
در دولت مردمی، 
شایسته ساالری محور 

خواهد بود

به قلم وحید حاج سعیدی
حال  در  دولت  که  روزها  این 
خدای  تا  است  کاری  محکم 
بدون  سبز  فضای  ناکرده، 
گلکاری و سبزه آرایی در کشور 
باقی نماند و ساختمان پاستور را 
بدون تحریم، با برجام آچارکشی 
شده و واکسن های هلو هلو برو 
تو گلو و قبض آب و برق و گاز 
و تلفن تسویه شده تحویل دولت 
جدید بدهد، یک عده در تالش 
زیر  را  دولت  خدمات  هستند 
پائین  مشارکت  و  ببرند  سوال 
افزایش  و  انتخابات  در  مردم 
بی  از  ناشی  را  باطله  های  رای 
کفایتی و بی تدبیری دولت جلوه 
دهند! زهی خیال باطل ... البته 
این همه ماجرا نیست و جماعتی 
آمده  یادشان  تازه  هم  دیگری 

باعث  گری  مطالبه  و  نقد  که 
پیشرفت دولت می شود و دولت 

هم باید فراجناحی باشد! 
در همین گیر و دار چینی های 
عاشق خفاش، که همه را از کار 
مردم  و  اند  انداخته  زندگی  و 
نشانده  سیاه  خاک  به  را  جهان 
درست  مصنوعی  خورشید  اند، 
خورشید  برابر   16 که  اند  کرده 
آژانس  دارد!  حرارت  ما  والیت 
خبری دولتی »شین هوا« گزارش 
پیشرفته  »ابررسانای  که  داد 
در   )EAST(»توکاماک تجربی 
تأسیساتی در شرق شهر »هفی« 
میلیون   1۲۰ پالسمای  دمای 
درجه سانتیگراد را برای 1۰1 ثانیه 

حفظ و ثبت کرده است.
در این گزارش آمده است که این 
خورشید مصنوعی همچنین برای 

به  موفق  ثانیه   ۲۰ زمان  مدت 
درجه  میلیون  دمای 16۰  حفظ 
سانتیگراد شده است که 16 برابر 

دمای خورشید است.
که  است  این  ماجرا  خوبی  البته 
که  ندارند  بیکار  آدم  ها  چینی 
مثل ما برود و ادعای 16۰ میلیون 
درجه سانتیگراد حرارت را راستی 
آزمایی کند. شاید هم کسانی رفته 
اند و آنها هم ترمومتر یا دماسنج 
دست شان داده اند که اگر شک 
دارید بروید خودتان اندازه گیری 

کنید! 
که  کردیم  مرقوم  را  مقدمه  این 
 5 عرض  در  ها  چینی  بگوئیم 
درست  مصنوعی  خورشید  سال 
ما  ولی  جهنم  کانه  که  کردند 
بعد از 16 سال هنوز نتوانستیم 
خدمات  گذاری  تعرفه  قانون 

یا  کنیم  اجرایی  را  پرستاری 
بعد از 8 سال هنوز زونکن رتبه 
پاسکاری  مثل  فرهنگیان  بندی 
سردار آزمون و طارمی از دولت 
خوردن  قل  حال  در  مجلس  به 
است! با این تفاوت که پاسکاری 
است  بخش  نتیجه  نفر  دو  این 
و  دولتیان  پاسکاری  ولی 

مجلسیان فیک و سرکاری! 
علی ای حال امیدواریم در دولت 
لیست  محاکمه  البالی  بعدی 
آقای  که  موجود  وضع  بانیان 
محسن رضایی پیشنهاد کرده یا 
با طراحان و مبدعان این دو طرح 
هم برخورد اساسی و مشتی شود 
که دیگر کسی از این طرح های 
نتراشد،  هزینه  پر  و  سوفسطایی 
با  کارش!  پی  برود  کنید  اجرا  یا 

کریمان کارها دشوار نیست.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب 
شورای  مجلس  طبیعی  منابع  و 
کارگروه  اینکه  بیان  با  اسالمی 
خود  تصمیمات  با  بازار  تنظیم 
شبب آشفتگی در بازار نهاده های 
کشاورزی شده است،  گفت: برای 
تقویت امنیت غذایی باید تنظیم 
جهادکشاورزی  وزارت  به  بازار 
جواد  »سید  شود.  سپرده 
در  و  دوشنبه  روز  ساداتی نژاد« 
جریان بررسی طرح تقویت امنیت 
تولیدات  موانع  رفع  و  غذایی 
کشاورزی در صحن علنی مجلس 
با بیان اینکه مشکل امروز حوزه 
کشاورزی تنظیم بازار است، گفت: 
پیش از این کارگروه تنظیم بازار 
صنعت،  وزارت  مجموعه  زیر  که 
و تجارت است، در وزارت  معدن 
صمت تشکیل شد که بیشترین 
کشاورزی  حوزه  گرفتاری های 

از جمله مرغ به دلیل تصمیمات 
است.رییس  کارگروه  همین 
کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: 
در قانون تمرکز وظایف و اختیارات 
مربوط به بخش کشاورزی، تنظیم 
بازار داخلی کاالهای کشاورزی به 
وزارت جهاد سپرده شده است اما 
کاری  موضوع  این  برای  تاکنون 
انجام نشده است و کارگروه تنظیم 
تصمیمات  با  صمت  وزارت  بازار 
بازار  در  آشفتگی  سبب  خود 

نهاده های کشاورزی شده است.
وی با بیان اینکه در طرح تقویت 
امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات 
ویژه  کارگروه  ایجاد  کشاورزی 
صورت  به  کشاورزی  محصوالت 
گفت:  است،  شده  بیان  شفاف 
بر  کاالها  و  بازار  داخلی  تنظیم 
این کارگروه گذاشته شده  عهده 
و این کارگروه به هیچ وجه نگاه 

قیمت دستوری در بازار را ندارد. 
همچنین اختیار این کار در اختیار 
است.  کشاورزی  جهاد  وزارت 
بخش  متولی  وزارتخانه  این  زیرا 

کشاورزی کشور است.
در  کرد:  خاطرنشان  ساداتی نژاد 
طرح تقویت امنیت غذایی و رفع 
موانع تولیدات کشاورزی قرار است 
و  ایران  اصناف  اتاق  همکاری  با 

کشاورزی  غیردولتی  تشکل های 
اقدامات مؤثری انجام شود.

رسیدگی  ادامه  ایرنا،  گزارش  به 
کمیسیون  دوم  شور  گزارش  به 
طبیعی  منابع  آب،  کشاورزی، 
طرح  مورد  در  زیست  محیط  و 
تقویت امنیت غذایی کشور و رفع 
موانع تولید کشاورزی همچنان در 
صحن علنی درحال بررسی است.

وزیر کشور در جلسه هیات دولت که به ریاست 
روحانی  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
رییس جمهوری برگزار شد، گزارشی از روند 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1۴۰۰ به 

هیات وزیران ارایه داد.  وزیر کشور در گزارش 
دوره  سیزدهمین  برگزاری  به  اشاره  با  خود 
دوره  ششمین  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
انتخابات شوراهای اسالمی در 6 حوزه انتخابیه 
و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در 
کشور، اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و نگرانی از احتمال مواجه شدن با موج 
جدیدی از بیماری در سراسر کشور، با تدوین 
اجرای  بر  نظارت  و  ویژه  های  دستورالعمل 
دقیق آن در تبلیغات نامزدها و روز انتخابات، 
خوشبختانه با مراعات پروتکل های بهداشتی، 
رأی  برای  کامل  سالمت  در  انتخابات  این 

دهندگان برگزار شد.به گفته وزیر کشور، در 
خوشبختانه   ،1۴۰۰ انتخابات  برگزاری  طول 
شاهد هیچ مشکل امنیتی در کشور نبودیم و 

انتخابات در امنیت کامل برگزار شد.
اندرکاران  دست  همه  از  قدردانی  با  روحانی 
انتخابات اعم از اجرایی، نظارتی و دستگاه های 
نظامی، انتظامی و امنیتی، برگزاری انتخاباتی 
سالمت  تضمین  و  تأمین  با  همراه  باشکوه 
را  انتخابات  برگزاری  امنیت  و  رأی دهندگان 
از  تعدادی  جلسه،  ادامه  خواند.در  افتخارآمیز 
پیشهادهای دستگاه های اجرایی، بررسی و به 

تصویب هیئت وزیران رسید.

خورشید مصنوعی و رتبه بندی فرهنگیان! 

