرصت خدمتگزاری به کشور و 
ملت را قدر بدانید و انگیزه های خدائی 

را همواره مّد نظر داشته باشید.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ملت بزرگ و سربلند ایران!
حضور حماسی و شورانگیز در انتخابات 
۲۸ خرداد، صفحه ی درخشان دیگری 
میانه ی  در  افزود.  شما  افتخارات  بر 
عواملی که هریک به گونه ئی میتوانست 
مشارکت در انتخابات را کم رنگ کند، 
در  شما  اجتماعات  چشم نوازِ  مناظر 
کشور،  سراسر  در  رأی گیری  مراکز 

از عزم راسخ و دِل  نشانه ی آشکاری 
امیدوار و دیده ی بیدار بود. پیروز بزرگ 
که  است  ایران  ملت  دیروز،  انتخابات 
یک بار دیگر در برابر تبلیغات رسانه های 
مزدور دشمن و وسوسه ی خام اندیشان 
حضور  و  برافراشت  قد  بدخواهان،  و 
خود در قلب میدان سیاسی کشور را 
نشان داد. نه گالیه از دشواری معیشت 
تهدید  از  دلتنگی  نه  ضعیف،  طبقات 
مخالف خوانیهائی  نه  فراگیر،  بیمارِی 
از  مردم  کردن  دلسرد  انگیزه ی  با  که 
ماهها پیش آغاز شده بود، و نه حتی 

برخی اختالالت در جریان رأی گیری 
هیچیک  انتخاب،  روزِ  از  ساعاتی  در 
آید  فائق  ایران  ملت  عزم  بر  نتوانست 
و  ریاست جمهوری  مهم  انتخابات  و 
شوراهای شهر و روستا را دچار مشکل 
خاک  بر  سپاس  جبهه  سازد.اینجانب 
بر  را  قدیر  و  علیم  خداوند  و  میسایم 
ایران عطا کرد و  به ملت  توفیقی که 
و جمهوری  ایران  بر  نظر رحمتی که 
اسالمی افکند، شکر بی پایان میگزارم. 
به  و  میگویم  شادباش  ایران  ملت  به 
حضرات محترمی که با انتخاب مردم 

ریاست جمهوری  واالی  مسئولیت  به 
کشور  سراسر  در  شوراها  عضویت  یا 
دست یافته اند، همراه با عرض تبریک، 
پایبندی  و  باوفا  ملت  این  از  قدردانی 
کامل به وظائفی را که در قانون برای 
آنان شمرده شده است، یادآوری میکنم. 
فرصت خدمتگزاری به کشور و ملت را 
قدر بدانید و انگیزه های خدائی را همواره 
از  میدانم  باشید.الزم  داشته  نظر  مّد 
شورای محترم نگهبان و وزارت کشور 
و دستگاههای حافظ امنیت و سالمت 
نامزدهای  و  ملی  پرتالش  رسانه ی  و 
محترم و همه ی کسانی که به نحوی به 
این آزمون بزرگ کمک کرده اند تشکر 
ارواحنا  ولی اهلل االعظم  حضرت  کنم.به 
فداه که صاحب اصلی این کشور و این 
نظام است سالم عرض می کنم و درود 
که  عزیز  امام  درجات  علو  میفرستم، 
سلسله جنبان حرکت عظیم ملت ایران 
برترین  که  را  واالمقام  و شهیدان  بود 
متعال  خداوند  از  کشورند،  افتخارات 

مسألت میکنم.
سّیدعلی خامنه ای
۲۹ خرداد ۱۴۰۰

به  دوباره  تبریک  با  جمهور  رئیس 
ملت بزرگ ایران بخاطر خلق حماسه 
و حضور پرشور در انتخابات سرنوشت 
رئیس  بحمداهلل  گفت:   ،۱۴۰۰ ساز 
جمهور منتخب شخصیتی است که به 
مناسبت مسئولیتی که در قوه قضائیه 
داشته و حضور در جلسات مهم، کامال 
از اوضاع کشور باخبر هستند و فراز و 
نشیب این ایام مخصوصا ایام تحریم و 
کرونا را می دانند و واقف هستند.حجت 
االسالم والمسلمین حسن روحانی روز 
شنبه با حضور در دفتر حجت االسالم 
والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در قوه 
قضائیه و دیدار با رئیس جمهور منتخب، 
انتخاب وی با رای ملت را تبریک گفت 
امیدواری کرد در دولت جدید  ابراز  و 

کشور به بهترین شکل اداره شود.
مسئولیت  اینکه  بیان  با  روحانی   
گرفته  قرار  ایشان  دوش  بر  سنگینی 
رئیس  برای  خداوند  از  گفت:  است، 
جمهور منتخب مردم  توفیق می خواهم 
تا به بهترین وجه مسئولیت خودشان 
را انجام دهند.رئیس جمهور همچنین 
با قدردانی از دست اندرکاران انتخابات، 

آنهایی که شور  از همه  داشت:  اظهار 
انتخاباتی را آفریدند از کاندیداها، صدا 
و سیما، فضای مجازی، ستادها و همه 
خوبی  به  را  انتخابات  این  که  آنهایی 
اجرا کردند اعم از وزارت کشور، شورای 
نگهبان، نظار، هیأت های اجرایی، همه 
آنهایی که امنیت و سالمت انتخابات را 
به خوبی تأمین کردند و پروتکل های 
قرار  توجه  مورد  را  به سالمت  مربوط 

دادند تشکر و سپاسگزاری می کنم.
تا ۴۵  امروز  از  اینکه  بیان  با  روحانی 
در  مسئولیت  این  باید  که  دیگر  روز 

اختیار دولت جدید قرار بگیرد و رئیس 
مسئولیت های  رسماً  منتخب  جمهور 
کشور را بر عهده بگیرد، کامالً در کنار 
ایشان هستیم، گفت: از امروز برای هر 
برای  که  اقدام  و  همراهی  همکاری، 
کشور الزم است آماده ایم.رئیس جمهور 
خاطرنشان کرد: در روزهای پیش رو هر 
لحظه و ساعت که الزم باشد اعضای 
دولت آماده همکاری هستند برای اینکه 
دوران انتقالی به خوبی سپری شود و 
کابینه  بتواند  منتخب  جمهور  رئیس 
خودش را تا پایان وقت مقرر آماده کند 

و با رای اعتماد از مجلس فعالیت خود 
را آغاز کند.

روحانی با ابراز خوشحالی از اینکه مردم 
به ندای قانون ، وجدان و مصالح کشور 
گوش دادند و بدون توجه به بدخواهان 
و دشمنان نظام با صندوق قهر نکردند 
و انتخابات باشکوهی رقم زدند، گفت: 
امیدواریم برادر بسیار عزیزم جناب آقای 
رئیسی بار مسئولیت اجرای کشور که 
سنگین ترین بار در میان قوا بوده و به 
دوش ایشان گذاشته شده را به بهترین 

وجه به مقصد برساند.
رئیس جمهور تاکید کرد: تردید ندارم 
همه مردم چه آنهایی که رأی دادند و 
چه آنهایی رأی ندادند چه آنهایی که 
پای صندوق آمدند و چه آنهایی که پای 
صندوق نیامدند حامی رئیس جمهور 
داشت:  اظهار  بود،  خواهند  منتخب 
رئیسی  آقای  جناب  مرداد  روز ۱۲  از 
رئیس جمهور همه مردم هستند و شک 
قانونی  دولت  از  مردم  همه  که  ندارم 
ایشان حمایت خواهند کرد تا منافع و 
و  اجرایی  بهترین وجه  به  مصالح شان 

عملیاتی شود.

از مجموع ۲۸  اعالم کرد:  وزیر کشور 
میلیون و ۹۳۳ هزار و ۴ راي ماخوذه 
در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست 
والمسلمین  حجتاالسالم  جمهوري، 
 ۱۷ کسب  با  رئیسي  ابراهیم  سید 
میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ راي بهعنوان 

رئیس جمهور منتخب برگزیده شد.
 عبدالرضا رحماني فضلي وزیر کشور 
در  خرداد ۱۴۰۰(   ۲۹( یکشنبه  ظهر 
نشستي خبري به ارائه گزارش نهایي 
اساس  بر  گفت:  و  پرداخت  انتخابات 
تجمیع نتایج صندوقهاي راي انتخابات 
واجدین  مجموع  از  جمهوري  ریاست 
و  هزار   ۳۱۰ و  میلیون   ۵۹ شرایط 
۳۰۷ نفر در انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوري، ۲۸ میلیون و ۹۳۳ 

مشارکت  با  اخذ شده  راي  و ۴  هزار 
۴۸.۸ درصد در انتخابات شرکت کردند 

که آقایان؛
* سید ابراهیم رئیسي  ۱۷ میلیون و 

۹۲۶ هزار و ۳۴۵ راي

* محسن رضایي ۳ میلیون و ۴۱۲ هزار 
و ۷۱۲ راي

* عبدالناصر همتي۲ میلیون و ۴۲۷ 
هزار و ۲۰۱ راي

* سید امیرحسین قاضي زاده هاشمي 

۹۹۹هزار و ۷۱۸ راي کسب کردهاند
راي   ۸۷۰ و  هزار   ۷۲۶ و  میلیون   ۳
باطله نیز اخذ شده است. بر این اساس 
سید ابراهیم رئیسي بهعنوان منتخب 
این دوره از انتخابات و امانتدار دستگاه 

اجرایي برگزیده شد.
که  ملی  تالش  روزنامه  تحریریه   *
و  تبلیغات  برگزاري  ایام  تمام  در 
کاندیداهاي  انتخاباتي  فعالیتهاي 
سعي  سیزدهم  جمهوري  ریاست 
اخبار  منصفانه  و  عادالنه  پوشش  در 
به  داشت،  انتخاباتي  نامزد  هفت  هر 
و  حجتاالسالم  پیروزي  خود  سهم 
المسلمین رئیسي با راي قاطع بیش 
تمام  و  ایشان  به  را  میلیون   ۱۷ از 

مردم عزیز ایران تبریک میگوید.

وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در 
نشست خبری انجمن دیپلماسی آنتالیا 
به سواالتی درباره سیزدهمین دوره از 
کشورمان  جمهوری  ریاست  انتخابات 
پاسخ داد. محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه ایران با حضور در در یک جلسه 
پرسش و پاسخ در حاشیه فروم آنتالیا 
در پاسخ به سوالی درباره سیزدهمین 
دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران 
مبنی بر اینکه انتظار می رود مشارکت 
پایین تر از ۵۰ درصد باشد گفت: نه 
چون  بود  خواهد  درصد   ۵۰ از  باالتر 
مشارکت معمول در ایران بعد از غروب 
است. به این دلیل که انتخابات ما در 

که  است  بهار  اواخر  یا  تابستان  طول 
هوا گرم بوده و مردم تمایل دارند دیر 
به مراکز انتخابات بیایند. دیشب وزارت 
کشور اعالم کرد که حدود ۲۹ میلیون 
نفر رای شمارش شده است. این یعنی  

حدود ۲۹ میلیون نفر رای داده اند. 
ظریف در ادامه در پاسخ به اینکه  اگر 
مشارکت پایین تر از ۵۰ درصد باشد، 
آیا درباره مشروعیت نظام نگرانی وجود 
ندارد، توضیح داد: من درباره بی توجهی 
مردم نگرانم. مشروعیت نظام مبتنی بر 
مجریان آن و روند قانونی است. روند 
قانونی که اجرا می شود اما بی توجهی 
مردم مسئله ساز است و ما باید در ایران 

مراقب باشیم و هوشیارانه به مسائل نگاه 
کنیم، بدون تالش برای مقصر دانستن 
هم که چرا مردم در تعدادی که انتظار 

داریم، مشارکت نمی کنند. 
ادامه داد:  امور خارجه کشورمان  وزیر 
باور دارم بخشی از آن به خاطر مسائل 
داخلی در ۸ سال گذشته است و بخشی 
از آن به خاطر این است که برخی حتی 
دستاوردهای دیپلماتیک ما را در برجام 
به عنوان یک شکست ملی نشان دادند. 
این به بی توجهی مردم منتهی می شود. 
این به شما می گوید که ما مباحثات 
که  داریم  ایران  در  سیاسی  فعاالنه 
منطقه  دیگر  جای  هیچ  در  متاسفانه 

پیدا نمی شود. بنابراین، ما از بسیاری 
دیگر از کشورها از نظر داشتن مباحثات 
فعاالنه سیاسی جلو هستیم و امیدوارم 
آقای  دوره  در  سازنده  گونه ای  به  این 
رئیسی به عنوان رئیس جمهور بعدی 

ایران ادامه بیابد. 

پیام رهبر انقالب خطاب به مردم؛

پیروز بزرگ انتخابات ملت ایران است

روحانی پس از دیدار با رئیس جمهور منتخب:

اعضای دولت برای بهتر طی شدن دوران انتقالی در ۴5 روز آینده درکنار رئیس جمهور منتخب هستند

رئیسی  هشتمین رییس جمهور ایران شد

ظریف:

امیدوارم مباحثات سیاسی در دوره آقای رئیسی به صورت سازنده باشد

سیاسی



سال هفتم /  شماره 826  /  یکشنبه  30  خرداد  ماه 1400  / 9 ذی القعده 1442 /  20  ژوئن 2021   اخبار کوتاه4 اخبار کوتاه

آبرسانی سیار در برخی نقاط شهر اصفهان
آب  مصرف،  و  دما  افزایش  دلیل  به  گذشته  روز  چند  در 
شرب  برخی نقاط شهر اصفهان از طریق تانکر های سیار 

تامین شد.
آبفای  انتقال آب  برداری وتوسعه خطوط  بهره  مدیر دفتر 
استان اصفهان گفت: درساعات اوج مصرف روزهای گذشته 
آباد،  احمد  میدان  مولوی،  تاالر،  کاخ،  دشتستان،  مناطق 
با  بلوار شفق  و  زندان مرکزی  میدان الله، حکیم شفایی، 
کاهش فشار آب مواجه شدند که آب مورد نیاز این مناطق 

از طریق تانکرهای سیار تامین شد.
مجتبی اورنگی افزود: آب شرب بخشی از این مناطق به وسیله 

چهار تانکر، هر کدام به حجم  ۶ هزار لیتر تامین شد.  
وی اعالم کرد: روز جمعه ۲۱ خرداد سال جاری، همچنین به 
دلیل کاهش فشار آب در زندان مرکزی، پنج تانکر ۱۲ هزار 
لیتری و سه تانکر ۶ هزار لیتری، به زندان مرکزی اعزام و آب 

مورد نیاز این محل تامین شد.
 اورنگی با بیان این که هم اکنون در هیچ نقطه از شهر، 
آبرسانی از طریق تانکر سیار صورت نمی گیرد و آب با فشار 
عادالنه در شبکه توزیع موجود است، افزود: با وجود این به 
منظور رفاه حال شهروندان، تانکرهای آبفای استان اصفهان 
در تمام ساعات شبانه روز آماده اعزام و آبرسانی به مناطق 

مختلف شهر هستند.
وی به شهروندان توصیه کرد: برای دسترسی پایدار به آب 
شرب، مصرف خود را در شبانه روز به میزان ۱۵ لیتر کاهش 
دهند تا با کمترین تنش بتوان تابستان سخت و گرم امسال را 

پشت سر گذاشت.

عملیات پاکسازی آثار تبلیغات نامزدها 
در سطح شهر سنندج آغاز شد

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری سنندج 
از آغاز عملیات پاکسازی آثار تبلیغات نامزدهای سطح شهر خبر 
داد و گفت: با پایان یافتن زمان تبلیغات نامزدهای انتخاباتی 
پاکسازی  از خدمات شهری مناطق عملیات  اکیپ  چندین 
پوسترهای انتخاباتی را از جداره های معابر وخیابان های اصلی 

سطح شهر را آغاز کرده اند.
از  یکی  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  صلواتی  شکور 
رویدادهای مهم امسال برگزاری انتخابات ریاست جمهموری 

و شورای شهر و روستا است .
صلواتی بیان کرد: شهرداری سنندج همانند انتخابات دوره های 
پرشور  و  بهتر  برگزاری  برای  الزم  تمهیدات  تمام  گذشته 

انتخابات را صورت داده است.
تبلیغات  امکانات جهت  نمودن  مهیا  راستای  در  وی گفت: 
نامزدهای انتخاباتی سازمان سیما و منظر ۲۰ نقطه در سطح 
شهر جهت معرفی نامزدها و برنامه هایشان را در نقاط مختلف 

سطح شهر تعیین کرد.
از  بسیاری  قبلی  دوره های  همانند  متاسفانه  افزود:  صلواتی 
بر  تبلیغاتی  پوسترهای  چسپاندن  با  انتخاباتی  نامزدهای 
جداره سطح شهر، مبلمان پارکی و ایستگاه های اتوبوس باعث 

نارضایتی شهروندان شدند.
در  شهری  خدمات  نیروهای  از  اکیپ  چندین   : افزود  وی 
شهرداری مناطق و نواحی منفصل در این ایام هرشب اقدام به 

پاکسازی تبلیغات غیر مجاز می کردند.
شهرداری  شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیر 
سنندج عنوان کرد: با توجه به اینکه طبق قانون نامزدهای 
انتخاباتی از امروز مجاز به تبلیغات نیستند بنابراین چندین 
آثار  پاکسازی  عملیات  شهری  خدمات  نیروهای  از  اکیپ 
تبلیغاتی در معابر و خیابان های اصلی سطح شهر را آغاز 

کرده اند.
ابراز امیدواری نمود : ظرف دو سه روز آینده بتوانیم  وی 
و  پاکسازی  را  شهر  مجاز سطح  غیر  تبلیغات  آثار  تمامی 

تنظیف نماییم.

