
اگر نامزدها مردم را قانع کنند 
قادر به حل مشکالت اقتصادی 

هستند مشارکت باال می رود

گرگان- لقمان میرزاعلی/
سرپرست مرکز بازرسی و نظارت 
شرکت مخابرات ایران  از بخشهای 
مختلف مخابرات منطقه گلستان 
بازدید کرد . به گزارش اداره روابط 
عمومی مخابرات منطقه گلستان 
مهندس پیمان فیضی ، سرپرست 

شرکت  نظارت  و  بازرسی  مرکز 
مخابرات ایران ، با هدف شناسایی 
وضعیت  بررسی  و  ظرفیتها 
بخشهای  از   ، استان  مخابرات 

مختلف آن بازدید کرد. 
شهمرادی  غالمعلی  دکتر 
مدیرمخابرات منطقه گلستان که 

با  داشتند  حضور  بازدید  این  در 
اشاره به عملکرد مخابرات استان  
و  ظرفیتها  از  استفاده   : گفت 
مخابراتی  امکانات  و  تجهیزات 
بر  تاثیر بسزا و مستقیم  مناسب 
کیفیت خدمات ارائه شده به مردم 
دارد و از این رو بررسی وضعیت 

موجود  ظرفیتهای  و  تجهیزات 
تامین  و  نواقص  رفع  راستای  در 

امکانات جدید ضرورت دارد. 
مهندس  حضور  با   : گفت  وی 
پیمان فیضی از بخشهای مختلف 
راهکارهای الزم در  و  بازدید شد 

جهت بهبود ارائه شد. 

گرگان- سمیه میرزاعلی/در نشست 
گازاستان  شرکت  مدیرعامل 
فرماندارشهرستان   ، گلستان 
کردکوی ،مدیرشهرکهای صنعتی 
بخش کشاورزی استان ومدیرجهاد 
وسرمایه  کردکوی  کشاورزی 
گذاران بخش خصوصی ،وضعیت 
ای  گلخانه  شهرک  به  گازرسانی 
شهرستان امکان سنجی و بررسی 
که   مشترک  نشست  شد.دراین 
درمحل فرمانداری کردکوی انجام 
گرفت پس ازامکان سنجی وبررسی 
شرایط منطقه،درخصوص  اجرای 

خط تغذیه گاز شهرک گلخانه ای 
نظر  تبادل  کردکوی  شهرستان 
به  گازرسانی  ومقررگردید  شده 
شهرک مذکور که راندمان باالیی 
در زمینه کشت گلخانه ای دارد 
شود.در  اجرایی  سریعتر  هرچه 
این جلسه علی طالبی مدیرعامل 
تقدیرازپیگیری  با  گازگلستان 
و  شهرستان  فرماندار  قدمنان 
مدیران بخش کشاورزی وصاحبان 
درخصوص  ای  گلخانه  صنعت 
مهم  بخش  این  به  گازرسانی 
های  زمینه  که  کشاورزی  

اقتصادی  رونق  و  تولید،اشتغال 
منطقه را بهمراه دارد تشکرنمود.

آمادگی  اعالم  درادامه ضمن  وی 
نمودن  مند  دربهره  شرکت  این 
هرچه سریعتر این بخش از  نعمت 
گازطبیعی درخواست داشت تا به 
منظورپیشرفت سریعترکاروتسریع 
در افتتاح گاز این شهرک زیرساختها 
وساخت اتاقک های ایستگاه گازنیز 
جلسه  این  شود.در  زودترآماده 
فرماندار کردکوی ومدیران بخش 
کشاورزی وصاحبان گلخانه های 
تقدیرازهمکاری  با  نیز  شهرک 

گازاستان  نظرمدیرعامل  وحسن 
الزم  اقدامات  مقررداشتند 
درخصوص آماده کردن مجوزهای 
مربوطه وموارد خواسته شده هرچه 
قبل  تا  شود  می  سریعترانجام 
ازهفته دولت، عملیات گازرسانی 
به  کشاورزی  مهم  پروژه  این  به 
؛وسعت  است  برسد.گفتنی  اتمام 
ای  گلخانه  شهرک  گلخانه  کل 
واحد   ۶ با  کردکوی   شهرستان 
محصوالت  بخش  در  ای  گلخانه 
از جمله صیفی جات  کشاورزی 

۷ هکتاراست. 

در جلسه روسای کمیته های ستاد 
به  توجه  با  کرونا  با  مقابله  ملی 
تعطیالت ۱۴ و ۱۵ خرداد، مقرر 
شد از ساعت ۱۲ روز سه شنبه ۱۱ 
خرداد تا ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه 
۱۷ خرداد تردد بین استانی ممنوع 
شود.  جلسه روسای کمیته های 
تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا 
با حضور رییس جمهوری برگزار 
کمیته های  جلسه  این  در  شد.  
 - امنیتی  درمان،  و  بهداشت 
عملیاتی  قرارگاه  و  اجتماعی 
کمیته  همچنین  و  ملی  ستاد 
گزارش  تبلیغات  و  اطالع رسانی 
خود را درخصوص وضعیت روند 
کنترل و مهار بیماری در کشور، 
بهداشتی  پروتکل های  اجرای 
محدودیت ها  اعمال  و  نظارت  و 

کردند.کمیته  ارائه  زمینه  این  در 
امنیتی– اجتماعی ستاد ملی کرونا 
با اشاره به ابالغ دستورالعمل های 
به  انتخابات  با  مرتبط  بهداشتی 
استانداری ها، ستاد انتخابات کشور، 
انتخاباتی  ستادهای  و  استان ها 
نامزدها، بر ضرورت رعایت کامل 
در  دستورالعمل ها  این  دقیق  و 
همه مراحل انتخابات از تبلیغات 
انتخابات  برگزاری  روز  تا  نامزدها 

تاکید کرد.
در این جلسه، کمیته تبلیغات و 
آموزش  ضرورت  رسانی،  اطالع 
رعایت  دقیق  رسانی  اطالع  و 
و  مردم  سوی  از  پروتکل ها 
نامزدهای انتخابات اعم از ریاست 
جمهوری و شوراهای شهر و روستا 
با توجه به گستردگی و تعداد باالی 

الزامات  بودن  متفاوت  و  نامزدها 
انتخابات ریاست جمهوری  با  آن 
داد. قرار  تاکید  و  اشاره  مورد  را 

حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی با تاکید بر اینکه رعایت 
پروتکل های بهداشتی در انتخابات 
باید به گونه ای باشد که سالمت 
مردم و مشارکت باال در انتخابات 
صیانت  گفت:  کند،  تضمین  را 
انتخابات  از جان و رای مردم در 
مهمترین وظیفه دولت به عنوان 
مجری انتخابات است و عملکرد ما 
باید به گونه ای باشد که مردم از 
سالمت جان و صیانت از رای خود 

اطمینان داشته باشند.
این  در  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
به  توان  حداکثر  با  مهم  موضوع 
کرد،  خواهد  عمل  خود  وظیفه 

اجرای  بر  نظارت  داشت:  اظهار 
شده  ابالغ  پروتکل های  دقیق 
مهم  بسیار  انتخابات  با  مرتبط 
است و می تواند سالمت مردم در 
روز انتخابات را تضمین کند.رییس 
جمهوری با تاکید بر اهمیت اطالع 
ارائه  همچنین  و  دقیق  رسانی 
آموزش های الزم در این زمینه به 
فضای  و  رسانه ها  از طریق  مردم 
استفاده  با  کرد:  تصریح  مجازی، 
زمینه  در  گذشته  تجارب  از 
کامل  و  دقیق  اجرای  آموزش 
دستورالعمل های بهداشتی باید با 
ساختن برنامه های ویژه آموزشی و 
پخش آن در رسانه های مختلف 
از اجرای دقیق پروتکل ها از سوی 
مردم و نامزدها در ایام تبلیغات و 
روز انتخابات اطمینان حاصل شود.

هشدار جدی صنعت برق؛

مراکز غیرقانونی 
استخراج رمز ارز، 

دستگاه ها را 
خاموش کنند

بازدید از بخشهای مختلف مخابرات منطقه گلستان

پروژه گازرسانی به شهرک گلخانه ای شهرستان کردکوی امکان سنجی شد

تردد بین استانی از ۱۱ تا ۱۷ خرداد ممنوع است

روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي

آگهی تجديد فراخوان مناقصه عمومی يك مرحله اي نوبت دوم ) 17 - 1400(
کد پايگاه ملي:  51674862     

1– موضوع مناقصه : تامین دو ساله خودروهای بدون راننده  امداد و تعمیرات )زون 3(شركت گاز استان مركزي 
شرح مختصر پروژه: ) پنج دستگاه وانت دو دیفرانسیل مشابه قدرت و ابعاد پیکاپ فوتون،بیست و سه دستگاه انواع وانت مشابه قدرت 

و ابعاد مزدا كارا مدل 1395 به باال (
2- مناقصه گزار:  شركت گاز استان مركزي 

3-پیمان دارای 20درصد پیش پرداخت می باشد0
4 - محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابي كیفي و گشایش پیشنهادها: 

ارزیابی این مناقصه بصورت ساده بوده و دریافت اسناد ارزیابی كیفی از طریق سامانه »ستاد« www.setadiran.ir  امکان پذیر است. 
مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی، لغایت ساعت 13/00 مورخ 1400/03/13 می باشد.

مهلت ارسال اسناد ارزیابی لغایت ساعت 13/00 مورخ 1400/03/29 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه »ستاد« می باشد.  
زمان ارسال مدارک مناقصه: مناقصه گران ابتدا ارزیابی كیفی شده و پس از كسب حداقل امتیاز الزم در فرآیند ارزیابی كیفی، در مراحل 

بعدی مناقصه شركت می نمایند.
زمان گشایش پاكات مالی مناقصه : 1400/04/22 

5- پیمانکاران بایستي داراي گواهینامه ایمنی و صالحیت كار خدماتی )كد حمل و نقل( از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی  و همچنین 
صورتهای مالی حسابرسی شده ، كد اقتصادي ، شناسه ملي اشخاص حقوقي ایراني و كد كاربري پایگاه ملي مناقصات باشند. 

6- مبلغ برآوردي و پیشنهادي دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقریبی 64.368.000.000  ریال مي باشد. .) مبلغ دقیق برآورد در زمان 
توزیع اسناد مناقصه اعالم خواهد شد(  

7-میزان و نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 به مبلغ 
3.218.400.000 ریال می باشد.

8- رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است.
مناقصه گران مي توانند جهت  كسب اطالعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطالع رساني WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره 

تلفنهاي 4-32412081 -086 امور قراردادهاي شركت گاز استان مركزي تماس حاصل فرمایند. 
تلفکس: 086-32776660 

شناسه آگهی: 1140094
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دکتر رضایی:
 دولت وظیفه دارد حداقِل 

معیشت و بیمه اجتماعی 
جامعه را تامین کند 

دکتر رضایی، پس از جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در خصوص مصوبات صحن 
مجمع به خبرنگاران توضیح داد و گفت: بر 
اساس مصوبه مجمع در قالب سیاست های 
دارد  وظیفه  دولت  اجتماعی،  تامین  کلی 
حداقِل معیشت و بیمه اجتماعی جامعه را 

تامین کند.....

کدخدایی:

 عدم احراز صالحیت 
برخی افراد به معنی 

بی صالحیتی آنان نیست 

نمکی: 

وزارت بهداشت خط 
ملی ترک دخانیات 
راه اندازی می کند

مدیر اکتشاف شرکت
 ملی نفت ایران خبر داد:

کشف 1۹ میدان جديد 
نفت و گاز در 8

 سال گذشته
در  ایران  نفت  ملی  شرکت  اکتشاف  مدیر 
پیامی پنجم خردادماه، سالروز کشف نفت در 
مسجدسلیمان را گرامی داشت و نوشت: طی 

هشت سال اخیر، در مجموع ۱۹ میدان....

افتتاح فاز نخست مجتمع صنفی 
عمده فروشان خواروبار، خشکبار و مواد غذایی 

در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان 

تبديل اصفهان به قطب 
خشکبار کشور

3 3

3

5

2

8

       ارتباط تصویری با صحن مجلس شورای اسالمی - رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز پنج شنبه 
در دیدار تصویری با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی در سخنان مهمی درباره مسائل اخیر 
انتخابات، بیان راه حل های عینی و واقعی درباره مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم در برنامه های 
انتخاباتی نامزدها را عامل اصلی در افزایش انگیزه مشارکت در انتخابات خواندند و با تبیین بایدها 
و نبایدهای رقابت های انتخاباتی تأکید کردند: اثر نتیجه انتخابات ســال ها بر زندگی مردم و کشور 
ســایه افکن خواهد بود و امیدواریم انتخابات 28 خرداد بر خالف خواسته دشمنان مایه آبرو، عزت 

و سربلندی ایران بشود.....
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آغاز فعالیت های مطالعاتی در جوان ترین 
میدان نفتی ایران

معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران گفت: 
در میدان نفتی »نام آوران« فعالیت ها آغاز شده تا بتوانیم برای 

توسعه این میدان نقشه راهی پیشنهاد دهیم. 
»رضا دهقان« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به آغاز 
فعالیت ها در میدان نام آوران اشاره کرد و ادامه داد: البته توسعه 
این میدان در دولت بعد خواهد بود و چند سال زمان می برد.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه مطالعات توسعه میدان آزادگان 
در آینده ای نزدیک با شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی، تاکید 
کرد: این مطالعات برای این است که توسعه در این میدان در 

۲۰ سال آینده چگونه انجام خواهد شد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه خط لوله 
هزار کیلومتری گوره – جاسک اکنون با آب در حال تست است، 
ادامه داد: این خط لوله به مخازن نفتخیز جنوب وصل شده و 

نفت به آن تزریق شده است.
به گفته دهقان، صادرات نفت از جاسک تا یک ماه دیگر آغاز 

خواهد شد.
به گزارش ایرنا، طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک، طرحی 
ملی و راهبردی است که با حمایت دولت و راهبری شرکت 
ملی نفت ایران و با هدف ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون 
بشکه نفت خام در روز، ذخیره سازی و صادرات آن از طریق 
خام،  نفت  صادرات  استمرار  تضمین  جاسک،  جدید  پایانه 
تمرکززدایی از پایانه های صادراتی و متنوع سازی آن و توسعه 

پایدار و اشتغال زایی در سواحل مکران اجرا می شود.

دیابتی های متقاضی انسولین قلمی در 
سامانه وزارت بهداشت ثبت نام کنند 

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزرات بهداشت 
با بیان اینکه تمام بیماران دیابتی که انسولین قلمی استفاده 
می کنند، حتما به مراکز تخصصی که از سوی دانشگاه های 
علوم پزشکی اعالم شده، مراجعه کرده و اطالعات شان را در 
سامانه مدیریت بیماری های نادر ثبت کنند، گفت: توزیع پن 

انسولین از این طریق ساماندهی می شود. 
دکتر مهدی شادنوش در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به جزئیات 
ساماندهی توزیع انسولین قلمی در کشور، گفت: تمام بیماران 
دیابتی که انسولین قلمی استفاده می کنند، حتما به مراکز 
تخصصی که از سوی دانشگاه های علوم پزشکی اعالم شده، 
مراجعه کرده و اطالعات شان را در سامانه مدیریت بیماری های 

نادر ثبت کنند.
وی افزود: در ماه های آینده به مرور فقط به کسانی انسولین 
قلمی تعلق می گیرد که در سامانه ثبت اطالعات شده باشند. 
بنابراین هر دانشگاه علوم پزشکی یکسری مرکز تخصصی را 
اعالم کرده که دیابتی هایی که انسولین قلمی دریافت می کنند، 

جهت ثبت اطالعاتشان به این مراکز مراجعه کنند.
شادنوش ادامه داد: ما برای این اقدام یک فرصت یک ماهه 
گذاشتیم و ممکن است مهلت را یک ماه دیگر هم تمدید کنیم، 
اما همه بیماران هرچه سریع تر مراجعه کنند که دچار اختالل 
نشوند. بنابراین توزیع پن انسولین ازطریق سامانه مدیریت 

بیماری های نادر ساماندهی می شود.
وی تاکید کرد: پیش از این هر فردی که انسولین نیاز داشته، 
آن را به هر طریق دریافت می کرده، اما از این به بعد قرار است 
بحث توزیع انسولین قلمی ساماندهی شود و همه باید یکبار در 
سامانه مدیریت بیماری های نادر، ثبت نام کرده باشند. بنابراین 
حتی اگر قبال هم انسولین قلمی دریافت می کردند، اکنون باید 

اطالعات شان را ثبت کنند تا در سامانه موجود باشد.

هدف گذاری برای تکمیل زنجیره گوشت 
قرمز در سال ۱۴۰۰

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور گفت: دام سبک 
برای حمایت از تولیدکننندگان باید از تک محصولی بودن 
تولید گوشت قرمز خارج و تکمیل زنجیره آن را مورد توجه 
قرار دهیم که این موضوع در سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته 

است. 
» افشین صدردادرس « روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا درباره  برنامه های سال ۱۴۰۰ افزود: امسال دو 
محور تکمیل زنجیره گوشت قرمز ) بازاریابی و کمک به عرضه 
دام (و همچنین اقتصاد دام سبک و خروج از تک محصولی 
بودن در دستور کار قرار دارد که می تواند در این صنعت تحول 

ایجاد کند.
اضافه کرد: در  اتحادیه مرکزی دام سبک کشور  مدیرعامل 
زنجیره گوشت قرمز و  بازاریابی باید بتوانیم مصرف کنندگان 
عمده گوشت قرمز را پای میز بیاوریم که به نتایجی برسیم تا 
تولیدکننده و مصرف کننده ما از این توان تولید برخوردار شوند 

و هیچ یک متضرر نشوند.
وی اظهارداشت: اقتصاد دام سبک را از تک محصولی خارج 
کنیم بدین جهت به دنبال زنجیره تولید و ارزش پشم هستیم 
تا با ایجاد این زنجیره بتوانیم درامدزایی در کنار گوشت قرمز 

برای تولیدکنندگان ایجاد کنیم.
و  دانست  را مشکل  پشم  تولید  به  توجهی  بی  صدردادرس 
تصریح کرد: طی سال  های گذشته روی موضوع زنجیره تولید 
پشم دام سبک در کشور کار نشده و تالش ما این است که 
اقتصاد دام سبک را از تک محصولی بودن خارج کرده تا دامدار 

از زیر فشار فقط تولید گوشت خارج شود. 
به گفته وی، طبق آمارها در سال ۹۹ حدود ۶۰ میلیون رس 
دام سبک در کشور تولید شد که بیشترین حجم تولید مربوط 
آذربایجان شرقی، خراسان   آذربایجان غربی،  استان های  به 

شمالی و خراسان رضوی بوده است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در سال رفع موانع 
تولید گفت: در این بخش برای توزیع دام زنده و گوشت قرمز 
باید ساز و کار اندیشیده شود تا قیمت برای مصرف کنندگان 
کاهش پیدا کند و عوامل غیرضروری در شبکه  توزیع حذف 
شود.وی با بیان اینکه ۳۰ درصد دام تولیدی کشور در اختیار 
عشایر است اظهارداشت: مسئله بعدی با توجه به خشکسالی 
تامین نهاده های مورد نیاز بخش دام سبک به شکل علوفه 
دستی است در غیراین صورت دام سبک دچار خسارت های 
جدی می شود.وی افزود: در بحث رفع موانع تولید، یکسری 
قوانین دست و پا گیر  باید حذف شود زیرا مشکالتی که در 
مسائل تولید در دام سبک وجود دارد باید مقررات تسهیل شود 

تا تولید هم جنبه روان تری پیدا کند.

کاهش لوازم جانبی و خدمات پس از 
فروش به بهانه گرانی لوازم خانگی

در حالی که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به بهانه گرانی، 
لوازم جانبی و خدمات پس از فروش را کاهش می دهند که به 
گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، این تولیدکنندگان 
حق کاهش لوازم جانبی و خدمات پس از فروش را ندارند و در 
این زمینه آماده دریافت و رسیدگی به شکایت های مردمی 
هستیم. »عباس تابش« روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا در پاسخ به اینکه برخی شرکت ها در شرایط 
کنونی و عدم کشش پذیری افزایش بیشتر قیمت ها، اقدام به 
کاهش عرضه لوازم جانبی یا خدمات پس از فروش کرده اند، 
افزود: اگر تولیدکننده ای افزایش قیمت را حق خود می داند، 
باید نسبت به آن اقدام کند و افزایش ندادن قیمت و در عوض 

کاستن از خدمات یا لوازم جانبی درست نیست.
وی با بیان اینکه لوازم خانگی به هیچ عنوان مشمول قیمت گذاری 
تثبیتی نیست، یادآور شد: تولیدکنندگان ضمن رعایت ضوابط 
هیات تعیین و تثبیت قیمت، راسا نسبت به قیمت گذاری اقدام 
می کنند و آن را در سامانه »گارانتی«   به ثبت می رسانند و 

سازمان حمایت نیز نقش نظارتی خود را انجام می دهد.
و  مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت  سازمان  رییس 
تولیدکنندگان با اشاره به راه اندازی سامانه گارانتی از حدود 
۶ ماه قبل، خاطرنشان کرد: استناد مصرف کنندگان از اصالت 
داشتن کاالها در این حوزه، سامانه گارانتی است که قیمت و 

کد کاال در آن درج می شود.
وی تصریح کرد: هرگونه عدم رعایت ضوابط هیات تعیین و 
تثبیت قیمت مستوجب تعزیر و برخورد است و تولیدکنندگان 

موظفند بر اساس ضوابط تعیین شده قیمت گذاری کنند.
تابش تاکید کرد: حتی اگر یک قلم کاالی تولیدی یک شرکت 
در این سامانه ثبت و رجیستر نشده باشد، به مثابه یک کاالی 

قاچاق با آن برخورد می شود.
قرارداد ترکمانچای نمی بندیم

بازگشت  زمزمه های  به  اشاره  با  همچین  مسوول  مقام  این 
برندهای خارجی به کشور با احتمال رفع تحریم ها، تصریح کرد: 
در این زمینه سیاست های صنعتی کشور فصل الخطاب است، 
اعمال تحریم ها و سخت شدن  با  برای شرکت هایی که  اما 

شرایط ما را تنها گذاشتند، فرش قرمز پهن نمی کنیم.
وی گفت: شکوفایی امروز صنعت لوازم خانگی مرهون تالش ها 
جوانان این مرز و بوم است و باید از این دستاوردها به شایستگی 

صیانت شود.
معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: حضور خارجی ها در ایران 
باید با انجام سرمایه گذاری و آوردن فناوری های جدید باشد و 
حتی از یک سنت سرمایه گذاری خارجی حمایت می کنیم، اما 
»قرار نیست در شرایط جدید قراداد ترکمانچای ببندیم« که هر 

زمان اراده کردند کشور را ترک کنند.
وی تاکید کرد: شفافیت در قراردادها و اطالع رسانی عمومی 
آنها، حق مردم است و باید اشتباهات گذشته در نحوه کار با 

خارجی ها اصالح شود.
به گزارش ایرنا، این روزها با فضای مثبت پیش آمده در فضای 
سیاست خارجی کشور و احتمال لغو تحریم ها، زمزمه ها برای 
بازگشت خارجی ها به بازار لوازم خانگی همچون بسیاری دیگر از 
بازارها قوت گرفته، اما کارشناسان می گویند تا تحقق زمزمه ها 

راه درازی در پیش است.
مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته های گذشته 
از تریبون های مختلف اعالم کرده اند که در حال حاضر بازگشت 
برندهای خارجی حوزه لوازم خانگی به کشور در دستور کار 
را  خود  تحریم ها  از  پس  داخلی  شرکت های  زیرا  نیست، 
بازیافته اند و با استفاده از امکانات و زیرساخت های موجود، 

عمده نیازها در این زمینه از داخل در حال تامین است.

موقعیت ممتاز برای ایران در بازار اوراسیا
دبیر میز اوراسیا گفت: شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
فهرست جدید کشورهای برخوردار از تخفیفات تعرفه ای این 
اتحادیه را اعالم کرد که بر اساس آن و با حذف تعدادی از 
کشورهای رقیب ایران در این بازار، موقعیت ممتازی را برای 

کاالهای صادراتی کشورمان در اوراسیا رقم خواهد زد. 
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران، 
»الهام حاجی کریمی« اظهار داشت: طبق آخرین تصمیمات 
در  )اوراسیا(  آسیا   - اروپا  اقتصادی  اتحادیه  عالی  شورای 
اکتبر ۲۰۲۰ )مهر و آبان ۹۹( و پیشنهاد برخی کشورهای 
عضو این اتحادیه، مقرر شد کشورهای بهره مند از تخفیفات 
تعرفه ای مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در واقع همان 
نظام عمومی ترجیحات )GSP( روسیه است که بعد از ایجاد 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا به سایر کشورهای عضو تسری یافته، 
مورد بازنگری قرار گیرد و تعداد کشورهای بهره مند از امتیاز 

محدودتر شود.
 ۲۰۲۱ مارس   ۵ تاریخ  در  چارچوب  همین  در  افزود:  وی 
فهرست جدید کشورهای برخوردار از این تخفیفات تعرفه ای 
تدوین شد و بر اساس آن، تعداد کشورهای در حال توسعه 
مشمول دریافت این تخفیفات تعرفه ای از ۱۰۳ کشور به ۲۹ 
کشور کاهش یافته است و تعداد کشورهای کمتر توسعه یافته 

مشمول از ۵۰ به ۴۸ کشور رسیده است.  
دبیر میز اوراسیا تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در فهرست 
جدید مربوط به کشورهای درحال توسعه برخوردار از نظام 
تخفیف تعرفه گمرکی )تخفیف ۲۵ درصدی( است که ۷۴ 
کشور از جمله ترکیه، چین، هند، کره جنوبی، کشورهای 
هنگ  ویتنام،  برزیل،  عراق،  فارس،  خلیج  حاشیه  عربی 
کنگ، اندونزی، لبنان، سنگاپور، تایلند، مالزی که کاالهای 
بازار  ایرانی در  آنها می توانست رقیب محصوالت  تولیدی 
اوراسیا باشند، حذف شده و از تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۱ به بعد 

از این امتیاز برخوردار نخواهند بود.
حاجی کریمی ادامه داد: این رویداد موقعیت ممتازی را در 
بازار اوراسیا برای ایران ایجاد خواهد کرد و محصوالت ایرانی 
مشمول تخفیفات از لحاظ قیمت، رقابت پذیری بیشتری را 
نسبت به کاالهای سایر کشورها که در این لیست نیستند، 

خواهند داشت.  
وی بیان کرد: طبق قاعده موسوم به ترجیحات مشترک اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا، ۲۵ درصد تخفیف تعرفه ای برای حدود یک 
عمدتاً  که  رقمی(  )کد HS  شش  کاال  ردیف  و ۵۰۰  هزار 
به کشورهای در حال توسعه  محصوالت کشاورزی هستند 
تعیین شده، اعطا خواهد شد. البته در خصوص کشورهای کمتر 
توسعه یافته فهرست اقالم مشمول تخفیف گسترده تر و میزان 

تخفیف تا حدود تعرفه صفرتعیین شده است.

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
به  اطالعیه ای  در  ایران  برق  نیروی 
رمزارزها  غیرقانونی  استخراج کنندگان 
هشدار داد تا هرچه زودتر دستگاه های 

خود را خاموش کنند. 
به گزارش ایرنا از شرکت تولید، انتقال 
این  در  ایران  برق  نیروی  توزیع  و 
به  توجه  با  که  شده  تاکید  اطالعیه 
شرایط فراگیری کرونا که لزوم تامین 
همه  به  کرده  جدی تر  را  پایدار  برق 
ارزهای  غیرمجاز  استخراج کنندگان 
مجازی هشدار داده می شود تا نسبت به 
خاموش کردن دستگاه های خود اقدام 

کنند.
مطابق  داده  ادامه  توانیر  اطالعیه 
مجوزاهای صادره وزارت صنعت معدن 
استخراج  مرکز  تاکنون ۵۰  تجارت  و 
رمز ارزها با مجموع قدرت مصرفی ۲۰۹ 
برق  صنعت  با  استان  در ۱۴  مگاوات 
قرار داده بسته و در چهارچوب مقررات 

فعالیت می کنند.
مفاد  و  قبلی  هماهنگی  به  توجه  با 

دوران  در  اینکه  به  توجه  با  قرارداد 
اوج مصرف برق تابستان، اولویت اول 
صنعت برق،  تأمین برق مراکز حیاتی 
و حساس است، همه مراکز استخراج 
ماه  خرداد  ابتدای  از  ارز  رمز  قانونی 
و  کرده  متوقف  را  خود  برق  مصرف 
و  ماه  شهریور  تا  فعالیت  توقف  این 
پس از کاهش نیاز مصرف شبکه ادامه 

خواهد داشت.
فراگیر  بیماری  شرایط  به  توجه  با 

برای  برق  تأمین  استمرار  که  کرونا 
به  حیاتی  وضعیت  بخش ها  همه 
همه  به  مجدد  است،   گرفته  خود 
ارز  رمز  مجاز  غیر  مصرف کنندگان 
سوء  با  و  مخفیانه  صورت  به  که 
مردم،  برق  اشتراک  از  استفاده 
اکید  می بلعند  را  حیاتی  انرژی  این 
سرعت  به  می شود  داده  هشدار 
و  کرده  متوقف  را  خود  فعالیت های 
به هیچ  پایان شهریورسال جاری  تا 

روشن  را  خود  دستگاه های  وجه 
نکنند.در طی این مدت نیز می توانند 
بهره  و  قانونی  مجوز  اخذ  به  نسبت 
پس  ای  تعرفه  مشوق های  از  مندی 
از دوران اوج مصرف برخوردار باشند.