 رییس کمیسیون کشاورزی مجلس:

تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی سپرده شود

 وزیر کشور از روند انتخابات ۱۴۰۰ به هیات دولت گزارش داد

روابط عمومی شهرداری خرم آباد

آگهی مزایده 
)نوبت اول(

 شهرداری خرم آباد بر اساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها و به استناد بند 4 مصوبات جلسه 146 و بر 

اساس نامه شماره 480 مورخ 13 /03/ 1400 شورای اسالمی شهر، در نظر دارد یک قطعه از امالک  مسکونی 

به  کارشناسی  پایه  قیمت  اساس  بر  عمومی  مزایده  طریق  از  را   دولتیاری  تفکیکی  اراضی  در  واقع  خود 

متقاضیان واجد شرایط به قیمت مناسب واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند با واریز 5% مبلغ پایه هر قطعه 

به حساب سپرده شماره 100786114974)شماره شبا IR230610000000100786114974(  بانک شهر شعبه 

انقالب بنام شهرداری خرم آباد یا تهیه ضمانت نامه بانکی با همین مبلغ، پیشنهادات خود را به همراه فیش 

واریزی به مدت 10 روز کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکت های دربسته به دبیرخانه شهرداری خرم 

آباد ارسال دارند، ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری 

مراجعه و یا با شماره تلفن 33320011  تماس حاصل نمایند.

- بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکات الک و مهر شده تسلیم شود.

- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد.

- در صورتی که برنده اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار وهزینه چاپ به عهده برنده مزایده می باشد.
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زنان مجرد باالی
 ۳۵ سال وام اجاره 

دریافت می کنند
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس 
مصوبه ستاد مبارزه با کرونا همه خانم هایی 
که باالی ۳5 سال سن دارند، خودسرپرست 
نمی کنند،  زندگی  خانواده  با  و  هستند 
می توانند از تسهیالت اجاره استفاده کنند... 

رییس سازمان هواپیمایی خبر داد

احتمال باالی لغو 
پروازهای روسیه با دستور 

ستاد ملی مقابله با کرونا

به ایستگاه آخر 
مذاکرات نزدیک 
شده ایم اما ادامه 
راه آسان نیست

قالیباف: 

مجلس برای همکاری 
همه جانبه با دولت 
منتخب به میدان 

می آید
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس 
شورای اسالمی ضمن حفظ استقالل قوا و 
انجام وظایف قانونی ،برای رفع مشکالت مردم 

با کمال همدلی و همکاری همه جانبه...

برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات؛

آیین نامه محاسبه 
بهای حامل های انرژی 

براساس تعرفه 
فرهنگی تصویب شد
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2
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3

3

       حجــت االســام و المســلمین رئیســی رییس جمهور منتخب بیان کرد: در بُعد سیاســت داخلــی اولویت دولت 
سیزدهم اجرای عدالت در تمام حوزه هاست و تولید رونق خواهد گرفت. در بُعد سیاست خارجی نیز اولویت ارتباط 
با همســایگان اســت و تاکیدم به آمریکا این اســت که به برجام برگردد و به تعهدات عمل کند.به گزارش خبرنگار 
شــفقنا، حجت االســام سید ابراهیم رئیســی در اولین نشســت خود به عنوان رئیس جمهور منتخب با بیان اینکه 

حماسه 28 خرداد امسال به دنبال حماسه هایی است .....

  طنز
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مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر:
حمل ونقل دریایی بین ایران
 و اروپا افزایش داشته است

مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
گفت: در سال های اخیر حمل و نقل دریایی اروپا به ایران و 
ایران با دسترسی به آب های  بالعکس رو به افزایش بوده و 
با کشورهای  بین المللی توانسته امکان تبادل مستقیم کاال 
اروپایی را گسترش دهد. از سازمان بنادرو دریانوردی »نادر 
پسنده« در آستانه روز جهانی هیدروگرافی با اشاره به اینکه 
حمل و نقل دریایی موثرترین شیوه برای جابجایی کاال در 
سطح بین الملل است و ساالنه بیشترین میزان حمل و نقل کاال 
در جهان را به خود اختصاص می دهد، اظهار داشت: ایران به 
دلیل دسترسی به دریای خزر در شمال کشور و خلیج فارس 
و دریای عمان در جنوب کشور دارای 5 هزار و ۷۹۰ کیلومتر 
نوار ساحلی است و حدود ۳۰۰۰ کیلومتر آن بخشی از خطوط 
دریایی بوده و موقعیت مناسب برای تجارت دریایی دارد و 
بخش زیادی از حمل و نقل بین  المللی خود را از این طریق 
انجام می دهد.وی ادامه داد: در این بین، بیشترین تجارت 
دریایی از جنوب کشور بوده و ترابری دریایی به کشورهای 
جنوب خلیج فارس و اقیانوس هند و خاور دور سهم زیادی 
را در بر می گیرد.مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان 
بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در سال های اخیر، حمل و نقل 
دریایی اروپا به ایران و بالعکس رو به افزایش بوده و ایران با 
دسترسی به آب های بین المللی توانسته امکان تبادل مستقیم 
کاال با کشورهای اروپایی را گسترش دهد، گفت: بدون شک 
از ضروریات حمل و نقل دریایی ایمن، دسترسی دریانوردان 
و فعاالن این عرصه به نقشه های به روز از مسیرهای شناخته 
شده دریایی و آبراهه ها است که این مهم از طریق برداشت 

داده های دریایی از جمله هیدروگرافی تامین می شود.
وی با اشاره به اینکه این سازمان، سه نقش اصلی را در جهت 
بهبود چارت های بین المللی دریایی و هیدروگرافی در بین 
کشورهای عضو بر عهده دارد، اظهار داشت: تدوین راهنما و 
استانداردهای بین المللی الزم برای انجام هیدروگرافی و تهیه 
چارت های دریایی، هماهنگی جهت ارائه چارت های دریایی 
مناسب و خدمات هیدروگرافی در سطح جهانی و منطقه ای، 
توسعه توانمندی های هیدروگرافی در میان کشورها از طریق 
همکاری های منطقه ای و برنامه های آموزشی سه نقش اصلی 

این سازمان است.
بررسی  به  که  است  ژئودزی  علم  از  شاخه ای  هیدروگرافی 
ویژگی های فیزیکی اقیانوس ها، کف دریاها و دریاچه ها، رودها 
و رودخانه ها و حتی مخازن سدها می پردازد و این علم در 
حوزه دریانوردی کمک می کند تا از محل های قابل کشتیرانی 
اطالع پیدا کرده و پیمایش در اقیانوس ها و آبراه های دریایی 
به طور ایمن انجام شود. شعار امسال روزجهانی هیدروگرافی؛ 
1۰۰سال همکاری بین المللی درحوزه هیدروگرافی است. این 
روز هر سال ۳1 خرداد در سراسر جهان گرامی داشته می شود.

پیش بینی بورس در دولت جدید
یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه روند این بازار تا 
پایان سال صعودی خواهد بود، با اشاره به شرایط فعلی بازار 
گفت: شاید جناح رقیب نمی خواست پول را وارد بازار کند تا 

امتیاز رشد سهام به نام دولت فعلی زده شود. 
مرتضی دلخوش در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه وضعیت 
بازار سرمایه مشخص شده است، اظهار کرد: پیش از انتخابات 
سرمایه گذاران عمده این ابهام را داشتند که وارد بورس شوند 
یا خیر. شاید جناح رقیب نمی خواست پول را وارد بازار کند تا 
امتیاز رشد سهام به نام دولت فعلی زده شود. بنابراین ممکن 
است این کش و قوس ها تا تعویض دولت ادامه داشته باشد و 

بعد از آن استارت رشد زده شود.
وی ادامه داد: بعد از تغییر دولت، می توان برای بازار سرمایه تا 
پایان سال روند رو به رشدی را پیش بینی کرد. قیمت های 
بازار سرمایه در کف قرار دارد، درحالی که طی یک سال گذشته 
قیمت های جهانی رشد داشتند و باید قیمت سهم ها افزایش 

پیدا میکرد.
روند  از  باید  اینکه  بر  تاکید  با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
غیرمنطقی نزول یا صعود بازار سرمایه جلوگیری شود، گفت: 
است.  غیرمنطقی  آید  نمی  خوششان  رشد  از  برخی  اینکه 
همانطور که باید جلوی حباب باید گرفته شود، از روند منفی 
غیرمنطقی نیز باید جلوگیری شود. اگر نماد برای رشد ۲۰ 
درصدی باید توضیح دهد باید برای رنج منفی هم باید توضیح 