استفاده از ظرفیت پیمان کاران بومی در 
اجرای پروژه های مخابراتی در کردستان

مدیر مخابرات منطقه کردستان با اشاره به اینکه استفاده از 
ظرفیت پیمان کاران بومی در اجرای پروژه های مخابراتی 
اقتصادی و  در استان ، نقش تعیین کننده ای در توسعه 
امر در چند سال گذشته  این  موضوع اشتغال دارد گفت: 

مورد توجه این منطقه قرار گرفته است.
بخش  به  کمک  راستای  در  اینکه  اعالم  با  حکمت   آزاد 
خصوصی در استان و اهمیت موضوع اشتغال در حوزه  ی 
و  گیری  بکار  گذشته  سال  چند  مخابرات، طی  مهندسِی 
استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی در اجرای پروژه های 
افزود: خوشبختانه  است  قرار گرفته  توجه  مورد  مخابراتی 
نتیجه این اعتماد ، توسعه و ارتقا به موقع زیرساخت های 

مخابرات در استان است.
وی ضمن تقدیر و تجلیل از تالش شبانه روزی و تعامل 
پیمانکاران با مخابرات منطقه کردستان اظهارداشت: در 
پروژه  دقیق  اجرای  راستای  در  پیمانکاران  کنار زحمات 
موقع  به  پرداخت  و  اختصاص  بر  ما  سعی  محوله،  های 
اعتبارات و هزینه های الزم برای انجام و پیشرفت برنامه 

های تعریف شده بوده و هست.
نیازمند  ها  پروژه  دقیق  اجرای  اینکه  بیان  با  حکمت 
پیمانکاران  و  منطقه  مخابرات  بین  دوسویه  تعامل  یک 
از  گیری  بهره  با  ساخت:  نشان  خاطر  است  بومی 
و  پیمانکاران  توانمندی  و  ها  پتانسیل  شناسایی 
طرفین  تعهدات  اجرای  و  موقع  به  مناقصات  برگزاری 
زمان  برابر  ها  پروژ  دقیق  ریزی  برنامه  در  توان  می 

نمود. عمل  موفق  بندی 
اینکه  اعالم  ضمن  کردستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
گروه  چند  قالب  در  منطقه  های  برنامه  و  ها  پروژه 
از  کدام  هر  افزود:  اند  شده  تدوین  و  تعریف  مشخص، 
پشتیبانِی  و  تخصص  حسب  بر  مخابراتی  های  پروژه 
معیین  پیمانکار  به  مناقصه،  برگزاری  ضوابط  و  مالی 

است. واگذار شده 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از 
پیمانکاران بومی استان با مخابرات منطقه همکاری دارند 
اقتصادی  توسعه  اهمیت  بر  عالوه  امر  این  کرد:  تصریح 
نیز  مستقیم  غیر  اشتغالزایی  لحاظ  به   ، آنان  معیشت  و 

مورد توجه مخابرات منطقه قرار گرفته است. 

در مراسم اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران:
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نشان 

عالی روابط عمومی را دریافت کرد
در مراسم اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران ، نشان  
عالی خالقیت و داستان سرایی به مدیریت  روابط عمومی ذوب 

آهن اصفهان رسید. 
در این مراسم که همزمان با پنجمین رخداد بررسی مسائل 
کارگزار  موسسه  توسط  ایران  عمومی  روابط  های  چالش  و 
در محل  ایران ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰  روابط عمومی عمومی 
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی در تهران برگزار 
شد،روابط عمومی های برتر کشور در موضوعات مختلف معرفی 

شدند. 
شایان ذکر است ۱۷۰۰ اثر  از ۱۳۰ سازمان  کشور به دبیرخانه 
اساس  بر  ارسال شد که  ایران  روابط عمومی  جایزه صنعت 
ارزیابی  و بررسی آثار توسط  هیئت داوران ،  ۲۳ روابط عمومی 
برتر معرفی شدند. در ارزیابی  اعالم شده  نشان  عالی خالقیت 
و داستانسرایی به مدیریت  روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
اصفهان تعلق گرفت. دریافت  نشان  مذکور به دلیل ویژگی 
های نهفته در آثار  ارسالی روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
شامل کارهای فرهنگی هنری در زمینه های فیلم، کتاب، 

پوستر و غیره می باشد.

رونمایی از طرح ایجاد واقعیت مجازی 
موزه آب شهر یزد

از طرح ایجاد واقعیت مجازی موزه آب شهر یزد توسط مرکز 
پیشگامان شتابدهنده پیشگامان با همکاری آب منطقه ای یزد 

رونمایی شد.به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان؛
رویداد طرح ایجاد واقعیت مجازی موزه آب شهر یزد با حضور 
دکترمحمد مهدی جوادیان زاده مدیرعامل آب منطقه ای یزد 
و دکترمحمدرضا رضایی نژاد مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان 

در مرکز شتابدهنده پیشگامان برگزار گردید.
در این رویداد مدیرعامل آب منطقه ای یزد هدف از رونمایی 
واقعیت مجازی موزه آب را فرهنگ سازی بخش آب و آشنایی 
با تاریخ چند هزار ساله ی آب در این مرز و بوم با استفاده 
از فناوری نوین دانست.دکتر جوادیان زاده هدف از تورمجازی 
بازدید از موزه آب و سایر سازه های آبی در حوزه گردشگری 
بصورت تصاویر واقعی و سه بعدی با توضیح راهنما را برای 
نشان دادن ارزش و اهمیت آب در منطقه ای کویری یزد و 
چگونگی شکل گیری قنات ها و سایر سازه های آبی در گذشته 
خواند.مدیرعامل مرکز شتابدهنده پیشگامان نیز در ادامه این 
رویداد با بیان اینکه ایده طرح ایجاد واقعیت مجازی موزه آب 
توسط تیم استارتاپی اسپاد که در حوزه های هوشمندسازی 
کسب و کار های سنتی فعالیت دارند انجام شده است ابراز 
امیدواری کرد که این طرح در مراحل بعدی برای تمامی نقاط 
گرشگری استان انجام شود.کشورشاهی ایجاد واقعیت مجازی 
از موزه ها و مکان های گردشگری استان را یکی از راهکارهای 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی عنوان کرد و در دسترس بودن، 
بازدید کامل از تمامی مکان های موزه با توضیح راهنما و هزینه 
کم را از مزایای این طرح دانست.گفتنی است تیم استارتاپی 
اسپاد در حوزه های ساخت اپلیکیشن، سایت، تولید و بازاریابی 

محتوا فعالیت دارد.

آغاز مانور بزرگ مروجین فرهنگ مصرف 
بهینه آب در اصفهان

مانور بزرگ مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب با رمز یا ثامن 
الحج به طور هم زمان در ۹۸ شهر و حدود هزار روستا در استان 

اصفهان آغاز شد. 
در این مانور که تا پایان فصل گرما ادامه دارد، ۳۰۰ نفر از 
بسیجیان و مروجین مصرف بهینه آب با حضور در مکان های 
مختلف و پرتردد در سطح شهرها و روستاهای استان اصفهان 

مردم را با روش های مصرف درست آب آشنا می کنند. 
فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت  مانور  این  آغاز  مراسم  در 
استان اصفهان گفت: در حال حاضر با کمبود۳ هزار و ۲۰۰ 
لیتر بر ثانیه آب شرب مواجه هستیم و پیش بینی می کنیم 

در روزهای گرم سال این رقم به ۴۳۰۰ لیتر در ثانیه برسد. 
  هاشم امینی مصرف بهینه آب را در گذر از بحران کم آبی 
بسیار موثر دانست و بیان داشت: هم اکنون مصرف سرانه آب 
اگر مردم ۱۵  لیتر در شبانه روز  است و  در اصفهان ۱۵۷ 
لیتر در مصرف آب صرفه جویی کنند گذر از تنش آبی میسر 
می شود.مدیرعامل آبفای استان اصفهان به برخی از راه های 
مصرف درست آب اشاره کرد و اظهار داشت: پرهیز از شستن 
حیاط و خودرو با آب شرب، استفاده از سایبان برای کولر و 
جلوگیری از نشت آب در تاسیسات آبی از مواردی است که 

تاثیر به سزایی در مصرف بهینه آب دارد. 
امینی با بیان این که استان اصفهان  امسال در ۵۳ سال گذشته 
تصریح کرد: گروه های  داشته  را  بارندگی  میزان  کمترین  
مروجین مصرف بهینه آب برای گذر از تنش آبی در اصفهان، 
همه روزه مردم را با مفاهیم مصرف بهینه آب آشنا می کنند 
و این رویکرد تا نهادینه شدن مصرف درست آب در جامعه 

همچنان ادامه دارد.   

رونمایی از موشن گرافی روش صحیح 
نصب مخزن ذخیره و پمپ تأمین فشار 

آب در آبفای اصفهان
نخستین موشن گرافی تولیدی آبفای استان اصفهان در سال 
۱۴۰۰ با موضوع روش صحیح نصب مخزن ذخیره و پمپ 
تأمین فشار آب رونمایی شد.این موشن گرافی ۵۹ ثانیه ای را 
محمد شهسواری از همکاران خوش ذوق شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان برای پخش در رسانه های الکترونیک و فضای 
مجازی آماده کرده است. در این موشن گرافی که به روش 
افترافکت تولید شده به مزایای نصب پمپ و مخزن ذخیره 
استراتژیک برای تأمین فشار آب الزم در ساختمان های بلند 
مرتبه پرداخته شده است.موشن گرافی روش صحیح نصب 
مخزن ذخیره و پمپ تأمین فشار آب از امروز به طور رسمی 
در شبکه های مجازی منتشر شد.این موشن گرافی هم اکنون 
www. بر روی پایگاه اینترنتی آبفای استان اصفهان به نشانی
abfaesfahan.ir و سایت آپارات قابل دریافت و مشاهده است.

آزاده دادفرین
۲۰ سال از الحاق ایران به کنوانسیون 
کودک  کار  اشکال  بدترین  ممنوعیت 
مي گذرد. الحاق به این کنوانسیون که 
نگهبان  شوراي  تایید  به   ۱۳۸۰ آبان 
رسید، دولت ایران را با قید »فوریت« 
و  نظارت  ضمن  که  مي کند  موظف 
پیگیري تخلف به کارگیري کودک در 
مجازات هاي  اعمال  سخت،  مشاغل 

بازدارنده مصوب را هم پیگیري کند.
دولت  کنوانسیون،  این  مهم تر  تاکید 
هر  از  پیش  که  مي کند  متعهد  را 
اقدام قضایي، زمینه هاي مشوق به کار 
سخت  مشاغل  در  کودکان  گماردن 
و زیان آور را برطرف کند و از آنجا که 
اصلي ترین دلیل کار کودکان در تمام 
کشورهاي توسعه نیافته، فقر اقتصادي 
با  ایران  دولت  واقع  در  است،  خانواده 
الحاق به این کنوانسیون، از سال ۱۳۸۰ 
متعهد شد که فقر موجد کار کودک 
کشور  آسیب دیده  خانواده هاي  در  را 
ریشه کن کرده و این خانواده ها را تحت 

حمایت هاي معیشتي موثر قرار دهد.
تعاریف  به  بنا  چون  دیگر،  سوي  از 
این کنوانسیون، »کودک«، فرد کمتر 
از ۱۸ سال است، بنابراین، حتي ماده 
۷۹ قانون کار ایران درباره مجاز بودن 
کار کودکان باالي ۱۵ سال هم منتفي 
با  و همسان سازي  بازنگري  نیازمند  و 
تاکیدات این کنوانسیون بوده که البته تا 
امروز، چنین اصالحي در این ماده قانون 

اتفاق نیفتاده است.
در این کنوانسیون، عالوه بر آنکه فروش و 
قاچاق کودکان، کار اجباري کودک در ازاي 
پرداخت بدهي، سوءاستفاده از کودکان در 
پورنوگرافي یا تولید و قاچاق موادمخدر، 
تمام مشاغل آسیب رسان به جسم و روان 
کودکان، ممنوع است و دولت، موظف 
به برخورد با متخلفان شده، اما طي ۲۰ 
از  گزارشي  هیچ  تنها  نه  گذشته  سال 
ارایه  متخلفان  با  بازدارنده  برخوردهاي 
نشده، در موارد متعدد، دولت هاي وقت به 
صورت غیررسمي، حتي مشوق متخلفان 

به کارگیري کودکان بوده اند.
و  آمار  مرکز  که  گزارشي  استناد  به 
از  تعاون  وزارت  راهبردي  اطالعات 
فاصله  در  کودکان  اشتغال  وضعیت 
سال هاي ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ منتشر کرد، 
از جمعیت ۳۳۰ الي ۴۱۰ هزار نفري 
کودکان ۱۰ تا ۱۷ ساله اي که در این 
سه سال، شاغل و نان آور خانواده بوده اند، 
۰.۰۳درصد در استخراج معدن، حدود 

ساختمان سازي،  بخش  در  ۱۳درصد 
بیش از ۲۹درصد در بخش کشاورزي، 
از  بیش  و  ماهیگیري  و  جنگلداري 
۲۰درصد هم در بخش تولید صنعتي و 
خدمات شهري کار مي کردند که ناگفته 
پیداست این کودکان، غیر از کارگري 
و پادویي، مهارت دیگري یاد نگرفته اند 
این  اشتغال  تداوم  اینکه  بر  عالوه 
کودکان در بخش هایي همچون صنعت 
و معدن که اتفاقا، چندان هم از دخالت 
دولت بي بهره نبوده، نشان مي دهد که 
مسووالن دولت هاي وقت، الزامات این 
کنوانسیون را حتي در زیرمجموعه هاي 

خود هم محترم نشمرده اند.
این  تاکیدات  تنها  نه  بنابراین، 
کنوانسیون، در طول ۲۰ سال گذشته، 
در ایران به اجرا در نیامده، شرایط کار 
کودکان هم در این دو دهه )صرف نظر 
از آنکه کار کودک به تنهایي یک تخلف 
قانوني مستوجب مجازات است( حتي 
نکته  و  شده  بدتر  هم  سال  به  سال 
نمایندگان  که  است  این  نگران کننده 
ایران در اجالس ساالنه سازمان جهاني 
کار ILO هم، گزارشي از این تخلفات 
در دست ندارند و بنابراین، تصویر پیش 
چشم نهادهاي بین المللي متولي حقوق 
کارگران و کودکان، نشأت گرفته از این 
دولت هاي  که  است  خوش بینانه  باور 
ایران، متعهد به تعهدات خود، هر ساله، 
همچون سایر دولت ها، در رفع عوامل 

موجد کار کودکان تالش کرده اند.
آماري که باید بود و نیست

دولت هاي  نانوشته  عهدشکني  اولین 
گذشته،  سال   ۲۰ طول  در  ایران 
و  اشکال  افزایش  به  نسبت  بي تفاوتي 
تنوع کار کودک است. نظام کارفرمایي 
در ایران، این گونه است که هر صاحب 
رها  قانون  قید  از  را  خود  که  سرمایه 
شده ببیند، از کودک هم به عنوان یک 
تعهدات  از  خارج  و  ارزان  کار  نیروي 

قانوني استفاده مي کند.
برخي  واگذاري  دنبال  به  چنانکه 
خدمات دولتي به پیمانکاري ها، بعضي 
از پیمانکاران، از نیروي کار گروه سني 
۱۵ تا ۱۸ سال هم استفاده مي کنند 
در حالي که هیچ قیدي براي پرداخت 
مزایاي کامل به این گروه سني ندارند 
تعهدات  از  تعریفي  هم  قانون  چون 
مشمول ندارد و از آنجا که کودک ۱۵ 
تا ۱۸ ساله، امکان یا آگاهي از ممکن 
را  کارفرماي متخلف  از  بودن شکایت 
زیرمجموعه هاي  در  سادگي  به  ندارد، 
دستگاه هاي دولتي هم مورد استثمار 
قرار مي گیرد. البته فراواني کودکان کار 
در بخش غیردولتي بسیار بیشتر است 
بازرسان  نظارت  ضعف  تنها  نه  چون 
کار در بخش غیردولتي، بسیار بیشتر 
از دوایر دولتي است، تنوع مشاغل هم 
در این بخش، زمینه ترغیب کارفرمایان 
براي تامین نیروي کار از گروه سني زیر 

۱۸ سال را بیشتر مهیا مي کند.
سازمان   ۲۰۱۲ گزارش  براساس 
بین المللي کار ILO از اشکال کار ۲۵۰ 
میلیون کودک کارگر جهان، کمتر از 
یک درصد کودکان کار در بخش معادن 
اما  بوده اند  کار  به  مشغول  حفاري  و 
بخش  در  کودکان،  از ۷۰درصد  بیش 
بخش  در  از ۸درصد  بیش  کشاورزي، 
و حدود ۲۰درصد  کارخانه ها  و  تولید 
هم در بخش خدمات )کار ساختماني، 
حمل و نقل، خدمات شهري، شاگردي 