در غیر این صورت مطابق با هماهنگی 
بعمل آمده با دستگاه قضائی،  ضمن قطع 
اشتراک برق و توقیف همه تجهیزات 
آنها، خسارات وارده به شبکه برق از آنان 

اخذ خواهد شد.
نیز  مردم  عموم  از  همچنین 
خواهشمندیم که به منظور تداوم پایدار 
برق  قطع  از  جلوگیری  و  برق  جریان 
مراکز  مشاهده  صورت  در  هموطنان، 
از  غیرمجاز  صورت  به  که  افرادی  یا 
برق برای استخراج رمز ارز استفاده می 
کنند، مراتب را از طریق پایگاه اینترنتی 

سمات به آدرس
https://www.tavanir.org.ir/samaat/

به    pages/cryptocurrency.php
اطالع صنعت برق برسانند و از پاداش 

معرفی و همکاری نیز بهره مند شوند.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در پیامی پنجم 
را  مسجدسلیمان  در  نفت  سالروز کشف  خردادماه، 
در  اخیر،  سال  هشت  طی  نوشت:  و  داشت  گرامی 
مجموع ۱۹ میدان مشتمل بر ۴۸ افق مخزنی جدید 

همچون نام آوران، یلدا، پازن و ارم کشف شده است. 
به گزارش ایرنا از وزارت نفت، »سیدصالح هندی« در 
ادامه آورده که پنجم خرداد مصادف با سالروز کشف 
نفت در ۱۱۴ سال پیش در شهر مسجدسلیمان استان 
زرخیز خوزستان، جنوب کشور عزیزمان ایران اسالمی 

به سال ۱۲۸۷ است.
وی تاکید کرده که غیرت و همت بی همتای ایرانی ها 
حضور  و  میل  علی رغم  الهی  نعمت  این  شد  باعث 
و  اولیه  کشف  برای  انگلیسی ها  به ویژه  خارجی ها 
را  آن  دائمی  یغمای  و  غارت  نقشه  آن که  استخراج 
نیز برنامه ریزی کرده و در سر می پروراندند، به دست 
جوانان و فرزندان این مرز و بوم، کشف و تولید شود و 
بهره برداری آن رونق و تداوم یابد و با تربیت نسل های 
بعدی در جایگاه اساتید برجسته  دانشگاهی و مدیران 
توانمند اجرایی، توانستند به نحو مطلوبی نفت را در 
خدمت اقتصاد میهن عزیزمان درآورند و با ملی شدن 

صنعت نفت ایران، مخازن و میادین نفتی و گازی یکی 
پس از دیگری کشف و به عنوان سرمایه  عظیم ملی 

پشتوانه  آبادانی کشور شد.
هندی در ادامه با اشاره به اینکه این رشد ادامه یافت 
تا آنجا که در دولت های یازدهم و دوازدهم - دولت 
تدبیر و امید - حجم نفت و گاز کشف شده در سال های 
۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ آن چنان بود که مقام نخست نفت و 
گاز در سال ۲۰۱۹ در میان تمامی کشورهای جهان 
تعلق گرفت، گفت که همچنین در مدت  ایران  به 
زمان مورد اشاره در مجموع ۱۹ میدان مشتمل بر ۴۸ 
افق مخزنی جدید همچون نام آوران و یلدا و میادین 
گازی پازن و ارم کشف شد که حجم نفت خام قابل 
میلیون  میلیارد و ۳۰۳  این کشفیات ۳  استحصال 
بشکه و حجم گاز خشک قابل استحصال ۷۲ هزا رو 

۸۷۴ میلیارد فوت مکعب تخمین زده می شود.
سال  در  ایران  نفت  ملی  شرکت  ایرنا،  گزارش  به 
اکتشافات  حجم  مجموع  نظر  از  میالدی   ۲۰۱۹
انجام شده )نفت و گاز( با کشف ۴.۹۷۳ میلیارد بشکه 
معادل هیدروکربن مایع ذخیره قابل برداشت، جایگاه 
نخست را در بین شرکت های بزرگ نفتی دنیا اعم از 

شرکت های نفت ملی و بین المللی به خود اختصاص 
داده است. این رقم معادل ۳۱ درصد از مجموع حجم 
هیدروکربن کشف شده دنیا در سال ۲۰۱۹ میالدی 

است.
کشف میدان ارم با ذخیره قابل برداشت معادل ۲.۷ 
میلیارد بشکه )معادل ۲۰ درصد کل گاز کشف شده 
در جهان( و میدان نام آوران با ذخیره قابل برداشت 
۲.۳ میلیارد بشکه )معادل ۱۰.۵ درصد از کل نفت 
اول و  به ترتیب جایگاه های  کشف شده در جهان( 
سوم اکتشافات صورت گرفته در جهان در سال ۲۰۱۹ 

میالدی را به خود اختصاص داده اند.

در  اینکه  بیان  با  گمرک  کل  رییس 
اردیبهشت  امسال یک میلیون و ۸۴۱ 
ترانزیت  ایران  قلمرو  از  کاال  تن  هزار 
شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته ۱۴۲ درصد رشد داشته است، 
بهبود  از  حاکی  افزایش،  این  گفت: 
وضعیت عبور کاال از مرزهای گمرکی، 
کاهش محدودیت های کرونایی و کمتر 

شدن تأثیر تحریم ها است. 
»مهدی  گمرک،  از  ایرنا  گزارش  به 
میراشرفی« اظهار داشت: در اردیبهشت 
ماه سال جاری ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تن کاالی صادراتی و وارداتی به ارزش 
۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر بین 
ایران و سایر کشورها مبادله شد که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از 
نظر وزن و ارزش به ترتیب ۶.۶ درصد 

و ۳۸ درصد رشد را تجربه کرده است.
وی افزود: در این مدت ۱۶ میلیون و 
۹۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۶ میلیارد و 
۳۰۰ میلیون دالر از ایران به کشورهای 
بخش  که  شد  صادر  جهان  مختلف 
پلی اتیلن،  بنزین،  شامل  آن  عمده 
متانول، شمش آهن و فوالد و صنایع 

فوالدی بود.
میراشرفی خاطرنشان کرد: این حجم 
از کاالهای صادر شده که در مقایسه 
نظر  از  گذشته  سال  مشابه  مدت  با 
درصد   ۴۸ ارزش  و  درصد   ۱۷ وزن 

ترتیب  به  که  می دهد  نشان  را  رشد 
به کشورهای چین با چهار میلیون و 
۶۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد دالر 
افزایش ۱۷ درصدی در وزن و ۷۴  با 
درصدی در ارزش، عراق با سه میلیون 
و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۹۵۳ میلیون 
وزن  در  درصدی   ۱۸ کاهش  با  دالر 
با ۲  امارات  ارزش،  در  و ۱۳ درصدی 
میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۸۴۹ 
میلیون دالر با افزایش ۹ درصدی در 
وزن و ۲۵ درصدی در ارزش، ترکیه با 
به ارزش ۳۸۸ میلیون  ۳۸۴ هزار تن 
دالر با افزایش ۱۴ درصدی در وزن و 
۱۷۲ درصدی در ارزش و افغانستان با 
ارزش ۳۶۵ میلیون  به  ۹۱۱ هزار تن 
دالر با کاهش ۱۴ درصدی در وزن و 
افزایش ۸ درصدی در ارزش صادر شد.

در  کشور  پنج  این  کرد:  تاکید  وی 
مجموع ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاال 
به ارزش چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
دالر از ایران وارد کردند که در مقایسه 
نظر  از  گذشته  سال  مشابه  مدت  با 
وزن ۶۸ درصد و ارزش ۷۳ درصد کل 

صادرات ایران را شامل می شود.
مورد  در  ایران  گمرک  کل  رییس 
ماه  اردیبهشت  در  کاال  واردات  آمار 
مدت  این  در  گفت:  نیز  سال جاری 
به  کاال  تن  هزار  و ۳۰۰  میلیون  پنج 
ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر از 

کشورهای مختلف دنیا به ایران وارد شد 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از نظر وزن ۱۶.۵ درصد کاهش و از نظر 
ارزش ۲۹.۵ درصد افزایش داشته است.

دامی،  ذرت  همراه،  تلفن  افزود:  وی 
روغن آفتابگردان، کنجاله، گندم، دانه 
سویا، برنج، جو، شکر و روغن خام سویا 
از مهمترین اقالم وارداتی در این مدت 
مجموع  در  کاال  قلم  این ۱۰  که  بود 
دارای سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن وزن 
و ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر ارزش 
بودند و ۶۹.۵ درصد وزن و ۳۳ درصد 
ارزش کل واردات را به خود اختصاص 
دادند.میراشرفی عمده کشورهای طرف 
معامله واردات با ایران را امارات با یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار تن کاال به ارزش 
با  دالر  میلیون   ۸۰۰ و  میلیارد  یک 
افزایش ۱۱۴ درصدی در وزن و ۱۸۱ 
درصدی در ارزش، چین با ۴۶۱ هزار 
تن به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
دالر، ترکیه با ۵۸۱ هزار تن به ارزش 
۶۴۲ میلیون دالر با کاهش ۴۸ درصدی 
در وزن و ۴۲ درصدی در ارزش، آلمان 
با ۱۵۶ هزار تن به ارزش ۲۸۵ میلیون 
دالر با کاهش ۵۴ درصدی در وزن و 
با  سوییس  و  ارزش  در  درصدی   ۱۵
به ارزش ۲۸۳ میلیون  ۳۵۹ هزار تن 
دالر با افزایش دو هزار و ۶۴۲ درصدی 
در  درصدی  و ۶۱  هزار  دو  و  وزن  در 

ارزش برشمرد.
در  کشور  پنج  این  گفت:  میراشرفی 
مجموع ۲ میلیون و ۹۶۲ هزار تن کاال 
به ارزش ۴ میلیارد و ۵۴۲ میلیون دالر 
در اردیبهشت ماه سال جاری به ایران 
صادر کردند که ۵۵ درصد وزن و ۷۰ 
درصد کل واردات ایران را دربرمی گیرد.

وی درخصوص حجم ترانزیت کاال در 
اردیبهشت ماه سال جاری اظهارداشت: 
در این مدت یک میلیون و ۸۴۱ هزار 
تن کاال از قلمرو ایران ترانزیت شد که 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
۱۴۲ درصد رشد را نشان می دهد و این 
امر می تواند حاکی از بهبود وضعیت 
مرزهای  از  ترانزیتی  کاالهای  عبور 
محدودیت های  کاهش  گمرکی، 
کرونایی و کمتر شدن تأثیر تحریم ها 
درخصوص  همچنین  باشد.میراشرفی 
گمرک  سوی  از  کاال  کشفیات  آمار 
جمهوری اسالمی ایران در دومین ماه 
سال ۱۴۰۰ گفت: در این مدت ۳۲۵ 
به ارزش ۳۷۷ میلیارد  پرونده قضایی 
تومان در گمرکات کشور تشکیل شد 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از لحاظ تعداد پرونده ۵۴ درصد و از نظر 
درصد   ۲۵۷ مکشوفه  کاالهای  ارزش 

افزایش داشته است.
به گزارش ایرنا، ماه های آغازین سال 
۹۹ همزمان با شیوع گسترده ویروس 
کرونا در جهان بود که به موجب آن 
مبادالت تجارت با مشکالتی همراه شد، 
در ایران نیز با اوج گیری این بیماری 
این  برای کنترل رشد  مرزهای کشور 
ویروس بسته شدند که تجارت با وقفه 
ای چندماهه مواجه شد و آمار تجاری 
به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد که 
این روند در طول سال ۹۹ با افزایش 
صادرات به جهان به میزان بسیار زیادی 
سال  در  اساس  همین  شد.بر  جبران 
جاری آمار تجاری در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته روندی صعودی را 
طی می کند و افزایش قابل توجهی را 
تجربه کرده است.بر اساس اعالم گمرک، 
در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴۵ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تن کاال به ارزش 
۷۳ میلیارد دالر از مبادی کشور صادر و 
وارد شده است که سهم صادرات ۱۱۲ 
میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ 
میلیون دالر و سهم واردات ۳۴ میلیون 
و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و 

۴۰۰ میلیون دالر بوده است.

هشدار جدی صنعت برق؛

مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارز، دستگاه ها را خاموش کنند

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران خبر داد:

کشف ۱۹ میدان جدید نفت و گاز در 8 سال گذشته

رییس کل گمرک اعالم کرد:

افزایش ۱۴2 درصدی عبور کاالهای ترانزیتی از قلمرو ایران

اقتصادی
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دکتر رضایی:
 دولت وظیفه دارد حداقِل معیشت و بیمه 

اجتماعی جامعه را تامین کند 
دکتر رضایی، پس از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در خصوص مصوبات صحن مجمع به خبرنگاران توضیح داد و 
گفت: بر اساس مصوبه مجمع در قالب سیاست های کلی تامین 
اجتماعی، دولت وظیفه دارد حداقِل معیشت و بیمه اجتماعی 

جامعه را تامین کند.
حاشیه  در  رضایی  محسن  دکتر   ،rezaee.ir گزارش  به   
برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگار 
صداوسیما گفت: در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
بررسی سیاست های کلی تامین اجتماعی را ادامه دادیم. در 
چند جلسه گذشته این بحث ادامه پیدا کرده و بند ششم این 

سیاست ها را به تصویب رساندیم.
وی افزود: مساله مهمی که مورد بحث قرار گرفت این بود 
که دولت وظیفه دارد حداقِل معیشت و بیمه اجتماعی جامعه 
را تامین بکند و این به عنوان یک سیاست تصویب شد. به 
محض اینکه مورد تصویب رهبر معظم انقالب هم قرار بگیرد 
به مجلس شورای اسالمی ابالغ می شود که قانون مربوطه را بر 

این اساس تنظیم کند و به تصویب برساند.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه خبرداد؛
 کشف بیش از  ۱7۰ کیلو حشیش 

درخلیج فارس   
سپاه نیوز: در یک عملیات موفق بیش از۱۷۰ کیلو حشیش 
توسط رزمندگان نیروی دریایی سپاه در شمال خلیج فارس 

کشف شد.
به گزارش سپاه نیوز؛ روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعالم 
کرد: در ادامه رصد های اطالعاتی در منطقه شمال خلیج فارس 
و طی یک عملیات موفق ، رزمندگان ناوگروه سیدالشهداء)ع( 
منطقه سوم نیروی دریایی سپاه یک فروند قایق صیادی حامل 

مواد مخدر را  شناسایی و متوقف کردند. 
نیروی  افزود:رزمندگان  سپاه  دریایی  نیروی  عمومی  روابط 
دریایی سپاه پس از بازرسی از این قایق صیادی مقدار ۱۷۰ 
کیلو گرم مواد مخدر از نوع  حشیش  کشف و ضبط  و متهمان  

را دستگیر کردند.
بنابر اعالم روابط عمومی نیروی دریایی سپاه مواد مخدرکشف 
قانونی  برای سیر مراحل  پرونده  با تشکیل  شده و متهمان 

تحویل مراجع قضایی شدند.
نیروی دریایی سپاه طی هفته های گذشته ، با کشف و توقیف 
سه شناور حامل سوخت قاچاق و یک شناور قاچاق دام ، عزم 
جدی خود را برای مقابله  با هر گونه تخلف در پهنه خلیج 

فارس بار دیگر نشان داده است.
 

نماینده ولی فقیه در سپاه: 
رژیم صهیونیستی دیگر توان حمله ندارد

نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به حماسه مردم غزه گفت: 
آمریکا و رژیم صهیونیستی  به  را  اراده خود  امروز مقاومت، 
تحمیل کرده است بگونه ای که اسراییلی که یک روز خواب 
تصرف نیل تا فرات را می دید دیگر توان حمله ندارد و در الک 

دفاعی فرو رفته است. 
به گزارش ایرنا؛ حجت االسالم والسلمین عبداهلل حاجی صادقی 
کارکنان  و  فرماندهان  دانشجویان،  جمع  در  پنجشنه  روز 
دانشگاه حضرت امیرالمومنین)ع( در اصفهان افزود: امروز رژیم 
صهیونیستی دیگر شعار نیل تا فرات را سر نمی دهد، ُگنبد 
پوشالی آنها فرو ریخته است و کشتی های بی نام و نشان آنها در 

دریا به تیر غیب گرفتار می شود.
وی با اشاره به تالش دشمن در جنگ نرم و هوشمند ادامه داد: 
دشمن بدنبال این است که انقالب اسالمی را از درون دچار 
استحاله کند و وظیفه امروز پاسداری ما اقتضا می کند که در 
در راه بصیرت افزایی و امیدبخشی به مردم بکوشیم تا یک دولت 

اسالمی شکل بگیرد.
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به مقاومت مردم و نیروهای 
روزه  مقاومت ۳۴  افزود:  خرمشهر  اشغال  جریان  در  مسلح 
سلحشوران ما در خرمشهر با دست خالی در حالی بود که 
امکان پشتیبانی تسلیحاتی و انسانی از نیروهای مقاومت وجود 
داشت ولی بواسطه بنی صدر خائن امکان دسترسی فراهم نبود.

وی به نقش ایمان و اخالص در نیروهای مسلح اشاره کرد و 
افزود: آنچه باعث استقامت رزمندگان در آن شرایط سخت شد 
ایمان و باورشان بود که با انجام فرایض دینی و تقوای باال موفق 

به پیروزی در دوران هشت سال دفاع مقدس شدند.
حجت االسالم حاجی صادقی تاکید کرد: »بینش و معرفت« 
و سطح »تعلقات و وابستگی ها« ۲ عاملی است که شخصیت و 

هویت یک انسان یا یک جامعه را شکل می دهد.
 وی اضافه کرد: هرچه تعلقات انسان واالتر باشد تالش علمی او 

برای کسب معرفت به معبود نیز بیشتر خواهد بود. 
حجت االسالم حاجی صادقی تاکید کرد: حفظ انقالب در مقابل 
تهدیدات سخت و نرم نیازمند قوت درونی و قدرت نظامی است 
و الزم است در مراکز دانشگاهی نیروهای مسلح، این دو بال 

با هم رشد کند.
وی ادامه داد: اگر بعضی ها به برکت انقالب به جایی رسیدند 
ولی در این مسیر ثابت قدم نماندند، مشکل از تعلقات مادی 

آنان است.
 نماینده ولی فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: مومن واقعی کسی 
است که تا پایان در سنگر انقالب باقی بماند زیرا تاریخ نشان 
داده است که ۱۸ هزار نفر با نماینده امام حسین)ع( بیعت 
کردند اما تنها ۷۲ نفرشان تا پایان جان پای در کنار حضرت 

ماندند.
وی در تشریح ویژگی های پاسداری افزود: رسالت سپاه ثابت 
است و تغییر نمی کند و آن هم حفظ انقالب و دستاوردهای 
آن است و برای انجام این رسالت، هر زمان در هر ماموریتی که 

اقتضا کند، انجام وظیفه می کند.
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به ضرورت جلب رضای 
هر  در  که  است  این  امروز  پاسداری  رسالت  گفت:  الهی 
کجایی که قرار گرفتیم مجاهدت کنیم تا پایه های انقالب 

اسالمی محکمتر شود.
از  )ع(  امیرالمومنین  دانشگاه حضرت  کرد:  خاطرنشان  وی 
برجسته ترین مراکزی است که در زمینه پاسداری نیروهای 

کارآزموده و با توانمندی باال، آموزش می دهد.

کدخدایی:
 عدم احراز صالحیت برخی افراد به معنی 

بی صالحیتی آنان نیست 
سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتر خود نوشت: عدم 
احراز صالحیت برخی افراد به معنی بی صالحیتی آنان نیست. 
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، عباسعلی کدخدایی در حساب 
نامزدها  بعضی  صالحیت  احراز  عدم  درباره  خود  توییتری 
نوشت: هم زمانی صحت نظر شورا و صالحیت فرد؛ عدم احراز 
صالحیت برخی افراد به معنی بی صالحیتی آنان نیست بلکه به 
این معنا است که شورای نگهبان با توجه به گزارش ها، امکانات 
و آشنایی های خود نتوانسته صالحیت آن فرد را تشخیص دهد، 

اگر چه ممکن است آن فرد صالحیت باالیی هم داشته باشد.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز ۲۸ خرداد ماه 

سال جاری برگزار می شود.

سازمان های نیروهای مسلح ملزم به 
استفاده از برق اضطراری شدند

ستادکل نیروهای مسلح در اطالعیه ای، لزوم استفاده از برق 
اضطراری در ساعات اوج مصرف را به سازمان های نیروهای 

مسلح ابالغ کرد. 
تبلیغات  و  ارتباطات  از مرکز  ایرنا  به گزارش روز پنجشنبه 
دفاعی، ستاد کل نیروهای مسلح در اطالعیه ای آورده است: با 
توجه به افزایش فشار به شبکه تولید برق کشور در فصل گرما 
و اعالم وزارت نیرو مبنی بر اینکه کشور در ساعات اوج مصرف 
با کمبود برق و قطعی های مکرر آن مواجه خواهد شد، در 
راستای کمک به حل مشکل مذکور به سازمان های نیروهای 
مسلح ابالغ کرده است که تمامی سازمان هایی که در مراکز 
مختلف اداری، آموزشی و پادگان ها از مولدهای »خودتامین« 
برخودارهستند در ساعات اوج مصرف کشور، از برق اضطراری 

استفاد کنند تا از فشار به شبکه سراسری کاسته شود.

سرریز دانش دفاعی به صنعت نفت وگاز 
کمک می کند

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با تاکید بر این 
که سرریز دانش دفاعی می تواند کمک های شایانی به صنعت 
پیشران کشور )نفت و گاز( کند گفت: اقتدار دفاعی و امنیتی 
مترادف با دستاوردهای گرانسنگ در فناوری و تکنولوژی است. 
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی وزارت دفاع؛ 
سعید محمدزاده در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای 
دفاعی گفت: این ایام مصادف است با روزی که در کشور ما 
اولین چاه فوران کرد؛ و همچنین مصادف است با روز مقاومت،   

روز دزفول، آزادی خرمشهر و حماسه های دفاع مقدس؛  
وی افزود: ماحصل دستاوردهای  دوران دفاع مقدس را امروز 
در خودباوری دانشمندان، نخبگان و متخصصان صنعت دفاعی 

به وضوح می بینیم.
معاون مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت با ییان اینکه 
اقتدار دفاعی و امنیتی مترادف با دستاوردهای گرانسنگ  در 
رسیدن به فناوری و تکنولوژی های مختلف است، تصریح کرد: 
بدون تردید سرریز دانش دفاعی می تواند کمک های شایانی 

به صنعت پیشران کشور)نفت و گاز( کند.
محمد زاده تصریح کرد: تعامل  و همکاری هر دو وزارتخانه  
نفت و دفاع به توسعه بخش های مختلف هر دو سازمان کمک 

خواهد کرد.
 سعید محمدزاده معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت 
نفت با حضور در نمایشگاه پیشرفت ها و دستاوردهای وزارت 
حوزه  ویژه  به  نمایشگاه  این  مختلف  بخش های  از  دفاع 

دستاوردهای دفاعی در زمینه انرژی، نفت و گاز  بازدید کرد.

۱۵ هزار طرح کوچک و زودبازده 
در کشور اجرا شد

رییس سازمان بسیج سازندگی گفت: ۱۵ هزار طرح کوچک و 
زودبازده را سال گذشته با تعامل دستگاه های مختلف و اعتبار 
۹۶۷ میلیارد تومان شروع کردیم که ۱۲ هزار و ۸۰۰ طرح به 

اتمام رسیده و بقیه در دست اجراست. 
افتتاح  آیین  در  چهارشنبه  شامگاه  زهرایی  محمد  سردار 
ساختمان ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی که با حضور قائم 
مقام ستاد اقامه نماز کشور و استاندار خراسان جنوبی برگزار 
و  شرب  آب  تامین  ما  اول  اولویت  روستاها  در  افزود:  شد، 
کشاورزی است که در خراسان جنوبی به دلیل خشکسالی های 
۲۰ ساله، بیش از ۵۰ درصد طرح های  محرومیت زدایی به این 

موضوع اختصاص دارد.
و  فقر  جنگ  در  و  نوین  مقدس  دفاع  در  کرد:  بیان  وی 
محرومیت باید این تهدید فقرزایی و محرومیت زایی تبدیل به 
یک فرصت برای انقالب شود و در این خصوص طرح جامع 
بسیج سازندگی طراحی کرده  را  مردم پایه  محرومیت زدایی 
است که سال گذشته اولین بار با هماهنگی دستگاه های متولی 

و وزارتخانه های مرتبط اجرایی شد.
رییس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به اینکه مردم راه حل 
را در  باید نقش اساسی و اصلی  مشکالت کشور هستند و 
رفع فقر و محرومیت بازی کنند گفت: در این طرح مشارکت 
مردم در اجرای پروژه های محرومیت زدایی در حاشیه شهرها 
و روستاها مدنظر است و ۱۰ هزار و ۲۸۳ روستا و هزار و ۱۰۰ 
محله حاشیه شهر به مدت پنج سال در این طرح قرار می گیرد.

وی افزود: در الیحه بودجه ۱۴۰۰ منابع خوبی برای شوراهای 
برنامه ریزی در راستای اجرای پروژه های محرومیت زدایی دیده 

شده است.
زهرایی گفت: خراسان جنوبی در جدول ۱۷ الیحه بودجه 
۱۴۰۰ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد و در جدول ۱۰ 
که مربوط به آب و راه روستایی است هم ۱۰۰ میلیارد تومان 

برای استان پیش بینی شده است.
وی اظهار داشت: همچنین از ۲۰ درصد متوازن سازی که قرار 
شده به طرح های محرومیت زدایی بسیج سازندگی اختصاص 
یابد و از محل ۶ درصد قیر رایگان هم اعتبارات خوبی برای 

خراسان جنوبی در نظر گرفته شده است.
پروژه  اینکه  بیان  با  سازندگی  بسیج  سازمان  رییس 
محرومیت زدایی بسیج با تعامل دستگاه های اجرایی است اضافه 
کرد: شعار ما همگرایی و هم افزایی است و یک ضرورت برای 

انقالب اسالمی است.

ارتباط تصویری با صحن مجلس شورای 
اسالمی - رهبر معظم انقالب اسالمی 
تصویری  دیدار  در  پنج شنبه  روز  صبح 
شورای  مجلس  نمایندگان  و  رئیس  با 
اسالمی در سخنان مهمی درباره مسائل 
عینی  راه حل های  بیان  انتخابات،  اخیر 
و  اقتصادی  مشکالت  درباره  واقعی  و 
معیشتی مردم در برنامه های انتخاباتی 
نامزدها را عامل اصلی در افزایش انگیزه 
مشارکت در انتخابات خواندند و با تبیین 
بایدها و نبایدهای رقابت های انتخاباتی 
تأکید کردند: اثر نتیجه انتخابات سال ها 
بر زندگی مردم و کشور سایه افکن خواهد 
بود و امیدواریم انتخابات ۲۸ خرداد بر 
خالف خواسته دشمنان مایه آبرو، عزت و 

سربلندی ایران بشود.
ایشان در این دیدار که در آغاز دومین 
صورت  یازدهم  مجلس  فعالیت  سال 
توصیه هایی  بیان  با  همچنین  گرفت، 
نمایندگان ملت در مجلس شورای  به 
اسالمی برای استمرار ویژگی هایی نظیر 
»حرکت انقالبی و خردمندانه«، »تالش 
بی وقفه« و »کارآمدی و مردمی بودن« 
که  همان گونه  مجالس  همه  افزودند: 
امام بزرگوار فرمودند باید خود را عصاره 
فضائل درخشان و متعدد ملت قرار دهند.