دهد و بسته شود.
دلخوش با اشاره به رفتار حقوقی ها در بازار سرمایه اظهار 
کرد: زمانی که سهم بعد از مدت ها صف خرید می شود، 
برخی  می کنند.  توجهی  قابل  عرضه  به  شروع  ها  حقوقی 
می گویند این کار برای تامین منفی است اما باید به اندازه 
بفروشند که تعادل سهم بهم بخورد. حقوقی نباید به قدری 
عرضه کند که صف خرید، صف فروش شود. در این شرایط 
ناظر باید ورود کند،  زیرا سهام دار خرد که اطالعات کافی 
ندارد سهم را با قیمت باال می خرد و سهم همان  روز تبدیل 
از  بازار  به منفی می شود و در نهایت اعتماد سهام دار به 

دست می رود.
چند پیشنهاد به دولت آینده

وی در ادامه با تاکید بر اینکه  دولت آینده نباید برای تامین 
دولت  زیرا  داد:  توضیح  کند،  نگاه  بازار  به  بودجه  کسری 
نمی خواهد سهم خود را قیمت پایین بفروشد و بازار را شارژ 
کرده و باعث رشد غیرمنطقی آن می شود. البته بازار سرمایه در 
سال 1۳۹۹ جلوی تورم وحشتناک را گرفت و باعث شد اتفاقی 

که برای ونزوئال افتاد برای کشور ما نیفتد.
آینده  دولت  به  داد:  ادامه  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
پیشنهاد می کنم قوانین بازار را به مرو تغییر دهد،  نه اینکه 
دامنه  تصویب شود. همچنین  قانون جدید  یک  هفته  هر 
بیشتر  ناطر  نظارت  آن  جای  به  اما  شود  برداشته  نوسان 
در   FATF بگیرد،  صورت  ها  قیمت  آزادسازی  باید  شود. 
کشور تصویب و برجام دوباره امضا شود. این اتفاقات باعث 
خارجی  های  شرکت  و  شده  جهانی  جامعه  وارد  می شود 
را کم کم برای سرمایه گذاری بپذیریم. در این شرایط به 

راحتی نمی توانند ما را تحریم کنند.
دلخوش تاکید کرد: سیاست باید در جهت رفاه مردم باشد. از 
اجرای حرکت نمایشی خودداری کنند. سرمایه گذار مثل آهو 
است با کوچک ترین حرکت پا به فرار می گذارد. بنابراین امنیت 

اقتصادی نشان از آرامش سیاسی دارد

مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( خبر داد:
کشف ۲۰ کیلوگرم تریاک در تخت 

خواب ارسالی به آلمان
مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( گفت: با بررسی و 
کنترل محموله اثاثیه منزل برای ارسال به کشور آلمان، ۲۰ 
کیلوگرم تریاک که به صورت ماهرانه ای در جداره تخت خواب 
جاسازی شده بود، کشف شد. غالمرضا صفاری طاهری، اظهار 
داشت: پس از مشکوک شدن حراست یکی از شرکت های 
هواپیمایی، به بار اثاثیه منزل به مقصد آلمان، در پایانه هوشمند 
بار فرودگاه امام)ره(، کارکنان مبارزه با مواد مخدر و مربیان 
سگ های موادیاب با تکنیک های فنی به موضوع ورود کردند.

وی افزود: این محموله که شامل لوازم تخت خواب، تاج تخت 
و کمد لباس بود توسط واحد ایکس ری و سگ های موادیاب 
مواد  با  مبارزه  پلیس  با  هماهنگی  با  و  بررسی شد  گمرک 
مخدر بازگشایی شد.صفاری طاهری گفت: پس از بازگشایی، 
۲۰ کیلوگرم مواد مخدر با لفاف که در جداره محموله تخت، 
جاسازی شده بود کشف شد و طی صورتجلسه ای تحویل 
مقامات ذی صالح برای اقدامات قانونی و  بررسی های بیشتر 
قرار گرفت.وی افزود: گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی 
)ره( به عنوان بزرگترین مرز هوایی کشور، ضمن توجه ویژه به 
موضوع تکریم ارباب رجوع، مراجعان و مسافران،  در قالب ارائه 
تسهیالت، اهتمام به انجام امور کنترلی به شکل نامحسوس و 

غیر مزاحم را در دستور کار خود قرار داده است.
مدیرکل گمرک فرودگاه امام تاکید کرد: در سال ۹۹ در زمینه 
کشف مواد مخدر، 55 مورد کشفیات داشتیم که  عمده آن در 
حوزه امانات پستی بود که شامل بذر شاهدانه، قرص روانگردان، 
تریاک و شیره تریاک، کتامین و شیشه بوده است و هشت مورد 
کشفیات جدید نیز در این زمینه در دو ماه گذشته، صورت 
گرفته است. بر اساس اعالم سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، طی سال 1۳۹۹ بیش از چهار میلیون بازرسی 
انجام شده که در حوزه مقابله با قاچاق کاال تعداد ۹ هزار و ۴۲۹ 
پرونده تخلف به ارزش بیش از چهار هزار میلیارد تومان برای 

رسیدگی به مراجع ذیصالح ارسال شده است. 

مدیر کل دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی:
اجرای طرح پرورش مرغ بومی خانگی
 در تعاونی های روستایی کلید خورد

مدیر کل دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونی ها از 
اجرای طرح پرورش مرغ بومی خانگی در تعاونی های روستایی 
به ویژه تعاونی روستایی زنان تحت نظارت سازمان مرکزی 
تعاون روستایی ایران خبر داد. به گزارش سازمان مرکزی تعاون 
روستایی ایران )پات(، » محسن تواضع« افزود: در سال های 
اخیر تالش های جهاد کشاورزی به منظور حفظ نژادهای بومی 
از طریق اصالحات ژنتیکی، فناوری تولید جوجه های بومی و 
تخم مرغ های نطفه دار محلی، کمک های زیادی به اشتغالزایی، 
بهبود اقتصاد و تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه داشته 
عالقمندی  سبب  امر  این  که  مطلب  این  بیان  با  است.وی 
کارآفرینان زیادی به منظور پرورش جوجه و مرغ بومی شده و 
دسترسی به یک درآمدی قابل قبول را فراهم کرده است افزود: 
در این میان شرکت های تعاونی روستایی تحت پوشش سازمان 
مرکزی تعاون روستایی ایران )به ویژه اعضای شرکت تعاونی 
روستایی زنان( با دارا بودن امکانات و زیر ساخت های الزم، 
جامعه هدف ما برای اجرای این طرح را تشکیل می دهند.

تواضع در ادامه تصریح کرد: در این راستا رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران طرح پرورش 
مرغ بومی را در سطح شرکت تعاونی روستایی زنان با دارا بودن 
۳۴۲ شرکت تعاونی روستایی زنان و حدود 6۰ هزار عضو فعال 
را در دستور کار قرار داده و ضمن تعیین مجری، اجرای کامل 

طرح فوق را در شش ماه اول سال جاری خواستار شد.
مدیر کل دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونی ها گفت: 
در این طرح از جوجه های واکسینه شده ۳ الی ۴ هفته پولت 
)نیمچه( بومی محلی که متحمل به شرایط اقلیمی و بیماری 
ها بوده جهت پرورش بمدت )حداکثر 16 هفته( در فضاهای 
مشخص شده شرکت های تعاونی روستایی تحت پوشش و 
نظارت)به ویژه شرکت تعاونی زنان روستایی( نگهداری و تغذیه 
می شوند و پس از طی دوره پرورش و رسیدن به وزن مطلوب 
جهت عرضه به صورت زنده در بازارهای محلی هر منطقه، 

شهرستان و استان ارسال می شوند.
تواضع با اشاره به نتایج این فعالیت ها خاطرنشان کرد: حسب 
گزارش های دریافتی از استان های فارس، سمنان، خراسان 
جنوبی، کرمانشاه، اصفهان و اردبیل اجرای طرح فوق به منظور 
تامین و پرورش حداقل ۳۰ هزار قطعه در ماه های جاری در 
دستور کار قرار دارد.  براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار،  قیمت 
هر کیلوگرم مرغ زنده 1۷ هزارو 1۰۰ تومان و  گوشت مرغ 

آماده مصرف ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.  