و پادویي( کار مي کردند.
اشتغال  وضعیت  به  البته  گزارش  این 
نیست  تعمیم  قابل  ایران  در  کودکان 
بزرگ تري  مشکل  با  ایران،  در  چون 
مواجهیم؛ اصال آمار درستي از اشتغال 
کودکان وجود ندارد و بنابراین، نقشه 
قابل  کودکان  اشتغال  از  هم  دقیقي 
وضعیت  بررسي  براي  نیست.  ترسیم 
کار کودکان در ایران، صرفا گزارش هاي 

یا  کشور  بهزیستي  سازمان  پراکنده 
قابل  غیردولتي،  انجمن هاي  برخي 
مورد  در  مهم  مساله  اما  است  استناد 
کشور  بهزیستي  سازمان  گزارش هاي 
این است که این نهاد حمایتي، معموال 
آمار فعالیت هاي خود را )و نه آماري از 

واقعیت موجود را( منتشر مي کند.
ایران،  اینکه اشتغال کودکان در  مسلم 
مانند سایر کشورهاي توسعه نیافته، یک 
دلیل مشخص دارد؛ فقر اقتصادي خانواده 
که سرپرست خانوار را وا مي دارد از کودک 
خود، به عنوان منبعي براي درآمدزایي 
بهره ببرد و آسیب هاي ناشي از این تخلف 
را هم نادیده بگیرد. در نتایج تحقیق سال 
۱۳۹۱ سازمان بهزیستي کشور، ۶درصد 
کودکان کار مورد مطالعه، سابقه مصرف 
مطالعه  نتایج  در  داشتند،  مخدر  مواد 
بر  ایدز  تحقیقات  مرکز   ۱۳۹۰ سال 
مورد  کودکان  کار، ۱۵درصد  کودکان 
و ۲  موادمخدر  مصرف کننده  مطالعه، 
الي ۵درصد از کودکان، آلوده به ویروس 

اچ آي وي )ایدز( بودند.
کودک،  یک  کار  نیروي  از  بهره کشي 
آن هم در دوراني که باید صرف کودکي 
و فراگیري شود، آینده او را ۱۸۰ درجه 
متفاوت از آنچه حق اوست، رقم مي زند. 
بي سوادي، رسوب فقر فرهنگي، خطر 
اختالالت  انواع  بروز  اعتیاد،  و  تجاوز 
رواني، ابتال به انواع بیماري هاي عفوني 
و مزمن، پایدار شدن خشم و کینه و 
نفرت و حس انتقام از جامعه اي که او را 
به مثابه یک بزرگسال کوچک، خطاب 
تحقیر و سرزنش و توهین قرار مي دهد، 
عادت به جرایم خشن به واسطه عضویت 
و استثمار در گروه هاي خالفکار، بخش 
کوچکي از آسیب هایي است که جسم و 

روان این کودک را درگیر خواهد کرد.
هیچ تضمیني هم وجود ندارد که یک 
کودک کار که در سال هاي کودکي و 
یادگیري، به جاي آموزش آداب چگونه 
زیستن، از سوي جامعه عمومي آسیب 
ضداجتماعي  رفتارهاي  با  و  مي بیند 
آشنا مي شود، در آینده، به یک انسان 
مرور  شود.  تبدیل  موفق  و  اجتماعي 
مصاحبه هایي با برخي مجرمان کیفري 
همچون غالمرضا خوشرو )خفاش شب( 
در  کودک   ۱۷ )قاتل  بیجه  محمد  و 
منطقه پاکدشت ورامین( نشان مي دهد 
از  اینکه  بر  عالوه  مجرمان،  این  که 
کودکي، به اجبار، نان آور خانه بوده اند، 
مورد تجاوز و تعرض از سوي همجنسان 

بزرگ تر قرار گرفته اند.

رضا جمیلی
کشوری  اتحادیه  گزارش  به  نگاهی  با 
کسب وکارهای مجازی در سال ۱۳۹۹ 
زنان  سهم  همچنان  که  می بینیم 
بسیار  عدد  کارآفرینی  و  اشتغال  از 
در  جنسیتی  شکاف  و  است  پایینی 
اساس  دارد.بر  فاحشی  نمود  فضا  این 
مردان   ،۱۳۹۹ سال  در  گزارش  این 
۹۱ درصِد پروانه های کسب را دریافت 
از  درصد  تنها ۹  مقابل  در  و  کرده اند 
بودند  زنان  کسب  پروانه  متقاضیان 
که یعنی جمعیتی ۱۰۰ نفره از زنان 
مردان.میزان  از  نفر   ۱۰۰۵ برابر  در 
دریافت پروانه کسب از سوی زنان که 
در سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته، 

حامل پیامی هشداردهنده برای زنان 
کارآفرین ایرانی است و نشان می دهد 
ایران  جمعیت  از  نیمی  همچنان  که 

مشارکت  برای  بی شماری  مشکالت 
اقتصادی دارند و دامنه مشکالت آن ها 
از موانع اجتماعی، سیاسی تا فرهنگی 

گسترده است.باید به این مقوله ها اعتماد 
سرمایه گذاران به کارآفرینان زن را نیز 
نشئت  دیدگاه  این  از  خود  که  افزود 
می گیرد که زنان قدرت، توان و مهارت 
کمتری برای کار کردن دارند.باید به این 
مصائب که سال هاست گریبانگیر زنان 
ویروس کرونا  ایرانی است، همه گیری 
نیز افزوده شود. بار فشار روحی، روانی 
و  یک سو  از  خانوادگی  مراقبت های  و 
تعطیلی کسب وکارهای خانگی، مدارس 
سبب  دیگر  سوی  از  مهدکودک ها  و 
شده است که فشار مالی، مسئولیت های 
خانوادگی و استرس ناشی از درگیری 
با بیماری، شرایط روحی دشواری برای 

زنان به وجود آورد.

عصومه عظیمی پارسا
به عنوان یه زن، همیشه برای یک سری 
کارها یا خیلی جوونی یا خیلی پیری. 
انجامشون  برای  مناسب  سن  چون 

»مردبودنه«
آشناست؟  برایتان  جمله  این  چقدر 
چندین بار شده که وقتی می خواستی 
فعالیت جدیدی را امتحان کنی، گفتند 
»تو تجربه این کار را نداری، بیرون پر 
از گرگه. چه خیال کردی؟ که از عهده 
این کار برمیایی؟« حتی زمانی هم که 
چیز  می خواهی  و  می شوی  پخته تر 
جدیدی را تست بزنی، تلقین کردند که 
از تو گذشته و باید به آنچه که داری 

قانع باشی؟
همسایه  و  در  تنها  که  نکنید  تصور 
مسئول چنین تلقیناتی هستند، گاهی 
خودت اولین سد هستی. وقتی ترس از 
شروع کسب یک مهارت نو داری و ذهِن 
بازمی داردت:  غروغرویت  و  ناخودآگاه 
»بشین سرجات و نون و ماستت را بخور. 

فکر  گذشته  تو  کردن  ریسک  از سن 
کردی که دختر هیجده ساله هستی؟ 
یک نگاه به شناسنامه ات بنداز!« شاید 
اصالح  راهکار  تنها  خیلی ها  نظر  در 
و  کردن  روانکاوی  با  غلط  باورهای 
جایگزینی آن با افکار درست باشد. برای 
الزامی  جدید،  هنری  یا  مهارت  کسب 
نداریم که هر بار سنمان را به رخ  خودمان 
بکشیم. به هر حال چه بخواهیم و چه 
با  نخواهیم، قطار عمر در گذر است و 

ندارد. پس الزم  هیچکس رودربایستی 
نیست دائم به خودمان سرکوفت بزنیم 
و لذت امروزمان را زهرمار کنیم.از سوی 
دیگر تمام تقصیرها را به گردن خویش 
اندختن هم منصفانه نیست. پس نقش 
خانواده و اجتماع در این میانه کجاست؟ 
اینکه عرف جامعه چه بالیی بر سرمان 
آورده است؟ نمی توان فشار مضاعفی را 
که این تلقینات به دختران وارد می کند، 
نادیده گرفت. ما از دوران کودکی امرو نهی 

بیشتری را نسبت به پسران شنیده ایم. 
دختر خوب اینکه… دختر خوب اونکه… 

راستی دختر خوب کیست؟
وقتی هم که از دوران نوجوانی و بشین 
یافته ایم  خالصی  بزرگترها  پاشوهای 
و پا به دوران جوانی گذارده ایم، بدون 
هم  اطرافیان  عتاب آمیز  نگاه های 
که  داده ایم  انجام  را  کاری  ناخودآگاه 
سالها در گوشمان زمزمه کرده اند. دیگر 
ِگل وجودمان سرشته شده است. حاال 
باید برای تغییر آن مرارت بکشیم. اول 
از همه برای شکستن این چرخه معیوب 
باید سعی کنیم که از نجواهای ذهنی 
غلط دست برداریم. این درواقع قسمت 
سهل و کوتاه مدت ماجراست، اما قدم 
مهم بعدی پرورش فرزندان با معیارهایی 
آنان  از  است که چشمداشت کمتری 
داشته باشیم. در این صورت است که 
دختران آینده فشار روانی و اجتماعی 
کمتری متحمل می شوند و راحت تر به 

آرزوهایشان دست می یابند.

تکرار داستان کودکان کار

راه طوالنی برای رسیدن به سهم واقعی زنان در اقتصاد

برای زنان سن فقط یک عدد نیست

استان ها 
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
رعایت پروتکل های بهداشتی در انتخابات 

رضایتبخش بود 
برخی  وجود  با  گفت:  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  مجموع  در  اشکاالت، 
دوره  سیزدهمین  انتخابات  بود.  کننده  راضی  انتخابات  روز 
و  شهر  اسالمی  شوراهای  دوره  ششمین  ریاست جمهوری، 
روستا، نخستین میان دوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای 
کبودرآهنگ،  تفرش،  تهران،  انتخابیه  حوزه   ۶( اسالمی 
میان دوره ای  دومین  و  میانه(  و  اشرفیه  آستانه  گچساران، 
پنجمین مجلس خبرگان رهبری )۴ حوزه تهران، قم، خراسان 

رضوی و مازندران( روز جمعه ۲۸ خرداد برگزار شد.

دخانیات    مهمترین عامل تهدید کننده سالمت 
و  بیماری های پوستی  برونشیت،  قلبی و مغزی،  سکته های 
روانی، حداقل ۱۴ نوع سرطان  مانند ریه، خون، روده، مثانه، 
پروستات، پانکراس، کبد، پوست، پستان، رحم و حنجره از 

جمله بیماری های شایع در نتیجه مصرف دخانیات دانست. 
بنا بر گزارش  سازمان بهداشت جهانی، ساالنه ۶ میلیون نفر در 
دنیا بر اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می دهند که 
سه چهارم این مرگ ها در مردان اتفاق می افتد و ۶۰۰ هزار 
مورد از این مرگ ها مربوط به افراد غیرسیگاری است که با دود 
دست دوم یا دود تحمیلی ناشی از مصرف دخانیات، توسط 

دیگران فوت می کنند.
مصرف روزانه سیگار در دنیا به حدود ۱۰ میلیارد نخ می رسد 
که اگر در نرخ تولید و خرید و فروش آن ضرب شود، عدد بسیار 
بزرگی به دست می آید که خود نشان دهنده علت رونق این 

ابزار مرگ در دنیا را نشان می دهد.
همچنین براساس آمار ارائه شده، مرگ و میر ناشی از سیگار 
هشت برابر ایدز، دو برابر سرطان و ۱۰ برابر مرگ و میر ناشی 

از تصادفات جاده ای است.
آیا نامگذاری یک روز و یک هفته و تالش در این مدت برای 

این بالی خطرناک کافیست؟ 
سازمان بهداشت جهانی )WHO( در سال ۱۹۸۷ میالدی »روز 
جهانی بدون دخانیات« را ایجاد کرد، در طول سال های گذشته 
تاکنون، در این روز برنامه ریزی هایی برای کاهش مصرف 
دخانیات و اطالع رسانی در مورد آسیب های ناشی از آن انجام 

گرفته است.
 در سال ۲۰۲۱  شعار سازمان جهانی بهداشت برای روز جهانی 
 Commit (  »بدون خانیات با عنوان »تعهد برای ترک دخانیات
to quit ( اعالم شده است. که در کشور ما نیز به خاطر افزایش 

مصرف قلیان، این کلمه نیز در شعار امسال جای گرفت.
نکته جالب توجه آمار برابر مرگ و میر ناشی از کرونا و دخانیات 
است که در یکسال گذشته با هم برابر بوده اند و این امر در 
شرایطی اتفاق می افتاد که همه جهان برای کاهش مرگ و میر 
ناشی از ویروس کرونا به تکاپو افتاده اند اما در مورد مصرف 
سیگار، تنها به نامگذاری روز و هفته و تبلیغات سطحی کفایت 

می کنند.
مصرف  مخدر  مواد  و  الکلی  مشروبات  قلیان،  و  سیگار  آیا 

می کنید؟ 
وقتی برای بیشتر بیماری ها به پزشک مراجعه می کنیم، در 
سواالتی که برای تشخیص بیماری و نوع آن پرسیده می شود، 
چند سوال پرتکرار دیده می شود که از آن جمله می توان به  
سوال »آیا سیگار و قلیان، مشروبات الکلی و مواد مخدر مصرف 

می کنید؟ »اشاره کرد.
شاید با خود فکر کنید که دخانیات فقط به ریه آسیب می زند 
اما باید بدانید عامل بسیاری از بیماری ها به ویژه بروز سرطان ها، 

این ماده خطرناک است.
خیلی از افراد از این مواد برای تفریح، برخی برای آرامش و 
برخی برای فرار از مشکالت از آن استفاده می کنند در صورتی 
که خود این ماده ی خطرناک، عاملی برای مشکالت بیشتر و به 

خطر انداختن سالمت خود و اطرافیان می شود.
عالوه بر آن در تحقیقات علمی محققان، تاثیر مواد دخانی بر 
افزایش احتمال بسیاری از بیماری ها نیز اثبات شده است و در 
جدیدترین این بیماری ها نیز، کرونا به دلیل درگیر کردن ریه 
افراد، آمار باالیی از مرگ و میر این افراد در مقایسه با افراد غیر 

سیگاری را به ثبت رسانده است.

تکلیف بیمه های تکمیلی پس از حذف 
دفترچه کاغذی و اجرای »نسخه الکترونیک«

سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان تهران به تشریح ساز 
و کار استفاده از بیمه های تکمیلی پس از اجرای نسخه نویسی 

الکترونیک و حذف دفترچه های بیمه پرداخت. 
سیده مریم حسینی در گفت وگو با ایسنا، درباره ساز و کار 
نویسی  نسخه  اجرای  از  پس  تکمیلی  بیمه های  از  استفاده 
الکترونیک و حذف دفترچه های بیمه، گفت: در قانون بودجه 
و  است  بازیگران حوزه سالمت مشخص شده  تمام  تکلیف 
بیمه های تکمیلی باید مانند بیمه پایه وارد فضای نسخه نویسی 

الکترونیک شوند.
وی افزود: موسسات طرف قراداد ما برای کمک به بیمه شدگان 
که  شدگانی  بیمه  تا  می کنند  استفاده  سربرگ  یا  کاغذ  از 
می خواهند برای دریافت وجه از بیمه تکمیلی استفاده کنند، 
مشکل نداشته باشند و هم اینکه بیمه شده برای بیمه سالمت 
می توانند از طریق سامانه شهروندی یا خدمات غیرحضوری 

بیمه سالمت، برای بیمه تکمیلی خود استفاده کنند.
سرپرست بیمه سالمت استان تهران تاکید کرد: سامانه ارائه 
بیمه  احراز هویت  از  اعم  قابلیت هایی  با  خدمات شهروندی 
امکان مشاهده  موبایل،  و شماره  ملی  براساس شماره  شده 
اطالعات هویتی و بیمه ای، امکان تغییر عکس و تمدید اعتبار 
بیمه، امکان مشاهده کلیه نسخ و امکان مشاهده ریز نسخه 
شامل تجویزی و خدمات ارائه شده راه اندازی شده است. برای 
دسترسی به سامانه سرویس های شهروندی بیمه سالمت کلیه 
https://eservices.ihio.  شهروندان می توانند از طریق آدرس

gov.ir/esc/ مراجعه کنند.
وجود  سامانه  این  که  قبل  به  نسبت  داد:  ادامه  حسینی 
نداشت، شدت شکایات کمتر شده است که این موضوع یا به 
راه اندازی سامانه و یا به پیشرفت نسخه نویسی الکترونیک 
بازمی گردد که تمام موسسات و بیمه های تکمیلی خود را 
موظف می دانند وارد فضایی شوند که بیمه شده با حذف 

دفترچه کاغذی به راحتی بتواند خدمت بگیرد.