رهبر انقالب عملکرد مجلس در یک سال 
اخیر را نشان دهنده تالش، همت بلند 
نیروهای  و کارآمدی خواندند و حضور 
جوان و پُرتوان در کنار نیروهای دارای 
سوابق تقنینی و اجرایی را، موجب توفیق 
مجلس در تصویب لوایح و طرح های مهم 
و متعدد دانستند و با تشکر از حضور 
رئیس و نمایندگان مجلس در میان مردم 
و سفرهای استانی گفتند: این حرکت 
بسیار خوب را ادامه دهید و همیشه در 
تصویرسازی  بمانید.ایشان  مردم  کنار 
منفی از مجلس یازدهم را حرکتی بدون 
انگیزه های دلسوزانه و اصالحی خواندند و 
افزودند: برخی انتقادات به قصد اصالح و 
تکمیل صورت می گیرد اما در تصویرسازی 
منفی، این انگیزه ها وجود ندارد، نمایندگان 
مجلس باید با بی اعتنایی به این کارها، به 
اجرای وظایف خود ادامه دهند و در رفتار 
و گفتار بهانه ای به دست دشمنان و اینگونه 
مخالفان ندهند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در بیان چند توصیه به نمایندگان منتخب 
ملت در مجلس افزودند: توصیه اصلی، 
انقالبی ماندن و حفظ ویژگی هایی نظیر 
»تحرک و تالش بی وقفه« است، چرا که 
مالئک  کریم،  قرآن  فرموده  به  خداوند 
رحمت خود را بر کسانی نازل می فرماید 
که در صراط مستقیم، استقامت به خرج 

دهند.
رهبر انقالب با اشاره به انحراف تدریجی 
اوایل،  در  برخی  گفتند:  عناصر  برخی 
پرتوان و با حرارت بودند اما وسوسه های 
مال، مقام و شهرت، راهشان را کج کرد و 

گاه ۱۸۰ درجه تغییر داد.
ایشان، انقالبی ماندن را نیازمند مراقبت 
دائمی و حساب کشی از خود دانستند و 
افزودند: معنای حقیقی تقوا، مراقبت مدام 

در مقابل خطرها و لغزش هاست.
»افزایش  انقالب،  رهبر  دوم  توصیه 
کارآمدی و وجودعقالنیت و طمأنینه« در 

مجلس بود.
ایشان گفتند:  عملکرد مجلس تاکنون 
خوب بوده اما ریل گذاری برای اصالح امور 
کشور، کارهای فراتر و فراوان تری می طلبد 
و نیازمند وجود آرامش عقالنی و پرهیز از 

کارهای هیجانی و احساسی است.
رهبر انقالب، مجلس را از مظاهر عمده 
خرد جمعی در کشور خواندند و با انتقاد از 
کسانی که در خارج مجلس، انقالبی گری 
را به معنای حرف های غیرمسئوالنه و رفتار 
هیجانی می دانند، افزودند: انقالبی گری 
یعنی روحیه اقدام صحیح، عازم و جازم در 

جهت درست و برگرفته از عقالنیت.
مظهر  را  خمینی  امام  انقالب،  رهبر 
تمام عیار انقالبی گری و عقالنیت خواندند 
و افزودند: امام ره( از همه انقالبی تر و در 
عین حال عاقل تر بود و همیشه پخته تر 
و سنجیده تر حرف می زد و در این مسیر 

هیچ گاه اصطالحاً کم نیاورد.
توصیه دیگر رهبر انقالب، آسیب شناسی 

رفتار نمایندگان بود.
ایشان، استفاده از توانایی های قانونی نظیر 
سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص به 
نفع مسائل شخصی، گروهی یا قومی را از 
جمله این آسیب های احتمالی دانستند و 
گفتند: از این توانایی ها باید فقط در جهت 

ُمّر قانون و حقیقت استفاده کرد.
رهبر انقالب، ورود به مسائل اجرایی و 
تالش برای سپرده شدن مسئولیت های 
شهری و استانی به اشخاص مورد نظر را 
از دیگر آسیب هایی دانستند که نمایندگان 

در معرض آنها قرار دارند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، همچنین نمایندگان مجلس را 
به مراقبت و دقت در استفاده از تریبون 
مجلس توصیه کردند و افزودند: گاهی 
بیان انتقادات در جمع های محدود مؤثر 
تریبون  در  حرف ها  این  بیان  اما  است 
مجلس بی اثر و حتی مضر است.پرهیز 
از تالش برای رسیدن به منصب وزارت 
یا پست های اجرایی توصیه بعدی رهبر 
انقالب به نمایندگان مجلس بود.ایشان، 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را نیز 
و  توصیه کردند  موارد  این  در  به دقت 
افزودند: البته مراقبت درونی نمایندگان 
مؤثرتر است.توصیه بعدی رهبر انقالب به 
نمایندگان مجلس، »اهتمام جدی به کار 
کارشناسی در بررسی طرح ها و لوایح و باال 

بردن سطح کیفی قوانین« بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: باال 
و  قوت  به  قوانین  کیفی  سطح  بودن 
عملی بودن، صریح و روشن و بدون ابهام 
بودن، و تأویل ناپذیر بودن قوانین است و 
نمایندگان باید در مورد طرح ها و لوایح 
با صاحب نظران مشورت کنند تا سطح 

کارشناسی ارتقاء یابد.
رهبر انقالب یک نکته را نیز متذکر شدند و 
افزودند: در مسائل حساس و مهم، ترجیح 
این است که به جای طرح، الیحه ارائه 
شود زیرا موافقت دولت به عنوان مجری 
را به همراه دارد و همچنین از پشتوانه کار 
کارشناسی بدنه دولت نیز برخوردار است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با توصیه به 
اساسی«  مسائل  و  اولویت ها  »رعایت 
افزودند: خوشبختانه در برنامه های مجلس، 
اولویت ها دنبال می شود اما این موضوع 
باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و 
با توجه به شعار سال، اولویت اصلی کشور 
برطرف کردن موانع تولید و پشتیبانی 
از تولید است زیرا اگر تولید احیاء شود، 

اقتصاد کشور جان خواهد گرفت.
رهبر انقالب اسالمی با یادآوری توصیه 
به دوره های مختلف مجلس در  خود 
خصوص عالج تراکم قوانین خاطرنشان 
کردند: باید با مشخص کردن یک مهلت 

برای این موضوع فکری شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در آخرین 
توصیه خود به نمایندگان با اشاره به کالم 
پر مغز امام)ره( مبنی بر اینکه »مجلس 
عصاره فضائل ملت است«، گفتند: این 
کالم یعنی مجلس باید عصاره فضائل 
ملت باشد و فضائل ملت هم که در ۴۲ 
سال گذشته و در عرصه های مختلف بروز 
یافته عبارتند از مجاهدت، ایثار، عزت و 
اعتماد به نفس، امید و توانایی ایستادگی 
در برابر مشکالت.ایشان در بخش دیگری 
از سخنانشان به موضوع انتخابات ریاست 
جمهوری پرداختند و افزودند: دشمنان 
از همه امکانات خود استفاده می کنند 
تا انتخابات مایه سرشکستگی ملت شود 
و برخی هم در داخل دانسته یا ندانسته 
حرف بدخواهان را ادامه می دهند اما من 
بسیار امیدوارم که به لطف خداوند و با 
همت ملت، این انتخابات مایه آبرو و عزت 
کشور شود.رهبر انقالب اسالمی با اشاره 
به احراز صالحیت کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری از جانب شورای نگهبان، 
گفتند: من الزم می دانم از همه کسانی 
که براساس احساس مسئولیت وارد عرصه 
انتخابات شدند، تشکر کنم و همچنین 
از کسانی که صالحیت آنها احراز نشد 
به  را دعوت  و نجیبانه برخورد و مردم 
شرکت در انتخابات کردند، بطور مضاعف 
تشکر می کنم.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
خاطرنشان کردند: عدم احراز صالحیت 
برخی افراد به معنی بی صالحیتی آنان 
نیست بلکه به این معنا است که شورای 
نگهبان با توجه به گزارشها، امکانات و 
آشنایی های خود نتوانسته صالحیت آن 
فرد را تشخیص دهد، اگر چه ممکن است 

آن فرد صالحیت باالیی هم داشته باشد.
ایشان با اشاره به برخی اعتراض ها به 
شورای نگهبان افزودند: البته انگیزه این 
اعتراض ها متفاوت است. برخی اعتراض ها 
از  نگرانی  دلیل  به  و  دلسوزی  سر  از 
مشارکت پایین مطرح می شوند، و برخی 

هم بدلیل آنکه نامزد مورد نظرشان احراز 
صالحیت نشده، گله مند و ناراحت هستند 
اما  نمی شود داشت،  ایرادی  آنها  به  که 
برخی با اصل شورای نگهبان مخالفند 
و  مجازی  فضای  در  خود  مطالب  با  و 
مطبوعات، می خواهند از این فرصت برای 
انتقام از شورای نگهبان استفاده کنند که 

خداوند از این افراد نخواهد گذشت.
برخی  درباره  اسالمی  انقالب  رهبر 
نگرانی ها از احتمال مشارکت پایین مردم 
در انتخابات ۲۸ خرداد، گفتند: من معتقدم 
میزان مشارکت مردم ارتباطی با این اسم 
یا آن اسم ندارد بلکه مردم به دنبال فردی 
هستند که دارای مدیریت و اراده قوی و 
کارآمدی باال برای حل مشکالت کشور 
باشد و برای مردم هم مهم نیست که این 
فرد چه عنوانی دارد و یا از چه جناحی 
برای  موضوع  این  شاید  البته  است، 
گروههای سیاسی مهم باشد ولی برای 

عامه اینگونه نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان 
کردند: مهم این است که نامزدها مردم 
را اقناع کنند که مشکالت جامعه را می 
شناسند، مدیر و مدبر و با صداقت هستند 
و توانایی اداره کشور را دارند. در این صورت 
به لطف خدا مردم با مشارکت باال در پای 

صندوق های رأی حاضر خواهند شد.
نظرها  اظهار  برخی  به  اشاره  با  ایشان 
مبنی بر اینکه نامزدها باید در مناظرات 
دیدگاههای خود را درباره فضای مجازی و 
سیاست خارجی اعالم کنند، تأکید کردند: 
اینها جزء مسائل مردم نیست. مسئله مردم 
»بیکاری جوانان، معیشت طبقات ضعیف 
و مافیای واردات« است که کمر تولید را 
می شکند و جوانان مبتکر و با انگیزه را 
مأیوس و کشاورزان زحمتکش را بیچاره 
می کند.رهبر انقالب در همین خصوص 
افزودند: اخیراً به مسئوالن درباره وضعیت 
با  کشاورز  زیرا  داده ایم  تذکر  کشاورزان 
زحمت و رنج فراوان محصولی را تولید 
می کند اما سیاست های نادرست و واردات، 
او را به خاک سیاه می نشاند و سود اصلی 

را به جیب دالل ها می برد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر 
اینکه باید کسی مسئول قوه مجریه شود 
که این مسائل و مشکالت اصلی مردم را 
بداند و بتواند آنها را حل کند، گفتند: در 
چنین صورتی، کشور به معنی واقعی کلمه 

سعادتمند خواهد شد.
با  ایشان مسائل سیاسی و فرهنگی را 
اهمیت خواندند اما افزودند: اکنون مسئله 
و  است  اقتصاد  کشور،  اصلی  و  فوری 
نامزدها باید برنامه ها و راه حل های خود 
برای حل مشکالت اقتصادی را به مردم 
ارائه و آنها را قانع کنند که توانایی حل 

مشکالت اقتصادی را دارند.
رهبر انقالب با اشاره به مخالفت دشمنان 
انقالب  پیروزی  ابتدای  از  انتخابات  با 
بخصوص بعد از تغییر قانون اساسی و 
سپرده شدن وظایف اجرایی اداره دولت 
به رئیس جمهور، گفتند: در این ۴۲ سال 
دستور کار تبلیغاتی دشمنان اینگونه بوده 
که قبل از انتخابات می گویند مردم شرکت 
در  مردم  از شرکت  بعد  کرد،  نخواهند 
انتخابات می گویند انتخابات مهندسی شده 
بوده و در مورد فرد انتخاب شده به عنوان 
رئیس جمهور هم می گویند او اختیاری 
ندارد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید 
بر اینکه اکنون هم دستور کار تبلیغاتی 
آنها  افزودند:  است،  همینگونه  دشمن 
تالش دارند به مردم القاء کنند انتخابات و 
انتخاب رئیس جمهور هیچ فایده ای ندارد 
و متأسفانه برخی در داخل نیز این حرفها 

را تکرار و تئوریزه می کنند.
با وجود همه این  ایشان تأکید کردند: 
دشمنی ها و تبلیغات، وظیفه همه آن است 
که هر آنچه تکلیف شرعی و رضای خداوند 
است دنبال کنیم و وظیفه خود را انجام 
دهیم.حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه 
به بیان چند توصیه خطاب به کاندایداهای 
انتخابات ریاست جمهوری و طرفداران آنها 

و عموم مردم پرداختند.
رهبر انقالب نامزدها را از تبدیل کردن 
و  قدرت  جنگ  »صحنه  به  انتخابات 

آنچه  مشابه  اهانت آمیز«  برخوردهای 
اروپایی  کشورهای  بعضی  و  آمریکا  در 
معمول و مایه آبروریزی آنها است، بر حذر 
داشتند و گفتند: در گذشته نیز هر گاه در 
مناظره ها و برنامه های انتخاباتی از اینگونه 
روشهای تخریبی، تهمت زنی و ترساندن 
مردم از رقیب استفاده شد، کشور ضرر 
کرد.ایشان تأکید کردند: میدان انتخابات 
میدان مسابقه خدمت و سبقت گرفتن 
در خیرات است و باید از نفرت پراکنی و 

اتهام زنی پرهیز شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر پرهیز 
فریبنده،  و  واقع بینانه  غیر  از شعارهای 
و  امکانات  به  توجه  با  نامزدها  افزودند: 

واقعیات کشور، شعار و وعده بدهند.
و  اخالقی«  مالحظات  جدی  »رعایت 
»خودداری از هنجارشکنی و شکستن 
خطوط اصلی نظام« توصیه بعدی رهبر 

انقالب به کاندیداها بود.
ایشان خاطرنشان کردند: رعایت اخالق 
اسالمی در مناظره ها و مصاحبه ها، موجب 
سرریز شدن آن در جامعه و الگوگیری 

مردم خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: راهکار 
بعضی افراد برای بیشتر دیده و شنیده 
شدن، شکستن خطوط اصلی نظام است 
در حالی که نظام جمهوری اسالمی نظامی 
مستقر، پا برجا و جا افتاده است که با 
همین خطوط خدایی و مردمی در مقابل 
اینکه  ضمن  است،  ایستاده  دشمنی ها 
هنجارشکنی موجب ایجاد موقعیت بهتر 

در بین مردم نخواهد شد.
رهبر انقالب سپس خطاب به طرفداران 
نامزدها، »نیت خدایی« را موجب برکت و 
رضایت الهی در صورت رقم خوردن هر 
گونه نتیجه ای دانستند و گفتند: گاهی 
داغ تر بودن طرفداران از خود کاندیداها 
موجب تعارض و بدگویی می شود که در 
این زمینه باید مراقبت کرد چرا که از 
برنامه های مخالفان به جان هم انداختن 
فضای  از  استفاده  و  نامزدها  طرفداران 
مجازی برای بدگویی و انتشار دروغ علیه 

یکدیگر است.
ایشان افزودند: انگیزه های دشمنان برای 
البته  است  عمیق  بسیار  اخالل  ایجاد 
مسائلی  گاهی  نیز  مجازی  فضای  در 
برجسته می شود که لزوماً بازتاب خواست 
مردم نیست.حضرت آیت اهلل خامنه ای از 
کاندیداها خواستند بین خود و خدا ملتزم 
شوند که نتیجه انتخابات هر چه شد، همه 

آن را بپذیرند و نجیبانه تسلیم شوند.
ایشان خاطرنشان کردند: نباید انتخابات 
و جمهوریت را تا وقتی قبول داشت که 
به نفع ما باشد و اگر به نفع دیگری شد 
بگوییم آن را قبول نداریم که متأسفانه 
آزمون تلخی از این قضیه در سال ۸۸ در 

تاریخ انتخابات باقی ماند.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان خطاب 
به عموم مردم گفتند: انتخابات در یک 
روز انجام می شود اما اثر آن تا چند سال 
باقی می ماند بنابراین با شرکت در انتخابات 
که متعلق به خود شما است، از خداوند 
برای رأی دادن به کسی که شایسته این 

مسئولیت است کمک بخواهید.
ایشان تأکید کردند: کسانی که مردم را از 
رفتن پای صندوق رأی منع و القاء بی فایده 
بودن انتخابات را می کنند، دروغ می گویند 
که دلسوز مردم هستند، بنابراین به حرف 
آنها اعتنا نکنید.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
همچنین اهمیت انتخابات شوراهای شهر 
این  گفتند:  و  یادآور شدند  را  روستا  و 
انتخابات تأثیر زیادی در مدیریت شهرها و 
روستاها دارد.رهبر انقالب با ابراز امیدواری 
برای جلب هدایت الهی در عمل به وظیفه، 
از صاحبان سخن نافذ در همه اصناف و 
اقشار خواستند از نفوذ سخن خود برای 
از  کنند.پیش  استفاده  انتخابات  ترویج 
آقای  اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
در گزارشی، مهمترین اقدامات تقنینی 
و نظارتی انجام شده در سال اول مجلس 
یازدهم را برشمرد.اولویت دادن به مسائل 
اقتصادی و معیشتی با تصویب قوانینی 
مانند »بسته اقتصاد مردمی«، »قوانین 
ناظر به افزایش تولید و کاهش قیمت 
مسکن«، »تعیین تعرفه خرید محصوالت 
پرداخت  به  دولت  »الزام  کشاورزی«، 
یارانه کاالهای اساسی«، »کاهش مالیات 
واحدهای تولیدی«، »اختصاص ۲۰ هزار 
میلیارد تومان برای محرومیت زدایی«، و 
اهتمام به اصالح ساختار بودجه و نوسازی 
نظام بانکی و مالیاتی، و همچنین قوانین 
مهم دیگر از جمله مصوبه اقدام راهبردی 
مواردی  جمله  از  هسته ای  موضوع  در 
بود که آقای قالیباف در گزارش عملکرد 

مجلس به آنها اشاره کرد.

اگر نامزدها مردم را قانع کنند 
قادر به حل مشکالت اقتصادی هستند مشارکت باال می رود

سیاسی
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استاندار: کرمان در جذب کمک خیران 
برای کمک به خانواده زندانیان برتر شد

استاندار کرمان به رتبه برتر استان در جذب کمک های خیران 
برای کمک به خانواده زندانیان اشاره و ابراز امیدواری کرد: این 
کمک ها موجب گره گشایی از مشکالت زندانیان جرائم غیرعمد 

و خانواده آنها شود. 
به گزارش ایرنا، علی زینی وند روز پنجشنبه در ویژه برنامه 
ویژه  مهر  نسیم  روز  عنوان  به  پنجم خردادماه  بزرگداشت  
حمایت از خانواده زندانیان نیازمند از خیران خواست تا عالوه 
بر جشن های گلریزان در مقاطع مختلف زمانی در سال به این 
مساله توجه کنند و حمایت خیرخواهانه خود را از این قشر 

آسیب پذیر داشته باشند. 
وی گفت: متاسفانه چشم انداز روشنی برای کنترل جرائم و 
کاهش زندانیان در آینده نزدیک وجود ندارد و اگر تغییری 
در قوانین جرم زدایی و مجازات های جایگزین نباشد، فرآیند 
افزایش زندانی ها همچان ادامه خواهد داشت و در نتیجه راهی 
نداریم که برای کاهش آسیب های مرتبط با این معضل بزرگ، 
انجمن ها و حمایت ها را افزایش دهیم که از آسیب های جدی 

آن بکاهیم.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه ۶۸ درصد زندانیان مرتبط با 
مواد مخدر هستند، تصریح کرد: درصدی کمی از این زندانیان 
به مافیای اصلی مواد مخدر مربوط می شود و اکثرا برای تامین 
معیشت روزانه زندگی به خرده فروشی مواد مخدر و سایر جرائم 

روی آورده اند.
زینی وند بر استفاده از توان اداری و عمومی برای تقویت بنیه 
تاکید کرد و گفت: مجموعه  انجمن حمایت زندانیان  مالی 
های  حوزه  در  همکاری  برای  الزم  آمادگی  استان  اجرایی 
خانواده  توانمندسازی  و  زندانیان  به  هدفمند  حرفه آموزی 

زندانیان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی را دارد.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان نیز 
نامگذاری پنجم خردادماه به عنوان روز نسیم مهر را اقدامی 
در راستای حمایت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، معنوی 
از خانواده هایی دانست که سرپرست خانواده به دلیل ارتکاب 
جرم وارد زندان شده است و خانواده وی با تاثیرات سوء ناشی 

از زندانی شدن فرد روبرو شده اند.
سید مجتبی حسینی افزود: حمایت از خانواده زندانیان نیازمند 
یکی از سیاست های مهم سازمان زندان ها در سال ۱۴۰۰ 

است والزم ایت که در این زمینه تدابیر الزم اندیشیده شود.
زندانیان در شهرستان  انجمن حمایت  فعالیت ۱۱   به  وی 
های استان کرمان اشاره و بیان کرد: گام های بسیار ارزشمند 
انجام شده  ومفیدی در حمایت از خانواده زندانیان نیازمند 
استان  تربیتی  و  تامینی  اقدامات  و  ها  زندان  است.مدیرکل 
کرمان با اشاره به این مطلب که ۷۲ درصد مددجویان زندان 
های استان کرمان متاهل هستند، گفت: در مجموع در سطح 
استان کرمان  پنج هزار و ۸۶۰ نفر از خانواده های زندانیان باید 
تحت حمایت قرار گیرند که در حال حاضر۲ هزار و ۷۳۶ نفر 

تحت پوشش قرار گرفته اند.
حسینی، جرم ۶۸ درصد مددجویان زندان های استان کرمان 
را مرتبط با مواد مخدر و ۲۵ درصد را مربوط به سرقت دانست 
و ادامه داد: ۸۵ درصد خانواده های این مددجویان مستحق 
عنایت ویژه هستند و عمدتا فاقد مسکن بوده   در وضعیت 

بسیار بد و عمدتا در حاشیه شهر زندگی می کنند.
وی بیان کرد: در ماه مبارک رمضان از ۳۱۳ خانواده مددجویان 
زندان ها دیدار شد و این دیدارها دستاوردهای خوبی را به 

دنبال داشته است.

بیش از ۱۰ درصد جمعیت باالی ۱۸ سال 
مازندران واکسینه شدند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران که تاکنون 
۲۰۶ هزار نفر معادل بیش از ۱۰ درصد از جمعیت باالی ۱۸ 

سال استان واکسن کرونا دریافت کرده اند. 
دکتر قاسم اویس روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
جمعیت باالی ۱۸ سال استان را ۲ میلیون نفر اعالم کرد و 
افزود که به ۲۱ هزار از این تعداد دوز کامل واکسن کرونا تزریق 
شد و ۱۸۵ هزار نفر دیر هم تنها دوز نخست را دریافت کردند.

وی با اعالم این که واکسینه جمعیت استان بر اساس اولویت 
بندی کلی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی انجام می 
شود ، گفت : تا کنون از جمعیت ۵۱ هزار نفری ۸۰ سال به 
باال ۴۱هزار نفر برابر با ۸۰ درصد آنان واکسن دریافت کرده اند.

وی جمعیت ۷۵تا ۸۰ ساله مازندران را ۳۹ هزار نفر اعالم کرد و 
افزود : تا کنون ۳۰ هزار نفر از این گروه سنی برابر با ۷۸ درصد 

واکسن کرونا را دریافت کردند.
اویس گفت : همچنین از جمعیت ۶۵ هزار نفری در گروه 
سنی ۷۰ تا ۷۵ سال استان نیز ۳۵هزار نفر برابر با ۵۵ درصد 

واکسینه شده اند.
وی جمعیت ۶۵ تا ۷۰ سال استان را نیز ۶۵ هزار نفر برآورد 
کرد و اظهار داشت : تا کنون ۱۸ هزار نفر از این گروه سنی 

معادل ۲۸ درصد واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
نوبت به ۶۰ ساله های روستایی رسید

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین از فرا 
رسیدن نوبت دریافت واکسن توسط گروه سنی ۶۰ تا ۶۵ ساله 
ساکن روستاهای استان خبر داد و از این گروه سنی خواست تا 

برای دریافت نوبت ثبت نام کنند.
وی تاکید کرد : طبق برنامه تزریق واکسن این گروه سنی فقط 
برای جمعیت روستایی استان است و الزم است این افراد در 

سایت http://salamat.gov.ir ثبت نام کنند.
دکتر اویس گفت : دانشگاه علوم پزشکی مازندران نوبت دهی را 
با هدف جلوگیری از  ازدحام انجام می دهد و افراد پس از ثبت 
نام حتما منتظر دریافت پیامک باشند و بر اساس برنامه زمان 

بندی اعالم شده برای تزریق واکسن مراجعه کنند.
از جمعیت سه  آمارهای رسمی، حدود ۴۳ درصد  براساس 
میلیون و ۳۰۰ هزار نفری مازندران در مناطق روستایی سکونت 

دارند.
با بیان این که هیچ  معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
کمبودی برای تزریق واکسن کرونا در استان وجود ندارد و 
طبق اولویت بندی وزارت بهداشت سهمیه استان دریافت و 
تزریق می شود،  توضیح داد : تمامی دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور دارای سهمیه واکسن هستند و وزارت بهداشت هم طبق 
آمار جمعیتی واکسن ها را به تعداد مورد نیاز افراد مشمول زیر 

پوشش هر دانشگاه بموقع در اختیار قرار می دهد.

ترخیص فوری ۶ میلیون تن کاال در 
گمرکات کشور ضروری است

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به رسوب ۶ میلیون 
تن کاالی اساسی در گمرکات بنادر کشور،گفت:  این کاالهای 

اساسی باید به فوریت ترخیص شود. 
به گزارش روز پنجشنبه  روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و 
کشاورزی استان البرز ،  سعید عمرانی در حاشیه بازدید از یک 
واحد بزرگ صنعتی در شهرستان ساوجبالغ اظهار داشت : در 
این زمینه بخشنامه ای برای  دادستان های  بندرعباس،  بندر 

انزلی، چابهار و امیر آباد گرکان صادر شده است.
وی افزود: دادستان های این شهر ها ضمن نظارت بر نحوه 
ترخیص این اقالم اساسی،  صاحبان کاالها نیز باید هرچه 
سریع تر برای ترخیص به گمرکات مراجعه کنند.معاون قضایی 
دادستان کل کشور با بیان اینکه صاحبان این کاالها نباید 
خدای نکرده از گمرک برای احتکار  و نگهداری کاال استفاده 
کنند، بیان داشت : صاحبان این کاالها باید سریعا  نسبت به 
تعیین و تکلیف این میزان کاالی موجود در بنادر اقدام کنند.

عمرانی تاکید کرد: تخلیه و عرضه این کاالها  نقش موثری در 
کاهش قیمت کاالهای اساسی در بازارهای داخلی دارد.

کمبود منابع آبی چهارمحال و بختیاری 
لزوم صرفه جویی در مصرف را تشدید کرد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به کاهش شدید منابع آبی و وجود ۱۱ دشت ممنوعه بحرانی 
و ممنوعه از مجموع ۱۲ دشت این استان گفت: کمبود منابع 
آب در این استان، لزوم صرفه جویی بیشتر در مصرف آب را 

تشدید کرده است. 
احمدرضا محمدی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
تاکید کرد: هم اکنون وضعیت منابع آبی ۳۰۲ شهر و روستا در 
چهارمحال و بختیاری با بیش از ۷۱۸ هزار نفر جمعیت در 
حالت تنش آبی قرار دارد و مردم مناطق مختلف استان باید 
صرفه جویی بیشتر در مصرف آب را به طور جدی در دستور کار 

خود قرار دهند.
وی با اشاره به تامین ساالنه ۸۱ میلیون و ۱۵۲ هزار مترمکعب 
آب آشامیدنی در چهارمحال و بختیاری افزود: از این میزان ۵۱ 
میلیون و ۸۵۴ هزار مترمکعب برای ۴۰ شهر و ۲۹ میلیون 
و ۲۹۸ هزار متر مکعب مختص ۶۱۲ روستای استان تامین 

می شود.
از  نفر   ۲۷۴ و  هزار   ۹۶۷ هم اکنون  کرد:  تصریح  محمدی 
جمعیت استان زیرپوشش شرکت آب و فاضالب استان قرار 
دارد که از این تعداد ۶۴۹ هزار و ۳۷۲ نفر در قالب ۲۴۱ هزار 
مشترک ساکن شهرها و ۳۱۷ هزار و ۹۰۲ نفر در قالب ۹۳ هزار 

و ۵۰۰ مشترک ساکن روستاها هستند.
با ۱۲۶  یادآور شد: در حال حاضر سه تصفیه خانه آب  وی 
ایستگاه پمپاژ توزیع آب در استان فعال است که از این تعداد 
۲۳ ایستگاه به شهرها و ۱۰۳ ایستگاه به روستاها اختصاص 

دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری از فعال 
بودن ۳۱۳ حلقه چاه برای تامین آب آشامیدنی مردم شهرها 
و روستاهای استان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد ۱۵۳ 

حلقه مربوط به شهرها و ۱۶۰ حلقه مختص روستاها است.
وی طول شبکه توزیع و خطوط انتقال آب استان را هفت هزار 
و ۶۰۶ کیلومتر دانست و گفت: از این میزان ۲ هزار و ۳۷۳ 
کیلومتر در شهرها و پنج هزار و ۲۳۴ کیلومتر در روستاهای 

استان قرار دارد.
آب  ذخیره  مخازن  مترمکعبی  هزار  به حجم۲۷۲  محمدی 
آشامیدنی در استان اشاره و تاکید کرد: از این میزان ۱۷۲ 
هزار مترمکعب به شهرها و ۱۰۰ هزار متر مکعب به روستاها 

اختصاص دارد.
وی افزود: هم اکنون ۹ آزمایشگاه کنترل کیفیت آب آشامیدنی 
در استان فعالیت دارد که پنج آزمایشگاه ویژه شهرها و چهار 
آزمایشگاه مخصوص روستاها است.به گزارش ایرنا، هم اکنون 
۱۰۰ درصد شهرها و ۷۸.۷ درصد روستاهای چهارمحال و 
بختیاری از شاخص آب آشامیدنی سالم برخوردارند اما آب 
آشامیدنی افزون بر ۱۳۸هزار نفر از مردم ۲۰۰ شهر و روستای 
تامین شود.به  تانکر سیار  از طریق  باید به زودی  این استان 
عقیده برخی از کارشناسان، حفر چاه جدید در برخی از مناطق 
چهارمحال و بختیاری به ویژه شهرهایی مانند سفیددشت در 
شهرستان بروجن پاسخ گوی نیاز نیست و عمر برخی از این 
چاه ها به کمتر از یک سال رسیده است.چهارمحال و بختیاری 

۱۰ شهرستان با افزون بر ۹۷۹ هزار نفر جمعیت دارد.