حمل بیش از یک میلیون کاالی اساسی 
از بندر امام

مدیرکل دفتر حمل ونقل کاالی سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای گفت: بیش از یک میلیون تن کاالی اساسی در خرداد 
ماه جاری از بندر امام حمل و به دیگر نقاط کشور ارسال شده 
است. غالمحسین دغاغله در نشست سرعت بخشی به روند 
جابه جایی کاالهای اساسی در پایانه بار بندر امام افزود: تدابیر 
اتخاذ شده و بازنگری در فرآیندهای حمل کاالهای اساسی از 
جمله بارگیری در اسکله، رفع مشکل باسکول و خروج ناوگان 
از بندر امام با همکاری گمرک، موجب شد طی یک هفته 
گذشته حمل کاالهای اساسی از این بندر نسبت به هفته قبل 
خود با رشد خوبی همراه باشد.وی اظهارداشت: از اول تا ۲۷ 
خرداد 1.1 میلیون تُن کاالی اساسی شامل غالت و نهاده های 
دامی و طیور از بندر امام توسط ۴۷ هزار دستگاه کامیون به 
سراسر کشور ارسال شده است.دغاغله افزود: میانگین حمل 
کاالهای اساسی از بندر امام توسط کامیون ها به روزانه یک هزار 
و ۹۰۰ دستگاه رسیده و با تدابیر اتخاذ شده این فرایند روند 
افزایشی گرفته و طی هفته گذشته به بیش از دو هزار کامیون 
در روز رسید.مدیر کل دفتر حمل ونقل کاالی سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای با اشاره به اینکه روند روند جابه جایی 
کاالی اساسی از بندر امام مطلوب است بیان کرد: روزانه به 
صورت میانگین ۴۳ هزار تُن کاالی اساسی از بندر امام جابه جا 
می شود و با تدابیر اتخاذ شده، روند جابه جایی کاال از بندر امام 

سرعت بیشتری خواهد گرفت.

گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
کرونا  با  مبارزه  ستاد  مصوبه  براساس 
همه خانم هایی که باالی ۳5 سال سن 
دارند، خودسرپرست هستند و با خانواده 
زندگی نمی کنند، می توانند از تسهیالت 

اجاره استفاده کنند. 
در  )دوشنبه(  محمودزاده«  »محمود 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: 
سال گذشته اولویت پرداخت وام اجاره 
را برای زنان خودسرپرست و سرپرست 
خانوار قرار دادیم که تعریف آن با زنان 
مجرد فرق می کند، این مصوبه امسال 

هم به وقت خود باقی است.
وی در توضیح این بند از شرایط اعطای 
وام اجاره ودیعه که به اعطای تسهیالت 
به زنان باالی ۳5 سال اشاره دارد، گفت: 
خانم هایی که باالی ۳5 سال سن دارند 
و خودسرپرست هستند به مفهوم اینکه 
با خانواده زندگی نمی کنند، می توانند از 

تسهیالت اجاره استفاده کنند.
مردان  به  اینکه  بیان  با  محموزاده 
فوت  دلیل  به  که  خانوار  سرپرست 
همسر، طالق و متارکه مجرد هستند 
نیز وام اجاره تعلق می گیرد، گفت: در 
واقع استثنایی برای زنان مجرد باالی 
۳5 سال در ثبت نام »مسکن ملی« و 
»وام ودیعه« وجود دارد؛ بر این اساس 
یا  خانوار  سرپرست  خانم های  برای 
استثنا  این  خودسرپرست  خانم های 
وجود دارد که با ۳5 سال سن بتوانند 

از تسهیالت ودیعه اجاره و همچنین از 
امکانات طرح اقدام ملی مسکن استفاده 

کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی ادامه داد: نظام بانکی باید با 
مصوبه ستاد مبارزه با کرونا هماهنگ 
همه  به  ستاد  مصوبه  طبق  و  باشد 
زنان مجرد باالی ۳5 سال وام اجاره را 

پرداخت کند.
ودیعه  وام  ثبت نام  ایرنا،  گزارش  به 
مسکن از ساعت 1۲ روز چهارشنبه ۲6 
خرداد آغاز شده است و همه مستاجران 
واجد شرایط دریافت تسهیالت کمک 
tem.mrud. ودیعه مسکن که در سامانه

باید منتظر  ir ثبت نام کرده اند اکنون 
پاسخ استعالم خود باشد.

اجاره  ودیعه  کمک  تسهیالت  سقف 
 ۷۰ تهران  شهری  منطقه  در  مسکن 

کالن شهرها  سایر  تومان،  میلیون 
نفر  میلیون  یک  باالی  )شهرهای 
مشهد،  شهرهای  یعنی  جمعیت 
اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز 
و  تومان  میلیون   ۴۰ کرمانشاه(  و 
سایر شهرها ۲5 میلیون تومان است. 
این  دریافت  متقاضیان  همچنین، 
سرپرست  یا  متاهل  باید  تسهیالت 
خانوار باشند.متقاضیان همچنین باید 
دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت 
شده در سامانه ثبت معامالت امالک و 
مستغالت و دارای کد رهگیری باشند.

چنان چه متقاضی تا حداکثر ۲ هفته از 
تاریخ معرفی به شعب بانکی نسبت به 
اقدام  ضامنان  و  خود  مدارک  تکمیل 
نکند، نسبت به رد درخواست متقاضی 

اقدام می شود.
چگونه  تسهیالت  بازپرداخت  نحوه 

است؟
 ۷۰ تسهیالت  گزارش،  این  برپایه 
میلیون تومانی در تهران با بازپرداخت 
به  درصد   1۳ سود  نرخ  و  ساله  پنج 
رقم  که  می شود  داده  شرایط  واجدان 
اقساط آن ماهانه یک میلیون و 5۹۲ 

هزار و ۷۰۰ تومان خواهد بود.
همچنین تسهیالت ۴۰ میلیون تومانی 
متقاضیان هشت کالن شهر کرج، قم، 
اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، کرمانشاه 
و  درصد   1۳ سود  نرخ  با  اهواز  و 
بازپرداخت سه ساله اعطا می شود که در 
این صورت مبلغ اقساط آن، یک میلیون 

و ۳۴۷ هزار و ۷5۰ تومان خواهد بود.
میلیون   ۲5 تسهیالت  اقساط  رقم 
تومانی به مستاجران سایر شهرها که با 
نرخ سود 1۳ درصد و بازپرداخت سه 
ساله اعطا می شود، 8۴۲ هزار و ۳۴8 

تومان برآورد می شود.
به گزارش ایرنا، این دومین بار است 
اجاره  بازار  تنظیم گری  هدف  با  که 
مستاجران  از  وام  دریافت  ثبت نام 
تا دی ماه  بانکی  نظام  انجام می شود. 
متقاضیان  به  را  اجاره  وام  پارسال 
واجد شرایط اعطا کرد. سال گذشته 
سرپرست  هزار  ثبت نام ۹۲۰  از  پس 
به  تسهیالت  این  نهایت  در  خانوار، 
شد  داده  خانواده  هزار   ۲۰۰ حدود 
که مجموع ارقام پرداختی نزدیک به 

چهار هزار میلیارد تومان رسید.

کرونا  ویروس  شیوع  گسترش  درپی 
در روسیه و درخواست وزیر بهداشت، 
توقف  برای  پزشکی  آموزش  و  درمان 
این  به  ایرانی  ایرالین های  پروازهای 
هواپیمایی  سازمان  رییس  کشور، 
کشوری از احتمال باالی لغو پروازهای 
بر  داد.   خبر  مسیر  این  در  مسافری 
اساس گزارش های منتشر شده وضعیت 
به  رو  روسیه  در  کرونا  ویروس  شیوع 
برای  نگرانی  و  است  گذاشته  وخامت 
مردم در راستای شیوع ویروس کرونا به 
وجود آورده است.در همین راستا سعید 
نمکی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی- در نامه ای به سخنگوی ستاد 
بر ضرورت طرح  با کرونا،  مقابله  ملی 
در  فوری  تصمیمات  اخذ  و  موضوع 
مورد توقف پروازها به مقصد مسکو و 
امنیتی- کمیته  جلسه  در  بالعکس 

اجتماعی ستاد ملی کرونا، تاکید کرد.
در ادامه این مکاتبه آمده است: »باتوجه 
به گزارشات واصله از کشور روسیه در 
 1۹-COVID خصوص شیوع بیماری
پروازها  توقف  موضوع  است،  ضروری 
بالعکس سریعا در  و  به مقصد مسکو 
جلسه کمیته امنیتی-اجتماعی ستاد 

فوری  تصمیمات  و  مطرح  کرونا  ملی 
– زنگنه  دهقان  گردد.«تورج  اتخاذ 

رییس سازمان هواپیمایی کشوری- در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: پروازهای 
کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  روسیه 
لغو خواهد شد و مسلما مانند همیشه 
تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  و  پزشکی 
هستیم.وی افزود: البته هنوز این اتفاق 
نامه ای  کنون  تا  چرا  است  نیافتاده 
در این باره و برای لغو این پروازها به 
نرسیده  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
است اما در حال لغو این پروازها هستیم 
و به محض صدور دستور از سوی ستاد 
لغو  را  پرواز  این  کرونا  با  مقابله  ملی 
خواهیم کرد.رییس سازمان هواپیمایی 
بر  مبنی  به سوالی  پاسخ  در  کشوری 
اینکه تکلیف مسافران ایرانی در روسیه 
با اجرای این ممنوعیت چیست؟ گفت: 
مسلما مسافران ایرانی در کشور دیگری 
رها نخواهیم کرد و برای تعیین تکلیف 
هموطنانمان نیز برنامه ریزی  می کنیم 