مهلت ثبت نام دانش آموزان در پایگاه های 
تابستانی تا اول تیر

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به مهلت ثبت نام دانش آموزان در کالس های اوقات فراغت 
تابستانی تا اول تیرماه اظهار کرد: پایگاه های تابستانی از پنجم 
تیرماه افتتاح می شود و پیش بینی می کنیم حدود سه میلیون 

دانش آموز در فعالیت های تابستانی شرکت کنند. 
علی رمضانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه فعالیت 
تابستانی امسال تلفیقی از سامانه همگام و شاد خواهد بود 
اظهار کرد: به منظور غنی سازی اوقات فراغت، راه اندازی حدود 
فعالیت های  و  گذاری شده  تابستانی هدف  پایگاه  هزار   ۳۰
تابستانی در شبکه شاد و به صورت غیرحضوری دنبال می 
شود، به همین منظور صفحه ای در شبکه شاد برای فعالیت 
حاضر  حال  در  افزود:  می شود.وی  راه اندازی  فراغت  اوقات 
دانش آموزان می توانند با ورود به سامانه همگام برای ثبت نام در 
کالس های مورد عالقه شان ثبت نام کنند.مدیرکل فرهنگی و 
هنری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دانش آموزان برای 
ثبت نام کالس های تابستانی تا اول تیرماه فرصت دارند گفت: 
پایگاه های تابستانی از پنجم تیرماه افتتاح می شود و پیش بینی 
می کنیم حدود سه میلیون دانش آموز در فعالیت های تابستانی 
شاد  سامانه  در  تابستانی  مجازی  کالس های  کنند.  شرکت 

همانند کالس های مدارس تشکیل می شود.
تربیتی،  فرهنگی  کانون های  متقاضی،  مدارس  افزود:  وی 
سراها،  پژوهش  مشاوره،  هسته های  و  مرکز  ها،  دارالقرآن 
مجتمع ها و سالن های ورزشی و کلیه فضاهایی که در تابستان 
امسال قرار است به عنوان پایگاه تابستانی به دانش آموزان 
خدمات ارائه دهند از جمله تشکل ها و نهادهای برگزارکننده 
پایگاه های تابستانی هستند که پیش از این اطالعات پایگاه ها 
و کالس های موردنظر خود را در سامانه همگام ثبت کرده اند.

کودک آزاری؛ رتبه اول تماس
 با اورژانس اجتماعی

کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
گفت: کودک آزاری و همسر آزاری در صدر علل تماس مردم با 
اورژانس اجتماعی است.  آمنه سماوات در این باره گفت: دلیل 
کودک آزاری تنها ناشی از آسیب های اجتماعی نیست بلکه گاه 
به دلیل عدم آگاهی یا نبود مهارت در فرزند پروری رخ می دهد.

اجتماعی، گفت:  اورژانس  تماس ۱۲۳  به خط  اشاره  با  وی 
بیشترین تماس مردم با اورژانس اجتماعی در رتبه اول به دلیل 

کودک آزادی و در رتبه دوم به علت همسر آزاری است.
به گفته سماوات ، بر اساس آمار موجود در چند سال اخیر 
اجتماعی هستیم که دلیل  اورژانس  افزایش خدمات  شاهد 
اصلی آن ، شناخته شدن خط ۱۲۳ و اورژانش اجتماعی به 
عنوان نهاد حمایت کننده و اعتماد جامعه به حمایت کنندگی 
این نهاد است و بخشی دیگر نیز به دلیل آسیب نو پدید فضای 

مجازی و اینترنت و ماهواره است.
سماوات ادامه داد: آسیب های اجتماعی زنجیره وار هستند و 
با افزایش یک آسیب اجتماعی، آسیب های دیگر نیز افزایش 
می یابد. مثال با افزایش اعتیاد و مشکالت اقتصادی و معیشتی 

و...، طالق نیز افزایش می یابد.
وی گفت: شناسایی آسیب های اجتماعی براساس پژوهش ها 
و آمارها و آموزش مهارت های مرتبط با پیشگیری، می تواند 
نقش کمک کننده ای در کاهش آسیب های اجتماعی داشته 
باشد. عوامل آسیب های اجتماعی بسیار زیاد است و در بررسی 
روانی،  زیستی،  عوامل  باید  اجتماعی  آسیب های  و  مسائل 
محیطی که تاثیر گذارند مورد بررسی قرار گیرد و علت به 
وجود آمدن یک آسیب اجتماعی مشخص شود تا بتوان راه 

درمان متناسب را انتخاب کرد.

روسیه، آدامس و مارشمالوی ضدکرونا 
تولید می کند

متخصصان در روسیه می گویند که شروع به تولید یک داروی 
ضد ویروسی جدید علیه کووید ۱۹ به شکل آدامس کرده اند. 

دفاع روسیه،  وزارت  به  نزدیک  منبع  ایسنا، یک  به گزارش 
خبر تولید داروی جدید به دست محققان و متخصصان این 
وزارتخانه را اعالم کرده است.این منبع مدعی شد: محققان 
در چهل و هشتمین موسسه مرکزی تحقیقات وزارت دفاع 
روسیه، تولید این داروی ضد ویروسی علیه عفونت ناشی از 
کروناویروس جدید را به شکل دارویی در قالب آدامس جویدنی 
آغاز کردند. ترکیبی از شکل مقرون به صرفه برای استفاده و نیز 
خواص درمانِی این دارو، تأثیر مثبتی در روند مبارزه با شیوع 
این عفونت کروناویروسی ایجاد می کند.وی افزود: این موسسه 
همچنین قرار است یک واکسن مخاطی علیه کووید ۱۹ به 
شکل »مارشمالو« )نوعی آبنبات نرم و پفکی( تولید کند.پس 
از اتمام آزمایشات، این واکسن در رژیم های درمانی مختلف 
گنجانده می شود و به عنوان گزینه ای جدید به مکانیسم های 
موجود برای استفاده از داروهای پیشگیری افزوده و استفاده 
خواهد شد.سال گذشته میالدی چهل و هشتمین موسسه 
مرکز  همکاری  با  روسیه  دفاع  وزارت  تحقیقات  مرکزی 
کشور،  این  میکروبیولوژی  و  اپیدمیولوژی  ملی  تحقیقات 
واکسن نوترکیبی علیه عفونت کروناویروس جدید موسوم 
به واکسن »اسپوتنیک وی« تولید کردند که اولین واکسن 

کرونای تایید شده در جهان شد.

میزان مرگ و میر افراد سیگاری در کووید 
۱۹ بیشتر از افراد غیرسیگاری است

مسیح  بیمارستان  دخانیات  کنترل  تحقیقات  مرکز  رییس 
دانشوری در گفت وگو با ایرنا گفت: میزان مرگ و میر افراد 
سیگاری به صورت معنی دار بیشتر از افراد غیر سیگاری است 
به نحوی که در گروه مورد )کووید مثبت( حدود  ۴۰ درصد 
افراد سیگاری و در گروه شاهد )کووید منفی( حدود ۲۰ درصد 
افزود:  حیدری  غالمرضا  داشتند.دکتر  مرگ  سیگاری  افراد 
مطالعه ای که در مرکز تحقیقات پیشگیری از دخانیات دانشگاه 
انجام شد نشان داد که میزان درگیری ریه در افراد سیگاری به 
صورت معنی داری باالتر از افراد بدون مصرف دخانیات است.

وی همچنین درخصوص روند بهبودی در سیگاری های مبتال 
به کرونا گفت: سیر بهبودی این افراد پس از ابتال به کرونا 

نسبت به افراد غیرسیگاری طوالنی تر است.

مدیریت  گفت:  ناجا  فرمانده  جانشین 
صحیح و درست افکار عمومی درصد 
باالیی از عملیات ناجا را کاهش می دهد 
لذا در تحلیل افکار عمومی ارائه راهکار و 

مثبت گرایی بسیار مهم است. 
پایگاه  از   ایرنا  شنبه  روز  گزارش  به 
خبری پلیس، سردار » قاسم رضایی« 
در  جمع معاون، مدیران کل و روسای 
ضمن  ناجا  اجتماعی  معاونت  مراکز 
شهدا  خاطره  و  یاد  داشت  گرامی 
خصوصا شهدای ناجا و عرض تبریک به 
مناسبت دهه کرامت و میالد باسعادت 
را در  افکارسازی مثبت  الحجج،  ثامن 

جامعه بسیار مهم دانست.
وی با اشاره به اینکه باید کارها را طوری 
انجام دهیم که دیگران از ما تعریف و 
تمجید کنند نه خودمان، گفت: هر که 
برای مردم و برای خدا صادقانه کار کند 
در دل ها خواهد ماند و عزیز خواهد شد 
نمونه بارز آن سردار رشید اسالم شهید 
حاج قاسم سلیمانی است که محبوبیت 
جهانی پیدا کرد، شما هم در انعکاس 
عملکرد و فعالیت های ناجا بایستی به 

همین نحو عمل کنید.
مدیریت  گفت:  ناجا  فرمانده  جانشین 
صحیح و درست افکار عمومی درصد 

باالیی از عملیات ناجا را کاهش می 
دهد لذا در تحلیل افکار عمومی ارائه 
راهکار و مثبت گرایی بسیار مهم است، 
مثبت  بایستی  جامعه  بر  حاکم  روح 
افکارسنجی،  کنار  در  بنابراین  باشد، 

افکارسازی مثبت حائز اهمیت است.
انتظامی  نیروی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
امروز حافظ دستاوردهای انقالب است، 
اظهار داشت: نیروی انتظامی در حوزه 
جامعه  حرکتی  لوکوموتیو  اجتماعی 
است و این بدان معناست که در حوزه 
های مختلف اجتماعی بایستی شما به 

دنبال مسئول سازی باشید.
اینکه  بیان  با  ناجا  فرمانده  جانشین 

افتخار نیروی انتظامی این است که تابع 
محض والیت فقیه است، گفت: باالترین 
یک  عنوان  به  انتظامی  نیروی  مدال 
سازمان خدماتی - اجتماعی این است 

که پاسدار انقالب اسالمی است.
اجتماعی  معاونت  در  شما  گفت:  وی 
بایستی طوری عمل کنید که هزینه 
آسیب  با  مقابله  بحث  در  مردم  های 
که  چرا  یابد،  کاهش  اجتماعی  های 
امروز نیروی انتظامی ملجاء و سخنگوی 
مردم است و این وظیفه مهم بر عهده 
معاونت اجتماعی به عنوان پل ارتباطی 
فرمانده  است.جانشین  جامعه  با  ناجا 
ناجا با اشاره به حضور مردم در حماسه 

۲۸ خرداد ماه و تقدیر و تشکر از آحاد 
جامعه ابراز امیدواری کرد که ماحصل 
حضور پرشور مردم عزیز انتخاب فردی 
پاسدار انقالب و مورد وثوق والیت فقیه 
باشد.سردار رضایی در ادامه با اشاره به 
نگاه مثبت فرمانده ناجا به حوزه معاونت 
اجتماعی عنوان داشت: سردار »حسین 
اشتری« از عملکرد این معاونت رضایت 
دارد اما این به این معنا نیست که کارها 
صد در صد در حال انجام است لذا فضا 
برای کار در حوزه اجتماعی بسیار است.

وی گفت: هدف فرمانده ناجا این است 
که نیروی انتظامی را یک نیروی مردمی 
معرفی کند، یعنی نیرویی که در کنار 
گفته  به  و  باشد  مردم  همراه  و  مردم 
ای  خامنه  امام  رهبری  معظم  مقام 
باشیم  پلیسی  باید  العالی«  »مدظله 
)مقتدر و مهربان( مقتدر برای افرادی 
که هنجارشکنی می کنند و در مقابل 
قانون می ایستند و مهربان برای اکثریت 
مردم؛ ما بایستی تکیه گاه مردم باشیم.

سردار رضایی با اشاره به بیانیه گام دوم 
انقالب و نیروی انتظامی در تراز انقالب 
عنوان کرد: مجموعه معاونت اجتماعی 
در این حوزه بایستی نقش برجسته ای 

ایفا کند.

رییس انجمن گوارش و کبد ایران گفت: 
۲۵ درصد مردم کشور مبتال به ریفالکس 
معده )برگشت اسید از معده به باال و مری( 
هستند و اضافه وزن و چاقی ابتال به این 
بیماری را در سالهای اخیر تشدید می کند. 
دکتر رضا ملک زاده بهداشت و سالمت 
ایرنا افزود: ریفالکس معده از شایع ترین 
اثر  بر  که  است  گوارشی  های  بیماری 
خوردن غذاهای فست و فود، سس قرمز و 
چای زیاد که در سالهای اخیر میان مردم 
کشور افزایش یافته، بروز می یابد و به دلیل 
بازگشت اسید و شیره معده به داخل مری 
باعث احساس درد قفسه سینه ترش شده 

دهان می شود.
باد  تهوع،  غذا، حالت  گیر کردن  وی، 
گلو و آروغ زدن های مکرر، جمع شدن 
بیش از حد بزاق در دهان و سرفه های 
مکرر بدون علت،  تلخ شدن دهان و 

برگشت آب و مواد غذایی از معده به 
دهان را از دیگر عالیم ریفالکس معده 
عالیم  این  داشت:  اظهار  و  کرد  بیان 
فرد مبتال را آزار می دهد و می تواند 
در فعالیت ها و کارهای روزانه اختالل 
کرد:  تصریح  زاده  کند.ملک  ایجاد 
همچنین افرادی که مبتال به کرونا می 
شوند نیز به ریفالکس معده مبتال شده 
و شکایت زیادی از این بیماری دارند 
که باید تحت نظر پزشک درمان شوند.

۳۰ درصد ایرانیان کبد چرب دارند
این فوق تخصص گوارش و کبد گفت: 
همچنین ۳۰ درصد مردم کشور کبد 
چرب دارند که با رژیم غذایی نادرست و 
چاقی در ارتباط است.وی افزود: چاقی و 
چربی دور شکمی، مقاومت به انسولین و 
مصرف زیاد کربوهیدرات های تصفیه شده 
از مهمترین عوامل خطری هستند که 

باعث بروز عالیم کبد چرب و ابتال به این 
بیماری می شوند، چاقی پیامدهای منفی 
بر روی سوخت و ساز سلولی داشته و 
باعث پیشرفت التهاب کبدی می شود.این 
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه 
داد: افراد با وزن طبیعی نیز در صورتی که 
چربی دور شکم آن ها از مقدار سالم بیشتر 
باشد به اندازه افراد چاق در خطر ابتال به 
این بیماری قرار دارند و باید مراقب بروز 
عالیم کبد چرب باشند، نوشیدنی های 
شیرین به دلیل داشتن میزان قند زیاد 
یکی از مضرترین مواد غذایی در ایجاد 
بیماری هستند. بدن ما انواع قندها را به 
گلوکوز تبدیل می کند که بخشی از آن 
به عنوان سوخت برای عملکرد ارگان ها 
مورد استفاده قرار می گیرد. مشکل اما 
جایی آغاز می شود که بدن گلوکز مازاد 
نیاز خود را به چربی تبدیل می کند و این 

چربی های اضافی در کبد ذخیره  خواهند 
شد.به گفته ملک زاده، مقاومت به هورمون 
انسولین به عنوان عامل اصلی در بروز و 
شمار  به  چرب  کبد  بیماری  پیشرفت 
می رود. مقاومت به انسولین باعث عدم 
توانایی ورود آن به سلول ها شده که این 
مسئله به افزایش قند خون و دیابت منجر 
می شود.وی خاطرنشان کرد: پرخوری، 
بی تحرکی و چاقی به ویژه چاقی شکمی 
طی سالهای اخیر  میان مردم به سرعت 
افزایش یافته و  بیماری کبد چرب سهم 
عمده ای در سکته های قلبی و مغزی و 
مرگهای زودرس دارد.  بر اساس گزارش 
وزارت بهداشت، ۶۴ درصد از افرادی که 
بر اثر کبد چرب در کشور فوت می کنند، 
کمتر از ۷۰ سال دارند و ۲۲ درصد آن ها 
زیر ۵۰ سال هستند  و دچار مرگ خیلی 

زودرس می شوند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
گفت:  کشور  پزشکی  نظام  سازمان 
سالمت  بخش  به  آمریکا  تحریم های 
و  کرد  وارد  جدی  آسیب  کشور 
هزینه های دولت و مردم را در این حوزه 
افزایش داد. حسین کرمانپور روز شنبه 
در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار 
وجود خودکفایی کشور  با  افزود:  ایرنا 
در تولید دارو، در بحث تامین مواد اولیه 
با مشکل مواجه هستیم و تحریم های 
آمریکا دستیابی به این مواد را گران و 
زمان بر کرده است.وی ادامه داد: بر اثر 
این تحریم ها همچنین بقیه داروهایی 
که وارداتی هستند نیز با افزایش هزینه 
خرید و کمبود مواجه شدند که فشار 
آن بر بیمه ها و خانواده بیماران وارد شد.