فرماندار شاهرود: ظرفیت ۴۰ واحد 
تولیدی سال گذشته افزایش یافت

فرماندار شاهرود گفت: افزایش ظرفیت ۴۰ درصدی واحدهای 
نخست  رتبه  در  را  شهرستان  این   ۹۹ سال  طی  تولیدی 
شهرستان های استان سمنان در زمینه حمایت از صنایع قرار 
داد. ابوطالب جاللی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا به 
عملکرد ستاد حمایت از واحدهای تولیدی شهرستان شاهرود 
در سال گذشته اشاره کرد و افزود: برگزاری ۱۸ نشست به 
منظور حمایت از واحدهای تولیدی شهرستان  موجب شد تا 
شاهرود در این شاخص نیز رتبه نخست استان را از آن خود 
کند.وی اظهار داشت: همچنین در بخش احیای واحدهای 
راکد نیز شاهرود با احیای ۲۹ واحد تولیدی در جایگاه نخست 

در بین دیگر شهرستان های استان سمنان ایستاد.
فرماندار شاهرود یادآور شد: سال گذشته ۲۸ طرح سرمایه 
گذاری با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد شهرستان تکمیل 

شد و به بهره برداری رسید.
جاللی ابراز داشت: شهرستان شاهرود هم اکنون با دارا بودن 
تولیدی  تولیدی، ۲۷ درصد واحدهای  یکهزار و ۴۰۷ واحد 
کشاورزی،  معدن،  و  صنعت  های  بخش  در  سمنان  استان 

گردشگری و صنایع دستی را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: از مجموع ۲ هزار و ۸۳۷ واحد تولیدی که در 
سال گذشته در استان سمنان با ظرفیت کامل فعال بودند، 
شهرستان شاهرود سهم ۳۸ درصدی را به خود اختصاص داد.

تولیدی  واحد  استان سمنان ظرفیت ۹۰  در سال ۹۹ در 
افزایش یافت. ۷۶ واحد تولیدی راکد فعال شد و ۱۳۴ طرح 
به  از ۶۰ درصد  با پیشرفت فیزیکی بیش  سرمایه گذاری 

بهره برداری رسید.

از  یکی  عنوان  به  تاراز  فوالد  شرکت 
زیرمجموعه های گروه فوالدمبارکه در 
اردیبهشت امسال موفق به رکوردشکنی 
در تولید ورق گالوانیزه شد. مدیرعامل 
شرکت در این خصوص گفت: افزایش 
میزان تولید و رکوردزنی در فوالد تاراز، 
داشت؛  خواهد  بازار  در  مثبتی  نقش 
در  عرضه  و  تولید  اندازه  هر  که  چرا 
محصوالت  قیمت  یابد،  افزایش  بازار 

متعادل تر خواهد شد.
سعید رشیدی در گفت وگو با ایراسین 
با بیان این مطلب، اظهار کرد: در ادامه 
روند خوب و عملکرد درخشان شرکت 
رشد  با  که   ۹۹ سال  در  تاراز  فوالد 
تولید ۱۵.۴درصدی نسبت به سال ۹۸ 
همراه شده بود، خوشبختانه با تالش 
شرکت  تالش  پر  کارکنان  همدلی  و 
فوالد تاراز در اردیبهشت ۱۴۰۰ موفق 
شدیم رکورد تولید ماهانه را به مقدار 
۱۸هزارو۹۳۷تن محصول با کیفیت و 
ابعاد متنوع به خصوص ضخامت پایین 

به ثبت برسانیم.
ماه  اردیبهشت  در  داد:  ادامه  وی 
سال گذشته ۱۸هزار و یک تن تولید 
تولید  رکورد  آخرین  البته  داشتیم، 
فوالد تاراز در دی ماه ۹۹ بود که تولید 
۱۸هزارو۵۴۹تن به ثبت رسیده بود؛ در 
واقع در اردیبهشت ماه نسبت به رکورد 

قبلی ۲ درصد رشد تولید داشتیم.

بزرگترين مشکل فوالد تاراز، تامین 
مواد اولیه است

موانع  و  محدودیت ها  وی،  گفته  به 
تولید در فوالد تاراز بسیار زیاد است و 
بزرگ ترین مشکل این شرکت، تامین 
این  است؛  سرد  کالف  و  مواداولیه 
درحالیست که با توجه به رکورد ثبت 
آتی  ماه های  در  ما  از  انتظارات  شده 
بیشتر از قبل خواهد شد؛ البته تالش 
و برنامه ریزی برای اینکه بتوانیم تولید 
ماه  در  هزارتن  باالی ۲۰  به  را  خود 
برسانیم وجود دارد، اما نگرانی اصلی 
ابالغیه فوالد  نامه  در خصوص شیوه 
است که از آبان سال قبل اجرا شد و 

با توجه به اینکه تامین نیاز شرکتهای 
تولیدی ورق گالوانیزه در نظر گرفته 
شرکت  اولیه  مواد  تامین  بود  نشده 
آخر  حلقه  عنوان  به  که  تاراز  فوالد 
افزوده  ارزش  می تواند  فوالد  زنجیره 
را  باشد  داشته  کشور  برای  زیادی 
است. کرده  روبرو  جدی  مخاطره  با 

چالش  بزرگترین  افزود:  رشیدی 
و  بوده  اولیه  مواد  تامین  تاراز  فوالد 
سرد  کالف  که  است  حالی  در  این 
دلیل  به  عرضه  زیاد  محدودیت  با 
مصرف  سایر  سوی  از  باال  تقاضای 
خودرو  شرکتهای  ویژه  به  کنندگان 
سازی و لوازم خانگی، در عمل امکان 
خرید کالف سرد برای فوالد تاراز در 
۴ ماه گذشته وجود نداشته و کالف 
آن  جایگزین  محدود  بصورت  گرم 
شده است؛ البته در سامانه بهین یاب 
سهمیه  ۲۰هزارتن  تاراز  فوالد  برای 
در  اما  شده،  گرفته  نظر  در  ماهانه 
تامین  امکان  کاال  بورس  در  عمل 
بسیار محدود بوده و تنها  حدود ۲۵ 

درصد تقاضای ما محقق شده است.

خطر توقف تولید 20روزه
 در ماه وجود دارد

تمهیدی  اگر  رشیدی،  گفته  به 
خردادماه  از  اولیه  مواد  تامین  برای 
اندیشیده  تاراز  شرکت  برای  امسال 
۲۰روز  حدود  توقفات  خطر  نشود، 
و  دارد  وجود  تولید  خط  در  ماهانه 
به  فراوانی  مشکالت  موضوع  این 
بنابراین وزارت  همراه خواهد داشت. 
صمت و متولیان امر باید برای تامین 
مواداولیه شرکت فوالد تاراز که یکی 
از تولیدکنندگان موفق ورق گالوانیزه 
بیاندیشند؛  تمهیدی  است،  کشور 
تهدیدات  واحد  این  تعطیلی  زیرا 
زیادی را به همراه خواهد داشت؛ زیرا 
همانگونه که میدانید راه اندازی واحد 
جوانان  دل  در  را  امید  تاراز  فوالد 
منطقه چهارمحال و بختیاری ایجاد و 
اشتغال پایدار مستقیم و غیرمستقیم 

در استان  فراهم کرده است.

تولید،  سال   نیز  امسال  افزود:  وی 
و  هاست  زدایی  مانع  و  ها  پشتیبانی 
باید مانع بزرگ تولید از پیش روی ما 
برداشته شود تا بتوانیم روزبه روز تولید 
با کیفیت تر و بیشتری داشته باشیم؛ 
همچنین در زمینه صادرات نیز حمایت 

های الزم  صورت گیرد.

طرح توسعه ای فوالد تاراز با کمك 
صادرات اجرا می شود

ارزش  به  با توجه  ادامه داد:  رشیدی 
اینکه  و  گالوانیزه  ورق  باالی  افزوده 
داخلی  مصرف  از  بیش  تولید  میزان 
نیز  برای صادرات  بتوانیم  باید  است، 
با  و  باشیم  داشته  ثابتی  برنامه ریزی 
توسعه ای  طرح های  برای  ارزآوری 
یکی  عنوان  به  تاراز  فوالد  مجموعه 
از زیرمجموعه های فوالدمبارکه تولید 
۴۵۰هزار تن در سال را محقق کرده 
کالف  تولیدکننده  به  زودی  به  و 
سایر  و  شرکت   مصرف  برای  سرد 

کارخانجات تبدیل شویم.
به گفته وی، رکورد تولید افزایش تولید 
از  بیشتری  تقاضای  تا  می شود  باعث 
مشتریان را پاسخ دهیم، همچنین این 
افزایش تولید در بحث صادرات نیز موثر 
خواهد بود؛ زیرا می توان مازاد تولید را 

صادر کرد.
مدیرعامل فوالد تاراز افزود: با توجه به 
اهمیت بخش تولید که هر ساله از سوی 
تاکید  آن  به  نیز  انقالب  معظم  رهبر 
می شود، حمایت از تولید باید از سوی 

همه بخشها و سازمان ها  صورت گیرد.
میان  در  رکوردزنی  به گفته رشیدی، 
کارکنان شرکت نیز انگیزه ایجاد کرده و 
همچون یک محرک برای تالش بیشتر 

بوده و این بزرگترین دستاورد است.
ورق  افزود:  تاراز  فوالد  مدیرعامل 
گالوانیزه فوالد تاراز به مصرف صنایع 
وابسته همچون لوازم خانگی، صنایع 
و  می رسد  و...  ساختمانی  فلزی، 
زمانی که تولید افزایش پیدا می کند 
را  بورس  در  میزان عرضه  و می توان 
افزایش داد، طبیعتا تقاضا بهتر پاسخ 
خواهد داد. این اتفاق نقش مثبتی در 
بازار خواهد داشت؛ در واقع هراندازه 
شود  بیشتر  بازار  در  عرضه  و  تولید 
خواهد  متعادل تر  محصوالت  قیمت 
اولیه  مواد  قیمت  به  توجه  با  و  شد 
در  نیز  تولیدکنندگان  معقول   سود 

نظر گرفته شود.
گفتنی است شرکت فوالد تاراز، تولید 
خاص  پوشش های  با  گالوانیزه  کالف 
مقاومت  قابلیت  که  دارد  برعهده  را 
باال،  پذیری  فرم  خوردگی،  برابر  در 
رنگ پذیری مناسب، بازرسی آسان و 
عملیات جوشکاری را دارا بوده و عمده 
مصارف این محصول در قطعات لوازم 
خانگی مانند یخچال، بخاری، ماشین 
ناودان ها  مایکروویو،  کولر،  لباسشویی، 
انبارها،  و  فضایی  سازه های  لوله ها،  و 
قطعات  نیروگاه ها،  فلزی،  سقف های 
و  آب  ذخیره  مخازن  اگزوز،  خودرو، 

کابینت آشپزخانه و... است.

فرا رسیدن سوم خرداد ماه ، سالروز 
آزادی خرمشهر قهرمان در سال ۱۳۶۱ 
داشت  آن  بر  را  اصفهان  آهن  ذوب 
آیین  بزرگ  روز  این  با  همزمان  که 
حضور  با  را  شکوهی  با  گرامیداشت 
جمعی از فرماندهان دوران دفاع مقدس 
، فرماندهان و مقامات نظامی و اداری 
استان و شهرستان و جمعی از مدیران 
، همکاران و بسیجیان برگزار کند. در 
این مراسم باشکوه که در روز دوشنبه 
سوم خرداد ماه جاری با گلباران وادای 
احترام به شهدای گمنام شرکت توسط 
ضمن  شد  آغاز  میهمانان  و  حاضران 
یادآوری حماسه بزرگ آزادی خرمشهر 
در عملیات الی بیت المقدس در سال 
۱۳۶۱ از حماسه آفرینان این عملیات 

تجلیل بعمل آمد.
بابی در  فتح  و  ابتکار  تولید ریل ملی 

عرصه اقتصاد و صنعت کشور است
در این آیین، سردار مجتبی فدا فرمانده 
سپاه صاحب الزمان )عج( در سخنانی به 
اهمیت عملیات آزاد سازی خرمشهر در 
دوران دفاع مقدس پرداخت و این فتح 
بزرگ را ناشی از همت و حضور همه 
الطاف  جانبه مردم در دفاع مقدس و 
الگوهای  را  شهدا  وی  دانست.  الهی 
واقعی مردم، خانواده ها و نسل جوان 
معرفی کرد و با اشاره به نقش ذوب آهن 
اصفهان در دفاع مقدس و تجلیل از ۲۸۷ 
شهید این مجتمع بزرگ صنعتی اضافه 
آزادی خرمشهر  که  نمود: همان طور 

تولید  بود،  مقدس  دفاع  در  بابی  فتح 
اصفهان  آهن  ذوب  توسط  ملی  ریل 
نیز ابتکار و فتح بابی در عرصه اقتصاد 
و صنعت کشور است. وی در پایان با 
اشاره به مسایل روز و برگزاری انتخابات 
ماه  خرداد   ۲۸ در  جمهوری  ریاست 
در  همواره  دشمن  شد:  یادآور  جاری 
صدد ایجاد اختالف و یاس و نا امیدی 
در سطح جامعه بوده ولی مردم با حضور 
گسترده و آگاهانه در این انتخابات بار 
دیگر دشمن را ناامید و پیروزی های 
بخشید. وی  استمرار خواهند  را  خود 
و  لبنان  مسلمان  مردم  های  پیروزی 
فلسطین در جنگ های ۳۳ روزه و ۱۲ 
روزه اخیر در نبرد با متجاوزان اسراییلی 
های  آفرینی  حماسه  همان  ادامه  را 
مردم کشورمان در دفاع مقدس و فتح 

خرمشهر معرفی نمود.
و  ها  جبهه  پیشرو  شاهمرادی  شهید 

عامل شادابی و پیروزی رزمندگان بود
در ادامه این مراسم سردار علی محمد 
هاشم  بنی  قمر  سپاه  فرمانده  اکبری 
استان چهار محال و بختیاری نیز در 
سخنانی با تشکر از اقدامات ذوب آهن 
در عرصه های انقالب اسالمی و دفاع 
از  خود  خاطرات  تشریح  به  مقدس 
دفاع مقدس ، عملیات فتح خرمشهر و 
آشنایی های خود با سردار شهید محمد 
گفت  وی  پرداخت.  شاهمرادی  علی 
شهید  با  سال ۶۰  در  بار  اولین  برای 
شاهمرادی در محل پادگان ذوب آهن 

آشنا شده و خاطرات زیادی از حماسه 
های او دارد. وی افزود شهید شاهمرادی 
با توجه به روحیه عشایری خود بسیار 
شجاع بود و در جبهه ها عامل شادابی 
و روحیه رزمندگان بود. وی همواره در 
و  کرد  می  حرکت  نیروها  پیشاپیش 
باالترین ابتکارات و موفقیت ها را برای 

رزمندگان به همراه داشت.
مسولیت اجتماعی و ا قدامات فرهنگی ، 
هنری ذوب آهن درعرصه دفاع مقدس 
در ابتدای آیین مذکور مهندس منصور 
یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان 
با تشکر از میهمانان و عرض تبریک به 
مناسبت سوم خرداد روز ملی مقاومت 
فداکاری  شرح  به  پیروزی  و  ایثار   ،
دفاع  دوران  در  اسالم  رزمندگان  های 
مقدس و نقش ذوب آهن اصفهان در 
این زمینه پرداخت و یادآور شد : ذوب 
های  فعالیت  موازات  به  اصفهان  آهن 
تولیدی، در راستای انجام مسئو لیت 
های اجتماعی خود به کارهای مختلفی 
در زمینه های ورزش، بهداشت ، محیط 
زیست ، امور جهادی و سایر خدمات 
اجتماعی پرداخته و در این میان اهتمام 
خاصی هم به زنده نگاه داشتن ارزش 
های انقالب اسالمی و دفاع مقدس و 
تقدیر و تجلیل از حماسه آفرینان این 
در  افزود،  است. وی  داشته  ها  صحنه 
بود  اجتماعی  مسئولیت  همین  انجام 
که این در سال های گذشته و در زمان 
حاضر اقدام به تنظیم و انتشار چندین 
جلد کتاب در زمینه خاطرات رزمندگان 
جبهه ها و شرح زندگی شهدای سرافراز 
پرداخته و در جدید ترین کار فرهنگی 
، هنری خود فیلم مستند زندگی نامه 
سردار شهید محمد علی شاهمرادی را 

تهیه و به اکران گذاشته است.
هنری   ، فرهنگی  اثر  سه  از  رونمایی 

تولیدی ذوب آهن اصفهان 
مستند  فیلم  از  مراسم  این  ادامه  در 
سردار  زندگی  اساس  بر  شاهمراد 
شهید محمد علی شاهمرادی ساخته 

رو  اصفهان  آهن  ذوب  عمومی  روابط 
نمایی و برای اولین بار اکران شد. در 
مراسم مذکور همچنین از کتاب های« 
زندگی  به  مربوط  نصری«  یل حاجی 
شهید حسینعلی یاوری نوشته محمد 
و کتاب »خسرو خوبان  علی جعفری 
»بر اساس زندگی سردار شهیدخسرو) 
حجت( قلعه ای نوشته منیژه جانقلی 
که هر دو از شهدای شاخص کارگری 
به همت ذوب  و  بوده  اصفهان  استان 
آهن اصفهان ن منتشر شده اند رونمایی 

به عمل آمد. 
حماسه  بزرگداشت  مراسم  پایان  در 
با  ای  نامه  تقدیر  خرمشهر،  آزادی 
فرمانده  فدا  مجتبی  سردار  امضای 
استان  )عج(  الزمان  صاحب  سپاه 
اصفهان به مهندس منصور یزدی زاده 
مدیر عامل ، مهرداد توالییان معاون 
به  نصیری  مهندس  و  برداری  بهره 
لحاظ مشارکت و مساعدت ذوب آهن 
اصفهان در امور جهادی به نمایندگی 
همچنین  شد.  تقدیم  شرکت  از 
گرانقدرسرداران  های  خانواده  از 
و  فاتحان  از  ای  قجه  حسین  شهید 
پیشگامان فتح خرمشهر و محمد علی 
حماسه  و  ها  جبهه  شیر  شاهمرادی 
آفرین کربالی شلمچه تقدیر و تجلیل 
و  هنرمندان  از  همچنین  آمد.  بعمل 
مستند  فیلم  تهیه  اندکاران  دست 
عرصه  تالشگران  و  شاهمراد  شهید 
لنجان  شهرستان  درمان  و  بهداشت 

تجلیل گردید.
شایان ذکر است که همزمان با برگزاری 
این آیین و در کنار قبور مطهر شهدای 
گمنام ، نمایشگاه عکسی از فعالیت ها 
و اقدامات حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان ذوب آهن اصفهان برگزار شد. 
این نمایشگاه مورد بازدید ویژه سردار 
و  فرماندار  اکبری،صالحی  سردار  فدا، 
سرهنگ محمدی فرمانده سپاه ناحیه 
لنجان ودیگر مسؤلین استان و منطقه 

قرار گرفت.

مدیرعامل فوالد تاراز در گفت وگو با ایراسین از رکوردی دیگر در گروه فوالدمبارکه خبر داد:

نقش مثبت رکوردشکنی فوالد تاراز در متعادل سازی قیمت ها در بازار

با حضور فرماندهان سپاه صاحب الزمان)عج( و قمر بنی هاشم)ع( انجام شد:

آیین گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر و رونمایی
 از سه اثر فرهنگی دفاع مقدس در ذوب آهن اصفهان

استان ها 



اخبار کوتاه اخبار کوتاه

دستور افزایش مرخصی زایمان 
از ۶ به ۹ ماه ابالغ شد

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستور اداری به 
شعب این سازمان در سراسر کشور اجرای مصوبه هیأت وزیران 

مبنی بر افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه را ابالغ کرد. 
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از  روابط عمومی سازمان تأمین 
اجتماعی، در دستور اداری صادر شده از سوی مصطفی ساالری 
آمده است: در اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر پیش بینی 
بار مالی ناشی از افزایش مدت مرخصی زایمان در لوایح بودجه 
سنواتی و یا لحاظ کردن به عنوان دیون دولت، الزم است 
واحدهای اجرائی سازمان تأمین اجتماعی به چند نکته توجه 

کنند.
خدمات  سامانه  در  درخواست  ارائه  با  زن  بیمه شدگان 
غیرحضوری و بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه شامل 
تصویر شناسنامه مادر، گواهی والدت یا شناسنامه فرزند و 
گواهی پزشک ذیربط، می توانند در صورت تمایل از افزایش 

مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه بهره مند شوند.
واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت 
تمام شرایط قانونی نسبت به صدور سند پرداخت کمک بارداری 
)مرخصی زایمان( موضوع این دستور اداری و ارسال آن به اداره 

کل امور مالی اقدام کنند.
معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی 
موظف است هزینه های ناشی از اجرای مصوبه مذکور را هر 
ساله به منظور پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی به سازمان 
برنامه و بودجه کشور اعالم و در صورت عدم پیش بینی و یا 
عدم تخصیص اعتبار، هزینه های مربوطه را به عنوان دیون 

دولت درصورت های مالی سازمان لحاظ کند.

برنامه ریزی سازمان ثبت اسناد برای 
مختومه کردن بیش از ۲۰۰ هزار پرونده

نشست هم اندیشی درباره مختومه کردن بیش از ۲۰۰ هزار 
پرونده اداره اجرای استان تهران در سال ۱۴۰۰ با حضور معاون 
امور ثبت اسناد در اداره کل ثبت اسناد و امالک تهران برگزار 

شد. 
به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور، در این نشست که با حضور عبدالحسین 
رامشی مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان تهران و معاون 
مدیر کل و روسای واحدهای اجرای استان تهران برگزار شد، 
معاون سازمان ثبت اسناد هدف از برگزاری جلسه را تحقق 
سیاست های ابالغی ریاست معظم قوه قضائیه و همچنین اوامر 
ریاست سازمان در راستای سند تحول قضایی و رضایت مندی 

بیشتر مراجعین عنوان کرد. 
مهدی اقبال ضمن تشکر از فعالیت ها و زحمات موثر همکاران 
و با اشاره به اهداف عالی سازمان، مشکالت و موانع موجود با 

ارائه راهکار در راستای تسریع در انجام امور اعالم کرد.
وی با بیان اینکه ساماندهی بایگانی ها و تالش برای تحقق 
استان  چند  در  اکنون  هم  ها  پرونده  فیزیکی  حذف  کامل 
محقق شده است افزود: با توجه به بخشنامه ریاست سازمان در 
راستای حذف مهلت ۲ ماهه بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج 
ساله ششم توسعه در جهت رسیدگی سریع به پرونده هایی که 
از بدهکار پرونده مالی شناسایی نشده ، در صورت درخواست 
بستانکار ، آنها می توانند با صدور گواهی به دادگستری مراجعه 
کنند.معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد با تاکید بر لزوم 
استفاده از نیروهای توانمند و با انگیزه در واحدهای اجرایی 
گفت: انجام مکاتبات به صورت اتوماسیونی و حذف امور دستی 
و سنتی، استفاده از ظرفیت سامانه ثنا در راستای شفافیت و 
دقت در ابالغ ها ، نظارت بیشتر بر مزایده ها و تعیین تکلیف 
پرونده های بانکی اقدامات مهم سازمان در دوره مدیریت دکتر 
خدائیان بوده است.در ادامه این نشست مدیر کل ثبت اسناد و 
امالک استان تهران و سایر روسا و همکاران مشکالت ادارات 
را اعالم کردند و راهنمایی و دستورات الزم توسط معاون امور 

اسناد صادر شد. 

موافقت با عضویت رزیدنت ها به عنوان 
کاندیدا در هیات مدیره نظام پزشکی 

معاون درمان وزارت بهداشت و رییس ستاد مرکزی اجرایی 
و  دانشگاه ها  روسای  به  نامه ای  در  پزشکی  نظام  انتخابات 
دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور عضویت دستیاران 
تخصصی و فوق تخصصی ) رزیدنت ها ( به عنوان کاندیدا در 

هیات مدیره های نظام پزشکی را بالمانع اعالم کرد. 
و  درمان  بهداشت  وزارت  از  ایرنا  شنبه  پنج  روز  گزارش  به 
به ریاست  بابایی  نامه قاسم جان  آموزش پزشکی، در متن 
دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
آمده است: با توجه به سواالت مکرر هیات های اجرایی در 
رزیدنت  همکاران  های  درخواست  تکلیف  تعیین  خصوص 
و پیگیری های بعمل آمده؛ به استحضار میرساند به استناد 
نامه شماره ۱۱۸۸۵۷/۱۰۰/۴۰۰ مورخه ۵/۳/۱۴۰۰ ریاست 
انتخابات سازمان  دوره   بر هشتمین  نظارت  مرکزی  هیات 
نظام پزشکی ثبت نام از رزیدنت ها )دستیاران تخصصی و فوق 
تخصصی( به عنوان کاندیدا در هیات مدیره های نظام پزشکی 

سراسر کشور  بالمانع است .
خواهشمند است دستور فرمائید با اولویت خیلی فوری اقدامات 
مقتضی را جهت اطالع رسانی مناسب به متقاضیان و نیز هیات 

های های اجرایی آن دانشگاه / دانشکده معمول فرمایند.

رکوردشکنی تزریق واکسن کرونا در 
کشور با تزریق ۱۸۴ هزار ُدز در یک روز

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی از رکورد شکنی تزریق واکسن کرونا در کشور 

با تزریق ۱۸۴ هزار ُدز در یک روز خبر داد. 
مرکز،  این  اطالعیه  براساس  وبدا،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
تاکنون دو میلیون و ۸۴۴ هزار و ۶۳۹ نفر ُدز اول واکسن کرونا 
و ۴۸۵ هزار و ۶۷۰ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به سه میلیون و ۳۳۰ هزار 
و ۳۰۹ ُدز رسید.گفتنی است تا ۵ خرداد ۱۴۰۰ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۰ هزار و ۴۶۸ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که هزار و ۵۰۴ نفر از آنها 
بستری شدند و همچنین مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 

به دو میلیون و ۸۶۵ هزار و ۸۶۴ نفر رسید.