اما سالمت مردم در اولویت قرار دارد.
به گزارش، در سال جاری و پس از هند 
و پاکستان این سومین کشوری است 

جدیدترین آماراز وضعیت بازار مسکن 
که  است  آن  از  حاکی  تهران  شهر 
نرخهای پیشنهادی در خردادماه نسبت 
به اردیبهشت ماه 8 درصد کاهش یافته 
و افت قیمت در مناطق شمالی، بیشتر 
بوده است.  اولین آمار غیررسمی از رصد 
در خردادماه  تهران  بازار مسکن شهر 
قیمتها  محسوس  عقبگرد   1۴۰۰
عامل  چند  تلفیق  می دهد.  نشان  را 
انتخابات ریاست جمهوری و  با  فرعی 
گفت وگوهای برجام، به عنوان دو متغیر 
اصلی به تعدیل انتظارات تورمی و حتی 
ریزش قیمتها در بازار مسکن، بخصوص 
در مناطق واقع در نیمه شمالی پایتخت 
قیمتهای  کاهش  است.  شده  منجر 
پیشنهادی که از بهمن ماه گذشته آغاز 

شده در خردادماه نیز ادامه پیدا کرد.
طبق داده های سامانه کیلید که تحوالت 
بررسی  را  تهران  شهر  مسکن  بازار 
می کند قیمت پیشنهادی هر متر مربع 
واحد مسکونی در آگهی های خردادماه 
 8 ماه  اردیبهشت  به  نسبت   1۴۰۰
درصد کاهش یافته است. بیشترین افت 
قیمت به ترتیب در مناطق ۲، ۲۲، ۴، 
6 و 5 اتفاق افتاده است. از طرف دیگر 
مناطق 1۲، 1۴، 15، 16، 18، 1۹، ۲۰ 
و ۲1 با مقدار اندکی رشد قیمت مواجه 
شدند. نرخها در مناطق ۷، 8، 1۳ و 1۷ 

نیز با ثبات همراه بود.
مربع  متر  قیمت  تغییرات  درصد 
آگهی های فروش مسکن حاکی از آن 
است که متوسط قیمت از ۴6.۷ میلیون 
تومان در اردیبهشت ماه 1۴۰۰ به ۴۳ 
میلیون تومان در خردادماه رسیده که 
افت 8 درصدی را نشان می دهد. البته 

اساس  بر  قطعی  قیمتهای  میانگین 
معامالت اردیبهشت ماه ۲8.8 میلیون 

تومان در هر متر مربع است.
در  مسکن  متر  هر  قیمت  متوسط 
میلیون  از ۷۹.۴  آگهی های منطقه 1 
تومان به ۷۹.1 میلیون تومان رسیده 
است. در منطقه ۲ نرخ هر متر مربع از 
6۴ میلیون به6۰ میلیون، در منطقه ۴ 
از ۴5 میلیون به ۴۳ میلیون، منطقه 5 
از ۳۹ به ۳۷.۹ میلیون، منطقه 6 از 5۰ 
به ۴8 میلیون و منطقه ۲۲ از ۳5.۷ به 

۳۴ میلیون تومان رسیده است.
بازدید  تغییر  درصد  دیگر  طرف  از 
برای  نشانه ای  می تواند  که  آگهی ها 
رشد  از  باشد  تقاضا  میزان  محاسبه 
۹.۳ درصد در خردادماه 1۴۰۰ نسبت 
به اردیبهشت ماه حکایت دارد. میزان 
بازدید از آگاهی های اجاره نیز افزایش 

۳.۴ درصدی را نشان می دهد.
با این حال نرخهای پیشنهادی اجاره 
نسبت به ماه قبل 1.۹ درصد کاهش 
است که حجم  این در حالی  و  یافته 
خردادماه  در  اجاری  واحدهای  عرضه 
1۴.۳ درصد در مقایسه با یک ماه قبل 

افزایش پیدا کرده است.
به  فروش  و  خرید  تقاضای  شاخص 
آگهی های  از  که  هم  متراژ  تفکیک 
نشان  شده  استخراج  کیلید  سامانه 
به  مربوط  بازدید  اول  رتبه  می دهد 
واحدهای 8۰ تا 1۰۰ متر مربع است که 
۲1 درصد بازدیدها را شامل می شود. در 
رتبه دوم نیز واحدهای 6۰ تا 8۰ متر با 
15 درصد قرار دارند. واحدهای 1۰۰ تا 
1۲۰ متر و 1۲۰ تا 1۴۰ متر نیز هریک 
1۲ درصد از بازدید کل آگهی ها را به 

خود اختصاص می دهند.
در بازار رهن و اجاره هم واحدهای 8۰ 
تا 1۰۰ متر مربع با سهم ۲۴ درصدی از 
بازدیدها رتبه اول را دارند. در رتبه دوم 
واحدهای 6۰ تا 8۰ متر با 16 درصد 
قرار گرفته اند و خانه های 1۲۰ تا 1۴۰ 
متر با سهم 1۴ درصدی جایگاه سوم را 

به خود اختصاص داده اند.
بازار مسکن شهر  تورمی در  انتظارات 
تهران ناشی از دو متغیر اصلی، تعدیل 
قرار گرفتن  از یک طرف،  شده است. 
در بازه زمانی قبل از انتخابات ریاست 
جمهوری به رکود معامالت ملک منجر 

شد. نهایتا انتخابات ۲8 خرداد 1۴۰۰ 
والمسلمین  حجت االسالم  پیروزی  با 
سید ابراهیم رئیسی همراه بود. رئیسی 
اولویت  در  را  مسکن  کرده  عنوان  که 
برنامه های خود قرار می دهد، احداث 
سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را 

هدفگذاری کرده است.
از  کارشناسان  برخی  اساس  این  بر 
جمله مصطفی قلی خسروی ـ رییس 
اتحادیه مشاوران امالک ـ معتقدند در 
صورت تحقق این وعده، افزایش عرضه 
در میان مدت می تواند منجر به آرامش 
بازار مسکن شود. مذاکرات برجام نیز 
طی ماههای اخیر به عنوان یک عامل 
ارز و طال  بازارهای  تاثیرگذار به ثبات 
را  مسکن  بازار  در  قیمتها  و  انجامید 
ریزشی کرد. کاهش شدید توان خرید 
افت  و  معامالت  رکود  تقاضا،  طرف 
قراردادهای خرید  حدود 6۰ درصدی 
کاهش  عوامل  دیگر  از  هم  فروش  و 
قیمتها است.با این وجود بعضی دیگر 
از کارشناسان در تحلیل چشم انداز بازار 
مسکن در پسا انتخابات بر این باورند 
که سیاستهای انبساطی پولی همچون 
به  می تواند  نقدی  یارانه های  پرداخت 
عنوان عامل بازدارنده در کاهش تورم 
در همه سطوح از جمله بخش مسکن 
عمل کند.به هر ترتیب در شرایط فعلی 
تهران  شهر  مسکن  بازار  از  بررسی ها 
حاکی از آن است که از اسفند ماه سال 
گذشته تا کنون قیمتهای پیشنهادی 
این  و  یافته  کاهش  درصد  حدود ۲۰ 
در حالی است که نرخهای قطعی در دو 
ماه ابتدایی سال جاری طبق اعالم بانک 

مرکزی از افت 5 درصد حکایت دارد.