کرمانپور تصریح کرد:  چنانچه تحریم 
ها اعمال نمی شد، اکنون از بسیاری 
سبقت  سالمت  حوزه  در  کشورها  از 
تحریم ها  دلیل  به  اما  بودیم  گرفته 

روزی  شبانه  تالش های  وجود  با 
تجهیزات  نظر  از  سالمت،  مدافعان 
کشورهای  برخی  درمانی،  امکانات  و 
منطقه که در حوزه سالمت فرسنگ 
ها از ما عقب بودند اکنون از ما پیش 

افتاده اند.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
گفت:  کشور  پزشکی  نظام  سازمان 
جامعه پزشکی و درمانی کشور با عشق 

و عالقه کشتی سالمت ایران را نه تنها 
روی آب بلکه در تراز باالتر نگه داشته  
و مسئوالن عالی رتبه نظام باید تحلیل 
کنند که قیمت در صحنه بودن را چه 
کسی باید پرداخت کند؟  دولتمردان 
شرق و غرب هم که دستی در تحریم ها 
دارند در قرن علم و دانش باید به این 
یک  تحریم  که  برسند  کلیدی  نکته 
دولت، تحریم ملت است و آسیب نهایی 

آن چه بسا از جنگ گرم بدتر و فراتر 
یکجانبه  تحریم های  گفت:  باشد.وی 
آمریکا، بخش خصوصی سالمت کشور 
را تحت تاثیر قرار داد زیرا درآمد این 
بخش به ریال و هزینه ها به دالر بود، 
بخش  به  که  جدی  آسیب  بر  عالوه 
خصوصی وارد کرد،  هزینه های سالمت 
در بخش دولتی را نیز افزایش یافت که 
بیت المال  جیب  از  نیز  ها  هزینه  این 
داد:  ادامه  می شد.کرمانپور  پرداخت 
مشکالت پدید آمده از تحریم ها اکنون 
بر کیفیت خدمات تاثیر گذاشته و در 
آسیب  باعث  روند،  این  ادامه  صورت 
بیماران نیز می شود. به عنوان مثال اگر 
تهیه دستگاه »ام آر آی« یا »سی تی 
اسکن« با مشکل مواجه شود، مشکالتی 
اما  می کند  ایجاد  تشخیص  بحث  در 
زمانی که دستگاه دیالیز به دلیل نبود 
قطعه یا فرسایش غیرفعال شود جان 

بیمار را به خطر می اندازد.

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش با 
اشاره به برخی مصادیق تعارض منافع 
تعارض  گفت:  پرورش  و  آموزش  در 
منافع یکی از چالش های جدی است و 
به  را  امیدوارم دولت و وزیر آینده آن 

عنوان خط قرمز درنظر داشته باشد. 
ابراهیم سحرخیز در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به اینکه دامنه تعارض منافع را 
نباید محدود به مدرسه داری مسئوالن 
به  وابسته  سازمان های  گفت:  کرد، 
آموزش و پرورش و دستگاه های تابعه 
باید مشمول قانون تعارض منافع قرار 
منافع  تعارض  مدیریت  قانون  بگیرند. 
همه بخش های کشور را در بر می گیرد.

وی افزود: به عنوان مثال درباره صندوق 
ذخیره فرهنگیان باید اطالعات صندوق 
شفاف و دقیق به استحضار اعضا برسد 

می شوند  کارگیری  به  که  مدیرانی  و 
خودشان مصداق تعارض منافع نباشند. 
به  وابسته  شرکت های  مدیریت  نباید 
صندوق را به یک گروه، قشر و استان 
خاصی بدهیم. بررسی ها نشان می دهد 
برخی شرکت های اقماری هنوز توسط 
و  می شود  اداره  بازنشسته   مدیران 
یا کسی که سال ها کار کرده به علت 
بستگی که به کارکنان ستادی داشته 
نفوذ  وابسته  شرکت های  برخی  در 
کرده است.این یک نوع رانت است که 
به  الزم  احراز صالحیت  بدون  افرادی 
صرف داشتن ارتباط در برخی شرکت ها 
منصوب شوند.این استاد دانشگاه با بیان 
اینکه در سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی نیز همینگونه است و باید به 
تعارض منافع در این سازمان به طور 

ویژه توجه کرد گفت: در حوزه تولید 
می تواند  درسی  کمک  کتب  و  محتوا 
زیرا  باشد  داشته  وجود  رانت هایی 
آموزشگاه های  و  کنکور  به  موضوع 
خصوصی مرتبط می شود و نباید اجازه 
دهیم برخی مولفان موسسات کنکوری 
استفاده  رانت  این  از  و  بگیرند  ارتباط 
عنوان  به  داد:  ادامه  کنند.سحرخیز 
مثال، اگر مولفی کتاب درسی را قبل 
از اینکه بیرون بیاید در اختیار ناشری 
قرار دهد و کتب کمک درسی و کتاب 
کارش زودتر در بازار توزیع شود مصداق 
تعارض منافع است. قرار نیست مدارس 
حیاط خلوت موسسات کنکوری باشند؛ 
آن هم موسساتی که سود سرشاری از 
آنکه  بدون  می برند  پرورش  و  آموزش 
مالیات بدهند. البته گویا اخیرا مجلس 

این  باره مصوبه ای داشته که  این  در 
موسسات هم مشول مالیات شوند.وی 
به وجود تعارض منافع در بخش مدارس 
دور  راه  از  آموزش  مراکز  و  غیردولتی 
هم اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال 
مدارس  موسسان  به  کمک  صندوق 
غیردولتی دایر شده است و با وجود 
از محل بودجه ۱۴۰۰  اعتباری  آنکه 
هنوز  شده  داده  اختصاص  آن  به 
و  است  نشده  توزیع  موسسان  میان 
ندارد.  وجود  زمینه  این  در  شفافیت 
به  مذکور  قوانین  و  بخشنامه ها  باید 
گونه ای اجرا شوند تا کسانی که در 
یک منصب مدیریتی فعالیت می کنند 
نداشته  آنجا  در  منافعی  خودشان 
خاطر  آزرده  را  معلمان  زیرا  باشند، 

می کند.

جانشین فرمانده ناجا:

مدیریت صحیح افکار عمومی درصد باالیی از عملیات ناجا را کاهش می دهد

رییس انجمن گوارش و کبد ایران:

25 درصد مردم ایران به ریفالکس معده مبتال هستند

مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی:

تحریم های آمریکا آسیب جدی به بخش سالمت کشور وارد کرد

قرار نیست مدارس، حیاط خلوت موسسات کنکوری باشند
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درد مشترک راهنمایان در ایران و ترکیه
به دنبال ۱۹ ماه بیکاری راهنمایان گردشگری در سراسر 
جهان، در ترکیه راهنمایان گردشگری از رییس جمهور این 
بقای شغل ۹  برای  را  کشور درخواست کردند، حمایت ها 

هزار راهنما، گسترش دهد. 
به گزارش ایسنا، در ایران ۱۴ هزار راهنمای گردشگری 
تنها حمایت  بیکار شده اند و  با همه گیری ویروس کرونا 
از آن ها تخصیص ۲۰ میلیون وام با بهره ۱۲ درصد بوده 
است. اکنون که سر رسید بازپرداخت این تسهیالت فرا 
رسیده، بسیاری از آن ها با چالش مواجه شده اند. برخی 
از راهنمایان گردشگری معتقدند این وام بیشتر از آن که 
که  درحالی  کرده،  بدهکار  باشد،  داشته  حمایتی  جنبه 

بیکاری آن ها ادامه دارد.
مهدی عباسی ـ کارشناس گردشگری ـ با اشاره به وضعیت 
اخیر  اظهارات  به  ترکیه  در  گردشگری  راهنمایان  مشابه 
سوات تورال ـ رییس انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه 
)TUREB( ـ پرداخت. او گفته است: راهنمایان گردشگری 
ترکیه به دلیل کاهش گردشگر، یکی از بخش هایی است 
که تحت تأثیر اپیدمی کرونا، ۱۹ ماه با بیکاری دست وپنجه 

نرم کرده اند.
را  جهان  اگرچه  کرونا،  همه گیری  این که  یادآوری  با  تورال 
تحت تأثیر قرار داد، ولی بیشترین ضربه را به گردشگری وارد 
کرد، به طوری که تنها افرادی برای طوالنی مدت بیکار ماندن، 

راهنمایان گردشگری بودند.
سال ۲۰۱۹  آخر  ماه  پنج  در  این که  به  توجه  با  افرود:  وی 
فصل گردشگری به پایان رسیده بود، در حقیقت روند بیکاری 
راهنمایان گردشگری پنج ماه قبل از همه گیری کرونا شروع 
شده بود. با این تفاسیر فعاالن گردشگری ما تقریباً ۱۹ ماه است 

که با بیکاری دست وپنجه نرم می کنند.
 تورال اظهار کرد: با تالش های انجمن راهنمایان گردشگری 
و  فرهنگ  وزیر  ارسوی،  نوری  محمت  حمایت  و  ترکیه 
گردشگری ترکیه مقرر شده بود تمامی راهنمایان از کمک 
مالی مربوط به راهنمایان گردشگری بهره مند شوند، ولی 
از  سوم  یک  که  است  شده  باعث  گردشگر  کاهش  تداوم 
کسانی که متقاضی دریافت وام پشتیبانی برای راهنمایان 
گردشگری در آوریل ۲۰۲۰ بودند، با تداوم هفت ماه بیکاری 

نتوانند اقساط این وام را به دولت برگردانند.
وی ادامه داد: انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه در این 
دوران دریافت هزینه عضویت برای تمدید کارت راهنمایان 
گردشگری را معلق کرد. آن ها سعی دارند به هر نحوی از 
همکاران خود پشتیبانی کنند و با کمترین هزینه آن ها را از 

حرفه اصلی شان منحرف نکنند.
رییس انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه تأکید کرد: بیشتر 
راهنمایان گردشگری حرفه خود را به عنوان خوداشتغالی 
انجام می دهند و در تعریف اصناف قرار نمی گیرند و بیشتر 
آن ها نیز در چتر تأمین اجتماعی قرار ندارند. بنابراین امکان 
استفاده این قشر از کمک هزینه اعالم شده برای اصناف 

میسر نیست.
مهمترین  از  که  ترکیه  گردشگری  راهنمایان  افزود:  وی 
قدرت های نرم این کشور هستند و یکی از ارکان اساسی 
صنعت گردشگری به شمار می آیند و به تعویق پرداخت 
که  می بینیم  ما  دارند.  نیاز  هزینه  کمک  دریافت  و  وام 
کرده  هم  برنامه ریزی  و  اعالم  را  حمایت هایی  ما  کشور 

است.
تورال گفت: تعداد راهنمایان ترکیه به ۹ هزار نفر می رسد، 
امیدواریم رییس جمهور ترکیه دستورالعمل هایی را به عنوان 
کمک هزینه هایی به راهنمایان تخصیص دهد و بازپرداخت 
وام آن ها به تعویق افتد. کمک هزینه ای که در این دوره اعطا 
خواهد شد، هم روحیه همکاران را افزایش می دهد و هم امیدها 
را زنده نگه می دارد و به همکاران ما اجازه می دهد در این 

بخش بمانند.

هشدار شورای سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی
آتش بازار تبریز به جان بازار اصفهان نیافتد

میراث  غیردولتی  سازمان های  هماهنگی  شورای  رییس 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخواست کرد امنیت 
بازار تاریخی اصفهان ارتقاء داده شود تا اتفاق ناگوار بازار تبریز 

تکرار نشود. 
به گزارش ایسنا، الیار عاصمی نژاد در نامه ای به مدیر موقوفه 
صارمیه استان اصفهان که در اختیار این خبرگزاری قرار 
داده، متذکر شد: بازار تاریخی و میدان نقش جهان از جمله 
پذیرای  روزانه  بوده که  ایران و جهان  فرهنگی  ثروت های 
تعداد زیادی از شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی 
آسیب هایی  معرض  در  متعددی  دالیل  به  ولیکن  است، 
اطراف  آتش سوزی حجره های  )نظیر  آتش سوزی  همچون 

میدان در نوروز امسال( قرار دارد.
شورای هماهنگی سازمان های غیردولتی میراث فرهنگی، 
انجمن های حوزه  از  صنایع دستی و گردشگری متشکل 
پیرو  گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
ارتقای امنیت این آثار جهانی و برای جلوگیری از تکرار 
کپسول های  شارژ  درخواست  تبریز،  بازار  اتفاق  ناگوار 
محافظ  کلید  نصب  فرهنگی،  میراث  اهدایی  آتش نشانی 
جان و سیستم اعالم حریق و جابه جایی مشاغل پرخطر 

از این محدوده را دارد.
کشور،  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  رییس  به  نامه  این 
میراث  وزارت  بین الملل  امور  و  وزارتی  حوزه  مدیرکل 
میراث  معاون  دستی،  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
فرهنگی این وزارتخانه، استاندار و تولید موقوفه صارمیه 
اصفهان،  استانداری  بحران  مدیریت  اصفهان،  استان 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره  سرپرست 
دستی، مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
مردم نهاد  تشکل های  و  مجامع  امور  دفتر  مدیرکل  و 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت 

رونوشت شده است.
بازار تاریخی اصفهان تاکنون چندین بار طعمه حریق شده 
است که آخرین بار نوروز ۱۴۰۰ بود و بر مطالبه برای اقدام 
فوری و جدی همه دستگاه های متولی برای ایمن سازی این 

میراث ارزشمند بارها تاکید شده است.
آتش سوزی بازار تبریز در سال ۹۸ نیز به گفته فرماندار 
آسیب  بازار  این  کل  مساحت  از  نیم درصد  به  شهر،  این 
این  در  درصد   ۱۰۰ تا   ۵۰ از  مغازه   ۱۲۵ رساند؛ 

آتش سوزی آسیب دیدند.

جایزه جشنواره فیلم ترایبکا نیویورک
 به فیلمساز ایرانی رسید

شاخه های  در  »ترایبکا«  فیلم  جشنواره  بیستمین  برندگان 
مختلف اعالم شد و رضا ریاحی سینماگر ایرانی جایزه بهترین 
انیمیشن کوتاه جشنواره را به خود اختصاص داد. انیمیشن 
فرانسه،  کشور  محصول  ریاحی  رضا  ساخته  نوازنده  کوتاه 
توانست جایزه بهترین انیمیشن کوتاه بیستمین دوره جشنواره 
فیلم »ترایبکا« نیویورک را به خود اختصاص بدهد.رضا ریاحی، 
نقاش و فیلمساز ایرانی پیش از این در انیمیشن معروف و نامزد 
اسکار نان آور )۲۰۱۷( ساخته نورا تومی یکی از کارگردانان 
هنری بود. انیمیشن ۱۵ دقیقه ای نوازنده روایتگر عشق، جنگ 
و دشواری ها در ایراِن قرن سیزدهم میالدی است. اما در سایر 
بخش های این رویداد سینمایی، فیلم »تازه کار« به نویسندگی 
و کارگردانی الورن هاداوی جایزه بهترین فیلم بلند داستانی 
آمریکایی را به خود اختصاص داد و جایزه بهترین فیلم بلند 
داستانی بین المللی هم به  برایتون چهارم به کارگردانی لوان 
کوگاشویلی از گرجستان رسید.بیستمین جشنواره فیلم ترایبکا 
از تاریخ ۹ تا ۲۰ ژوئن )۱۹ تا ۳۰ خرداد( برگزار می شود و 
شامل نمایش۶۶ فیلم از جمله ۵۵ نمایش نخست جهانی است 
و فیلم قصیده گاو سفید به کارگردانی بهتاش صناعی ها یکی 
از فیلم های حاضر در بخش »هفته منتقدین ترایبکا« است.

جشنواره فیلم ترایبکا دو دهه پیش و پس از تحوالت مرتبط با 
حمالت ۱۱ سپتامبر آغاز کرد و اکنون به یکی از جشنواره های 
مهم فیلم های مستقل در جهان تبدیل شده است.رابرت دنیرو 

و جین ُرزنتال بنیانگذاران این جشنواره سینمایی هستند.

شهردار:
 یکصد رشته صنایع دستی در کرمان 

آموزش داده می شود
شهردار کرمان گفت: هم اکنون یکصد رشته آموزشی در ۲۵ 
فرهنگ سرا و خانه های فرهنگ توسط شهرداری با همکاری 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اداره کل فنی 
و حرفه ای ارایه می شود.  سیدمهران عالم زاده  روز شنبه با اعالم این 
مطلب به رسانه ها افزود: اگر در این دوره، تغییر و تحولی در شهر 
می بینیم، ناشی از همراهی و حمایت شورای اسالمی شهر منسجم 
و متشکل از نمایندگان کارشناسی بوده که از طرح ها و برنامه های 
شهرداری حمایت کردند.شهردار کرمان ادامه داد: اگر شورا از 
برنامه های فرهنگی و هنری شهرداری پشتیبانی کند، شهرداری 
هم به عنوان تسهیل کننده می تواند از فعالیت سایر ارگان های دولتی 
و خصوصی در حوزه گردشگری و صنایع دستی حمایت کند.

عالم زاده بر توسعه رشته های صنایع دستی به عنوان زمینه ساز 
اشتغال خرد و پایدار تاکید کرد و اظهار داشت : صنایع دستی، 
ترکیب هنر و صنعت است؛ همان طور که رشتۀ معماری، ترکیب 
مهندسی و هنر است، صنایع دستی هم از درآمیختن خالقیت و 
هنر با ابزار و فن تشکیل شده است.وی، صنایع دستی را یک هنر 
و صنعت با نقش هویتی و فرهنگی، توصیف کرد و یادآور شد: عدم 
نیاز به سرمایه گذاری کالن در صنایع دستی، از ویژگی های این هنر 
است که بدون نیاز به سرمایه های بزرگ در کارگاه های کوچک و 

حتی منازل می شود به تولید محصول اقدام کرد.
شهردار کرمان با اشاره به اینکه فعالیت در عرصۀ صنایع دستی 
به دلیل بوم آورد و در دسترس بودن مواد اولیه، ارزش افزودۀ باالیی 
دارد، افزود: رونق تولیدات مس، فرش و پته در کرمان، به دلیل 
استفاده از مصالح بومی بوده که بها دادن مجدد به این تولیدات 
می تواند ما را به خودکفایی برساند.عالم زاده خاطرنشان کرد: رونق 
صنایع دستی می تواند نقش و تأثیر فراوانی در رشد اقتصادی هر 
شهر و جامعه ای داشته باشد و صادرات محصوالت آن، ارزش افزوده 
مضاعفی را ایجاد می کند.وی بیان کرد: شهرداری کرمان همچنین 
در زمینۀ حمایت از فعاالن صنایع دستی با مشارکت در بازاریابی 
تولیدات آن ها به راه اندازی پویش های مختلف فروش و ساخت 
مستندهای مختلف ازجمله مستند پته کرمان اقدام کرده است.