آمادگی بهزیستی برای ارائه مشاوره
 به کادر درمان

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور 
با اشاره به تماس ۲ هزار و ۶۰۳ نفر از اعضای کادر درمان با 
صدای مشاوره با شماره ۱۴۸۰ از ابتدای زمان شیوع کرونا در 
ابتدای اسفند ۹۸، گفت: این سازمان برای ارائه مشاوره به کادر 

درمان آمادگی دارد. 
بهزاد وحیدنیا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تماس 
۲ هزار و ۶۰۳ نفر از اعضای کادر درمان با صدای مشاوره با 
شماره ۱۴۸۰ از ابتدای زمان شیوع کرونا در ابتدای اسفند ۹۸، 
افزود: با توجه به اینکه پرسنل درمان در دوره های پیک، فشار 
زیادی تحمل کردند و این فشارها تکرار می شود، بهزیستی 

اعالم آمادگی می کند تا مشاوره به آنان ارائه دهد.
وی ادامه داد: بیش از ۶۴ هزار نفر از ابتدای شیوع کرونا با 
صدای مشاور بهزیستی تماس گرفتند و کادر درمان نیز ۲ 
هزار و ۶۰۳ تماس مستقیم با صدای مشاور بهزیستی با شماره 
۱۴۸۰ در ارتباط با کرونا داشتند که مشاوره الزم به آنها ارائه 

شد.
وی خاطرنشان کرد: با شیوع کرونا در کشور، کد اختصاصی 
کرونا  برای پرسنل درمان در سامانه صدای مشاور بهزیستی 
با شماره ۱۴۸۰،   معرفی شد تا کادر درمان راحت تر بتوانند با 

کارشناسان این سامانه ارتباط برقرار کنند.
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور 
هنگامیکه  گفت:  درمان  کادر  اختصاصی  کد  مزایای  درباره 
کادر درمان کد اختصاصی را می زنند در اولویت پاسخگویی 
قرار می گیرند تا در نوبت نمانند. کادر درمان برای دریافت کد 
اختصاصی مشاوره نیاز به اقدام خاصی ندارند و با تماس با 

سامانه ۱۴۸۰ به این کد دسترسی خواهند داشت.
وحیدنیا اضافه کرد: کادر درمان به علت فشار کاری، ابتال به 
بیماری یا درباره درگیری خانواده شان با ویروس کرونا و موارد 
دیگر با خط ۱۴۸۰ تماس می گیرند. با توجه دوره های پیک 
کرونا فشار زیاد بر کادر درمان، بهزیستی به جهادگران در خط 

مقدم کرونا مشاوره تخصصی ارائه می دهد.
وی یادآور شد: میزان تماس های مردمی با خط صدای مشاور 
داشت  افزایش  کرونا،  دلیل  به  اسفند ۹۸  ابتدای  از   ۱۴۸۰
به طوریکه از زمان شیوع کرونا تاکنون دو میلیون و ۱۰۵ هزار 
و ۷۰۰ تماس در کشور داشتیم که ۶۴ هزار و ۱۳۳ تماس 
مستقیما مربوط به کرونا بوده و ۲ هزار و ۶۰۳ تماس مستقیم 

نیز از سوی کادر درمانی گرفته شده است.
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور 
گفت:  مداخالت روانشناسی و تخصصی برای تماس گیرندگان 
و خانواده های آنان ارائه شد. خدمات مشاوره ای ۱۴۸۰ با توجه 
به وضعیت روانشناختی افراد ارائه می شود و آنان براین اساس 

مداخالت درمانی اولیه یا پیشرفته دریافت می کنند.
وحیدنیا درباره آموزش های تخصصی پرسنل صدای مشاور 
۱۴۸۰ نیز گفت: بازآموزی پرسنل به تناسب نیاز و تغییراتی 
که در بستر جامعه می افتد، صورت می گیرد؛ چون برخی 

اختالالت نیازمند مداخالت بیشتر هستند.
خدمات  ارائه  مشاور ۱۴۸۰  صدای  سامانه  ایرنا،  گزارش  به 
مشاوره تلفنی را با هدف ارتقای سطح سالمت و بهداشت روان 
آحاد جامعه، کاهش آسیب های فردی، خانوادگی و اجتماعی 
تحصیلی  مدرک  با  مشاور  کارشناس   ۴۶۰ می دهد.  ارائه 
کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مشاوره و روانشناختی 
در این سامانه خدمات ارائه می دهند. این سامانه در سال ۹۹ به 
بیش از دو میلیون تماس تلفنی خدمات روانشناختی ارائه داد.

بیماران سکته مغزی هر نوع واکسن کرونا 
را تزریق کنند

ایران گفت: بیمارانی که سابقه  انجمن سکته مغزی  رئیس 
سکته مغزی دارند می توانند آسوده خاطر هر نوع واکسن کرونا 

را تزریق کنند. 
مسعود مهرپور روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه 
بهداشت و سالمت ایرنا افزود: بیمارانی که دچار سکته مغزی 
شده اند و افرادی که سابقه ابتال به این بیماری را دارند، ریسک 
بیشتری برای اینکه گرفتار کرونا شوند، دارند و عوارض این 

بیماری در آنها شدیدتر ظاهر می شود.
کرونا  واکسن  بیماران،  این  است  داشت: ضروری  اظهار  وی 
را تزریق کنند و با توجه به اینکه شواهدی برای ارجحیت و 
اثرپذیری نوع واکسن وجود ندارد، می توانند هر نوع واکسن 

کرونا را استفاده کنند.
مهرپور ادامه داد: سکته مغزی دومین عامل مرگ و میر است 
و این بیماری همچنین عامل ناتوان کننده و اختالل حرکتی 
در افراد بالغ محسوب می شود،  شناسایی عوامل خطر و زمینه 
ساز این بیماری شامل فشار خون، قند خون، چربی، چاقی، کم 

تحرکی، مصرف دخانیات و بیماری قلبی و عروقی است.
بر اساس گزارش های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر در کشور دچار سکته مغزی می شوند و 
۹۰ درصد این سکته ها به دلیل داشتن سبک زندگی نادرست 
است.  حدود ۳۰ درصد افرادی که در کشور دچار سکته مغزی 
می شوند زیر ۵۰ سال دارند و این رقم ۱۰ سال کمتر از میانگین 
جهانی بوده و کاهش چشمگیر سن شروع سکته مغزی در 
کشور هشداردهنده است.  اکنون برنامه ملی درمان پیشرفته 
سکته های مغزی به صورت شبانه روزی در ۵۵ بیمارستان و در 

۲۵ شهر کشور در طرح تحول سالمت انجام می شود.  
بر اساس آخرین آمار جهانی ۱۱ واکسن کرونا در فاز سوم 
روسیه،  اسپوتنیک  واکسن ها  این  جمله  از  هستند.  بالینی 
واکسن »فایزر« و »مادرنا« در آمریکا، آکسفورد در انگلیس 
و سینواک و چند واکسن دیگر در چین تائیدیه های تزریق را 
اخذ کرده اند.در میان کشورهای تولیدکننده واکسن، کشور ما 
هم فعال است و تولید واکسن را شروع کرده به طوری که یکی 
از پروژه ها در مرحله یک از سه مرحله بالینی بوده و قرار است 

طی ۲ ماه آینده به ۵۶ نفر تزریق شود.
هم اکنون ایران در میان ۱۶ تولیدکننده واکسن کرونا در دنیا 

از نظر تعداد واکسن در رتبه بازدهم قرار دارد.
نتایج تحقیق جدید نشان می دهد احتمال مرگ و میر بیماران 
سکته مغزی خونریزی دهنده مبتال به کووید ۱۹ بیش از دو 
برابر بیماران غیر کرونایی است و این مطالعه نشان داد که 
بیماران کرونایی با هر دو نوع سکته مغزی بیش از بیماران گروه 
کنترل، دچار لوله گذاری می شوند و دارای سندرم حاد عروق 
کرونر، نارسایی حاد کلیه یا آمبولی ریه )لخته شدن خون در 

عروق ریه ها( هستند.

مناسبت  به  پیامی  در  بهداشت  وزیر 
 ۱۰ تا   ۴( دخانیات  بدون  ملی  هفته 
خط  راه اندازی  گفت:   )۱۴۰۰ خرداد 
ملی تلفن مشاوره ای ترک دخانیات و 
توسعه این خدمات در بخش خصوصی، 
در دستور کار معاونت های بهداشت و 

درمان این وزارتخانه قرار گرفته است. 
به گزارش ایرنا از وازرت بهداشت درمان 
وآموزش پزشکی، سعید نمکی در این 
پیام افزود: اخذ کرسی ریاست نهمین 
کنترل  کنوانسیون  اعضای  اجالس 
دخانیات نیز توسط جمهوری اسالمی 
بین  سطح  در  بزرگی  دستاورد  ایران 
الملل بود که در نتیجه تالش چندین 
در  دخانیات  کنترل  فعاالن  ساله ای 

کشور محقق شد.
وی اظهار داشت: امروزه کشور های دنیا 
در کنار همه گیری بیماری کوید  ۱۹ 
که از زمان شروع این بیماری تا کنون 
موجب مرگ حدود ۳ و نیم میلیون نفر 
تلفات شدید  با  است،  در جهان شده 
مصرف  اپیدمی  از  ناشی  پایدارتری  و 
 ۸ مرگ  موجب  ساالنه  که  دخانیات 
هستند.  مواجه  شود  می  نفر  میلیون 
طبق مستندات سازمان جهانی بهداشت 
عالوه بر  اینکه مصرف دخانیات عامل 
اصلی خطر ابتال به بیماری¬های غیر 
واگیر بوده،   مصرف و مواجهه با دود 
دخانیات خطر ابتال به نوع شدیدی از 
بیماری های ویروسی همانند کووید ۱۹ 

را افزایش خواهد داد.  
یک  از  حاضر  درحال  داد:  ادامه  وی 
میلیارد و یکصد میلیون نفر از جمعیت 
جهان که دخانیات مصرف می کنند، 
۸۴ درصد  درکشورهای درحال توسعه 
زندگی می کنند که نیمی از این مصرف 
بیماریهای  به  ابتال  علت  به  کنندگان 
میان  سنین  در  را  خود  جان  مرتبط 
سالی و بهره وری از دست می دهند. 

این رویداد حاصل طمع صنایع دخانی 
به بازار بکر مصرف دخانیات در منطقه 
بوده است که بار سنگین تبعات آن را 
دولت هایی که به صنعت دخانیات به 
عنوان یک صنعت پایدار توجه دارند به 
دوش می کشند؛ غافل از اینکه جوانان 
و نوجوانان کشورشان هدف اصلی این 
صنایع برای جایگزینی با جان باختگان 
دخانیات هستند. عموما، رونق صنعت 
دخانیات در کشورهای در حال توسعه، 
و  کنترلی  قوانین  تضعیف  با  همراه 
پیشگیرانه از مصرف این ماده مرگ آور 

است.
نمکی گفت: چانه زنی عوامل این صنایع 
عوارض  و  مالیات  اخذ  و  وضع  برای 
هایی  محیط  نمودن  مستثنی  کمتر، 
برای مصرف دخانیات و توسعه صنعت 
تولید دخانیات و کشت توتون با کارگر 
برندهای  در  تنوع  ایجاد  قیمت،  ارزان 
کننده،  گمراه  بندی  بسته  و  مصرفی 
معرفی محصوالت جدید، افزودن عطر 
های  نمونه  ارایه  تنباکو،  به  طعم  و 
رایگان و نمایش محصوالت دخانی در 
معرض دید عموم، تبلیغات گسترده در 
فیلم ها و برنامه های تلویزیونی، رسانه 
های اجتماعی و تاثیرگذار از این دست 
مداخالت تضعیف کننده قوانین است، 

که از یک سو وابستگی آنها به دلیل 
عدم سرمایه گذاری روی صنایع مادر 
و کشاورزی محصوالت استراتژیک و از 
سوی دیگر گسترش شیوع مصرف و 
کاهش بهره وری را به ارمغان می آورد.

وی افزود: پس از گذشت پانزده سال 
کنترل  کنوانسیون  شدن  اجرایی  از  
با  بهداشت،  جهانی  سازمان  دخانیات 
از سالمت  اهمیت محافظت  به  توجه 
صنایع  های  ترفند  برابر  در  عمومی 
شروع  از  پیشگیری  طریق  از  دخانی 
مصرف و تشویق مصرف کنندگان به 
ترک دخانیات  و حمایت از برنامه های 
کنترل دخانیات در چارچوب تعهدات 
بین  معاهده  این  به  عضو  کشورهای 
المللی، سازمان جهانی بهداشت شعار 
سال  در  دخانیات  بدون  جهانی  روز 
جاری )۳۱ می مصادف با ۱۰ خردادماه(   
اعالم  دخانیات«  ترک  برای  »تعهد  را 

نموده است.
نمکی اظهار داشت: خوشبختانه وزارت 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
خدمات  عظیم  شبکه  بودن  دارا  با 
مشاوره  خدمات  اولیه،  بهداشت 
بخشی  عنوان  به  را  دخانیات  ترک 
دخانیات،  کنترل  جامع  استراتژی  از 
در  سالمت  خدوم  کارکنان  توسط 

مراکز خدمات جامع سالمت شهری 
و روستایی کشور در قالب بسته های 
خدمت ادغام یافته ارائه می کند. راه 
ای  مشاوره  تلفن  ملی  خط  اندازی 
ترک دخانیات و توسعه این خدمات 
دستورکار  در  خصوصی،  بخش  در 
این  درمان  و  بهداشت  های  معاونت 
وزارت قرار گرفته است تا ان شاءاهلل 
پزشکی  علوم  های  دانشگاه  تالش  با 
سراسر کشور در اجرای قانون و برنامه 
و  شهرها  توسعه  نظیر  ابتکاری  های 
روستاهای بدون دخانیات و با اطالع 
رسانی مناسب، شاهد افزایش تقاضای 
عمومی برای ترک دخانیات و کاهش 

شیوع مصرف دخانیات باشیم.
وزیزر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
نهمین  ریاست  کرسی  اخذ  گفت:  
کنترل  کنوانسیون  اعضای  اجالس 
دخانیات نیز توسط جمهوری اسالمی 
بین  سطح  در  بزرگی  دستاورد  ایران 
الملل بود که در نتیجه تالش چندین 
در  دخانیات  کنترل  فعاالن  ساله ای 
کشور محقق شد. ریاست این کنفرانس 
جهانی در سال جاری که با حضور ۱۸۲ 
کشور عضو، ناظران و جمع کثیری از 
این  فعال در  المللی  بین  سازمان های 
موقعیت  شد،  خواهد  منعقد  حوزه 
همکاری  که  است  خطیری  بسیار 
ذیربط  دستگاه های  و  سازمان ها  همه 
را برای حفظ و تقویت اجرای معاهده 
قانون  و  دخانیات  کنترل  المللی  بین 
جامع کنترل و مبارزه کلی با دخانیات 
ایجاب می کند. حفظ این جایگاه جدا 
الملل،  بین  سطح  در  آن  اهمیت  از 
فرصتی است برای عمل به تعهداتمان 
شیوع  کاهش  و  پیشگیری  جهت  در 
مصرف دخانیات که نوید دهنده ارتقای 
سالمت عمومی و بهره وری، نشاط و 

رفاه عمومی خواهد بود.

معاون درمان وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی به مناسبت روز جهانی 
طب اورژانس گفت: پزشکان ارزشمند 
گروه  دسترس ترین  در  اورژانس  طب 
شرایط  در  بیماران  برای  تخصصی 
اپیدمی هستند و در خط مقدم  ویژه 
پرمخاطره مقابله با کرونا در کنار سایر 

مدافعان سالمت خدمت می کنند. 
اهمیت اورژانس در بیمارستان ها بر کسی 
پوشیده نیست، در بیمارستان اولین جایی 
که هر بیماری با وضعیت ناخوشی وارد آن 
می شود اورژانس است از این رو این بخش 
در مراکز درمانی از اهمیت زیادی برخوردار 
است بنابراین تخصصی بودن این بخش و 
افرادی که در آن کار می کنند بسیار حایز 
اهمیت است، بر این اساس طب اورژانس 
یا پزشکی اورژانس ایجاد شد، شاید رشته 
نسبتا جدیدی در پزشکی باشد اما در این 
چهار دهه ای که شکل گرفت، جایگاه ویژه 
ای پیدا کرده است.طب آکادمیک اورژانس 

نخستین بار حدود ۴۰ سال پیش در پاسخ 
به افزایش انتظارات مردمی برای دسترسی 
پزشکی  مراقبت های  به  روزی  شبانه 
کیفی و تخصصی با تأسیس اولین دوره 
تربیت دستیار در این رشته در دانشگاه 
سینسیناتی اوهایو آمریکا شکل گرفت، در 
ایران نیز ضرورت راه اندازی این رشته در 
سال ۱۳۷۵ مورد تصویب نشست شورای 
آموزش پزشکی و تخصصی کشور قرار 
اندازی  راه  ابتدا در سال ۱۳۷۹  گرفت، 
این رشته به عنوان یک برنامه راهبردی 
در سطح وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی مطرح شد و در پی آن دانشگاه 
علوم پزشکی ایران با دریافت مجوز رسمی 
رسالت  دانشگاه ها،  گسترش  شورای  از 
تربیت اولین دوره تربیت دستیاران طب 
اورژانس را بر عهده گرفت.در نهایت در 
آموزشی طب  گروه  اولین  سال ۱۳۸۰ 
اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی ایران و 
در بیمارستان رسول اکرم با همت دکتر 

علی بیداری که می توان از او به عنوان پدر 
طب اورژانس ایران نام برد شکل گرفت 
و تربیت دستیار تخصصی طب اورژانس 
برای اولین بار آغاز شد. فارغ التحصیالن 
علوم  دانشگاه  دو  در   ۱۳۸۳ سال  در 
پزشکی تهران و شهیدبهشتی، گروه های 
آموزشی طب اورژانس را تشکیل دادند 
و فارغ التحصیالن بعدی در دانشگاه های 
علوم پزشکی تبریز، اصفهان، مشهد، اهواز 
کرمانشاه،  بندرعباس،  گروه(،  )مدیریت 
گیالن، مازندران، کرمان، دانشگاه علوم 
شدند  جذب  بقیةاهلل  و  ارتش  پزشکی 
تا مقدمات ایجاد بخش آکادمیک طب 
اورژانس را فراهم کنند.اکنون این بخش 
وظیفه سنگین و حساسی را در راستای 
سالمت بیماران بر عهده دارد و هر سال 
در ۲۷ مه برابر با ۶ خرداد این روز با هدف 
ایجاد آگاهی در مورد نیاز به سیستم های 
فوریت های پزشکی و وحدت جهانیان و 
تصمیم گیران برای فکر و صحبت درباره 

این رشته نوپا  گرامی داشته می شود.
بابایی معاون  این اساس قاسم جان  بر 
درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی در پیامی به مناسبت روز جهانی 
طب اورژانس، خدمات اساتید، پزشکان و 
دانشجویان این حوزه را ارج نهاد و گفت: 
۶ خرداد ) ۲۷ مه ( مصادف با روز جهانی 
طب اورژانس به تکریم اراده های استواری 
برمی خیزیم که وجودشان برای سالمت 
جامعه یک نعمت بی بدیل است. وی 
افزود: پزشکان ارزشمند طب اورژانس، در 
دسترس ترین گروه تخصصی برای بیماران 
در شرایط ویژه اپیدمی، بحران و حوادث 
که در تمامی ساعات شبانه روز و در 
سخت ترین شرایط با ایمان به خداوند 
متعال و تکیه بر توانمندی های علمی 
و عملی خود برای نجات جان انسان ها 
در بخش اورژانس بیمارستان ها، بعنوان 
پیشانی و خط مقدم پرمخاطره خدمت 

می کنند.

زیست  از  حفاظت  دفتر  مدیرکل 
بوم های دریایی سازمان محیط زیست 
کشور  در  صید  وضعیت  از  انتقاد  با 
محیط زیست  حفاظت  سازمان  گفت: 
باید جلوی  که  کرد  اعالم  قاطعیت  با 
صید ترال گرفته شود و مقابل این نوع 
صید هم قاطعانه ایستاده است.  داود 
فروشی  خام  از  باید  افزود:  میرشکار 
بهره  اگر  و  کنیم  جلوگیری  شیالتی 
برداری از اکوسیستم صورت می گیرد، 
افزوده  ارزش  با  کاالی  به  تبدیل  باید 
شود و بعد از آن توزیع صورت گیرد،  
خام  از  جلوگیری  برای  که  همانگونه 
فروشی نفت برنامه ریزی می کنند، باید 
برای جلوگیری از خام فروشی شیالتی 

مورد  در  باشیم.وی  داشته  برنامه  نیز 
انتقادهای شدید صورت گرفته در مورد 
ترال  در حوزه صید  ترال گفت:  صید 
بسیار قاطع ایستادیم و گفتیم که صید 
ترال به ویژه در خلیج فارس باید ممنوع 
شود.مدیر کل دفتر حفاظت از زیست 
بوم های دریایی و سواحل دریایی ادامه 
این  زیادی  بسیار  جلسات  طی  داد: 
مساله را از تمامی دستگاه ها خواستیم 
اکنون  اینکه  به  توجه  با  متاسفانه  اما 
کشتی های زیادی از قایق گرفته تا لنج 
و کشتی های صنعتی، این کار را انجام 
می دهند، یقینا با وضعیتی که کشور 
دارد ممنوعیت این نوع صید می تواند 
بنابراین  باشد  تبعات اجتماعی داشته 

هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم.
میرشکار تصریح کرد: پیگیری ممنوعیت 
صید ترال به ویژه در خلیج فارس همچنان 
در دستور کار است تا بتوانیم درصورت 
با  حداقل  صید،  این  توقف  توان  عدم 
را  آن  ایران،  شیالت  سازمان  همکاری 
مدیریت کنیم،  برای این امر نیز نیاز به یک 
سری مقدمات است.وی با تاکید بر اینکه 
ابتدا باید مجلس شورای اسالمی قانون 
حفاظت و بهره برداری از آبزیان را اصالح 
کند گفت: نمی شود یک سازمانی هم 
ارزیابی ذخایر را انجام دهد، هم مجوز صادر 
کند و هم نظارت کند و جلوی تخلفات 
را بگیرد، این امر کار درستی نیست و 
یقینا سوء مدیریت و فسادهای مالی رخ 
می دهد.مدیر کل دفتر حفاظت از زیست 
بوم های دریایی و سواحل دریایی افزود: 
معتقدیم سازمان حفاظت محیط زیست 
به ویژه یگان حفاظت محیط زیست را باید 
توانمند کنیم یا اینکه یک یگان مشترک را 
در کشور ایجاد کنیم که به صورت مستقل 
فعالیت کند و به هیچ یک از سازمان ها و 
دستگاه ها وابستگی نداشته باشد؛ قوانین 
را در اختیارش قرار دهیم، بتواند نظارت 
را  تخلفات  تمام  و  دهد  انجام  درستی 
در حوزه ساحلی و دریایی کنترل کند.

میرشکار یادآور شد: در کنار بحث نظارت 
باید به سراغ اشتغال های جایگزین برویم، 
به ویژه اشتغال هایی که با ظرفیت زیستی 
امر  این  برای  دارد؛  همخوانی  منطقه 
اقتصاددانان و کسانی که در این حوزه 
فعالیت می کنند، الزم است وارد عرصه 
شوند.وی با تاکید بر اینکه نیاز است در 
حوزه امنیت غذایی، تولیدات و کشاورزی 
اشتغال درستی ایجاد شود، گفت: الزم 
است توسعه صنایع در ساحل نیز دقیقا 
متناسب با ظرفیت زیستی صورت گیرد.

بوم  زیست  از  دفتر حفاظت  مدیر کل 
های دریایی و سواحل دریایی با تاکید 
بر اینکه عمدتا کشور ما قابلیت توسعه 
گردشگری پایدار را دارد، اظهار داشت: 
باید به سمت توسعه گردشگری پایدار 
برویم، به قدری خدمات درست و پایدار 
ارائه کنیم و قیمت ها متناسب باشد تا 
دیگر گردشگری برای گردشگر خارج 
این ظرفیت ها  از  باید  نرود.  از کشور 
استفاده و سپس ظرفیت صید و صیادی 
را کم کنیم. یعنی آن هایی که به صورت 
غیرمجاز در حوزه صید و صیادی اشتغال 
دارند و عمدتا نیز غیر مسووالنه صید می 
کنند را مدیریت کرده و شغل جایگزین 

برای این افراد درنظر بگیریم.

نمکی: 

وزارت بهداشت خط ملی ترک دخانیات راه اندازی می کند

پزشکان طب اورژانس پشتیبان خط مقدم مقابله با کرونا 

سازمان حفاظت محیط زیست مقابل صید ترال قاطعانه ایستاده است
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زبان های اقوام اجزایی از فرهنگ ایرانی 
اسالمی هستند

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: 
فرهنگ ها و زبان های قومی و محلی کشور اجزای فرهنگ 
ایرانی اسالمی و هر یک به مثابه گنجینه ای هستند که هر 
چقدر تقویت شوند به غنای فرهنگ ایرانی اسالمی کمک شده 
است. به گزارش ایرنا ابوذر کوثری روز پنجشنبه در آیین افتتاح 
فرهنگستان زبان و ادب بلوچی به عنوان پنجمین فرهنگستان 
ایران اسالمی که در فرهنگسرای جوان زاهدان برگزار شد، 
اظهارداشت: اگر بتوانیم به این سمت و سو برویم که خرده 
فرهنگ های ما مقوم فرهنگ ملی باشند در این زمان درست 

کار کرده و موفق خواهیم بود.
وی افزود: زبان فارسی یک انتخاب طبیعی برای همه اقوام 
ایرانی و زبان شعر و ادب و علم است که هر چقدر این زبان 
تقویت  را  ملتمان  فرهنگی  مبانی  کنیم  تقویت  را  فرهنگی 
کرده ایم.معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان 
تصریح کرد: زبان های محلی همچون زبان بلوچی که جزو زبان 
ایرانی هستند باید مورد توجه قرار گیرند زیرا همه این ها برای 

تقویت فرهنگ مشترک و اشتراکات فرهنگی موثر است.
وی با بیان اینکه باید فرهنگستان ها را از این زاویه نگریست 
که در قالب یک هویت کلی ایرانی اسالمی قرار دارند، تصریح  
کرد: این فرهنگ ایرانی و اسالمی یکسری اجزایی دارد که این 
اجزا به عنوان گنجینه های فرهنگ ایرانی اسالمی باید حفظ 
و تقویت شوند زیرا هرچقدر آن ها را تقویت کنیم به فرهنگ 

ایرانی و زبان فارسی کمک کرده ایم.
کوثری با بیان اینکه فرهنگ ایران هویت خود را از اجزا می 
فرهنگی  ارزش های  و  فرهنگ ها  خرده  فرهنگ ها،  و  گیرد 
تحت عنوان فرهنگ کالن خود معنا و ارتباط پیدا می کنند 
تاکید کرد: هیچ کدام از فرهنگ های اقوام و زبان ها نمی توانند 

خودشان را از فرهنگ کل ایرانی جدا بدانند.
وی اظهارداشت: همه اقوام ایرانی نزدیکی میان یکدیگر را در 
ذهن تداعی می کنند زیرا یک کشور چند فرهنگی نیستیم بلکه 

در کشورمان یک فرهنگ محوری و فرهنگ کل داریم.
بلوچستان  و  سیستان  استاندار  اجتماعی  سیاسی  معاون 
در  مدنظرمان  اهداف  به  بتوانیم  اینکه  برای  اظهارداشت: 
چه  ما  اینکه  از  درستی  درک  به  باید  برسیم  فرهنگستان 
کشوری هستیم و فرهنگ ما چیست رسیده و تمایزات مان 

با دیگر ملت ها را تشخیص دهیم. 
در این مراسم که شماری از اندیشمندان و نخبگان فرهنگی و 
ادبی سیستان و بلوچستان حضور داشتند، پیام حسین انتظامی 
مشاور وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس سازمان سینمایی 

کشور قرائت شد.