زنان مجرد باالی ۳۵ سال وام اجاره دریافت می کنند

رییس سازمان هواپیمایی خبر داد

احتمال باالی لغو پروازهای روسیه با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا

قیمتهای پیشنهادی 8 درصد پایین آمد

بازار مسکن بر مدار کاهش قرار گرفت

اقتصادی
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بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس:
حماسه آفرینی های شهید چمران  همچنان 

الهام بخش آزادیخواهان است
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در بیانیه ای، 
اندیشه های راهبردی شهید چمران در حوزه نظامی و دفاعی را 
مشعلی پرفروغ برای نیروهای مسلح عنوان کرد و افزود: حماسه 
آفرینی های شهید چمران همچنان الهام بخش آزادیخواهان و 

حق طلبان جهان اسالم است. 
به گزارش ایرنا از روابط عمومی بنیاد حفظ آزاد و نشر ارزش های 
دفاع مقدس، در این بیانیه این بنیاد که منتشر شد، آمده است: 
آن  زندگی شهید چمران، شاخص های شخصیتی  در  تامل 
فرمانده دالور و بسیجی به ویژه آگاهی همه جانبه نسبت به 
مسائل و حوادث زمانه، تدبیر، درایت و شجاعت در طراحی 
نیز سلوک  و  نظامی  دفاعی  راهبردهای  و  اجرای طرح ها  و 
اخالقی، عرفان و معنویت گرایی، ایشان را نسخه ای آموزنده و 
راهگشا برای تمامی نسل های امروز و فردای نیروهای مسلح 
قرار داده است.در این بیانیه آمده است: نمایان بودن وارستگی، 
رفتارها،  خودسازی و روحیه توکل و توسل در رویکردها و 
از شهید مصطفی چمران، مجاهدی مخلص، مومن و فداکار 
ساخته بود تا در تمامی صحنه های نیاز انقالب اسالمی و کشور 
حاضر و نقش های موثر و سرنوشت سازی را به منصه ظهور 
برساند و در مصاف با دشمنان انقالب و ملت ایران خاطرات 

الهام بخشی از خود به یادگار گذارد.
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، نقش شهید 
چمران در دوران پیش از انقالب اسالمی و نیز مجاهدت های 
ماندگار و پرفروغ وی در همراهی با رزمندگان مقاومت اسالمی 
و ضدصهیونیستی در غرب آسیا و در کشورهای لبنان، فلسطین 

و مصر را ماندگار و حائز اهمیت توصیف کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: حماسه آفرینی های 
آن شهید گرانقدر در مصاف با دشمنان اسالم و گروهک های 
تروریستی و ضدانقالب در آغازین ماه های استقرار جمهوری 
جنگ  جبهه های  در  سپس  و  کردستان  در  ایران  اسالمی 
برابر  ساله  هشت  مقدس  دفاع  و  جهانی  استکبار  تحمیلی 
مزدوران نظام سلطه و صهیونیسم درس ها و عبرت های بزرگی 
فراروی عالقه مندان به عزت و سربلندی جمهوری اسالمی قرار 
داده است که با گذشت بیش از چهار دهه، همچنان الهام بخش 

و راهنمای حق طلبان و آزادیخواهان جهان اسالم است.
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در این بیانیه 
هشت  اسالمی،  انقالب  شهیدان  شامخ  مقام  به  تعظیم  با 
سال دفاع مقدس و مدافعین حرم به ویژه شهید مصطفی 
چمران و اساتید شهید و پاسداشت روز ملی بسیج اساتید، 
آن شهید عالیقدر را الگویی فرازمانی و پاسخگو به نیازهای 
محافظان و مدافعان میهن و نیز جامعه علمی و دانشگاهی 
ایران قلمداد و به تاسی به تفکر و سیره گره گشای او در 
مواجهه با سختی ها و چالش های عرصه و میدان توصیه هایی 

صورت گرفت.
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس عنوان کرد: 
با گذشت چهل سال از عروج ملکوتی آن شهید گرانقدر، 
بهره گیری  و  ایشان  پرفروغ  حیات  زوایای  و  ابعاد  مطالعه 
مجاهد  آن  تأثیرگذار  نقش آفرینی های  و  زندگی  سبک  از 
و  سربلندی  مشتاقان  آحاد  نیاز  برجسته،  استاد  و  بزرگ 
ایران عزیز به ویژه جامعه اساتید و دانشجویان  سرافرازی 
فناوری است و  و  قله های رفیع علم  کشور در مسیر فتح 
نمایان سازی ظرفیت ها و توانمندی های تاریخ ساز و کم نظیر 
فرزندان ملت مقاوم و قهرمان ایران اسالمی در عرصه های 
الهی مورد  به فضل  بوده که  بزرگ  افتخاری بس  مختلف 
غفلت عالقه مندان و رهروان هوشمند، هوشیار و آینده نگر 

شهدا قرار نخواهد گرفت.

ابوترابی فرد: 
اولویت رئیس جمهور بعدی ارتقای سطح 

فرهنگ باشد
امام جمعه موقت تهران، ضمن حضور در مسجد امام حسین 
رییس جمهور  اولویت  گفت:  انتخابات،  در  شرکت  برای  )ع( 
بعدی ارتقای سطح فرهنگ در کشور، افزایش صداقت، امانت، 
حقوق  از  حراست  و  دیگران  حقوق  به  احترام  و  پاسداری 

شهروندان باشد. 
برای ارتقای سطح فرهنگ در کشور، ارتقای فرهنگ صداقت، 
امانت، پاسداری از حقوق دیگران، احترام به حقوق دیگران و 

حراست از حقوق شهروندان اقدام کند.
حجت االسالم سید محمدحسن ابوترابی فرد، در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در اقتدار 
رئیس جمهور آینده کشور گفت: مشارکت مردم نقش مهمی 
در افزایش اقتدار ملی و نگاه مردم به رییس جمهور، در اقتدار او 
تأثیر دارد. امیدوارم که شاهد حضور اقتدار آفرینی در انتخابات 

امروز باشیم. 
وی اولویت رییس جمهور را افزایش وحدت ملی و انسجام 
اسالمی، تحکیم پیوند اقوام مختلف در ایران و پیوند مذاهب 
اسالمی و حتی ادیان آسمانی دانست و افزود: در جمهوری 
انصافا  ایران بودیم و  افزایش وحدت ملی در  اسالمی شاهد 
این چهار دهه از تاریخ ایران در چند هزار سال تاریخ کشور 
از نظر وحدت ملی و انسجام اسالمی استثنایی بوده است اما 
رییس جمهور آینده باید جهت تحکیم پیوند ها از موقعیت 

خود استفاده کند.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  پیشین  نماینده 
ملی  فرهنگ  ارتقای  جهت  در  باید  بعدی  رئیس جمهوری 
و اسالمی که ظرفیت و سرمایه است گام بردارد. ما سرمایه 
غنی ای داریم چون کشوری فرهنگی هستیم لذا باید برای 
ارتقای سطح فرهنگ در کشور، ارتقای فرهنگ صداقت، امانت، 
پاسداری از حقوق دیگران، احترام به حقوق دیگران و حراست 
از حقوق شهروندان اقدام کند. اینها مهمترین مسأله ای است 

که باید در دستور کار رییس جمهور آینده قرار بگیرد.
ابوترابی فرد که امام جماعت مسجد امام حسین )ع( است از 
روند برگزاری انتخابات و مراحل نیز بازدید کرد و با استقبال 

رای دهندگان در صف ها مواجه شد.
طبق اعالم ستاد انتخابات کشور شمار افراد واجد شرایط در این 
انتخابات 5۹ میلیون و ۳1۰ هزار و ۳۰۷ نفر است که از این 

تعداد، یک میلیون و ۳۹۲ هزار و 1۴8 نفر رای اولی هستند. 
زمان آغاز فرایند انتخابات از ساعت ۷ صبح جمعه آغاز می شود 
و تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت و امکان تمدید ساعت اخذ 

رای تا ساعت ۲ بامداد شنبه وجود دارد.

نماینده روسیه در مذاکرات وین خبر داد
دور آتی مذاکرات وین احتماال دور نهایی 
است؛پیشرفت درهمه بندهای پیش نویس

المللی  بین  نهادهای  در  روسیه  نماینده  اولیانوف  میخائیل 
مستقر در وین اعالم کرد: مذاکرات احیای برجام تقریبا در تمام 
قسمت های پیش نویس توافق نهایی پیشرفت داشته و دور 
بعدی مذکرات)حدود دو هفته آینده(، دور پایانی خواهد بود. 

به گزلرش ایرنا اولیانوف با اعالم این خبر به ریانووستی ، افزود:  
اعضای کمیسیون مشترک برجام توافق کردند که وقفه ای به 
مذاکرات داده شود تا اعضا برای احتماالً دور نهایی آماده شوند.

وی تصریح کرد: پس از شروع دور هفتم مذاکرات برجام، دو 
هفته زمان برای مسائل فنی در رابطه با ویرایش توافق نهایی 

الزم است.
فنی  توافقنامه  تمدید  به  نیازی  کرد:  نشان  خاطر  اولیانوف 

بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران نیست.
به گزارش ایرنا در پایان دور ششم مذاکرات وین برای احیای 
برجام، نشست کمیسیون مشترک برجام به ریاست انریکه مورا، 
معاون نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی  برگزار 
شد و طی آن روسای هیات ها ضمن ابراز خرسندی از تالش 
های مستمر و فشرده تیم های کارشناسی، نتایج گفت وگوهای 

دور جاری را مورد ارزیابی مشترک قرار دادند.
سیدعباس عراقچی، رییس هیات کشورمان در این نشست، 
از  این دور  به پیشرفت های صورت گرفته در  اشاره  ضمن 
بیان  مذاکراتی،  متون  نویس  پیش  مورد  در  بویژه  مذاکرات 
نمود که موضوعات مهم باقی مانده نیازمند تصمیم گیری های 
جدی در پایتخت ها خصوصا در کشورهای طرف مذاکره است. 
وی  از طرف های مذاکره خواست تا با جدیت و اراده قوی 
جهت حفظ و احیای برجام، با واقع بینی تصمیمات الزم را 

اتخاذ نمایند. 
معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان ضمن تصریح این موضوع 
که بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک هستیم، اظهار 
امیدواری کرد که در دور آتی مذاکرات بتوان به توافق دست 

یافت، گرچه نمی توان آن را تضمین کرد.
رئیسان سایر هیات ها نیز ضمن تایید پیشرفت های صورت 
گرفته، بر ضرورت مشارکت همه طرفها با رویکردی سازنده در 

ایجاد زمینه رسیدن به توافق تاکید کردند.
 