عالم زاده  با اشاره به تالش برای معرفی فرش کرمان، خاطرنشان 
کرد: شهرداری همچنین با اداره کل میراث فرهنگی و اتاق بازرگانی 
استان جهت ثبت کرمان به عنوان شهر ملی صنایع دستی، مشارکت 
داشته که موجب جذب کمک های کشوری و فراهم سازی زمینۀ 
ثبت جهانی کرمان به عنوان شهر صنایع دستی می شود.شهردار 
کرمان با اشاره به راه اندازی بازارچه های محلی، باززنده سازی و 
راه اندازی بازارچه صنایع دستی ›قلعه محمود‹ با همکاری شهرداری 
و میراث فرهنگی استان، بیان کرد: یکی از بزرگ ترین فروشگاه های 
صنایع دستی کشور با عنوان ›دست آفرین‹ با همکاری صندوق ملی 
کارآفرینی و شهرداری کرمان، ظرف روزهای آینده به بهره برداری 
می رسد که راه اندازی این فروشگاه به فروش بیشتر تولیدات صنایع 
دستی و تبادل آثار در سطح ملی و تقویت بازار صنایع دستی 

کرمان کمک خواهد کرد.

سینماگر ایرانی برنده جشنواره فیلم ترایبکا شد 
برندگان بیستمین جشنواره فیلم »ترایبکا« در شاخه های 
مختلف اعالم شد و رضا ریاحی سینماگر ایرانی جایزه بهترین 
انیمیشن کوتاه جشنواره را به خود اختصاص داد. انیمیشن 
کوتاه »نوازنده« ساخته رضا ریاحی محصول کشور فرانسه، 
توانست جایزه بهترین انیمیشن کوتاه بیستمین دوره جشنواره 
فیلم »ترایبکا« نیویورک را به خود اختصاص بدهد.رضا ریاحی، 
نقاش و فیلمساز ایرانی پیش از این در انیمیشن معروف و 
نامزد اسکار »نان آور« )۲۰۱۷( ساخته »نورا تومی« یکی از 
کارگردانان هنری بود. انیمیشن ۱۵ دقیقه ای »نوازنده« روایتگر 
عشق، جنگ و دشواری ها در ایراِن قرن سیزدهم میالدی 
است. اما در سایر بخش های این رویداد سینمایی، فیلم »تازه 
کار« به نویسندگی و کارگردانی »الورن هاداوی« جایزه بهترین 
فیلم بلند داستانی آمریکایی را به خود اختصاص داد و جایزه 
بهترین فیلم بلند داستانی بین المللی هم به  »برایتون چهارم« 

به کارگردانی  »لوان کوگاشویلی« از گرجستان رسید.
ژوئن   ۲۰ تا   ۹ تاریخ  از  ترایبکا  فیلم  جشنواره  بیستمین 
)۱۹ تا ۳۰ خرداد( برگزار می شود و شامل نمایش۶۶ فیلم 
از جمله ۵۵ نمایش نخست جهانی است و فیلم »قصیده 
از فیلم  گاو سفید« به کارگردانی بهتاش صناعی ها یکی 
است. ترایبکا«  منتقدین  »هفته  بخش  در  حاضر  های 

تحوالت  از  پس  و  پیش  دهه  دو  ترایبکا  فیلم  جشنواره 
مرتبط با حمالت ۱۱ سپتامبر آغاز کرد و اکنون به یکی از 
جشنواره های مهم فیلم های مستقل در جهان تبدیل شده 
است.»رابرت دنیرو« و »جین ُرزنتال« بنیانگذاران این جشنواره 

سینمایی هستند.

اطالع رسانی  و  مطبوعاتی  امور  معاون 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره 
به نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ دینی 
برای  اظهار کرد: دهه کرامت فرصتی 
گفتمان  سازی و بازخوانی سیره ائمه)ع( 

در سطح رسانه محسوب می شود. 
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از ستاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشور، محمد خدادی با اشاره 
فرهنگ  ترویج  در  رسانه ها  نقش  به 
رضوی  سیره  ویژه  به  )ع(  اهل بیت 
اظهار کرد: رسانه قدرت تولید، تبیین 
و در عین حال  داشته  نشر محتوا  و 
می تواند گفتمان ساز هم باشد، سیره 
ترویج  و  تبیین  تا زمانی که  ائمه)ع( 
نگرفته  قرار  جامعه  اولویت   نشود  در 
و مصداقی برای زندگی جاری جامعه 
که  نمی دانند  مردم  زیرا  بود  نخواهد 
این سیره در چه بخش هایی از زندگی 

آنها تاثیرگذار است.

معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی 
ادامه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
داد: شاخص هایی همانند رضایت مندی، 
موفقیت، پیشرفت و... برگرفته از ماهیت 
انسان ها است اما اینکه ذهن افراد الهی 
باشد تا در مسیر صحیح حرکت کنند 
امر مهم و درستی است؛ در این شرایط 
رفتار، اعمال و شاخص هایی که منجر به 

تعالی می شود باید مدنظر قرار گیرد زیرا 
تعالی بشر ریشه در افکار او دارد.

وی افزود: ایامی همچون دهه کرامت 
فرصت خوبی است که رسانه ها فرهنگ 
و سیره اهل بیت)ع( را بازخوانی کنند، 
به دنبال آن در تبیین، ترویج و نشر و 
همچنین گفتمان سازی فرهنگ و سیره 
 اهل بیت)ع( رسانه می تواند نقش مهم و 

در عین حال گفتمان ساز را ایفا کند.
خدادی در مورد تاثیر استفاده از مدل 
مناظره که امام رضا)ع( داشت، اظهار 
کرد: مناظره یعنی بستر قرار دادن دو 
مردم،  برای  و  مردم  منظر  در  دیدگاه 
که  می کند  ترویج  را  مناظره  کسی 
بداند گفتمان قوی و تسلط بر مفاهیم 
قدرت  این  دارد،  خود  دیدگاه های  و 
مورد  باید  حالت  بهترین  در  نهادینه 

قضاوت مردم قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: هرجا که گفتمان 
تضاربی و پاسخ به سوال وجود داشته 
باشد بسیاری از مسایل و ابهامات پاسخ 
داده می شود و این بهترین فرصت برای 
لحظه  این  در  است،  واقعیت ها  کشف 
تبدیل  اقناع  به  مردم  باور  که  است 
می شود و به دنبال آن اقناع به اطالعات 
و اطالعات به باور و باور به اقناع تبدیل 
به  شود  قانع  کسی  وقتی  و  می شود 

بخشی از موضوع تبدیل خواهد شد.

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
نامه هایی به استاندار  صنایع دستی در 
خوزستان نقشه محدوده، عرصه، حریم 
اثر  و معماری ۱۰  و ضوابط حفاظتی 
فرهنگی تاریخی در این استان را ابالغ 
کرد. به گزارش ایرنا، علی اکبر مونسان، 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
نامه هایی به استاندار  صنایع دستی در 
خوزستان نقشه محدوده، عرصه، حریم 
اثر  و معماری ۱۰  و ضوابط حفاظتی 
فرهنگی تاریخی در این استان را ابالغ 
کرد.در این نامه به استاندار خوزستان 

آمده است: 
قانون   ۳ ماده  از   ۱۲ بند  اجرای  »در 
میراث فرهنگی  سازمان  اساسنامه 
کشور مصوب ۱۳۶۷ و مواد مربوطه از 
»قانون راجع به حفظ آثار ملی« مصوب 
آن،  اجرایی  نظام نامه  و   ۱۳۰۹ سال 
نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط 
حفاظتی و معماری مربوط به آثار ملی 
فرهنگی تاریخی »تل رضوان« واقع در 
 ۳۰۹۹۴ شماره  به  که  رامشیر  شهر 

آثار  فهرست  در   ۱۶/۶/۱۳۹۱ مورخ 
ملی ایران به ثبت رسیده است، ابالغ 

می شود. 
تحت  مذکور  آثار  حریم  محدوده 
حفاظت و نظارت این وزارتخانه است 
و هرگونه دخل و تصرف در محدوده 
حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر، 
کتاب  از  لغایت ۵۶۹  مواد ۵۵۸  برابر 
پنجم قانون مجازات اسالمی »تعزیرات 
و مجازات های بازدارنده« جرم محسوب 
می شود و مرتکب مشمول مجازات های 

قانونی خواهد شد.«
دیگر  مشابه  نامه  در هشت  همچنین 
نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط 
حفاظتی و معماری مربوط به ۹ اثر ملی 
فرهنگی تاریخی به استاندار خوزستان به 

شرح زیر ابالغ می شود: 
۱. »خرابه های یک شهر- ایوان کرخه 
)بازنگری( واقع در شهرستان شوش به 

شماره ۴۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۱۰، 
شهرستان  در  واقع  »چغابنوت«   .۲
روستای  چغامیش  دهستان  دزفول، 

مورخ   ۳۲۳۲ شماره  به  باال  بنوت 
 ،۲۵/۱۲/۱۳۷۹

۳. »محوطه باستان شناختی تپه مندنی 
)موندنی(« واقع در شهرستان گتوند به 

شماره ۳۱۸۶۱ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۶، 
۴. »محوطه باستان شناختی تپه رغیوه 
الف« واقع در شهر هفتکل به شماره 

۳۱۸۵۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۶، 
۵. »محوطه باستان شناختی تپه رغیوه 
شماره  به  هفتکل  شهر  در  واقع  ب« 

۳۱۸۵۸ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۶، 
منجیق«  تاریخی  شهر  »بقایای   .۶
واقع در شهرستان باغ ملک به شماره 

۳۲۸۶۱ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۸، 
در  واقع  پادشاهی«  نهر  ۷. »مجموعه 
مورخ   ۸۸۸۲ شماره  به  گتوند  شهر 

 ،۱۰/۳/۱۳۸۲
۸. »تپه قلعه تل« واقع در شهر باغ ملک 

به شماره ۹۹۶۱ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲، 
۹. »گورستان و زیارتگاه شهسوار« واقع 
مورخ  شماره ۲۵۹۶  به  ایذه  شهر  در 

.۲۷/۱۱/۱۳۷۸

بهروز مبصری در نقد جشنواره موسیقی 
فجر چنین بیان می کند: »اگر تحقیق 
کوچکی داشته باشیم، متوجه خواهیم 
شد خیلی از شرکت کنندگان جشنواره 
گویی  و  آشنایان  دوستان،  از  فجر 
یا  و  داوران  شاگردان  از  و  نورچشمی 
برگزارکنندگان جشنواره هستند که به 

برای  فراخوان جشنواره  انتشار  محض 
حضور در آن اقدام و شرکت می کنند. 

در  موسیقی  فعال  و  پژوهشگر  این 
جشنواره  نقد  در  ایسنا  با  مصاحبه 
همه  از  اول  گفت:  فجر  موسیقی 
ضعیف  فجر  جشنواره  اطالعرسانی 
وقت ها  دلیل که خیلی  این  به  است؛ 

به  دیر  برگزاری جشنواره خیلی  خبر 
و  می شود  ابالغ  شهرستان ها  ارشاد 
اطالعی،  بی  دلیل  به  گروه ها  بیشتر 
موفق به حضور در جشنواره نمی شوند.

او به حرف هایش اضافه کرد: افرادی هم 
که مطلع هستند یا با دفتر موسیقی و 
بنیاد رودکی در ارتباط هستند مدتی 

مانده به برگزاری جشنواره، از آنجایی 
دارند،  اطالع  آن  برگزاری  زمان  از  که 
و  داشته  فرصت  آن  در  حضور  برای 
نفرات خود را به جشنواره می فرستند. 
ندرت  به  تهران  اطراف  شهرهای  ولی 
موفق به حضور در جشنواره موسیقی 

فجر می شوند.

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
در  اثر   ۱۰ ثبت  مراتب  صنایع دستی 
فهرست میراث فرهنگی-تاریخی ملی را 

به استاندار فارس ابالغ کرد. 
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث 
آریا، علی اصغر مونسان در نامه ای به 
عنایت اهلل رحیمی استاندار فارس نوشت: 
قانون  واحده  ماده  ج  بند  اجرای  در 
تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور 
مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسالمی 
و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه 
مصوب  کشور  میراث فرهنگی  سازمان 
۱۳۶۷ مجلس شورای اسالمی مبنی بر 
ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول 
فرهنگی-تاریخی کشور در فهرست آثار 
ملی و فهرست های ذی ربط، مراتب ثبت 
اثر فرهنگی تاریخی  خانه جمال تیره 
فارس، شهرستان  استان  در  واقع  گل 
شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، بافت 
زند،  خان  کریم  خیابان  شیراز،  قدیم 
تشریفات  طی  از  پس  که   ۱۸ کوچه 
مورخ  شماره ۳۳۱۵۳  به  الزم  قانونی 
۱۴/۷/۹۹ در فهرست آثار ملی ایران به 

ثبت رسیده، ابالغ می شود. 
اثر مذکور )خانه جمال تیره گل( تحت 
حفاظت و نظارت این وزارت است و هر 
گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی 
هویت  تغییر  یا  تخریب  به  منجر  که 
آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از 
کتاب پنجم قانون مجازات های اسالمی، 

تعزیرات و مجازات های بازدارنده، جرم 
مشمول  مرتکب  و  می شود  محسوب 
مجازات های قانونی خواهد شد و مرمت 
و بازسازی اثر صرفاً با تأیید و نظارت این 

وزارت ممکن خواهد بود. 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
صنایع دستی همچنین مراتب ثبت ملی 
۹ اثر فرهنگی-تاریخی دیگر را به شرح 

زیر به استاندار فارس ابالغ کرد:
بقایای پل آسعدی واقع در شهرستان 
دهستان  درودزن،  بخش  مرودشت، 
ابرج، ۲ کیلومتری جنوب غرب روستای 
مورخ   ۳۲۵۷۲ شماره  به  حسام آباد 

۱۹/۵/۹۸
زورخانه آستانه واقع درشهر شیراز، بافت 
قدیم، خیابان آستانه، جانب غربی بقعه 
سید عالالدین حسین، زورخانه آستانه 

به شماره ۳۲۶۲۲ مورخ ۲۴/۶/۹۸
محوطه قلعه غیاث واقع در شهرستان 

المرد به شماره ۳۳۰۷۱ مورخ ۱۹/۵/۹۹
بانک ملی الرنو )میراث معماری معاصر( 
بخش  الرستان،  شهرستان  در  واقع 
مرکزی، شهر جدید الر، بلوار فرهنگ، 
نبش میدان طاووس به شماره ۳۳۰۶۹ 

مورخ ۱۹/۳/۹۹
در  واقع  بمشق   آبرسانی  تاسیسات 
مرکزی،  بخش  کازرون،  شهرستان 
شمال شرقی شهر کازرون، دره دشتک 
دوان، چشمه حوض بیدی و سیستم 
آبرسانی بمشق به شماره ۳۳۰۷۰ مورخ 

۱۹/۵/۹۹
قلعه شیریان واقع در شهرستان المرد 

به شماره ۳۳۰۷۲ مورخ ۱۹/۵/۹۹
قلعه مسجدو واقع در شهرستان المرد 

به شماره ۳۳۰۷۳ مورخ ۱۹/۵/۹۹
قلعه لیت واقع در شهرستان المرد به 

شماره ۳۳۰۷۴ مورخ ۱۹/۵/۹۹
در  واقع  فاضل  ده  آبرسانی  سیستم 

مرکزی،  بخش  نی ریز،  شهرستان 
دهستان رستاق، ۴.۸ کیلومتری شمال 
شماره  به  فاضل  ده  روستای  شرق 

۳۳۱۱۰ مورخ ۱۰/۵/۹۷
و  آیین نامه  طبق  ایرنا،  گزارش  به 
دستورالعمل های مصوب، شورای ملی 
شرایط  تصویب  و  بررسی  آثار،  ثبت 
آثار  آثار در چهار حوزه  ثبت  ارزش  و 
فرهنگی(،  تاریخی  )اماکن  غیرمنقول 
اشیا  و  فرهنگی  )اموال  منقول  آثار 
بدیع  )مناظر  طبیعی  آثار  تاریخی(، 
طبیعی-  محوطه های  جغرافیایی، 
تاریخی، پدیده ها و نمونه های ارزشمند 
آثار  و  زیستگاه ها(  و  جانوری  گیاهی، 
ناملموس )رویدادها، مراسم و آیین های 
معنوی و فرهنگی، آواها و مهارت ها و 
شیوه های پخت غذاهای سنتی و...( در 

فهرست ملی را در بر می گیرد.
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
معاون  شورا،  رییس  صنایع دستی 
میراث فرهنگی نایب رییس و مدیرکل 
دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث 
شورا  دبیر  عنوان  به  معنوی وطبیعی 
صورت  به  آن  جلسات  که  هستند 
دوره ای و بر اساس پرونده های موضوعی 
با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص 
و  صاحب نظران  از  تعدادی  و  حقیقی 
سازمان های  و  دستگاه ها  نمایندگان 
با هر پرونده به صورت متغیر  مرتبط 

تشکیل می شود.

معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ:

دهه کرامت فرصت مناسبی برای بازخوانی سیره ائمه )ع( از سوی رسانه ها است

ابالغ نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط معماری ۱۰ اثر به استاندار خوزستان

در نامه هایی از سوی وزیر میراث فرهنگی؛

مراتب ثبت ملی ۱۰ اثر فرهنگی تاریخی به استاندار فارس ابالغ شد

فرهنگی

برگزیدگان جشنواره فجر را به حال خود رها نکنید
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ملی پوش پاراوزنه برداری: 
در توکیو رکوردشکنی می کنم

پاراوزنه برداری قهرمانی جهان گفت: همه  دارنده مدال طال 
تالشم کسب بهترین نتیجه در بازی های پارالمپیک توکیو 

است و به رکوردشکنی هم فکر می کنم. 
» روح اهلل رستمی« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
با بیان اینکه پارالمپیک عرصه رقابت  بهترین ها است اظهار 
داشت: هشت سال پیش در المپیک لندن با وجود سن کم 
توانستم مدال نقره را برای کاروان ایران کسب کنم. اما شرایط 
بسیار متفاوت شده و ۹ سال از آن زمان می گذرد. به دنبال آن 
هستم که در توکیو بهترین مدال را کسب کنم. اکنون بیش 
از ۳۰ کیلوگرم نسبت به المپیک ۲۰۱۲ لندن افزایش رکورد 
داشتم و در لیست اعزامی نیز شانس مدال طال به شمار خواهم 
رفت. باید تالش خود را بیشتر کنم تا پاسخ اعتماد مسووالن 

کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون جانبازان را بدهم.
برای  داد:  ادامه  لندن   ۲۰۱۲ پارالمپیک  نقره  مدال  دارنده 
رسیدن به قله افتخار ورزش، تمرینات منظم و برنامه هدفمند 
الزم است و این تمرینات اکنون زیر نظر »علی اصغر رواسی« 
ادامه  اعزام به توکیو  تا  برگزار می شود و به صورت متناوب 
خواهد داشت. اکنون نیز تمرینات در شهر الهیجان در استان 
گیالن برگزار می شود و تالش بر این است که ما پیش از اعزام 

به باالترین میزان آمادگی برسیم. 
رستمی که رکوردار جهان در دسته ۸۰ کیلوگرم است گفت: 
در مسابقات جهانی تایلند توانستم رکوردی که متعلق به یکی 
از قهرمانان ملی ایران بود را بشکنم و خود رکورددار این دسته 
شوم. پیش از من مجید فرزین با مهار ۲۴۰ کیلوگرم توانسته 
اما در حال حاضر من  از آن خود کند  بود رکورد جهان را 
با ۲۴۱ کیلوگرم رکورد دار هستم. البته تالشم این است که 
رکورد جدیدی را به نام خودم ثبت کنم اما رکوردشکنی نیاز 
به شرایط و آمادگی دارد. در توکیو اگر شرایط فراهم شود برای 

شکستن رکورد اقدام خواهم کرد.
 روح اهلل رستمی یکی از نفرات اعزام به پارالمپیک توکیو است 
که در لیست اولیه کمیته ملی پارالمیک در جرگه ورزشکاران 
شانس کسب مدال طال قرار گرفته است. رستمی که مدال نقره 
پارالمپیک لندن را در کارنامه دارد در مسابقات جهانی تایلند با 
مهار وزنه ۲۴۱ کیلوگرم ضمن شکستن رکورد جهان توانست 

مدال طال را از آن خود کند.
نماینده  برگزار شد  اردیبهشت  رقابت ها که هفدهم  این  در 
گرجستان با ۱۹۰ کیلوگرم و نماینده تایلند با ۱۶۲ کیلوگرم به 

عناوین دوم و سوم رسیدند.

کلهر: 
امید زیادی به سومین حضور پیاپی در جام 

جهانی داریم

با اشاره به موفقیت تیم ملی در  ایران  پیشکسوت فوتبال 
امید  تیم  این  با  گفت:  قطر  جهانی ۲۰۲۲  جام  مقدماتی 
زیادی برای سومین حضور پیابی در جام جهانی را داریم. 
ایران در این دوره یکی از بهترین تیم های ملی چند دهه 

اخیر را دارد. 
»محمود کلهر« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در 
خصوص صعود تیم ملی فوتبال ایران به مرحله دوم مقدماتی 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اظهار داشت: روزهای نخست انتخاب 
سرمربی تیم ملی با حرف و حدیث های زیادی همراه بود اما 

او با انتخاب هوشمندانه دستیاران نتایج درخشانی را رقم زد.
وی ادامه داد: یک تدبیر هوشمندانه بود و پاسخ بسیاری از 
انتقادات را داد. حضور باقری و هاشمیان روی نیمکت تیم ملی 
بسیار مهم بود. لذا این کار اسکوچیچ را باید یکی از تدابیر 
هوشمندانه او قلمداد کنیم. البته این سرمربی با بازی خوانی و 
به کار گیری بازیکنان بزرگ در تیم ملی توانست حریفان را از 

پیش رو بردارد.
او ادامه داد: عراق تیم بسیار خوبی بود اما ایران هوشمندانه 
بازی را کنترل کرد و این نشان از بزرگی بازیکنان ایران دارد. 
بازیکنان با تجربه و میدان دیده ای داریم که در لیگ های معتبر 

جهان توپ می زنند.
کلهر اظهار داشت: این بازیکنان قدرت تغییر نتیجه را دارند و 
می توانند برای هر حریفی خطرساز باشند. زوج آزمون و طارمی 
را داریم که بسیار هماهنگ هستند و این یعنی امیدواری برای 
مرحله بعد که تیم های به نسبت قدرتمندی حضور دارند. با 
این تیم می شود امیدوار بود که برای سومین مرتبه پیاپی به 

جام جهانی صعود کنیم.
پیشکسوت فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: در نیمکت نیز 
یک تیم کامل داریم بازیکنان خوبی در نیمکت ذخیره حضور 
دارند و از بهترین های ایران به شمار می روند. تیم ملی در این 
دوره یکی از بهترین تیم های ملی چند دهه اخیر است. برای 
صعود و نتیجه گیری در جام جهانی باید روی ظرفیت این 

بازیکنان حساب باز کنیم.
تیم ملی فوتبال ایران سه شنبه هفته گذشته با نتیجه یک بر 
صفر بر تیم ملی عراق غلبه کرد و به عنوان تیم نخست گروه 
سوم به دور بعد مسابقات مقدماتی جام جهانی صعود کرد. تک 

گل این بازی را سردار آزمون در نیمه نخست به ثمر رساند.

یورو ۲۰۲۰؛
»مودریچ« بهترین بازیکن دیداربرابر 

جمهوری چک شد
»لوکا مودریچ« سرگروه تیم ملی کرواسی بهترین بازیکن دیدار 

تیمش برابر جمهوری چک شد. 
به گزارش ایرنا؛ تیم های کرواسی و جمهوری چک در هفته 
دوم رقابت های یورو ۲۰۲۰، از گروه چهارم این مسابقات برابر 
یکدیگر به میدان رفته و با تساوی یک بر یک از زمین خارج 

شدند.
در این دیدار بازیکنان ۲ تیم در تمامی شاخص ها با یکدیگر 
برابر بودند  و این موضوع را آماری که در پایان دیدار از عملکرد  

۲ تیم نیز استخراج شد تایید کرد.
»پاتریک شیک« برای جمهوری چک و »ایوان پریشیچ« برای 

کرواسی در این دیدار گلزنی کردند.
اما کمیته انتخاب کننده بهترین بازیکن این دیدار مودریچ 
هافبک خالق و بازیساز تیم کرواسی را به عنوان بهترین 

بازیکن این دیدار انتخاب و معرفی کرد.

پنج والیبالیست ناشنوای همدانی به اردوی 
تیم ملی دعوت شدند 

پنج والیبالیست ناشنوای همدانی به اردوی ارزیابی و انتخابی 
تیم ملی والیبال بانوان کشور دعوت شدند. 

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اعالم 
این مطلب به خبرنگار ایرنا گفت: »لیال جهانگیری، پریسا 
و  الملکی  عبد  هانیه  دشتستانی،  خدیجه  شمار،  حرمت 
سیده فاطمه موسوی« به نخستین اردوی ارزیابی و انتخابی 
قهرمانی  مسابقات  به  اعزام  برای  بانوان  والیبال  ملی  تیم 

جهان دعوت شدند.
»حمداهلل چاروسایی« افزود: این ازدو از ۲۹ خرداد جاری و به 

مدت یک هفته به میزبانی استان تهران برگزار می شود.
به گفته وی، خوشبختانه ورزش ناشنوایان همدان در رشته های 
مختلف به موفقیت های ارزنده ای طی سال های اخیر دست 
یافته و اکنون در والیبال نیز شاهد حضور پرتعداد استعدادها 

هستیم.
چاروسایی خاطرنشان کرد: مسابقات والیبال ۲۰۲۱ قهرمانی 
جهان تابستان امسال به میزبانی کشور ایتالیا برگزار خواهد شد

کاتانچ عراقی ها را تهدید به شکایت 
به فیفا کرد

به  روز   ۱۰ عراق  فوتبال  ملی  تیم  اسلوونیایی  سرمربی 
فدراسیون فوتبال این کشور فرصت داد که مطالبات او را 
پرداخت کنند. او تاکید کرد که در غیر این صورت به فیفا 

شکایت خواهد کرد. 
به گزارش ایسنا، شکست برابر ایران در انتخابی جام جهانی 
۲۰۲۲ شرایط را برای کاتانچ بحرانی کرد و باعث شد تا این 
مربی با وجود نتایج خوبی که کسب کرده بود از کار برکنار 
شود.روزنامه اسپورت عراق نوشت که کاتانچ در نامه ای که به 
فدراسیون عراق نوشته است ۱۰ روز به آنها فرصت داده تا 
مطالبات او را پرداخت کنند، در غیر این صورت به فیفا شکایت 

خواهد کرد.
برای  جایگزینی  انتخاب  دنبال  به  عراق  فوتبال  فدراسیون 
کاتانچ است و به نظر می رسد که هم چنان کارلوس کی روش 

جدی ترین گزینه برای هدایت عراقی ها است.

رادوشوویچ همچنان دلخور است
با وجود این که باشگاه پرسولیس مبلغی برای پرداخت مطالبات 
دروازه بان کروات خود فراهم کرده است، اما به نظر می رسد این 
دروازه بان به خاطر ناراحتی از رفتار برخی مدیران باشگاه قصد 

بازگشت ندارد. 
باشگاه  مدیران  اخیر  هفته های  در  ایسنا،  گزارش  به 
پرسپولیس تالش زیادی انجام دادند تا نظر رادوشوویچ را 
جلب کرده و این دروازه بان به ایران برگردد و قراردادش را 
فسخ نکند اما به نظر می رسد مدیران پرسپولیس چندان در 

این کار موفق نبوده اند.
هزار   ۱۳۰ از  یورو  هزار   ۷۰ پرسپولیس  که  این  وجود  با 
فراهم  او  بازگشت  برای  را  رادوشوویچ  درخواستی  یوروی 
کرده، اما یک منبع مطلع در باشگاه پرسپولیس به ایسنا 
اطالع داد که مشکل رادوشوویچ صرفا مباحث مالی نیست 
و او از رفتار مدیران باشگاه بسیار ناراحت است و همین امر 
موجب شده در بازگشت به تهران مردد باشد. از طرف دیگر 
همسر گلر کروات هم چندان راضی به بازگشت شوهرش 
نیست و به همین خاطر به نظر می رسد  احتمال بازگشت 

رادوشوویچ بسیار کم باشد.
گفته می شود قرار است رادوشوویچ در ۵ روز آینده تصمیم 
او نامه فسخ قراردادش را به باشگاه داده و  نهایی را بگیرد. 
درصورتی که رونوشت آن را برای فیفا ارسال کند، عمل فسخ 
اگر رادوشوویچ رسما قراردادش را  انجام شده است.  قرارداد 
فسخ کند، با توجه به این که با پرسپولیس سه فصل دیگر 
قرارداد دارد، احتماال پرسپولیس با پرونده ۸۰۰ هزار یورویی 
جدیدی روبه رو می شود. این یعنی پرسپولیس باید مطالبات 
سه فصل آینده گلر کروات را نیز پرداخت کند بدون این که 

از او استفاده کند.
مدیران باشگاه پرسپولیس که خود را میراث دار پرونده های 
گذاشته می دانستند، حاال با رفتارهایی که می کنند درحال 
تدارک پرونده جدید برای سرخ ها هستند که احتماال مدیران 

بعدی برای بستن این پرونده باید تالش کنند.

محرومیت ۴ ساله برای نایب قهرمان 
المپیک ریو در دوومیدانی

یکی از امیدهای کسب مدال آفریقای جنوبی در رشته پرش 
طول به دلیل دوپینگ ۴ سال محروم شد. 

به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری فرانسه،  اتحادیه جهانی 
دوومیدانی اعالم کرد، لوو مونونگونا دارنده مدال نقره پرش 
طول المپیک ریو به دلیل نقض قوانین ضددوپینگ ۴ سال 
از شرکت در رقابت های ورزشی محروم شد و به همین دلیل 

المپیک توکیو را از دست داد.
این ورزشکار که قهرمان جهان در سال ۲۰۱۷ شده بود و  در 
المپیک ریو در سال ۲۰۱۶ دوم شد نمی تواند در ۴ سال آینده 

در هیچ رویدادی حضور داشته باشد.
رکورددار ۳۰ ساله از کشور آفریقای جنوبی می تواند نسبت به 

این حکم به دادگاه عالی ورزش شکایت کند. 
ورزشکاران باید مقامات را از محل مورد نظر خود مطلع کنند تا 

به مسئوالن ضد دوپینگ اجازه دهند آنها را پیدا کنند.
اگر آنها در سال سه بار اطالعات غلط از سکونت خود بدهند یا 
خود را در دسترس افراد کمیته ضددوپینگ قرار ندهد جریمه 

می شوند.

پیروز قربانی سرمربی رایکای بابل شد
پیروز قربانی به عنوان سرمربی جدید رایکا بابل انتخاب 

شد. 
به گزارش ایسنا، پیروز قربانی با عقد قرار دادی ۵/۱ ساله 
هدایت تیم فوتبال رایکای بابل را بر عهده گرفت. پیش از 

این شبیر لطفی هدایت این تیم را برعهده داشت.
رایکا با ۳۴ امتیاز در رده چهادرهم جدول لیگ دسته یک 

فوتبال قرار دارد.

تیم ملی تکواندو زنان ایران با کسب ۶ 
مدال برای نخستین بار به روی سکو 
نایب  عنوان  کسب  به  موفق  و  رفت 
تکواندو  ملی  تیم  شد.  آسیا  قهرمانی 
از  دوره  این  سومی  عنوان  نیز  مردان 

رقابت ها را به دست آورد. 
چهارمین  و  بیست  ایسنا،  گزارش  به 
دوره مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ – 
لبنان با حضور ۱۸۹ تکواندوکار از ۲۱ 
کشور از روز چهارشنبه – ۲۶خردادماه 
در سالن »نوهاد نوفال« بیروت آغاز و 

به پایان رسید.
تیم ملی  این دوره رقابت ها،  پایان  در 
ایران که تاکنون موفق  بانوان  تکواندو 
این رقابت ها نشده  به کسب سکو در 
بود، در این دوره تاریخ سازی کرد و با 
یک مدال طال، یک نقره، ۴ برنز و ۲۶۵ 
امتیاز عنوان نایب قهرمانی قاره کهن را 

به خود اختصاص داد.
با ۳ طال، ۲  کره جنوبی  هوگوپوشان 

نقره، یک برنز و ۵۰۲ امتیاز قهرمان 
شدند؛ ویتنام با یک طال، یک نقره، و 
۱۷۸ امتیاز عنوان سومی را کسب کرد 
و اردن با یک طال و ۱۲۸ امتیاز در رده 

چهارمی قرار گرفت.
مهرو کمرانی نیز عنوان بهترین مربی را 

به خود اختصاص داد.
ناهید  سلطانی،  غزل  اسماعیلی،  نگار 

کیانی، پریسا جوادی، ملیکا میرحسینی 
و زهرا پوراسماعیل در ترکیب تیم بانوان 
قرار داشتند که اسماعیلی قهرمان شد، 
قهرمانی  نایب  سکوی  بر  میرحسینی 
و  جوادی  کیانی،  سلطانی،  و  ایستاد 

پوراسماعیل به مدال برنز رسید.
مهرو کمرانی سرمربی تیم ملی بانوان 
است و فاطمه صفرپور و ریحانه فوالدی 

تکواندو  ملی  هستند.تیم  تیم  مربیان 
با یک طال، یک  مردان کشورمان نیز 
نقره، یک برنز و ۲۰۷ امتیاز بر سکوی 

سومی آسیا ایستاد.
در بخش مردان کره جنوبی با ۲ طال، 
۲ نقره، یک برنز و ۳۸۱ امتیاز قهرمان 
شد؛ ازبکستان با یک طال، ۴ برنز و ۲۳۹ 
امتیاز عنوان نایب قهرمانی را به دست 
نقره،  یک  طال،  یک  با  اردن  و  آورد 
یک برنز و ۲۰۷ امتیاز در رده چهارم 
ترکیب  با  مردان  ملی  گرفت.تیم  قرار 
احمدی،  سروش  هادی پور،  آرمین 
میرهاشم حسینی، امیرمحمد بخشی، 
مهران برخورداری و سجاد مردانی در 
این رویداد حضور پیدا کرد که موفق 
برنز  و  نقره  مدال طال،  به کسب یک 
و  بخشی  مردانی،  توسط  ترتیب  به 
هادی پور شد.هدایت این نفرات برعهده 
و  سرمربی  عنوان  به  عسکری  فریبرز 

وحید عبداللهی به عنوان مربی است.