پژوهشگر صنایع خالق و مدرس دانشگاه:
»صنایع خالق« نیازمند عزم ملی و 

فرهنگ سازی عمومی است
قوانین  رعایت  دانشگاه،  مدرس  و  خالق  صنایع  پژوهشگر 
»مالکیت فکری« را یکی از راه های برون رفت از بحران های 
و  ملی  عزم  نیازمند  گفت:  و  دانست  اجتماعی  و  اقتصادی 

فرهنگ سازی عمومی در حوزه »صنایع خالق« هستیم. 
به  فکری  یا حقوق  مالکیت  ایرنا،  فرهنگی  به گزارش گروه 
از  بهره وری  آن حق  به صاحبان  که  گفته می شود  حقوقی 
فعالیت های فکری و ابتکاری انسان را می دهد و ارزش اقتصادی 
مادی  ولی موضوع آن شیء معین  دارد  قابلیت دادوستد  و 
نیست. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی 
و هنری معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر، حق اختراع، حقوق 
بر مشتری مانند سرقفلی حق تاجران و صنعتگران نسبت به 
نام، عالئم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت 

تجارتی و صنعتی از انواع مالکیت های فکری است.
متضمن خالقیت  که  هستند  منقول  اموال  از  فکری  اموال 
)ابتکار( و تخیل هستند و معموالً به عنوان آفریده های فکری 
عالئم  رایت(،  )کپی  تکثیر  و  تالیف  می شوند. حق  شناخته 
تجاری، اسرار تجاری و حق اختراع ها از اقسام مالکیت فکری 

هستند.
مقررات مختلفی در ایران در مورد مالکیت فکری وجود دارد. 
آئین نامهٔ  و  اختراعات« مصوب ۱۳۱۰  و  ثبت عالئم  »قانون 
اصالحی آن مصوب ۱۳۳۸ به حق مخترع و مالکیت فکری در 
حوزهٔ صنعت و تجارت می پردازند. یک پیمان بین المللی معروف 
به »اتحادیهٔ پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی 
و کشاورزی« مصوب ۱۸۸۳، که ایران در سال ۱۳۳۷ به آن 
ملحق شده، از دیگر اسناد قانونی ایران در این زمینه است. در 
زمینهٔ حق مؤلف و هنرمند نیز قانون حمایت از حقوق مؤلفان 
و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و آئین نامهٔ اجرائی آن 
مصوب ۱۳۵۰ در کنار »قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات 
و آثار صوتی« مصوب ۱۳۵۲ از منابع قانونی در حقوق ایران 

در این زمینه است.
حقوق  رعایت  خصوص  در  ایران  جایگاه  اما  جهانی  نظر  از 
مالکیت فکری خوب نیست. نتایج گزارش شاخص بین المللی 
حقوق مالکیت )IPRI( که با بررسی وضعیت ۱۲۹ کشور جهان 
ایران در تأمین حقوق  تهیه شده است، نشان می دهد، رتبه 
مالکیت فکری از جایگاه ۱۰۷ در سال ۲۰۱۲ به ۱۰۸ در سال 

۲۰۱۵ تنزل یافته است.
این رویه معموال در کشورهای در حال توسعه به مساله ای 
عادی تبدیل شده است اما ایران برای نزدیک شدن به سطح 
جهانی در این زمینه همچنان در حال تالش است. به همین 
منظور الیحه حمایت از مالکیت فکری، الیحه ای درباره مالکیت 
ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن با ۱۱۸ ماده در بخش های 
مختلف مانند تعاریف، حقوق پدیدآورندگان آثار قابل حمایت 
مانند آثار ادبی، هنری، کتبی، شفاهی، شعر، ترانه، سرود، تئاتر، 
موسیقی و تجسمی در تیرماه ۹۸ تقدیم مجلس شد این الیحه 
به انواع حقوق اعم از حقوق مادی شامل تکثیر، انتشار و حقوق 
معنوی مانند حق افشای عمومی اثر و حق حرمت اثر پرداخته 
است.در مهر ۹۸ ماده ۶۶ این الیحه درباره حقوق مادی، ماده 
۶۷ آن در رابطه با مدت حمایت، ماده ۷۰ درباره تکثیر ناپایدار، 
ماده ۱۰۴ درباره ثبت آثار، ماده ۱۰۸ درباره قلمروی اجرای 
این قانون، ماده ۱۱۷ درباره آیین نامه اجرایی قانون و ماده ۱۱۸ 
نیز درباره حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای 
در کمیسیون فرهنگی بررسی شد. اما این الیحه همچنان بر 
زمین مانده است.سازمان جهانی مالکیت فکری ۲۶ آوریل )۶ 
اردیبهشت( را از سال ۲۰۰۰ برای توجه بیشتر به این مالکیت 

فکری روز جهانی مالکیت فکری نام گذاشته است.

صالحی:
 جشنواره طنین مسجد شناسنامه گویای 

تفکر در قاب دوربین است
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی به 
مناسبت اختتامیه چهارمین جشنواره فیلم کوتاه طنین، این 
جشنواره را شناسنامه گویایی از قدرت روزافزون دنیای تفکر 
و اندیشه ورزی از قاب دوربین فیلمبرداری و با هدف ترویج 

معارف غنی مسجد توصیف کرد. 
رسانه ای  ارتباطات  ستاد  از  ایرنا  شب  پنجشنبه  گزارش  به 
)فهما(، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به مناسبت اختتامیه 
چهارمین جشنواره فیلم کوتاه طنین مسجد پیامی صادر کرد.

متن پیام مذکور که توسط عادله کشمیری مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان گلستان در آیین اختتامیه این جشنواره 

که پنجشنبه ۶ خرداد برگزار شد به شرح ذیل است:
مسجد در فرهنگ غنی و دیرپای ایرانی اسالمی نقشی بی بدیل 
در حفظ و اشاعه آئین ها، پاره فرهنگ ها و آداب و رسومی دارد 
که در طول تاریخ مردم را به سوی تعالی سوق داده اند. مسجد 
از دیرباز مامن روح و آرامش بخش حال بوده و اسباب رشد 

فضایل اخالقی و نشاط معنوی را فراهم آورده است.
مسجد نخستین نماد عینی تمدن اسالمی، عالوه بر اینکه 
پایگاه دینی به شمار می رفته، نخستین کانون فعالیت های 

سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی مسلمین هم بوده است.
در دنیای انتشار و صدور فرهنگ ناب ایرانی و جلب نظر به 
سوی آموزه های صحیح دینی، نیازمند استفاده درست و به 
هنگام از گونه های مختلف هنری به ویژه فیلم و صنعت سینما 
است و فیلم می تواند به عنوان زبانی هم افزا، زمینه ساز صدور 

فرهنگ و هنر ایرانی اسالمی به دیگر کشورها باشد.
برگزاری »چهارمین جشنواره فیلم کوتاه طنین مسجد« که 
با ذوق وافر و همت بلند جوانان کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد نضج گرفته است، شناسنامه گویای از قدرت روز افزون 
دنیای تفکر و اندیشه ورزی از قاب دوربین فیلمبرداری و با 

هدف ترویج معارف غنی مسجد است.
بنیادی ترین موضوع در عرصه مسجد و آموزه های فرهنگی 
که  است  توحیدی  انسان ساز  آموزه های  به  عنایت  هنری، 
هنرمندان فیلم ساز مسجد می توانند با بهره گیری از آیات روح 
بخش قرآن کریم، سبک زندگی ایرانی اسالمی را در قالب 

فیلم های کوتاه به تصویر بکشند.
فعاالن  و  تالشگران  تمامی  و  داوران  هیات  موثر  حضور  از 
مسجدی و هنرمندان ایران زمین که خالصانه به خلق این 
رویداد ارزشمند همت گمارده اند، تقدیر می کنم و از خداوند 
متعال برای برگزار کنندگان این جشنواره به میزبانی استان 

گلستان آرزوی سعادت و سالمت دارم. 

ششمین اقامتگاه بوم گردی شهرستان 
خوسف به بهره برداری رسید

ششمین اقامتگاه بوم گردی شهرستان خوسف و طرح مرمت 
خانه میرزا جعفر با حضور معاون میراث فرهنگی وزیر میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بهره برداری رسید. 
به گزارش ایرنا خانه میرزا جعفر از بناهای اوایل دوره قاجار 
در بافت تاریخی خوسف است که در تملک میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دستی قرار دارد و مرمت این خانه تاریخی 

از اعتبارات ملی بافت تاریخی خوسف انجام شده است.
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر  معاون 
روز پنجشنبه در حاشیه افتتاح طرح های میراث فرهنگی و 
گردشگری شهرستان خوسف در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت: سعی می کنیم با حمایت های ویژه و طرح های 
قابل اجرا در بافت تاریخی خوسف، آن را به عنوان یک شهر 

جهانی معرفی کنیم.
محمدحسن طالبیان با ابراز خرسندی از زندگی جاری و به 
سبک گذشتگان در بافت تاریخی خوسف، آن را پویا و منحصر 
به فرد توصیف کرد و گفت: اصالت و فرهنگ این بافت ۲۱ 
هکتاری که همچنان در گذر زمان دستخوش کمترین تغییرات 

شده است باید محفوظ بماند.
وی درخصوص اختصاص اعتبارات ویژه برای بافت خوسف 
گفت: اجرای برنامه سنگ فرش داخل بافت، راه اندازی ۲ موزه 
اختصاص  فرهنگی،  میراث  تملک  در  تاریخی  خانه های  در 
نیروی انسانی برای پایگاه ملی بافت تاریخی خوسف، احیا و 
مرمت قلعه قدیمی در قالب بازارچه صنایع دستی از جمله 

برنامه های اولویت دار است.
برای  استانی  و  کشوری  ویژه  اعتبارات  بر  عالوه  افزود:  وی 
احیای بافت خوسف، پیگیر خواهیم بود تا از محل اعتبارات 
ستاد بازآفرینی بافت های تاریخی کشور نیز اعتباراتی به این 

شهرستان تزریق شود.
معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: 
تاریخی  بافت  بازآفرینی  و  مرمتی  طرح های  این،  بر  عالوه 
خوسف به وزارتخانه ارسال تا پس از بررسی برای تامین اعتبار 

اقدام شود.
فرماندار خوسف هم در این بازدید گفت: این شهرستان دارای 
ظرفیت های زیادی در حوزه گردشگری است که توجه به آنها 

می تواند زمینه های توسعه شهرستان را رقم بزند.
محمدعلی آخوندی هزینه مرمت خانه تاریخی میرزا جعفر را 
۶ میلیارد ریال و احداث اقامتگاه بوم گردی ابن حسام را چهار 
میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: بافت تاریخی خوسف یکی از 
بافت های باارزش استان است که نیازمند تامین اعتبار الزم 

برای احیا و مرمت است.
فرماندار خوسف اظهار داشت: در بافت تاریخی خوسف ۲۷ اثر 
تاریخی ثبت شده قرار دارد که قدیمی ترین بنای شهر خوسف 

مسجد جامع است.
وی گفت: دریاچه ثبت ملی گواب نیز در مجاورت بافت تاریخی 
خوسف است که با توجه بیشتر و سرمایه گذاری به یک منطقه 

بکر و منحصر به فرد تبدیل خواهد شد.
وی هزینه مرمت بافت تاریخی خوسف را بسیار باال دانست و 
گفت: بافت خوسف تقریبا مربوط به دوره قاجاریه است و یک 
بافت زنده و پویا از جمعیت شهری است که مردم در دل آن 

زندگی می کنند.
فرماندار خوسف پیشنهاد کرد: شهر خوسف تبدیل به یک موزه 
ملی شود تا این شهر با ظرفیت های بالقوه ای که دارد تبدیل به 

قطب گردشگری استان شود.
وی افزود: مرکز شهرستان به عنوان شهر ملی پارچه بافی مله 
ثبت ملی شده و این هنر دست هنرمندان شهرستان نیازمند 

حمایت های بیشتر است.

کارشناسان گردشگری از سراسر جهان 
در  گردشگری  درمان  چاره  معتقدند، 
بر گردشگری داخلی  کشورها، تمرکز 
است؛ چون به نظر نمی رسد با سرعت 
برای  بزودی مرزها  کم تزریق واکسن 

گردشگران خارجی باز شود. 
با شیوع کرونا در جهان نه تنها صنعت 
سایر  بلکه  گردشگری  رشد  به  رو 
عرصه های اقتصادی و تمام ابعاد زندگی 
افراد دچار تغییرات شده است، با انجام 
واکسیناسیون و ارتقای ایمنی و کاهش 
می رود  انتظار  محدودیت ها  احتمالی 

سفر و گردشگری جان دوباره یابد
نیازهای  و  رفتار  آداب  رابطه  این  در 
یک  به  کرونا  از  پس  در  گردشگران 
بسیاری  برای  حیاتی  و  مهم  مسئله 
گردشگری  ریزان  برنامه  و  مدیران  از 
مدیران  رو  این  از  است  شده  مبدل 
باید  گردشگری  مقاصد  و  ها  شرکت 
به دنبال راهکارهایی به منظور ساز و 
کاری با تغییرات احتمالی سبک سفر 
و رفتارهای معادل دیگری باشند در این 
وبینار با نگاهی به تجربیات بین المللی 
به منظور دستیابی به راهکارهایی برای 
مدیریت بهتر به بررسی الگوهای رفتاری 
گردشگران در دوران پسا کرونا پرداخته 
شد. مصطفی رسول منش کارشناس 
حوزه گردشگری از مالزی در این وبینار 
که با عنوان تقاضای سفر در پسا کرونا و 
تغییر الگوی رفتاری گردشگران برگزار 
در  گردشگری  اینکه  به  اشاره  با  شد 
مالزی از جایگاه بزرگی برخوردار بوده 
است، گفت: اکنون ۵ درصد از جمعیت 
کل دنیا و تنها ۳  درصد جمعیت مالزی 

واکسن زدند.  
بیان  با  مالزی  تیلورز  دانشکاه  استاد   
جهان  مردم  از  کمی  جمعیت  اینکه 
اند گفت:  به زدن واکسن شده  موفق 
باز  که  می دانیم  همه  راحتی  به  حاال 
تا یکی  برای گردشگری  کردن مرزها 
باید  و  نیست،  ممکن  آینده  سال  دو 
داخلی  گردشگری  روی  بر  تمرکزمان 

باشد.
بیان  با  گردشگری  حوزه  فعال  این 
اینکه کشور مالزی نیز در صدد است 
که گردشگری داخلی را تقویت کرده و 
سهم آن را افزایش دهد گفت: توجه به 
گردشگری داخلی در مالزی چالش های 
زیادی دارد که یکی از آنها این موضوع 
مهم است که درآمد کمی از گردشگری 
از  بسیاری  می شود.  کسب  داخلی 
موارد گردشگری همچون آژانس های 
گردشگری و هتل های گران قیمت در 

گردشگری داخلی وجود ندارد.

اینکه  بیان  با  ادامه  در  منش  رسول 
برنامه  مالزی  مسئوالن  این  از  پیش 
جدی برای گردشگری داخلی نداشتند 
و تمرکز اصلی شان گردشگری خارجی 
تبلیغات  بود گفت: محور قرار گرفتن 
سیاست  جمله  از  داخلی  گردشگری 
داخلی  گردشگری  برای  جدید  های 

است.
تشویقی  های  سیاست  جمله  از  وی 
برای توسعه گردشگری داخلی را معاف 
هزینه بلیط و هتل در سفرهای داخلی 
مالزی عنوان کرد و گفت: تعریف بسته 
هایی برای کمک به گردشگری از جمله 
دیگر سیاست های دولت برای ترویج 

گردشگری داخلی است.
این فعال حوزه گردشگری در ادامه در 
اینکه چه  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ 
شود،  می  سفر  آماده  گردشگر  زمانی 
گفت: باید به گردشگر اطمینان دهیم 
که در محلی که اقامت می کند  سالم 
کروناست.ریموند  ویروس  از  دور  به  و 
رستگار کارشناس حوزه گردشگری از 
استرالیا  با اشاره به شرایط سال گذشته 
جهان  در  کرونا  گیری  همه  دلیل  به 
گفت جهانگردی در طی همه گیری 
کرونا نشان داد از چه جایگاه و قدرتی 

در چرخه اقتصادی برخوردار است.
با  استرالیا  لند  کویینز  دانشگاه  استاد 
اشاره به قدرت و توانایی گردشگری در 
بازیابی سریع گفت: پس از عادی شدن 
شرایط، گردشگری خیلی سریع به دو 
وران قبل  باز می گردد هم اکنون شاهد 
این رقابت برای جذب گردشگر در بین 

استانهای مختلف استرالیا هستیم.
این کارشناس حوزه گردشگری با بیان 
اینکه این تجربه نشان داد اگر به هر 
دلیلی همچون بیماری گردشگری دچار 
از پایان شرایط به  خسارت شود پس 

سرعت خسارات جبران می شود.
رستگار درباره سیاست های کنونی برای 
جذب گردشگر گفت :باید تصویری به 
گردشگر نشان دهیم تا گردشگر برای 

حضور اعتماد کند.
وی در خصوص بازنگری ها در شرایط 
گفت:   گردشگر   جذب  برای  کنونی 
آن  از  پس  و  کرونا  شرایط  در  قطعاً 
به  هستیم  متفاوتی  خدمات  نیازمند 
عنوان مثال تا پیش از این گردشگری 
طبیعی بیشتر در استرالیا مدنظر بود 
کشور  این  گردشگری  مسئوالن  اما 
توانستند گردشگری فرهنگی را رونق 
دهند. از این رو  سرمایه گذاری بر روی 
نشان  برای  را  این کشور   های  بومی 
دادن بخشی از گردشگری فرهنگی آغاز 
امن میان  ایجاد حباب  کردند.رستگار 
دو کشور را از دیگر سیاست ها برای 
جذب گردشگر در دوران شیوع کرونا 
دانست و گفت: االن حباب امن برای 
سفر به دو کشور ژاپن و سنگاپور وجود 
دارد استرالیا و نیوزلند نیز از این حباب 
اما برای مبادله گردشگر در دوره کرونا 
بهره می برند، زیرا واقعیت این است که 
کرونا  این زودی ها از بین می رود و باید 
استراتژی خاص با این شرایط استفاده 

کنیم.
نسخه رونق گردشگری در دوره شیوع 
فرهنگی  الگوی  به  کرونا  پسا  و  کرونا 

مردم  کشور مرتبط است
کاظم وفاداری فعال حوزه گردشگری 
به جمعیت ۱۲۰  اشاره  با  نیز  ژاپن  از 
میلیون نفری ژاپن که بیشتر در سن 
میانسالی قرار دارند گفت: این افراد پس 
بازنشستگی  دوران  برای  خوبی  انداز 
دارند و پول کافی برای رفتند سفر در 
اختیار دارند اما این گردشگران ه پولدار 
به دلیل شیوع کرونا بسیار محافظه کار 
هستند و متقاعد کردن آنها برای انجام 

سفر کار بسیار دشواری است.
اقیانوسیه  آسیا  دانشگاه  استاد   
ریتسومیکان گفت: اما دولت طرح های 
زیادی را انجام داد تا گردشگری داخلی 
را جایگزین گردشگری خارجی در دوره 
شیوع کرونا، کند. در این راستا دولت 
برای رونق گردشگری سیاست پرداخت 

اما  آغاز کرد  را  بلیط و هتل  به  یارانه 
آمارها ار نشان می دهد که راه گشا نبود.

 ۳۰۰ ساالنه  ژاپن  اینکه  بیان  با  وی 
میلیون گردشگر ورودی دارد و سرانه 
سفرهای  از  بیشتر  داخلی  سفرهای 
گیری  همه  دوران  در  است  خارجی 
روستایی  کرونا تالش شد گردشگری 
است  برخوردار  کمتری  تجمع  از  که 
رونق بگیرد در این نوع از گردشگری 
گردشگر با کمترین مصرف در همان 
منطقه که زندگی می کند به سفر برود.

این فعال حوزه گردشگری با بیان اینکه 
ما ژاپنی ها همچون ایرانی ها عالقمند 
به سوغاتی هستم گفت ابتکارات زیادی 
ارسال  و  خرید  برای  مدت  این  در 

سوغاتی در ژاپن انجام گرفت.
دوره  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  شرایط  هیچگاه  کرونا  شیوع 
مرزها  و  نشده  اعالم   بحرانی  کشور 
اتفاق  این  افزود:  نشد،  بسته  ژاپن  
ژاپنی  انگیز  شگفت  سفر  فرهنگ  به 
به  مدت  این  در  است  مرتبط  ها 
های  نامه  شیوه  خوب  رعایت  دلیل 
به  احتیاج  مردم  سوی  از  بهداشتی 
واکسن آنفوالنزا نیز کاهش پیدا کرد.

وفاداری گفت: نسخه رونق گردشگری 
به  در دوره شیوع کرونا و پسا کرونا 
الگوی فرهنگی آن مردم مرتبط است 
و نمی توان الگوی یک کشور را برای 

دیگر کشورها نیز مناسب دانست.
فدراسیون  عضو  فراهانی  بنفشه 
راهنمایان گردشگری نیز در ادامه در 
اقشاری  از  یکی  یادآورشد:  سخنانی، 
که آسیب های زیادی از شیوع کرونا 
زیرا  بودند،  تورها  راهنمایان  دیدند 
اگر در این مدت سفر های انجام شد،  
راهنمای تور حضور نداشت البته  این 
مدت فرصت مناسبی برای دانش افزایی 
کمک  با  اقشار  این  توانمندسازی  و 
گیری  همه  مدت  در  شد.  وبینارها 
همکاری  با  آموزش  دوره های  کرون،  
یونسکو برگزار شود تا مانع از خمودگی 
شود.  گرفته  گردشگری  راهنمایان 
بسیاری از راهنمایان گردشگری مجبور 

به تغییر شغل شان شدند.
 وی افزود: نکته اصلی در این دوران 
ماندگاری در فضای گردشگری است 
نباید در دوره همه گیری کرونا کنار 
کشید ما تالش کردیم در این مدت 
برای  ویدئویی  محتوا  تولید  به  اقدام 
دوران پس از کرونا بکنیم تا در صحنه 
باقی بمانیم  یکی دیگر از برنامه های 
محتوا  تولید  گردشگری  راهنمایان 

برای تورهای مجازی است.

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی با بیان 
پر  مشارکت  و  بزرگ  انتخابات  اینکه 
شور را شاهد خواهیم بود گفت: اکنون 
در شرایطی هستیم که باید روبه جلو 
برای  مردم  به  کمک  و  کنیم  حرکت 
می تواند  خودشان  سرنوشت  تعیین 

بهترین عملکرد باشد. 
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روابط 
اسالمی،  تبلیغات  سازمان  عمومی 
محمد  المسلمین  و  حجت االسالم 
نشست صمیمی  در  پنجشنبه  قمی  
النه  محل  در  بسیجی  دانشجویان  با 
جاسوسی و سازمان بسیج دانشجویی 
تهران بزرگ به سئواالت دانشجویان در 
زمینه انتخابات و مسائلی که می تواند 
در عملکرد یک دولت جهادی و انقالبی 
نقش داشته باشد پاسخ داد. این نشست 
با عنوان مشارکت حداکثری برای دولت 

تازه نفس برگزار شد.
در  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس 
حضور  به  بسیجی  دانشجویان  جمع 
و  کرد  تاکید  انتخابات  در  حداکثری 
نقش دانشجویان را در عرصه انتخابات 
و تحوالت کشور موثر دانست. حجت 
به  خطاب  قمی  المسلمین  و  االسالم 
بزرگی  انتخابات  اینکه  با  دانشجویان 

در راه است، گفت: دانشجوی تشکلی 
کشور  سرنوشت  می تواند  مکتبی  و 
در  کند.  متحول  قدرتمندانه  بسیار  را 
می توانند  دانشجو  دختران  میان  این 
عملکرد موثرتری داشته باشند تا جایی 
شود.  ماندگار  جامعه  در  آثارش  که 
البته آقایان دانشجو هم باید با حفظ 
شئونات اسالمی همراه خواهران باشند 
و در ایجاد تحوالت سیاسی و اجتماعی 
کشور که منجر به سازندگی و توسعه 

شود نقش آفرینی کنند.
قمی در پاسخ یکی از دانشجویان درباره 
ردصالحیت ها  کردن  عمل  سلیقه ای 
گفت: درباره این موضوع دو جمله دارم. 
یکی اینکه دیگر بس است که بیاییم 
نگهبان  شورای  ببینیم  بگذاریم  وقت 
بد عمل کرد یا درست. برفرض اینکه از 
بیست نفر صفر گرفته باشد این موضوع 
گذشته است. البته باید به جای خودش 
فکر  باید  آنچه  به  اما  بپردازیم.  آن  به 
باید  کنیم این است که حاال چه کار 
کرد. بنده حقیر هم انتقاداتی به نحوی 
عملکرد شورای نگهبان دارم و همچنین 
پیشنهاداتی هم دارم .بسیاری از افرادی 
که در شورای نگهبان هستند به صداقت، 
سالمت و انصاف و تقوا می شناسم ولی 

انتقاداتی دارم.حجت االسالم قمی گفت: 
درباره  نگهبان  شورای  که  مساله ای 
صالحیت های و ردصالحیت ها مطرح 
کرده است اجرا قانون است. من هم فکر 
می کنم بر همین اساس تصمیم گرفته 
است. در تقسیم کارها شورای نگهبان 
مسئول احراز صالحیت است. در این 
دارد.  وجود  متفاوتی  معیارهای  باره 
یعنی ممکن است فردی پروند مفتوح 
باشد و همین موضوع  حقوقی داشته 
باعث می شود طبق قاعده های موجود 
صالحیتش رد شود؛ اما ممکن است در 
دوره بعد آن فرد به دلیل اینکه از پروند 
صالحیتش  شده،  تبرئه  قبلی  مفتوح 
درست  رویه  این  اینکه  شود.  تایید 
دارم.  بسیاری  انتقادات  غلط  یا  است 
اما صالحیت در یک مجلس ۱۲ نفری 
بررسی   و  می گیرد  قرار  بررسی  مورد 
صالحیت ها بر اساس یک قاعده و قانون 
پیش می رود، بدون شک باید از قانون 
تبلیغات  سازمان  کرد.رئیس  تمکین 
اسالمی با بیان اینکه اما جواب به این 
باید درباره  سئوال که شورای نگهبان 
باشد؟  داشته  نقش  مشارکت  میزان 
تصریح کرد: به نظر بنده همه باید در 
جمهوری اسالمی که نظام مردم ساالری 
را فرض  تقویت مشارکت  دینی است 
بگیرند. اما نمی شود از این نتیجه گرفت 
کسی که صالحیتش به دالیلی احراز 
نمی شود باید تایید کنیم تا مشارکت 
زیاد شود این وجهه جمع دارد، نقطه 
تقارن دارد که در سنجه های تفصیلی و 

تلفیقی باید معلوم شود.
قمی افزود: اینکه باید فرآیندها اصالح 
جریان های  است.  درستی  شود حرف 
انتخابات  از  بعد  می توانند  دانشجویی 
نبودن  روشن  و  فرآیندی  ایرادات 

سنجه ها و ملموس نبودن عدله را مورد 
بررسی قرار دهند.

وی با بیان اینکه آنچه روشن است باید 
انتخابات برگزار شود و قطعا یک مشارکت 
پر شور را شاهد خواهیم بود اظهار کرد: بلد 
نیستیم با مردم صحبت کنیم و تدبیری 
بستری  و  کنیم  پیدا  دردهایشان  برای 
فراهم کنیم که درباره تعیین سرنوشت 
خودشان حرف بزنند و آنها را به میدان 
بکشانیم، باید فکری اساسی کنیم.رئیس 
سازمان تبلیغات افرود: اکنون در شرایطی 
هستیم که باید روبه جلو حرکت کنیم 
و کمک به مردم برای تعیین سرنوشت 
خودشان می تواند بهترین عملکرد باشد.

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در پاسخ 
به سوال دانشجویان درباره بحران جمعیت 
و عملکرد سازمان تبلیغات اسالمی برای 
ترویج فرهنگ ازدواج و آسان سازی در 
جامعه پاسخ داد: سازمان تبلیغات اسالمی 
از هرکسی که  می خواهد در زمینه دین 
به نحوی  ناب کار کند  تبلیغ اسالم  و 
حمایت می کند. در بحث جمعیت هم 
همین طور است؛ در ترویج فرهنگ ازدواج 
سازمان  جمعیت  رشد  و  فرزندآوری  و 
دارد. و حامیانه  نگاه هدفمند  تبلیغات 

حل بحران جمعیت که با آن رو به رو 
هستیم نیازمند یک استراتژی است. حتما 
دولت آینده یکی از موضوعاتی که باید 
مورد توجه قرار دهد همین مساله رشد 
جمعیت است. اگر معضل جمعیت حل 
نشود فردای کشور یک جامعه ضعیفی 
اقتصادی در  خواهد بود. حتما موضوع 
مساله جمعیت مطرح است ولی ریشه 
رشد جمعیت ما فرهنگی است. جریان 
دانشجویی و همه کسانی که می توانند در 
جامعه تاثیرگذار باشند باید در این زمینه 

وارد کار شوند.