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش:
شاهد رونمایی از دستاوردهای بومی 

پدافندی خواهیم بود
مواضع  از  بازدید  در  ارتش  هوایی  پدافند  نیروی  فرمانده   
و سایت های پدافندی ایالم و کرمانشاه اعالم کرد: قطعا در 
آینده ای نه چندان دور شاهد پیشرفت های چشم گیری در 

رونمایی از دستاوردهای بومی پدافندی خواهیم بود. 
علیرضا  سرتیپ  ارتش،  عمومی  روابط  از  ایرنا  گزارش  به 
صباحی فرد در ادامه بازدید از یگان های پدافندی غرب کشور 
از سایت ها و مواضع پدافندی ایالم و کرمانشاه بازدید کرد و 
آمادگی رزمی و توان عملیاتی این سایت ها و مواضع  پدافندی 

را مورد ارزیابی قرار داد.
و  فرماندهان  جمع  در  ارتش  هوایی  پدافند  نیروی  فرمانده 
کارکنان این سایت ها و مواضع با تاکید بر اینکه اشرافیت 
نیروی پدافند هوایی ارتش در پایش دائم آسمان غرب کشور 
بصورت شبانه روزی در حال انجام است، اظهار کرد: کارکنان 
غیور پدافند با مجاهدت و ذکاوت شبانه روزی، کلیه تحرکات 
هوایی را بطور کامل رصد می کنند و اجازه هیچگونه تهدیدهای 
احتمالی از طریق مرزهای هوایی را به متجاوزان نخواهند داد.

سرتیپ صباحی فرد با اشاره به افزایش بکارگیری سامانه های 
بومی در صیانت از آسمان امن ایران اسالمی، خاطر نشان کرد: 
بحمد اهلل با بکارگیری ظرفیت های داخلی و همت و پشتکار 
کارکنان متخصص این نیرو و همچنین تبادل دانش و اطالعات 
فنی و مهندسی با سایر نیروهای مسلح، قطعا در آینده ی نه 
چندان دور شاهد پیشرفت های چشم گیری در رونمایی از 

دستاوردهای بومی پدافندی خواهیم بود.

مالکی:
رئیس جمهور منتخب باید گام های اساسی 

برای حل مشکالت مردم بردارد
نماینده مردم زاهدان در مجلس گفت: رئیس جمهور منتخب 
باید گام های اساسی برای حل مشکالت مردم بردارد؛ ضمن 
رفع  رئیسی  اهلل  آیت  اساسی حضرت  اولویت های  از  اینکه 

مشکالت مردم است. 
فدا حسین مالکی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، 
به حضور پر شور مردم در پای صندوقهای رای اشاره کرد و 
گفت: ملت ایران بار دیگر با حضورشان در پای صندوقهای رای 
حماسه ای بی نظیر را آفریده اند و پیروزی عظیمی برای انقالب 
اسالمی رقم زدند؛ چرا که از ماه ها قبل توطئه های بسیاری 
را دشمنان طراحی کرده بودند تا شاید حضور ملت در پای 

صندوق های رای کم رنگ تلقی شود.
مشکالت  وجود  با  افزود:  مجلس  در  زاهدان  مردم  نماینده 
معیشتی و اقتصادی در کشور مردم همچون سابق در عرصه 
انتخابات حضور پیدا کردند و این به نحوی بوده که بسیاری از 
سیاسیون هم متعجب شده اند؛ چرا که تحلیل هایی را به زبان 
می آوردند که مشارکت پایین خواهد بود، اما صف های طویل 
مردم چیزی دیگری را بیان کرد؛ لذا ملت ایران تمام معادالت 
دشمنان را برهم زدند و نشان دادند که اگر مشکالتی هم 
وجود دارد، اما پای نظام و انقالب ایستاند.این نماینده مردم در 
مجلس بیان کرد: حضور پر رنگ مردم در انتخابات ۲8 خرداد 
پیامی برای رئیس جمهور منتخب خواهد بود تا توجه ویژه ای 
به معیشت و اقتصاد مردم داشته باشد؛ زیرا در این سالهای 
اخیر ملت دچار مشکالتی بوده اند که باید با روحیه جهادی 
مرتفع شوند.مالکی تاکید کرد: با توجه به روحیه ای که حضرت 
آیت اهلل رئیسی دارد؛ قطعا دغدغه اش رفع مشکالت اقتصادی 
و معیشتی خواهد بود و از هیچ اقدامی  در این زمینه فرو گذار 

نخواهد بود، در واقع توجه ویژه ای به محرومیت زدایی دارد.
وی اظهار کرد: رئیس جمهور منتخب باید همچنان که در قوه 
قضائیه با رانت خواری و فساد مبارزه کرده در قوه مجریه نیز 
چنین مهمی را سرلوحه کار خود قرار دهد تا بتواند آرامش را 
به جامعه برگرداند؛ ضمن اینکه از برنامه های تبلیغاتیشان نیز  

این موضوعات را مطرح نمودند.

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
حفظ  ضمن  اسالمی  شورای  مجلس 
استقالل قوا و انجام وظایف قانونی ،برای 
رفع مشکالت مردم با کمال همدلی و 
همکاری همه جانبه با دولت منتخب ملت، 
به میدان خواهد آمد.  محمد باقر قالیباف 
در آغاز نشست جلسه علنی - دوشنبه-با 
تبریک میالد با سعادت حضرت علی بن 
اتفاق  روزها  گفت:این  الرضا)ع(  موسی 
مهمی در تاریخ کشور رقم خورد و به 
لطف الهی و هدایت های هوشمندانه رهبر 
حکیم انقالب یک بار دیگر مردم نجیب و 
دوست داشتنی ایران خالف تصورات اولیه 

حماسه ای بس بزرگ آفریدند .
شیوع  از  نگرانی ها  علیرغم  گفت:  وی 
بیماری کرونا و با وجود دلخوری های 
فراوان از شرایط اقتصادی و گرانی های 
مردم  ناکارآمدی ها  و  گسیخته  لجام 
پای صندوق های رای آمدند و با ایجاد 
پشتوانه مردمی برای اقتدار نظام باعث 
امنیت  حفظ  و  عزیز  ایران  سرافرازی 
آسیب  از  جلوگیری  و  ملی  وحدت  و 

دشمنان به این مرزو بوم شدند.
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
باید با همه وجود شاکر این عنایت الهی 
و قدردان وجود چنین رهبری حکیم 
سیاسی  باالی  و  درک  فهم  به  و  بود 
چنین مردمی افتخار کرد و در برابر این 
نجابت و مسئولیت پذیری ملی احساس 

تکلیفی صد چندان کرد.
 تعهد می دهیم با پایان موسم انتخابات 

مشکالت شما را فراموش نکنیم
وی افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر 
ایران  نجیب  و  فهیم  ملت  از  خالصانه 
اعالم می کنیم که ملت بزرگوار ایران؛ 
با حضور خود همه ما مسووالن  شما 

همراهی  مدیون  گذشته  از  بیش  را 
و حمایت خود کرده اید و ما به شما 
تعهد می دهیم که با پایان یافتن موسم 
و مشکالت  مسایل  پیگیری  انتخابات 
شما عزیزان را به فراموشی نسپاریم و 
هیچ روزی را بدون تالش برای ایجاد 
پایان  به  شما  برای  آرامش  و  آسایش 
نرسانیم و هیچ شبی را بدون داشتن 

دغدغه زندگی شما سپری نکنیم.
قالیباف اظهار داشت: همچنین ضروری 
است از نخبگان و  آن دسته از فعاالن 
سیاسی که نسبت به صحنه انتخابات 
منتقد بودند اما حاشیه نشینی و فرصت 
طلبی را در پیش نگرفتند و مردم را 
به مشارکت در انتخابات دعوت کردند 
تشکر ویژه کنم. حقیقتا آنها در پیشگاه 
الهی، مردم و تاریخ کشورمان روسفید 
و  بصیرت  این  اجر  بی شک  هستند. 
وظیفه شناسی آنها نزد خداوند متعال 
شورای  مجلس  است.رییس  محفوظ 
خود  بر  بین  این  افزود:در  اسالمی 
حضرت  پیشگاه  در  می دانم  فرض 
و  حکیم  رهبری  وجود  بابت  حق 
که  آوریم  جا  به  شکر  سجده  فرزانه 
انتخابات های  مهمترین  از  یکی  در 