پس از برگزاری لیگ برتر فوتسال به دو 
شیوه مختلف در سه فصل اخیر، این 
رقابت ها در فصل آتی به شیوه سنتی و 

پیشین برگزار می شود. 
به گزارش ایسنا، از آخرین بار که لیگ 
برتر به صورت دوره ای و در ۲۶ هفته 
از  برگزار شد سه دوره می گذرد. پس 
سال ۹۶  دو دوره لیگ ۹۷ و ۹۸ به 
صورت پلی آف برگزار شد به نحوی که 
۸ تیم برتر راهی پلی آف شده و برای 

قهرمانی جنگیدند.
هم   ۱۴۰۰ سال  تا  که   ۹۹ لیگ  در 
به طول انجامید به دلیل شیوع کرونا 

برگزار  تیمی   ۷ گروه  دو  در  بازی ها 
شد تا تیم های کم تر و سه تیم برتر 
به  قهرمان  تعیین  برای  گروه  هر 
این  جالب  یافتند.  راه  بعد  مرحله 
تیم  دوره  سه  این  تمامی  در  که 
گیتی پسند یک پای قهرمانی بوده اما 
در گام آخر کورس را به مس سونگون 
واگذار کرده است. در چهار دوره اخیر 
که به سه شیوه مختلف برگزار شده 
مس سونگون توانسته عنوان قهرمانی 
را از آن خود کند اما امسال قرار است 

بازی ها به شیوه گذشته برگزار شود.
بر اساس اعالم سازمان لیگ فوتسال 

فصل جدید این رقابت ها از ۷ مرداد 
می شود.  برگزار  تیم   ۱۴ حضور  با  و 
خواهد  طول  به  هفته   ۲۶ بازی ها 
تیمی  رقابت ها  پایان  در  و  انجامید 
که حائز بیش ترین امتیاز باشد عنوان 
قهرمانی را کسب خواهد کرد و دو تیم 
انتهای جدول نیز سقوط می کنند. به 
فوتسال  جهانی  جام  بازی های  دلیل 
و مقدماتی جام ملت های آسیا، لیگ 
در دو برهه با تعطیلی همراه خواهد 
بود و در فیفا دی های پیش رو نیز در 
تدارکاتی،  حریف  شدن  پیدا  صورت 
هم چنین  می شود.  تعطیل  لیگ 

براساس تصمیمی که از لیگ گذشته 
برتر  لیگ  بازی های  شد  گرفته 
فوتسال به صورت فصلی و در دو سال 
برگزار می شود و بدین ترتیب پرونده 
لیگ برتر ۱۴۰۰ نیز در سال ۱۴۰۱ 

بسته خواهد شد.
وقفه های  به  توجه  با  لیگ  سازمان 
به  را  بازی ها  برنامه  دارد  قصد  زیاد 
در  که  کند  اعالم  مقطعی  صورت 
برنامه  قرعه کشی  روز  در  اول  گام 
چهار هفته ابتدایی که پیش از جام 
را  می شود  برگزار  فوتسال  جهانی 

اعالم خواهد کرد.

با  سواری  دوچرخه  فدراسیون  رییس 
ملی  تیم  اردوهای  برگزاری  به  اشاره 
انتخابی  مسابقه  مرحله  دو  گفت:طی 
شدن  سپری  از  پس  و  اردویی  درون 
به  صفرزاده  سعید  مستمر،  اردوهای 
های  بازی  در  ایران  نماینده  عنوان 
در  امیدوارم  و  شد  شناخته  المپیک 
توکیو نماینده شایسته ای برای ما باشد. 
با  گو  و  گفت  در  رشیدی  محمود 
ماه  یک  حدود  افزود:  ایرنا،  خبرنگار 
در  و  ام  آمده  فدراسیون  به  که  است 
تمام تالش خودم  کوتاه  همین مدت 
را  مناسبی  تا فضای  کار گرفتم  به  را 
مورد  در  کنم.  مهیا  ورزشکاران  برای 
در  ایران  سواری  دوچرخه  حضور 
المپیک متاسفانه به دلیل برخی از بی 
تدبیری هایی که وجود داشت ما تنها 
موفق به کسب یک سهمیه شدیم که 
این موضوع برای دوچرخه سواری ایران 
به هیچ عنوان خوب نیست و باید در 
پررنگ  حضور  شاهد  بعدی  دوره های 
ادامه  باشیم.وی  عرصه  این  در  ایران 
داد: سهمیه دوچرخه سواری متعلق به 
ایران ثبت  نام کشور  به  فرد نیست و 
بهترین  اساس  همین  بر  است،  شده 
فرد باید در این رویداد بزرگ به میدان 
اردو  برپایی سه دوره  از  برود که پس 
و دو مسابقه انتخابی، سعید صفرزاده 
امیدوارم  بود.  خواهد  توکیو  مسافر 
این ورزشکار کشورمان بتواند نماینده 
شایسته ای برای ورزش ایران و جامعه 
دوچرخه سواری باشد.رییس فدراسیون 

تاکید کرد: در دوره  دوچرخه سواری 
قبلی المپیک ما ۳ نماینده داشتیم اما 
این بار تنها یک نماینده را راهی توکیو 
می کنیم که از این وضع رضایت ندارم. 
موفق  می تواند  ایران  دوچرخه سواری 
بسترسازی  با  و من می خواهم  باشد 
مناسب و ایجاد یک فضای رقابتی سالم، 
ورزشکاران را در مسیر رشد و موفقیت 

همراهی کنم.
که  کوتاهی  مدت  در  گفت:  رشیدی 
به فدراسیون آمده ام، سه اردوی آماده 
سازی را برای رکاب زنان تدارک دیدیم، 
دوچرخه سواران ما در تهران، شمال و 
خردادماه   ۲۸ جمعه  روز  تا  چالوس 
تا  کردند  پیگیری  را  خود  تمرینات 
توانمندی های خود را به اثبات برسانند. 
من از این شیوه برنامه ریزی که تا امروز 

چندانی  رضایت  بوده  کار  دستور  در 
بر  باید  اعتقاد دارم همه چیز  ندارم و 
مدون  و  مشخص  برنامه  یک  اساس 
باشد تا دوچرخه سواری به ریل موفقیت 
داد: در همین سه  ادامه  باز گردد.وی 
کردیم  را  خود  تالش  تمام  نیز  اردو 
که ورزشکاران از شرایط راضی باشند 
اما  شد  حاصل  رضایت مندی  این  که 
بازهم اعتقاد داریم فضا برای کار بهتر 
مهیا است و باید عملکرد بهتری را از 
اولویت  باشیم.  شاهد  دوچرخه سواری 
فنی  کمیته  تشکیل  من  برنامه های 
باید  معتقدم  و  است  مستقل  و  قوی 
به فرد فاصله  قائم  از  از تصمیم گیری 
بگیریم و کار را به کمیته فنی بسپاریم. 
قصد  و  نیستم  امضا  موتور  دنبال  من 
دارم از تمام داشته های خانواده بزرگ 

دوچرخه سواری و کارشناسان به شکل 
درست استفاده کنم. رییس فدراسیون 
دوچرخه سواری به مسابقات قهرمانی 
کشور هم اشاره کرد و افزود: از پنجم 
مسابقات  جاری  سال  تیرماه  هفتم  تا 
قهرمانی کشور را در دستور کار داریم 
و بدنبال اعزام تیم ملی به اردویی در 
ترکیه هستیم تا ورزشکاران برای حضور 
بیشتری  آمادگی  از  آتی  مسابقات  در 
ترکیه،  اردوی  در  شوند.  برخوردار 
اعزام تیم بانوان را نیز در نظر گرفتیم 
و از هم اکنون هدف ما بر این است که 
نیم نگاهی به مسابقات آسیایی داشته 
باشیم تا همانطور که گفتم دوچرخه 
سواری را به مسیر موفقیت بازگردانیم 
و در این راه از خرد جمعی و تخصص 

کارشناسان نیز بهره خواهیم برد.

نایب قهرمانی تاریخی تکواندوی بانوان ایران در آسیا

برگزاری لیگ برتر فوتسال به شیوه سنتی

رییس فدراسیون دوچرخه سواری اعالم کرد؛

صفرزاده تنها نماینده دوچرخه سواری ایران در المپیک

ورزش
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دادستان قزوین گفت: بیش از ۷۰ 
شوراها  انتخابات  خصوص  در  نفر 
تعقیب  تحت  قزوین  استان  در 
قضایی قرار گرفتند.محمد قاسمی 
بر  کرد:  اظهار  خصوص  این  در 
مراجع  از  واصله  گزارشات  اساس 
قضایی استان، این جرائم مربوط به 
انتخابات شوراها بوده و عبارتست از: 
تعداد ۱۰ مورد تبلیغات غیرمجاز 
کاندیداها و طرفداران آنها در مقابل 
شعب اخذ رای، ۲۰ مورد خرید و 
استفاده خودروهای  با  آراء  فروش 
در  اخالل  مورد  و ۳۰  فاقد پالک 
انتخابات  روند  و  عمـومی  نظم 
بیش  تاکنون  افزود:  استوی  بوده 
از ۷۰ نفر درباره تخلفات انتخاباتی 
روز  در  استان  سطح  در  شوراها 
و  شناسایی  انتخابات  برگزاری 
دستگیر شده اند، که برخی از این 
افراد کاندیداهای انتخابات شوراهای 
و  هستند  روستا  و  شهر  اسالمی 
شده،  مرتکب  جرائم  به  توجه  با 
برای آنها پرونده قضایی تشکیل و 

متهمان با سپردن قرار تامین آزاد 
شده اند و در صورت استمرار تخلف  
بازداشت  غیرقانونی،  اقدامات  و 

خواهند شد.
دادستان قزوین بیان کرد: تاکنون 
بیش از سی دستگاه وسیله نقلیه 
توقیف و ده واحد صنفی پلمب شده 
و مقادیری نیز پول نقد از متخلفان 

کشف و ضبط شده است.
جانشین ستاد پیشگیری و رسیدگی 
به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان 
قزوین تصریح کرد: انتخابات نماد 

است،  اخالق مداری  و  قانونمندی 
اما برخی کاندیداهای شوراها برای 
قانون  قرمز  خطوط  از  آراء،  جلب 
عبور کرده و مقررات را نادیده می 
گیرند که این موضوع جای تامل 
به  با توجه  ادامه داد:  دارد.قاسمی 
اینکه تجربه نشان داده که تخلف 
انتخاباتی در ساعات پایانی اخذ آراء 
به  موضوع  این  یابد،  می  افزایش 
دقت تحت رصد دستگاه قضایی، 
انتظامی،  نظارتی،  اجرایی،  عوامل 
امنیتی و اطالعاتی قرار دارد و در 

اقدامات  تخلف،  مشاهده  صورت 
قانونی اعمال خواهد شد و انتظار 
صورت  در  نیز  مردم  رود  می 
سریعاً  را  مراتب  تخلف،  مشاهده 
به عوامل اجرایی، نظارتی و قضایی 

حاضر در شعب اطالع دهند.
دادستان عمومی و انقالب قزوین به 
نامزدها و هواداران آنها هشدار داد: 
نیز در جلسات  همانگونه که قبالً 
به  رسیدگی  و  پیشگیری  ستاد 
نگاه  تاکید شده؛  انتخاباتی  جرائم 
دستگاه قضایی در خصوص جرائم 
انتخاباتی پیشگیرانه است، اما این 
اصرار  از  چشم پوشی  معنای  به 
به ارتکاب جرم نیست و قطعاً در 
صورت استمرار اقدامات و تخلفات، 
برخورد دستگاه قضایی با آنها بدون 
در  حتی  و  بود  خواهد  اغماض 
ضمن  آرا،  اکثریت  کسب  صورت 
برخوردهای قضایی، احکام صادره 
برای تصمیم گیری نهادهای متولی 
انتخابات  صحت  کننده  بررسی 

ارسال خواهد شد.

تصریح  اصفهان  آبفای  عامل  مدیر 
بر روی  کرد: نصب پمپ مستقیم 
شبکه و اختالل در فشار آب، جنایت 
در حق مردم است. هاشم امینی در 
جلسه تنش آبی که با حضور مدیران 
استان،  خودگردان  مناطق  آبفای 
برگزار شد گفت: استفاده از پمپ 
غیرمجاز قبح دارد و حق مردم با این 
کار دزدیده می شود. وی افزود: باید 
ائمه جمعه و جماعات،  از ظرفیت 
نخبگان و افراد تاثیر گذار استفاده 
کرد تا قبح استفاده از پمپ غیرمجاز 
برای مردم تبیین شود. وی با اشاره به 

خدمات آبفای استان اصفهان گفت: 
باید نهایت تالش مان را انجام دهیم تا 
ماه های سخت پیش رو را با کمترین 
تنش پشت سر بگذاریم و از مردم  

هم تقاضا داریم با صبوری و مدیریت 
مصرف، ما را همراهی کنند. امینی 
افزود: رویکرد ما این است که عالوه 
بر رفع مشکالت کالن فشار آب در 

سطح استان، مشکالت موردی نیز 
در سریع ترین زمان ممکن حل شود. 
وی گفت: مردم بدانند که بی آبی یک 
کوچه نیز برای ما بسیار مهم است و به 
صورت شبانه روزی تمام تالشمان را 
در جهت رفع مشکل انجام می دهیم. 
مدیر عامل آبفای استان اصفهان با 
تاکید بر اهمیت تعمیرات و نگه داری 
شبکه ها گفت: در سال های اخیر 
تعمیر و نگهداری شبکه ها موجب 
کاهش چشمگیر حوادث در برخی 
توزیع  مدیریت  به  و  مناطق شده 

آب نیز کمک کرده است.  

دادستان قزوین: 

7۰ نفر در استان قزوین تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند

مدیر عامل آبفای استان اصفهان تاکید کرد؛

نصب پمپ مستقیم بر روی شبکه در شرایط تنش آبی، جنایت در حق مردم است

»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

نوبت دوم 

امور حقوقي و قراردادها - شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب

فراخوان  مناقصه عمومی
نوبت اول

توجه: اعالم آمادگي جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.
مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/۰۱۶۱/۹۹مربوط به  انجام خدمات مورد نیاز واحدهاي خدماتي زیرمجموعه معاونت پشتیباني مدیریت 

تعمیر، تکمیل و خدمات فني چاهها 
الف- شرح مختصر خدمات

تامین نیروی انسانی از قبیل :نجار ، لوله کش، باغبان، رنگ آمیز،جوشکار،آبدارچی،پستچی،چاپ و تکثیر،کارگر ساده ،تنظیفات،انباردار و 
تعمیرکار لوازم اداری  و تامین البسه و ابزار کار و وسایل ایمنی و بهداشتی مورد نیاز کارکنان

ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار
محل اجرای خدمات در حوزه مناطق نفتخیز جنوبو مدت انجام آن ۱۲مـاه  می باشد.

ج-   برآورد کارفرما
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات / بدون درصد سهم و هزینه مدیریت معادل   -/۶۹.5۱۱.۳۹۹.۶۸۷ریال  مي باشد

د-شرایط مناقصه گران متقاضی
- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 

- داشتن گواهینامه تعیین صالحیت معتبر در رشته خدمات کد 4
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شرکت هاي بومي استاني مي باشد.

-داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي- توانایي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 
-/۳.4۷5.5۶۹.۹۸5ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد :

  IR۹4۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۱۱۶۰4۰۲۲۰۶۷ الف:  ارائـه رسیـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري کارفـرما مبني بـر واریـز مبلـغ فـوق الـذکربه شماره حساب
نزد بانک  مرکزي جمهوري اسالمي ایران شعبه مرکزي جمهوري اسالمي ایران - اهوازکد ۰ حساب - بنام  شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب

ب: ارائه ضمانتنامه بانکي به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براي مدت )۹۰روز( معتبر بوده  وپس از آن نیز با اعالم کارفرما براي 
مدت )۹۰ روز( دیگر قابل تمدید باشد.

مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به 
دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت 

مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
  هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه 
ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق آیین نامه اجرایي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي 

ساده(بر روي مدارک ارسالي مناقصه گران به عمل آید.
مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت ۸:۰۰ تاریخ  ۱4۰۰/۰۳/۳۱ لغایت  ساعت ۱۹:۰۰  تاریخ   ۱4۰۰/۰4/۰5

محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 
متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت۱۲:۳۰   روز  سه شنبه مورخ  ۱4۰۰/۰4/۱5  به صورت الکترونیکي و از طریق سامانه ستاد 
تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ  ۱4۰۰/۰4/۱۶ گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران 

با معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت ۱۲:۳۰   روز سه 
شنبه مورخ ۱4۰۰/۰4/۱5 اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- 

کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.

تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلي از اساسنامه شرکتها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن 
شرکت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 

شناسه آگهی: ۱۱5۰۰۳۲
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