تمرکز بر گردشگری داخلی نسخه درمان سفر در دوران شیوع کرونا است

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی:

 انتخابات بزرگ و پرشوری در پیش داریم

فرهنگی
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شهرآورد و بازی سپاهان اعالم شد 

سه  شکایات  بررسی  با  فوتبال  فدراسیون  استیناف  کمیته 
باشگاه لیگ برتری، آرا خود را درباره احکام کمیته انضباتی 
این فدراسیون را اعالم کرد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
۳۰ اردیبهشت احکامی درباره متخلفان دیدار تیم های سپاهان 
اصفهان و پرسپولیس تهران صادر کرد، همچنین این کمیته 
نسبت به درگیری های پایان دربی تهران نیز واکنش نشان داد. 
احکام کمیته انضباتی فدراسیون فوتبال موجب شد تا برخی از 

بازیکنان جریمه و برخی دیگر با محرومیت روبرو شوند.
صدور این احکام موجب موجب  اعتراض سه باشگاه استقالل، 

سپاهان و پرسپولیس شد.  
پیرو این اعتراضات کمیته استیناف رای قطعی خود را اعالم 

کرد که به شرح زیر است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی باشگاه پرسپولپس نسبت به 
از کمیته  اردیبهشت صادره  مورخ ۳۰  دادنامه شماره ۳۵۵ 
بر محرومیت یک جلسه  به موجب آن حکم  انضباطی که 
سیدجالل حسینی، سعید آقایی و هر یک به پرداخت جریمه 
به مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال که محرومیت سعید آقایی تا پایان 
فصل جاری تعلیق شده است و نیز محکومیت حسین کنعانی 
زادگان به پرداخت ۷۵۰ میلیون ریال و باشگاه پرسپولیس  به 
پرداخت یک میلیارد ریال و انجام بازی رفت و برگشت مقابل 
تیم فوتبال سپاهان در فصل آتی در ورزشگاه خارج از خانه 
صادر شده است، نظر به مالحظه محتویات پرونده و درخواست 
توقف اجرای حکم از سوی تجدیدنظر خواه، اوال در خصوص 
محرومیت سیدجالل حسینی و سعید آقایی چون مطابق بند 
قابلیت تجدیدنظرخواهی  انضباطی  »د« ماده ۱۰۲ مقررات 
ندارد و از سویی چون اجرای احکام قطعی برابر بند ۱ ماده 
۱۱۲ از همان مقررات تحت نظر رکن قضایی بدوی است، لذا 
اجرای مقررات بند ۵ همان ماده از حیث توقف اجرای حکم 

به عهده رکن قضایی بدوی و صادر کننده حکم قطعی است.
از این رو قرار رد درخواست تجدیدنظر تجدید نظرخواه صادر و 
اعالم می شود و در خصوص سایر موارد محکومیتی معروضه 
بازی  به گزارشات منعکس در پرونده و سوابق چند  و نظر 
گذشته بین تیم های پرسپولیس و سپاهان، تجدیدنظرخواهی 
وارد نیست مستندا به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی دادنامه 
تجدیدنظر خواسته در بخش قابل تجدیدنظر عینا تایید و اعالم 

می شود این رای قطعی است.
همچنین درخصوص درخواست استیناف باشگاه پرسپولیس 
نسبت به بخش قابل تجدیدنظر رای شماره ۳۵۶ مورخ ۳۰ 
اردیبهشت کمیته انضباطی فدراسیون مبنی بر محکومیت 
تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال به عنوان جریمه نقدی و محرومیت فرشاد فرجی به دو 
جلسه که یک جلسه آن تعلیق شده و نیز محرومیت یک 
جلسه تعلیقی مهدی ترابی و هر یک به پرداخت ۷۵۰ میلیون 
ریال جریمه به لحاظ ایراد ضرب و جرح و بدرفتاری در بازی 
مورخ ۲۴ اردیبهشت مقابل تیم استقالل تهران، با عنایت به 
مجموع محتویات پرونده و استدالالت مندرج در رای صادره 
ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد 
نماید به عمل نیامده مستندا به ماده ۱۷ آیین نامه انضباطی 
فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادر عینا تایید می 

گردد. رای صادره قطعی است.

برترین های مسابقات یک روزه گلف آزاد 
کشوری مشخص شدند

ورزشی  مجموعه  در  کشوری  آزاد  گلف  مسابقات  پایان  با 
انقالب نفر برتر این رقابت ها اعالم شدند. مسابقات یک روزه 
آزاد کشوری گلف،گرامیداشت آزادسازی خرمشهر در بخش 
مردان و با حضور مسئوالن ورزش و فدراسیون در زمین گلف 

مجموعه ورزشی انقالب تهران برگزار شد.
در این دوره از مسابقات بیش از ۹۰ ورزشکار از ۱۴ استان با 

رعایت کامل پروتکل های بهداشتی رقابت کردند.
نفرات برتر این مسابقه به شرح زیر است:

هندی کپ ۰ تا ۹ :
۱- سورنا صادقی از مسجدسلیمان

۲- حمیدرضا شینی از مسجدسلیمان
۳- سعید براتی از مسجدسلیمان

بهترین اسکور زمین بدون احتساب هندی کپ سجاد کرم پور 
با ۶۸ ضربه از مسجدسلیمان

هندی کپ ۱۰ تا ۱۹:
۱-علیرضا طهماسبی از مسجدسلیمان

۲_ غالمحسین شکاری از هندیجان
۳-حمید منصوری از قم

بهترین اسکور زمین بدون احتساب هندی کپ محمدرضا 
شینی از مسجدسلیمان با ۷۹ ضربه

هندی کپ+ ۲۰:
۱-سجاد بیرامی از ارومیه

۲-محمدرضا نوتاش از تبریز
۳-بهنام حیدری از لرستان

وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان؛ 
نماینده ایران به عنوان هشتم بسنده کرد

وزنه برداری جوان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان این 
رشته نتوانست عنوانی بهتر از هشتم را به دست آورد. 

به گزارش ایرنا، مسابقات قهرمانی وزنه برداری جوانان جهان با 
رقابت های دسته ۸۱ کیلوگرم مردان ادامه پیدا کرد و در این 
دسته عبداهلل بیرانوند نماینده ایران به روی تخته رفت. در این 

دسته ۱۰ وزنه بردار حضور داشتند.
بیرانوند در حرکت نخست یک ضرب این دسته ابتدا موفق به 
مهار وزنه ۱۴۳ کیلوگرم شد اما در ادامه نتوانست وزنه های 

۱۴۹ کیلوگرم را باالی سر ببرد.
وی در حرکت سوم نیز از مهار وزنه ۱۵۲ کیلوگرم ناموفق بود تا 
در نهایت با ۱۴۲ کیلوگرم به کار خود در این دسته پایان دهد.

بیرانوند در حرکت دوضرب دسته ۸۱ کیلوگرم ابتدا وزنه ۱۶۲ 
کیلوگرمی را مهار کرد و در ادامه موفق به مهار وزنه ۱۶۸ 

کیلوگرم شد.
ملی پوش ایران در دسته ۸۱ کیلوم در حرکت سوم نتوانست 
وزنه ۱۷۲ کیلوگرمی را مهار کند و با ۱۶۸ کیلوگرم به کار 
خود در حرکت دوضرب پایان داد. وی در پایان با مهار مجموع 

۳۱۱کیلوگرم در جایگاه هشتم دسته خود قرار گرفت.

»مهدی طارمی« نامزد لژیونر برتر 
آسیا شد

مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو پرتغال با درخشش در هفته 
پایانی لیگ آن کشور، کاندید بهترین لژیونر هفته آسیا شد. 

به گزارش ایرنا، »مهدی طارمی« در هفته پایانی لیگ فوتبال 
پرتغال درخشش چشمگیری در ترکیب تیم فوتبال پرتغال 
داشت و با یک گل و یک پاس گل زمینه پیروزی و نایب 

قهرمانی این تیم را فراهم کرد.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در واکنش به این موفقیت نام 
وی را در لیست برترین لژیونرهای قاره کهن قرار داد. در کنار 
مهدی طارمی نام »رضا اسدی« بازیکن ایرانی سنت پولتن 

اتریش نیز دیده می شود. 
در گزارش سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده است 
شانزدهمین گل مهدی طارمی در لیگ برتر فوتبال پرتغال به 
اندازه کافی خوب بود که ویتا در رده سوم جدول گلزنان برتر 
این لیگ صعود کند. این مهاجم همچنین ۲۳ گل در تمام 

تورنمنت ها برای پورتو به ثمر رسانده است. 
 در ادامه این گزارش آمده است: رضا اسدی ، بازیکن فصل 
قبل تراکتور در مسابقه برابر هارتبرگ در لیگ فوتبال اتریش، 
در ۹۳ نبرد تن به تن برنده شد و دقت پاس ۸۹ درصد برابر 

حریف داشت.

پیشکسوت استقالل: گل رمضانی باعث 
اعتماد به نفس او شد 

پیشکسوت استقالل گفت: آرمان رمضانی با گلی که در بازی با 
صنعت نفت آبادان به ثمر رساند اعتماد به نفس بیشتری گرفت 
و به طور حتم از این پس با انگیزه بیشتری برای آبی پوشان 
به پیروزی استقالل  اشاره  با  بازی می کند. »علی موسوی« 
مقابل صنعت نفت آبادان اظهار داشت: استقالل توانست در 
گرمای آبادان عملکرد خوبی را از خود بر جای گذاشته و با 
اتخاذ تاکتیک مناسب در دفاع و حمله به برتری رسیده و سه 
امتیاز ارزشمند را به دست آورد.وی افزود: هافبک های استقالل 
در برد استقالل نقش مهمی داشتند، به بازی نظم داده و با 
دوندگی و هماهنگی بین مسعود ریگی، آرش رضاوند و فرشید 

اسماعیلی خط میانی صنعت نفت آبادان را از کار انداختند.
پیشکسوت استقالل خاطرنشان کرد:اگر صنعت نفت آبادان 
۱۰ نفره هم نمی شد فکر نمی کنم تغیری در نتیجه بازی رخ 
می داد و باز هم استقالل برنده می شد.موسوی تصریح کرد: 
آرمان رمضانی با گلی که در بازی با صنعت نفت آبادان به ثمر 
رساند اعتماد به نفس بیشتری گرفت و به طور حتم از این پس 

با انگیزه بیشتری برای آبی پوشان بازی می کند.
وی تاکید کرد: اگرچه شانس استقالل برای قهرمانی در لیگ 
برتر کم است اما این تیم باید تا روز پایانی با تمام قدرت برای 

موفقیت تالش کنند.
بازیکن اسبق استقالل در پایان گفت: برای تیم ملی ایران در راه 
صعود به جام جهانی آرزوی موفقیت می کنم اما سهم استقالل 

در تیم ملی بازیکنان بیشتری بود.

جاللی: 
بازیکنان خوب حاضر در تیم ملی امیدهای 

ما را افزایش می دهند
موارد  از  خیلی  در  ما  شاید  گفت:  ایران  فوتبال  کارشناس 
کمبودهایی داشته باشیم اما بازیکنان خوبی داریم که با حضور 

آنها می توانیم به موفقیت امیدوار باشیم. 
اعالم  مورد  در  ایرنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  جاللی  مجید 
فهرست بازیکنان تیم ملی برای دیدار با هنگ کنگ، بحرین، 
کامبوج و عراق اظهار داشت: بازیکنان خوب و قابلی در این اردو 
قرار دارند و امیدوارم که تیم ملی با حضور این نفرات بتواند دل 
یک ملت را شاد کند و کار صعود به جام جهانی را نهایی کند.

وی در مورد دعوت ۱۰ بازیکن از لیگ ایران و ۱۶ لژیونر به 
تیم ملی افزود: به طور حتم نفراتی که در خارج از کشور برای 
فوتبال ایران افتخار آفرینی می کنند مهم هستند اما به نظر 
من بهتر بود تا بیشتر از  بازیکنان داخلی استفاده می شد و 
۱۰ لژیونر برتر به این مسابقات دعوت می شدند. نمی شود که 
خط کش بین بازیکنان داخلی و خارجی گذاشت و آن ها را از 
هم جدا کرد.کارشناس فوتبال ادامه داد: ما تورنمنت مهمی 
پیش رو داریم و باید با تمام قوا در این دیدارها حاضر شویم. 
جای هیچ گونه اشتباه نیست و باید تمام تمرکزمان را روی 

موفقیت در مسابقات آتی معطوف کنیم.
جاللی در پاسخ به این پرسش که آیا فهرست تیم ملی غایب 
شاخصی از دید او دارد یا خیر، اضافه کرد: تمام نفراتی که 
دعوت شدند بازیکنان قابلی هستند و نمی توان اسم خاصر را 
آورد اما از دید من اگر سید ججالل به تیم دعوت می شد 
می توانست کمک زیادی هم از نظر تجربه و فنی به تیم ملی 
کند. او عالوه بر کمک فنی می توانست نقش کریم باقری را هم 

در داخل زمین ایفا کند.
وی در مورد اضافه شدن کریم باقری به کادر فنی تیم ملی 
تصریح کرد: باید از تمام ظرفیت ها االن برای موفقیت تیم 
ملی استفاده شود و کریم باقری هم یکی از این نفرات بوده که 
حضورش می تواند به تیم ملی کمک کند. باید دالیل کادر فنی 
تیم ملی را برای دعوت باقری را بدانیم که چه بوده اما به نظر 

من حضور او نکته مثبتی در کادر فنی تیم ملی است.
کاررشناسس فوتبال ایران در مورد شانس موفقیت تیم ملی در 
این مسابقات تصریح کرد: شاید کمبودهایی داشته باشیم اما با 
این بازیکنان من به موفقیت تیم ملی خوشبین هستم. امیدوارم 

کارها در آرامش پیش رود تا تیم ملی بتواند موفق عمل کند.

گرندپری باکو؛
جودوکاران نابینای ایران به ۲ مدال نقره 

رسیدند 
باکو  گرندپری  مسابقات  نقره  مدال   ۲ به  ایران  جودوکاران 
دست یافتند. به گزارش ایرنا، در ادامه مسابقات گرندپری باکو، 
»وحید نوری« در وزن ۹۰ کیلوگرم که با سه برد پیاپی مقابل 
نمایندگان گرجستان، ازبکستان و قزاقستان به فینال راه یافته 
بود، در مسابقه نهایی رو در روی »الکساندر نازارنکو« جودوکار 
مطرح اوکراین و نفر اول رنکینگ جهانی قرار گرفت و در یک 
مصاف پایاپای و نزدیک و فقط با یک امتیاز مغلوب حریف خود 

شد و به نشان نقره دست یافت.

پیشکسوت فوتبال کشورمان گفت: االن 
نیست؛  جنجال  و  حاشیه  انتقاد،  وقت 
ما باید به جام جهانی برویم و این به نفع 
همه است. تیم ملی ایران از هشت روز 
دیگر بازی های خود را در ادامه رقابت های 
برگزار  بحرین  در  جام جهانی  انتخابی 
خواهد کرد. مهدی مهدوی کیا چهره ملی 
و بین المللی فوتبال ایران درباره شرایط 
تیم ملی صحبت کرد و اظهار داشت: تیم 
ملی در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته 
و برای صعود به مرحله بعدی نیاز مبرم به 
موفقیت در بازی های پیش رو دارد. همه 
ما امیدواریم تیم با موفقیت هر چهار بازی 
را پشت سر بگذارد. با حمایت همه جانبه 
از سوی مردم و رسانه ها و مدیران این 
تیم  سابق  است.کاپیتان  شدنی  اتفاق 
ملی فوتبال ایران ادامه داد: متاسفانه در 
بازی های قبلی ۲ مسابقه را مقابل بحرین 
و عراق از دست دادیم. این نشانه ضعف 
تیم ملی ایران نبود و فکر می کنم شرایط 
روحی و روانی تیم استانداردهای الزم را 
نداشت. به گذشته هم نمی خواهم برگردم 
و همه ما می دانیم که چه پیش آمد و چه 
شد. االن هنوز چیزی تمام نشده و همه 
چیز دست خودمان است و از هر نظر برتر 
از حریفان هستیم.مهدی مهدوی کیا با 
اشاره به شرایط فنی تیم ملی ایران اضافه 
کرد: همین االن لیست تیم ملی که نگاه 
می کنیم به بازیکنانی با انگیزه و با قدرت 
آنها  از  نفر  چند  می رسیم.  حرفه ای  و 
بهترین عملکرد ممکن را در فوتبال اروپا 

داشته اند و آینده فوتبالی درخشان تری 
در انتظار آنهاست. آنهایی هم که در لیگ 
ایران بازی می کنند فوتبالیست هایی آماده 
و تاثیرگذارند. کادر فنی هم قطعا تالش 
زیادی کرده تا برای تیم ملی برنامه ریزی 
مناسب داشته باشد.مهدوی کیا ادامه داد: از 
همه مهم تر این است که ما ایرانیم. فوتبال 
فراز و نشیب دارد و همیشه شما روی دور 
بردن نیستید. در دوره خود ما هم یک بار 
در چنین شرایطی قرار گرفته بودیم و با 
اتحاد و همدلی توانستیم صعود کنیم و 
رفتیم.  به جام جهانی  نهایت  در  اتفاقا 
االن هم من هیچ شکی به اراده و توان 
باالی تیم ملی و بچه ها ندارم. ما از عراق و 
بحرین با اختالف باالتر و برتر هستیم و به 
همین دلیل صعود دور از دسترس نیست.

که  سوال  این  به  پاسخ  در  مهدوی کیا 
»طبق شرایط جدول بهتر است تیم ملی 
هر چهار مسابقه خود را ببرد. این موضوع 
مشکلی برای تیم درست نمی کند؟« گفت: 
به نظر من همه چیز به تیم ملی خودمان 
بستگی دارد و بچه ها باید با ذهنیت برنده 
وارد زمین شوند. با تمام مشکالتی که در 
فوتبال کشور می بینیم، با تمام اتفاقات و 
بحران های بدی که اتفاق افتاده، همه باید 
حمایت کنند تا این مرحله را پشت سر 
بگذاریم. االن وقت انتقاد، حاشیه و جنجال 
نیست. ما باید به جام جهانی برویم و این به 
نفع همه است. کادر فنی، خود بازیکنان 
که قطعا باالترین هدفشان بازی کردن 
در جام جهانی است، رسانه ها، باشگاه ها و 

اهالی فوتبال. همه از موفقیت تیم ملی 
عالوه بر خوشحال شدن نفع می بریم چون 
حال فوتبالمان بهتر می شود. حضور کریم 
باقری در کنار تیم ملی در موقعیت کنونی 
هم اتفاق بزرگی بود که هم بازی سابق 
او درباره اش حرف زد و گفت: می توانم 
بگویم که بهترین اتفاق ممکن بود. از 
یک  قطعا  باقری  کریم  فوتبالی  نظر 
پشتوانه بزرگ برای تیم ملی خواهد بود 
او نیازی به تعریف هیچ کدام از ما  و 
ندارد. اسم و تجربه و سابقه آقا کریم 
که  امیدوارم  خیلی  و  است  وزنه  یک 
تیم  به  بتواند  این موقعیت سخت  در 
در  است  سال ها  او  کند.  کمک  ملی 
پرسپولیس بهترین عملکرد را داشته و 
فضای همدلی و رفاقت را در پرسپولیس 
ایجاد کرده است. او در موفقیت های این 
تیم قطعا نقشی تاثیرگذار داشت. من از 
شنیدن این خبر واقعا خوشحال شدم. 

مسائل  بابت  از  باقری  آقای  بودن  با 
روحی روانی تیم هم خیال ما تا حدود 
بسیار زیادی راحت می شود.مهدوی کیا 
همچنین تاکید کرد: من گفتم که تیم 
ما برتر از حریفان است ولی اصال نباید 
حریفان را دست کم گرفت و باید به آنها 
احترام گذاشت. فوتبال ما پر از استعداد 
روی  باید  مثبت  تحول  برای  و  است 
پایه  بیشتر کار کنیم. در فوتبال  پایه 
با مدیریت جدید فدراسیون اگر تحول 
مثبت اتفاق بیفتد و شاهد حرکت در 
در  قطعا  باشیم،  گری  مسیر حرفه ای 
چشم گیری  پیشرفت  آینده  سال های 
خواهیم داشت. ما نمی توانیم کار نکنیم 
و بگوییم برتر از حریفان هستیم. اگر کار 
نکنیم و فوتبال پایه را نادیده بگیریم 
در سال های بعد همین امتیاز مثبت را 
هم دیگر با توجه به برنامه ریزی سایر 

کشورها نخواهیم داشت.

نیکا بیک لیک لی می گوید از آنجایی 
که زنان بسکتبالیست ایران بدون بازی 
تدارکاتی راهی انتخابی المپیک شده اند، 
در دیدار اول مقابل ژاپن اعتماد به نفس 
الزم را نداشتند اما در دیدار برابر تایلند 

مستحق پیروزی بودند. 
بسکتبال  ملی  تیم  ایسنا،  گزارش  به 
از  روز  اولین  در  ایران  زنان  نفره  سه 
بازی  دو  المپیک  انتخابی  رقابت های 
انجام داد که مقابل ژاپن با نتیجه ۴ بر 
۲۱ و برابر تایلند با حساب ۲۰ بر ۲۱ 

شکست خورد.
در  ایران  سرمربی  بیک لیک لی،  نیکا 
مورد دیدار مقابل ژاپن به ایسنا گفت: 
ژاپن تیمی بسیار قوی است و با توجه 
به اینکه قهرمان جام جهانی ۲۰۱۹ بود، 
می دانستیم حریف بسیار قدری است. 
تمام کسانی که در محل مسابقات بودند 
از عملکرد این تیم مقابل استرالیا شوکه 
شدند، چون استرالیا تا مسابقات مقابل 
ژاپن نباخته بود، اما ژاپن نشان داد که با 

برنامه بلند مدت، سیستم و سطحی باال 
وارد مسابقات شده و در بسکتبال سه 
نفره پیشرفت فوق العاده ای داشته  است.

او افزود: ژاپن برخالف تصور ما و حتی 
فیبا روز اول خارق العاده بود. از طرفی ما 
از سال ۲۰۱۹ تا االن در هیچ مسابقه 
بین المللی شرکت نکرده بودیم، بنابراین 
بازی برابر تیم هایی که همیشه در اردو 
و مسابقه به سر می برند، خیلی شرایط 
سختی است . بازی اول را در شوک و 
دلیل کمبود  به  نفس  به  اعتماد  عدم 
بودیم،  رویداد  این  از  پیش  مسابقه 
فشار  دلیل  به  نظرمان  مد  کارهای 
دفاعی ژاپن قابل اجرا نبود و نتیجه را 

واگذار کردیم.
بیک لیک لی به دیدار دوم ایران مقابل 
بازی  در  کرد:  بیان  و  اشاره  تایلند 
کردیم  بازی  قشنگ تر  خیلی  دوم 
که  نشد  چیزی  نتیجه  متاسفانه  اما 
که  شوت  چند  تایلند  می خواستیم. 
نداشت،  هم  خاصی  تاکتیتک  شاید 

دو  شوت  شد.  پیروز  و  داد  انجام 
آن  از  و پس  آخر  ثانیه های  امتیازی 
همه  گرفت،  که  تکی  به  تک  امتیاز 
نتوانستیم  و  داد  به دست هم  دست 

نتیجه را حفظ کنیم.
را  تایلند  مقابل  ایران  تیم  عملکرد  او 
خوب ارزیابی کرد و گفت: ما در کاپ 
آسیا ۲۰۱۹ مقابل این تیم بازی کرده 
نتیجه ۱۴ بر ۲۱ شکست  با  بودیم و 
با  را  خودمان  که  اکنون  اما  خوردیم 
خودمان در آن سال مقایسه می کنم، 

استحقاق برد داشتیم.
سرمربی تیم ملی ایران به دیدارهای 
کرد  اشاره  خرداد   ۷ جمعه،  روز 
با  سخت  خیلی  بازی  دو  گفت:  و 
اوکراین و استرالیا داریم. اوکراین در 
دیدار با استرالیا تا دقایق آخر گام به 
تیم  که  داد  نشان  و  رفت  پیش  گام 
همه  برای  هم  استرالیا  است.  قابلی 
است،  شده  شناخته  بسکتبالیست ها 
داریم  سختی  بسیار  کار  بنابراین 

که  می کنیم  را  خود  تالش  تمام  اما 
بازیکنان  از زحمات  بتوانیم گوشه ای 
و کل مجموعه ای که کنارمان بودند 

را نمایش دهیم.
به گزارش ایسنا، تیم ایران در روز پایانی 
دور گروهی، جمعه )۷ خرداد( دو بازی 
انجام می دهند. ملی پوشان از ساعت ۱۵ 
اوکراین به میدان  و ۳۵ دقیقه مقابل 
دقیقه  و ۴۰  از ساعت ۱۷  و  می روند 

برابر استرالیا قرار می گیرند. 
این مسابقات ۵ تا ۹ خرداد ۱۴۰۰ به 
میزبانی اتریش و در دو بخش مردان 
و زنان برگزار و ۳ سهمیه المپیک )در 
هر بخش مردان و زنان( توزیع می شود. 
ایران در گروه B با ژاپن، اوکراین، تایلند 

و استرالیا هم گروه است.
عبدالوند،  شادی  ترکیب  با  ایران 
معصومه اسماعیل زاده، دالرام وکیلی و 
نگین رسولی پور و با سرمربیگری نیکا 
مسابقات شرکت  این  در  بیک لیک لی 

کرده است. 

تنها المپین قایقرانی زنان ایران گفت: 
بدون هدف گام در بازی های المپیک 
توکیو نخواهم گذاشت بلکه به دنبال 
آن هستم تا بتوانم در جمع برترین های 

آسیا در این بازی ها باشم. 
»نازنین مالیی« در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا با بیان اینکه من و بهمن نصیری 
از سخت ترین گزینشی های  در یکی 
سهمیه  کسب  به  موفق  المپیک 
که  مسابقاتی  داشت:  اظهار  شدیم 
از مهمترین  برگزار شد یکی  در ژاپن 
گزینشی های المپیک بود و قانون خاص 
خود را داشت. ایران در ۲ بخش زنان 
نایب قهرمان بخش  توانست  و مردان 
به  سهمیه  یک  تنها  اما  شد  روئینگ 
را  کار  این  و  گرفت  تعلق  کشورمان 
سخت کرد. سختی که موجب شد تا 
فدراسیون از بین من و نصیری یک نفر 

را انتخاب کند. 

ملی پوش روئینگ زنان این را هم گفت: 
من باور دارم که طبق دستورالعمل هایی 
فدراسیون  و  جهانی  فدراسیون  که 
نفر  روز  همان  می شد  دارد  کشورمان 
برتر را انتخاب کند. کار نصیری بسیار 
زیبا بود اما می توانست قضیه بهتر از این 
باشد. یک سری رکوردها وجود دارد که 
می تواند تعیین کننده نفر برتر باشد. من 
و نصیری عنوان نایب قهرمانی را کسب 
کردیم و نفر نخست هم ژاپنی بود. اما 

فاصله ما با نفر سوم زیاد بود.
از  قبل  هم  فدراسیون  داد:  ادامه  وی 
را  نامه ای  آیین  به مسابقات،  رفتن ما 
برای آب های آرام و روئینگ تصویب 
کرد که نفرات برچه اساسی انتخاب می 
شوند تا حرف  و حدیثی پیش نیاید. 
را خواندیم و هیچ  نامه  آیین  ما  همه 

کسی معترض نبود.
وی این را هم عنوان کرد: اگر در بررسی 

فاصله نفر دوم و سوم مورد توجه قرار 
نفر سوم  با  بیشتری  فاصله  گیرد من 
هشت  حدود  در  من  فاصله  و  داشتم 

ثانیه بود.
مالیی با بیان برای المپیک برنامه دارم 
المپیک  به  رفتن  برنامه  بدون  افزود: 
نمی تواند برای ورزشکار جذابیت الزم را 
داشته باشد برای قایقرانان ایرانی سخت 
است که بتوانند به سکو المپیک برسند 
بهترین  تا  این است  بر  اما تالش من 
عنوان یک قایقران ایرانی در المپیک را 
کسب کنم و بعد از آن برای بازی های 
آسیایی و المپیک ۲۰۲۴ تالش خواهم 
بازی ها  این  در  نسبی  موفقیت  کرد. 
موجب خواهد شد تا برای رسیدن به 
سکو در المپیک پاریس برنامه داشته 

باشیم.
برای  انزلی  بندر  از  قایقران  انتخاب ۲ 
حضور در المپیک از دیگر مباحث مورد 

نظر ملی پوش روئینگ زنان بود. او در 
این زمینه گفت: در انزلی قایقرانی یکی 
از رشته های پرطرفدار به شمار می رود 
و شاید این به خاطر دسترسی به آب 
و تاالبی باشد که زمینه را برای رشد 
این رشته فراهم کرده است. همچنین 
این شهر در سطح  قایقرانان  موفقیت 
ایران و آسیا محرکی برای عالقمندان 
خواهد بود تا به این رشته گام بگذارند. 
به گزارش ایرنا، داستان انصراف نصیری 
و انتخاب مالیی برای حضور در المپیک 
روزهای  این  داغ  خبرهای  از  یکی  به 
از  پس  است.  شده  تبدیل  قایقرانی 
سهرابیان  علیرضا  نصیری،  انصراف 
با  فدراسیون ها  روسای  نشست  در 
صالحی  سیرضا  و  نوبخت  محمدباقر 
امیری از آنان تقاضا پاداش ویژه برای 
به  نیز  هایی  قول  و  کرد  قهرمان  این 

صورت شفاهی دریافت کرد. 

مهدوی کیا: 

االن وقت انتقاد، حاشیه و جنجال نیست؛ از عراق و بحرين بهتريم

سرمربی تیم ملی بسکتبال زنان ایران:

 اعتماد به نفس نداشتیم

ملی پوش قایقرانی زنان: 

با هدف مشخص به بازی های المپیک توکیو می روم

ورزش

آگهی فقدان سند مالکیت
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شماره ۷ گرمسار رسیده مدعی می باشد که  سند مالکیت شش سهم مشاع از ۷۳ سهم دو سهم مشاع از ۱۱ سهم ششدانگ پالک ۲۵٫۷۹ واقع در بخش شاهبداغ گرمسار 
مورد ثبت - جلد  ۷۴ صفحه ۲۴۴ به علت جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است  لذا مراتب به استناد ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور  نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره ثبت محل مراجعه واعتراض خود را تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور 
و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.توضیحا در اجرای ماده ۱۴۷ و قانون تعیین 

تکلیف قطعات بسیاری از موارد ثبت مفروزا در مالکیت غیر قرار گرفته و تاکنون تعیین حدود باقیمانده بعمل نیامده است.
شماره م.الف ۱۱۴۱۰۰۶

علی اکبر شاه حسینی-  ريیس ثبت اسناد و امالک گرمسار
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استاندار قزوین: 
روستاها باید محور توسعه و مراکز مولد 

در کشور باشند 
استاندار قزوین گفت: اگر روستاها محور توسعه و به عنوان مولد 
مورد توجه قرار گیرند ضمن دوری از حاشیه نشینی به اشتغال 

و توسعه کشور هم کمک می شود. 
از قزوین؛ حجت االسالم حسین  برنا  به گزارش خبرگزاری 
روحانی نژاد نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

روز پنجشنبه با استاندار قزوین دیدار و گفتگو کرد.
هدایت اهلل جمالی پور استاندار قزوین در این دیدار گفت: از 
تالش مجموعه بنیاد مسکن در حل مشکالت محرومان بویژه 

تامین سرپناه تشکر می کنیم.
وی افزود: در مسیر حرکت خود خطاهای بزرگی انجام دادیم 

که امروز تهدیدات زیادی را متوجه ما کرده است.
استاندار تصریح کرد: بی توجهی به روستاها در فرایند توسعه 
موحب شد اقتصادی که در روستا تعریف شده بود دچار تهدید 
و حاشیه  به شهرها گسیل شده  شود و جمعیت روستایی 
نشینی شکل بگیرد و امروز آسیب های ان را احساس می 

کنیم.
وی افزود: اگر چرخه توجه به روستا بیشتر می شد و محور 
توسعه را در روستاها می دیدیم امروز از یک جامعه مصرف 
کننده به مولد تبدیل شده بودیم و به واردات وابسته نمی 

شدیم.
استاندار قزوین گفت: ساختن خرابی ها سخت تر از اقدام برای 
ساخت اولیه است به طوری که در گذشته روستاهای ما مولد 
بود و یک زن و جوان روستایی هرگز بیکار نبودند و با دامداری 
و صنایع دستی و کشاورزی خود را اداره می کردند  و به توسعه 
کشور کمک می کرد اما با مهاجرت ها شاهد بروز مشکالت 
فراوانی شدیم که بخشی ناشی از جنگ و بخشی ناشی از 

رویکرد اشتباه بود.
جمالی پور افزود: در بیست سال گذشته با محور شدن بنیاد در 
محرومیت زدایی شاهد رویکرد خوبی به روستا بودیم و امروز 
این حرکت شتاب گرفته و روستا  محور توسعه شده و اقدامات 
خوب بنیاد مسکن موجب شده شرایط زندگی در روستاها 

بهبود یافته و شاهد مهاجرت معکوس در روستاها هستیم.
وی بیان کرد: اگر سایر دستگاهها در کنار فعالیت بنیاد به 
ماموریت خود درست عمل کنند تا اگر  روستاییان به محل 
خود بازگشتند دچار چالش و مشکل نشوند می توان به بهبود 

امور امیدوار بود.
جمالی پور یادآور شد:خدمات بنیاد در سالهای اخیر بسیار با 
ارزش بوده و توانسته محیط زندگی خوبی را برای روستاییان 

ایجاد کند که جای تقدیر دارد.
وی افزود: ما گاهی با رویکرد سیاسی اقداماتی انجام دادیم که 
مردم به ما بی اعتماد و بدبین شدند در حالی که باید خدمات 
انجام شده بخوبی گفته می شد تا مردم بدانند در این شرایط 

سخت چه کارهایی برای کشور انجام شده است. 
وی گفت: باید اخالق را رعایت کنیم و به جای این که همدیگر 
را متهم به جاسوسی کنیم و هر مسئول پس از مدتی به عنوان 
عامل بیگانه معرفی شود به توصیه های دینی عمل کنیم و از 

تهمت زدن دوری کنیم.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن: 
ساخت مسکن محرومان مهمترین رسالت 

بنیاد مسکن است 
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن گفت: ساخت مسکن برای 
محرومان و نیازمندان و کمک به نوسازی واحدهای آسیب 

دیده از حوادث، مهمترین رسالت بنیاد مسکن است. 
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حجت االسالم روحانی 
نژاد روز پنجشنبه در دیدار با استاندار قزوین اظهار کرد: در 
سفرهای استانی تالش می شود اقدامات محرومیت زدایی را از 
نزدیک رصد کرده و برای تقویت جایگاه این نهاد اقدام کنیم. 
وی افزود: در استان قزوبن همدلی مدیرکل با سایر دستگاهها 
بویژه استانداری بسیار خوب بوده و کارهای خوبی هم شکل 

گرفته است.
ساخت دو هزار واحد مسکونی برای محرومان در قزوین 

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور تصریح 
کرد: در استان قزوین دو هزار واحد برای محرومان ساخته 
خواهد شد که ۶۰۰ واحد آماده واگذاری شده است.وی بیان 
کرد: واحدهای مسکن محرومان به سرعت در حال واگذاری 

است تا بخشی از نیازهای این افراد به سرپناه تامین شود.
ساخت ۱۳۰۰واحد اقدام ملی مسکن

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن کشور بیان کرد: در اقدام ملی 
مسکن هم ۱۳۰۰ واحد در استان قزوین ساخته خواهد شد و 
هر کجا که سهم استان تعیین شده از نظر فنی و اجرایی بنیاد 

آمادگی دارد کارها را بخوبی انجام دهد.
روحانی نژاد تصریح کرد: مقام معظم رهبری دو محور برای ما 
مشخص کرده که ساخت مسکن برای محرومان از مهمترین 

انهاست که فلسفه تاسیس بنیاد هم بوده است.
در  است که  واحدهایی  اظهارداشت: محور دوم ساخت  وی 
حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله آسیب می بیند که توسط 

بنیاد ساماندهی می شود.
ساخت  باهدف  طرح  یک   ۹۷ سال  در  افزود:  نژاد  روحانی 
۱۰۰ هزار واحد برای محرومان اجرایی شد که دو هزار واحد 
سهم استان است.وی افزود: در مجلس ساخت این واحدها به 
نهادهای دیگری واگذار شد که کارشان نیست و اگر بنیاد متولی 
بود کارها شتاب بیشتری می گرفت.روحانی نژاد یادآورشد: اگر 
۵ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به محرومان در 
اختیار بنیاد قرار می گرفت قادر بودیم همه محرومان را در یک 

فرآیند مناسب چند ساله صاحب خانه کنیم.

قول مساعد مدیرکل نوسازی مدارس استان؛ 
چهار واحد آموزشی بخش دشتابی تا 

شهریور تکمیل می شود 
واحد  چهار  گفت:  قزوین  استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل 

آموزشی بخش دشتابی تا شهریور تکمیل می شود 
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ عسگر علی جوانبخت در 
جلسه پیگیری پروژه های آموزشی بخش دشتابی که با حضور 
امام جمعه ، بخشدار و مسئول نمایندگی آموزش و پرورش 
دشتابی در اداره کل توسعه ، تجهیز و نوسازی مدارس استان 
برگزار شد با بیان این خبر نسبت به تکمیل مدارس روستاهای 
شنبرک ، لهارد ، نصرت آباد و  سولیقان قول مساعد داد و  گفت 
: ساخت مدرسه خالدین هم در صورت تحقق تعهد خیرین 

تسریع می شود 
وی همچنین در خصوص تجهیز و  مرمت مدارس دشتابی هم 
قول همکاری و تامین تجهیزات داد و  در پاسخ به درخواست 
مدیر آموزشگاه شهید قاضی شهر ارداق درخصوص احداث 
سالن ورزشی در این مدرسه  ابراز امیدواری در صورتی که 
عملیات اجرایی این پروژه با مشارکت خیرین آغاز شود اداره 

کل نوسازی مدارس استان نسبت به تکمیل آن اقدام کند
امام جمعه و بخشدار و مسول نمایندگی آموزش و پرورش 
بخش دشتابی هم در این جلسه گزارشی از مسایل و مشکالت 

مدارس این بخش ارایه کردند.

سیروس شهبازی مدیر عامل شرکت گاز استان 
کرمانشاه

۳۰۸۱ اشتراک رایگان گاز به مددجویان 
و ایثارگران در استان کرمانشاه در سال 

۱۳۹۹ واگذار شد
در راستای مسئولیت های اجتماعی و به منظور کمک به بخش 
محروم جامعه، در سال ۹۹ تعداد ۳۰۸۱ اشتراک رایگان به 
مدد جویان کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران استان کرمانشاه 
واگذار شده که نسبت به سال گذشته رشد ۵ درصدی داشته 

است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه، سیروس 
شهبازی مدیر عامل گاز استان با بیان این مطلب اظهار کرد: از 
این تعداد، ۱۹۰۹ مورد به مددجویان کمیته امداد، ۵۸۹ مورد 
به مددجویان بهزیستی، ۳۲۴ مورد به خانواده شهدا، ۱۶۴ مورد 

به جانبازان و ۹۵ مورد نیز به سایر اقشار واگذار شده است.
حمایتی  نهادهای  مددجویان  توجه  قابل  کرد:  بیان  وی 
ازامتیاز  تا کنون  باالی ۲۵ درصد در صورتی که  وجانبازان 
اشتراک گازرایگان بهره مند نشده اند می توانند با دریافت 
معرفی نامه از نهاد مربوطه و ارائه به اداره گاز استان برای یک 

مرحله کنتور و اشتراک رایگان دریافت کنند.
تعداد ۲۹۲۶  نیز  سال۹۸  کرد: طی  نشان  خاطر  شهبازی   
اشتراک رایگان واگذار شده و این اقدام به منظور محرومیت 
زدایی و حمایت از خانواده های کم بضاعت همچنان در دستور 

کار گاز استان است.

عزم جدی در احداث قطار شهری 
اصفهان-بهارستان

قطار  پروژه  اصفهان گفت:  استان  و شهرسازی  راه  مدیرکل 
مسافربری اصفهان- شهر جدید بهارستان در حال حاضر بیش 
از ۸۷ درصد مسیر تونل آن تکمیل شده و مسیر روسازی با 

سرعت مطلوب در حال انجام است.
در گفت  وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی 
)اصفهان(؛ علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان در خصوص موقعیت شهر جدید بهارستان اظهار کرد: 
شهر جدید بهارستان در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان 
در امتداد محور اصفهان – شیراز و دامنه کوههای الشتر واقع 
شده است. این شهر از سمت جنوب به رشته کوه کم ارتفاع 
میانکوه و از شمال ابتدا به جاده کبوتر آباد و در ماورای آن 
است  شده  محدود  زراعی  زمین های  و  زاینده رود  دشت  به 
همچنین حداقل فاصله شهر با رودخانه زاینده رود در ضلع 
شمالی ۳ کیلومتر است.وی افزود: از اواخر دهه ۶۰ ساخت و 
ساز در شهر جدید بهارستان انجام شده است. و در حال حاضر 
جمعیت حدود ۲۰ هزار نفر دارد که بیش بینی می شود پس 
از احداث قطار شهری )مترو بهارستان-اصفهان(، جمعیت این 

شهر تا سال ۱۴۲۵ به ۳۲۰ هزار نفر برسد.
وی با بیان اینکه این شهر جدید یکی از شهرهای جدیدی 
در دهه ۶۰  اصفهان  منطقه  قالب طرح جامع  در  است که 
ایجاد  و  دسترسی  تسهیل  گفت:  است  رسیده  تصویب  به 
حمل ونقل مناسب همواره از نکات ضروری در تحقق اهداف 

شهرهای جدید این استان بوده است.
قاری قرآن افزود: یکی از بهترین روشها در گسترش سیستم 
حمل ونقل عمومی بین کالنشهر و محیط پیرامونی، توسعه 

شبکه ریلی در حومه و شهرهای اقماری و جدید است.
وی در خصوص پروژه قطار مسافربری اصفهان- شهر جدید 
بهارستان گفت: این پروژه از ایستگاه صفه )امتداد خط یک 
متروی اصفهان( شروع میشود و عمدتاً در کنار بزرگراه وحید 
دستجردی به سمت شهر جدید بهارستان طی مسیر مینماید. 
که بدین ترتیب سه ایستگاه )سپاهان شهر، راه آهن و بهارستان( 
به خط یک اضافه می شود.مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان تشریح کرد: با توجه به اینکه ابتدای این پروژه ایستگاه 
صفه در امتداد خط یک متروی اصفهان است، در کیلومترهای 
۵۶۰+۳ دارای یک ایستگاه برای سپاهان شهر، در کیلومتر 
۷۴۰+۴ نیز دارای یک ایستگاه برای راه آهن و ایستگاه شهر 

جدید بهارستان در کیلومتر ۱۰۰+۱۴ قراردارد.

پروژه  های سازمان میادین میوه و تره بار 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان به ارزش ۴۱۵۰ میلیارد ریال 
در ادامه برنامه های »هر یکشنبه یک 
اصفهان،  شهردار  حضور  با  افتتاح« 
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر به 

بهره برداری رسید. 
ای  رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
هدف  راستای  در  اصفهان،  شهرداری 
ساماندهی مشاغل شهری، فاز نخست 
مجتمع صنفی عمده فروشان خواروبار 
با صرف هزینه  ای بالغ بر ۱۶۰ میلیارد 
تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار 
افتتاح و کلنگ فاز دوم آن به زمین زده 

شد. 
خواروبار  صنفی  مجتمع  نخست  فاز 
شامل ۴۵ سوله است تا واحدهای صنفی 
خیابان  های صارمیه، جهاد و ولیعصر در 
از  این مجتمع مستقر و ساماندهی و 
تردد ماشین های سنگین حمل بار به 
این خیابان ها که سال ها مورد اعتراض 

شهروندان بود، جلوگیری شود. 
نیز  خواروبار  صنفی  مجتمع  دوم  فاز 
آن  کلنگ  که  است  واحد   ۶۶ شامل 
به زمین زده شد. با استقرار واحدهای 
این مجتمع میدان میوه و  صنفی در 
تره بار به قطب خشکبار در مرکز کشور 

تبدیل خواهد شد.

*استقرار مشاغل مزاحم در مجتمع 
های صنفی، نظم بیشتر شهر

کارگاهی شهرک  واحد  همچنین ۴۰ 
بلوک های  عنوان  تحت  اندیش  نیک 
میلیارد   ۳۵ حدود  اعتباری  با   x,y,z
واحدهای  تا  شد  افتتاح  تومان 
تراشکاری، در و پنجره سازی، ام. دی. 
اف کاری و مشاغلی که در سطح شهر 
آالینده بوده و نوع فعالیت آن  ها برای 
مردم مزاحمت ایجاد می  کند، در این 

مکان مستقر شوند.
این واحدهای صنفی از طریق مزایده به 
افراد واگذار می  شود، اما به اصنافی که 
مشکل مزاحمت  داشته باشند بر اساس 
آئین نامه مشوق  های فروش به صورت 

تقسیطی واگذار می  شود. 
اله نوروزی شهردار اصفهان در  قدرت 
تلخ  خاطرات  اینکه  بیان  با  آیین  این 
و شیرین بسیاری از خرداد ماه داریم، 
اظهار کرد: به مناسبت سوم خرداد ماه 
روز پیروزی رزمندگان دفاع مقدس در 
جبهه  های جنگ و آزادسازی خرمشهر، 
پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران 
تقاطع  و  ها  پل   مجموعه  کنار  در 
غیرهمسطح شهید سلیمانی به اهتزاز 
در  مختلف  جهات  از  که  پلی  درآمد؛ 
کشور نمونه بوده و به لحاظ سرعت در 
زمان ساخت نیز رکوردزنی کرده است.  
وی ضمن تاکید بر اینکه مجموعه پل  
ها و تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی 
باید طبق برنامه ریزی ها ۳۲ ماه طول 
می کشید تا ساخته شود، تصریح کرد: 
تدابیر  و  جهادی  کار  با  وجود  این  با 
ماه   ۲۰ ظرف  پل  این  گرفته  صورت 

ساخته شد.  
شهردار اصفهان ادامه داد: هیچ انسان 
های  بخش  در  که  نیست  منصفی 
مختلف شهر حرکت بزرگ انقالبی را 
مشاهده نکند، مجموعه مدیریت شهری 
در یک حرکت خردمندانه و جمعی، بر 
اساس تصمیمات اتخاذ شده درشورای 
شهر و در هماهنگی با اجزای مدیریتی 
استان و همراهی با مردم حرکت هایی 
را آغاز کردند که امروز هر مسافری که 
به اصفهان می آید اذعان دارد که این 

شهر دچار تحولی بزرگ شده است.
وی با بیان اینکه برخی کارها در این 
شهر به یک رویا تبدیل شده بود، اضافه 
کرد: امروز این رویاها تفسیر شده است، 
از روزهای قبل از انقالب و تا بعد از آن 
بسیار  راهی  سه  یک  بزرگمهر  میدان 
شکننده و نامناسب بود، این وضعیت 
در پینارت نیز وجود داشت اما طی ۴۰ 
سال گذشته با تالش هایی که صورت 
گرفت بسیاری از گره های کور شهر باز 
شد. طی ۴ سال گذشته نیز گره هایی 
باز شد که شاید امیدی به باز شدن این 
گره ها به این زودی ها نبود، کسی باور 
نمی کرد این اتفاقات بزرگ در  خاتون 

آباد و از جاده فرودگاه تا خیابان جی و 
مسیر هفت کیلومتری رخ دهد. 

*شکل گیری حلقه 80 کیلومتری رينگ 
حفاظتی شهر 

بوده  قرار  اینکه  بر  تاکید  ضمن  وی 
اقدامات عمرانی ظرف ۲۰  از  بسیاری 
کرد:  اضافه  بخورد،  رقم  گذشته  سال 
از این جهت بسیار خوشحالیم که این 
اقدامات بزرگ عمرانی کام همه مردم 
را شیرین کرد، پل ها پی در پی ساخته 
به  پلی شبیه  نزدیک  آینده  شد و در 
پل شهید سلیمانی در مجاورت زندان 
اصفهان کلنگ زنی می شود، در خیابان 
شده  واقع  اراضی  آزادسازی  آتشگاه 
در مسیر رینگ چهارم در دستور کار 
به  و  گرفته  قرار   ۹ منطقه  شهرداری 
زودی آغاز می  شود و این مسیر ادامه 
می یابد تا حلقه ۸۰ کیلومتری رینگ 

حفاظتی شهر شکل بگیرد.
این  اینکه در  بیان  با  شهردار اصفهان 
از ۲۰  پس  شرق  گذر  احداث  دولت، 
های  زیرساخت  تخریب  و  وقفه  سال 
و  چهارم  رینگ  افزود:  شد،  آغاز  آن 
گذر  به  بزرگ  شعاعی  با  شرق  گذر 
غرب متصل می شود و این به معنای 
حفاظت از شهر، حفظ محیط زیست، 
کاهش آالیندگی ها و جلوگیری از ورود 

خودروهای سنگین به شهر است.

*رفع مشکالت ترافیکی چند خیابان 
شهر با احداث مجتمع های صنفی

های  پروژه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
و  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان 
شهرداری،  شهری  مشاغل  ساماندهی 
گفت: سالن هایی که از ابتدا برای میوه 
و تره بار نیز در میدان میوه و تره بار 
رونق  ابتدا  در  شد  احداث  اصفهان 
چندانی نداشت، بسیاری از واحدهای 
سبزه  بهار،  میدان  در  مرتبط  صنفی 
میدان و صارمیه حاضر نبودند از محل 
سالن   این  اگر  اما  کنند  خرید  جدید 
این حجم  روزانه  نمی  شد  احداث  ها 
از خودرو که به این محل مراجعه می  
کنند، در شهر تردد داشتند که ترافیک 

و آلودگی زیادی به همراه داشت.  
نوروزی تاکید کرد: امروز نیز اگر غرفه 
های مربوط به خشکبار در این مکان 
شکل بگیرد به معنای رهایی خیابان 
های صارمیه، ولیعصر و خیابان جهاد از 
کامیون هایی است که قصد دارند میزان 
زیادی از خشکبار را نقل و انتقال دهند.

واحدهای  این  احداث  با  افزود:  وی 
صنفی شاهد تشکیل قطب خشکبار در 
این نقطه از شهر که کانون بزرگی برای 
فعالیت های اقتصادی کوچک می شود 

خواهیم بود. 
شهردار اصفهان با اشاره به افزایش ۸ 
میوه  میادین  سازمان  بودجه  برابری 
و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری، گفت: بودجه این سازمان از 
۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۶۰۰ 
میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش 
یافته که گویای اقدام بزرگ و حرکت 

ارزنده در این سازمان است.
برای  که  کسانی  داشت:  بیان  وی 
غرفه  های مجتمع صنفی  از  استفاده 
خواروبار و خشکبار در میدان مرکزی 
میوه و تره بار پیشتاز شدند، باید بدانند 
که این پیشگامی گرچه در مدت کوتاه 
هزینه یا عدم نفع دارد اما در یک بازه 
زمانی چهارساله بی شک ارزش افزوده 
این مکان تمام این عدم نفع ها را جبران 

می کند. 

برخی  افتتاح  که  این  بیان  با  نوروزی 
ملی  مقامات  حضور  با  باید  ها  پروژه  
انجام  شود، تصریح کرد: پروژه چهارباغ 
به عنوان نگین درخشان در اذهان مردم 
نقش بسته و همه ایرانیان با اقدامات 
انجام شده در آن آرزو دارند تا با مناسب 
شدن شرایط به اصفهان آمده و از آن 
بازدید کنند و با حضور وزیر میراث و 
گردشگری به صورت رسمی افتتاح می 

شود.
وی با بیان این که بهره برداری رسمی 
تقاطع  و  پل  ها  مجموعه  پروژه  از 
غیرهمسطح شهید سلیمانی با حضور 
وزیر راه و شهرسازی به زودی انجام می 
شود، تصریح کرد: اگر خواستار شهری 
اقدامات منطقی در چهارچوب  با  آباد 
مقررات هستیم باید این برنامه  ها تداوم 
اجرایی   ۱۴۰۵ اصفهان  برنامه  و  یابد 
شود و هیچ کس نباید در مسیر انقالب 
این مسیری  وارد کند.  عمرانی خللی 
است که می تواند شهر را واجد اوصاف 

جهانی و بین المللی و فرهنگی کند.
امیدواری کرد:  اظهار  شهردار اصفهان 
با همت همه مردم حرکت انقالبی در 
عرصه عمرانی برای سال  ها تداوم یابد 
تا شاهد بسیاری از چالش ها و بروز گره  

های کور در شهر نباشیم.

*در هیچ شرايطی، کارها متوقف نشد
اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
نیز در این مراسم اظهار کرد: در یکی 
از روزهای پرافتخار ایران که مصادف با 
سالروز آزادسازی خرمشهر است شاهد 
مراسم بهره برداری از مجموعه فعالیت 
ها و پروژه های سازمان میادین میوه 
و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 

شهرداری هستیم. 
علیرضا نصر تصریح کرد: بهترین نوع 
به  رسانی  خدمت  شهیدان  از  تجلیل 
و  شهدا  یادگاران  که  است  مردمی 
ایثارگران جنگ تحمیلی هستند، امروز 
در این سرزمین هر فردی که ادعا دارد 
پیرو شهدا و مدعی دفاع از ارزش هاست 
خدمت  و  روزی  شبانه  تالش  با  باید 

صادقانه این ادعا را ثابت کند.
وی افزود: امروز می توانیم با بانگ بلند 
اعالم کنیم که اتفاقات بسیار خوبی در 
این دوره از مدیریت شهری انجام شده 
و کارها شتاب گرفت و با وجود همه 
سختی ها در هیچ شرایط کار خدمت 

رسانی به مردم متوقف نشد.   
اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
اتفاقات  اینکه هر هفته شاهد  بیان  با 
هستیم،  اصفهان  شهر  در  جدیدی 
اعتقاد  نتیجه  در  موضوع  این  گفت: 
شناسی  مسئولیت  و  خدمتگزاری  به 
امروز  است؛  اصفهان  شهری  مدیریت 
در حوزه های مختلف اعم از اجتماعی، 
محیطی  زیست  و  فرهنگی  عمرانی، 
کارهای بسیار خوبی شکل گرفته که 
آنها قابل دفاع است و هر هفته  همه 
از  مورد  چندین  آغاز  و  افتتاح  شاهد 
آن ها هستیم. وی اضافه کرد: یکی از 
اتفاقاتی که در این سازمان رقم خورده 
میادین  سازمان  بودجه  که  است  این 
از ۸۰ میلیارد تومان به ۶۰۰ میلیارد 

تومان رسیده است.
*خدمات ارزنده شهرداری 

در جای جای شهر مشخص است
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
مراسم  این  در  نیز  اصفهان  استاندار 
ضمن قدردانی از تالش  های شهرداری 
و  بهره  وری  روز  کرد:  اظهار  اصفهان، 
افتتاح  ما  و  بود  مصرف  سازی  بهینه 

پروژه  های سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری که به فاصله 
یک روز از این مناسبت است را به فال 
نیک گرفته و امیدواریم این سازوکارها 

باعث توزیع منطقی مشاغل باشد. 
سیدحسین قاضی عسگر با بیان اینکه 
از  یکی  خدمات  و  کاال  توزیع  نظام 
مشکالت امروز است، تصریح کرد: راه 
اندازی مجتمع  هایی همچون مجتمع 
صنفی عمده فروشان خواروبار، خشکبار 
و مواد غذایی و مجموعه کارگاهی نیک  
اندیش باعث حل مشکل چرخه توزیع 
می شود. استفاده هرچه بیشتر و بهتر از 
فناوری اطالعات در این مجتمع های 

صنفی می  تواند کارساز باشد. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
اصفهان ضمن تشکر از خدمات سازنده 
اصفهان  شهری  مدیریت  و  شهرداری 
این  گوشه  هر  در  آنها  خدمات  که 
شهر قابل مشاهده است، گفت: در سه 
سال گذشته در بعد سازندگی و رفع 
مشکالت شهری به ویژه رفع گره  های 
کور ترافیکی اقدامات ارزنده  ای توسط 
شهرداری انجام شده که باید قدردانی 

شود.  
*40 واحد کارگاهی برای مشاغل 

مزاحم، بهره برداری شد
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
نیز در این مراسم تعداد واحدهای فعال 
صنفی پروانه دار و بدون پروانه در شهر 
کرد  ذکر  واحد  هزار  را ۱۲۰  اصفهان 
استقرار  در سال های گذشته  و گفت: 
این واحدهای صنفی در کنار یکدیگر 
های  آلودگی  و  ترافیکی  مشکالت 
محیط زیستی بسیاری برای شهروندان 
ایجاد کرده است و اگر شرایط به همین 
منوال پیش برود مردم باید برای داشتن 
شهر  اطراف  آرامش  با  توام  زندگی 

زندگی کنند.
فاز  افتتاح  به  اشاره  با  محمد مجیری 
نخست مجتمع صنفی عمده فروشان 
خواروبار، خشکبار و مواد غذایی شهر 
اصفهان در میدان مرکزی میوه و تره بار 
گفت: فاز نخست این مجتمع در قالب 
۴۵ واحد با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد 
تومان افتتاح و همزمان کلنگ فاز دوم 
این مجتمع با اعتبار ۲۲۰ میلیارد تومان 

زده شد.
وی با بیان اینکه هر کدام از واحدهای 
احداث شده دارای بخش  های اداری، 
انبار و حیاط با همه امکانات و دسترسی 
ویژه به رینگ  های شهر است، افزود: 
در مجموع ۱۱۱ واحد صنفی خشکبار، 
خواروبار و مواد غذایی در این مجتمع 
احداث می شود که از ابتدای عملیات 
احداث آن، اتحادیه خواروبار و خشکبار 
همکاری بسیار خوبی در طراحی پروژه 

داشته است.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری با 
اشاره به احداث شهرک کارگاهی نیک  
اندیش، تاکید کرد: این مجموعه دارای 
 X,Y بود که واحدهای U و T واحدهای
و Z نیز شامل ۴۰ واحد کارگاهی برای 
مشاغل مزاحم شهری مورد بهره برداری 
قرار گرفت تا مشاغلی که باعث ایجاد 
مزاحمت برای شهروندان می  شوند در 

آنجا استقرار یابند.
اصناف  مزاحمت  کرد:  تاکید  مجیری 
برای دیگران نوعی حق الناس است که 
مشاغل مزاحم به مراکز جدیداالحداث 
در راستای توجه به این موضوع مهم 

انتقال می  یابند. 

افتتاح فاز نخست مجتمع صنفی عمده فروشان خواروبار، خشکبار و مواد غذایی در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان 

تبديل اصفهان به قطب خشکبار کشور