تاریخ جمهوری اسالمی ضمن تاکید 
بر میدان دادن به ساختارهای قانونی 
کشور، صحنه گردان اصلی مشارکت 
از  بودند  انتخابات  در  مردم  باالی 
و  درگاه خداوند منان عزت سالمتی 
طول عمر با برکت را برای این نعمت 
بی بدیل مسئلت داریم.قالیباف تاکید 
ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  کرد: 
حفظ استقالل قوا و انجام وظایف قانونی 
تمام ظرفیت و توان خود را در جهت 
ایجاد کمال همدلی و نیز انجام همکاری 
همه جانبه و هم افزایی با دولت منتخب 
ملت، به میدان خواهد آمد تا ان شااهلل با 
کارآمدی نتایج ملموس و موثر در رفع 
زندگی مشکالت مردم حاصل شود و 
مردم بتوانند طعم شیرین خدمت رسانی 
بچشند.وی  را  انقالبی  نیروهای 
خاطرنشان کرد: این روزها اتفاق مهم 
دیگری نیز رقم خورده است ، آن هم 
انتخاب اعضای شوراهای اسالمی شهر و 
روستا توسط میلیون ها نفر از شهروندان 
در اقصای نقاط کشور است، این افراد 
نقش ملموسی در خدمات دهی به مردم 
شورای  مجلس  داشت.رییس  خواهند 
اسالمی با تبریک به منتخبین شوراهای 

همه  از  گفت:  روستا  و  شهر  اسالمی 
منتخبان می خواهم با انتخاب شهرداران 
هرگونه  از  پرهیز  و  قوی  دهداران  و 
حواشی اقتصادی و سیاسی و با تمرکز 
بر خدمت رسانی خالصانه به مردم، دوران 
جدیدی از مدیریت محلی و شهری را در 
کشور رقم بزنند. قالیباف افزود: وظیفه 
دارم به منتخبین میان دوره ای مجلس 
شورای اسالمی و  مجلس خبرگان تبریک 
عرض نمایم و همکاران جدیدمان در 
مجلس همسنگرانمان در جبهه جهاد و 
کارآمدی هستند پیشاپیش حضورشان 
را خوش آمد می گوییم.رییس مجلس 
به  اشاره  با  همچنین  اسالمی  شورای 
بیانات رهبر انقالب خطاب به نمایندگان 
برای  الزم  برنامه ریزی های  شد:  یادآور 
نمایندگان  از  ایشان  مطالبات  اجرایی 
صورت گرفته است موضوعات مربوط به 
مراقبت فردی و جمعی جهت اجتناب 
از آسیب های مجلس  و ایجاد بستر الزم 
برای زیست مومنانه نمایندگان انقالبی 
نمایندگی،  دوره  در  عمل  و  گفتار  در 
رعایت اولویت ها  تقنینی کشور، کیفی 
کردن قوانین، حل معضل تراکم قوانین 
همچنین در بین مردم بودن در دستور 
کار مجلس قرار دارد. وی در پایان گفت: 
نمایندگان  با همراهی همه  امیدواریم 
محترم در این زمینه هم کارنامه قابل 
قبولی را ارائه کنیم و برخی مطالبات 
سرانجام  به  را  ایشان  ساله  چندین 
،دولت  مجلس  در  ما  همه  و  برسانیم 
جدید و مدیریت های محلی و شهری 
و  انقالبی  عقالنیت  با  بتوانیم  جدید 
کالبد  به  تازه  روحی  مضاعف  تالش 
ساختار مدیریتی کشور بدمیم و مردم را 
به داشتن زندگی خوب توام با آرامش 

و آسایش امیدوار کنیم.

ریاست  به  در جلسه هیات دولت که 
حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
شد،  برگزار  جمهوری  رئیس  روحانی 
بهای  محاسبه  اجرایی  نامه  آیین 
پستی  خدمات  و  انرژی  های  حامل 
برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات 
شد.  تصویب  فرهنگی  تعرفه  براساس 
هیات وزیران با توجه به لزوم حمایت 
های مستقیم و غیرمستقیم قانونی از 
اصحاب فرهنگ و رسانه به دلیل ماهیت 
فرهنگی خود و گردش مالی پایین و 
با هدف  نیز  و  باال  فرهنگی  اثرگذاری 
تبیین ساز و کار الزم برای بهره مندی 
هدفمند و متوازن این افراد از حمایت 
ماده  )ج(  بند  در  مندرج  قانونی  های 
)۹۲( قانون برنامه ششم توسعه، آیین 
بهای  به محاسبه  مربوط  اجرایی  نامه 
پستی  خدمات  و  انرژی  های  حامل 
برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات 

تصویب  را  فرهنگی  تعرفه  براساس 
کرد.به موجب آیین نامه فوق، مراجع 
صدور پروانه ساختمان موظفند عوارض 
احداث  برای  ساختمان  پروانه  صدور 
موضوع  فرهنگی  های  کاربری  با  بنا 
این آیین نامه که در چارچوب ضوابط 
و مقررات شهرسازی، به طور کامل به 
ذینفعان اختصاص می یابند را مطابق 
یا  و  شهر  اسالمی  شورای  مصوبات  با 
بخش معادل تعرفه فرهنگی محاسبه 
نمایند. این مراجع همچنین موظفند 
عوارض  فعلی  ساختمان های  برای 
کسب و پیشه و تابلوهای تبلیغاتی را به 
شرط اخذ گواهی ایمنی و استحکام بنا 
از مراجع ذیصالح، معادل تعرفه اماکن 
فرهنگی محاسبه کنند.دولت همچنین 
و  توسعه  های  طرح  ربط  ذی  مراجع 
عمران اعم از طرح های جامع، تفصیلی و 
هادی )شهری و روستایی( را مکلف کرد 

از طریق پیش بینی کاربری فرهنگی در 
پهنه ها و فضاهای محله ای مسکونی در 
طرح های یادشده، از ذینفعان موضوع 
آیین نامه حمایت نمایند.وزارتخانه های 
نفت و نیرو نیز موظف شدند تعرفه آب، 
تعرفه  براساس  را  ذینفعان  گاز  و  برق 
اماکن فرهنگی )معادل تعرفه آموزشی( 
و  ارتباطات  نمایند.وزارت  محاسبه 
فناوری اطالعات هم موظف شد تعرفه 
ارسال مطبوعات و کتاب را معادل تعرفه 
فرهنگی در چارچوب قوانین و مقررات 
مربوطه محاسبه کند.براساس آیین نامه 
یاد شده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
موظف است ظرف مدت سه ماه پس از 
ابالغ این آیین نامه نسبت به استقرار 
سامانه اطالع رسانی و ثبت مشخصات 
ذینفعان در قالب پنجره واحد خدمات 
نماید.این  اقدام  وزارت  الکترونیک 
وزارتخانه همچنین به منظور تسهیل در 

فرایند اجرای آیین نامه مذکور، موظف 
به انجام اقدامات الزم به شرح زیر است:

مشخصات  روزرسانی  به  و  بررسی   -
ثبت شده ذینفعان در سامانه در مقاطع 

شش ماهه
فعال  ذینفعان  مصادیق  تعیین   -
براساس اطالعات ثبت  شده در سامانه 

و تأیید صالحیت آنان
- تدوین دستورالعمل تعیین میزان بهره 
مندی از حمایت های موضوع آیین نامه 
براساس شاخص میزان درآمد ناشران، 
شمارگان  و  مطبوعات  و  کتابفروشان 

کتاب ها و نشریات
- تعامل و هماهنگی با سایر دستگاه ها، 
سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی 

تأثیرگذار در اجرای این آیین نامه
آیین  موضوع  عملکرد  گزارش  ارایه   -
نامه به سازمان برنامه و بودجه کشور و 

سایر مراجع ذیربط

در  ایران  مذاکره کننده  تیم  رئیس 
مذاکرات وین با بیان اینکه همانطور که 
بارها عرض کرده ام ما در این مذاکرات 
دنبال  را  ملی  منافع  و  اهداف  تحقق 
و  آقای روحانی  برای  می کنیم، گفت: 
رئیسی نیز آن چه که مهم است این 

است که منافع ملی تامین شود. 
عراقچی  ایسنا، سیدعباس  گزارش  به 
پس از پایان نشست کمیسیون مشترک 
برجام در ششمین دور مذاکرات وین 
اظهار کرد: دور ششم مذاکرات ششم 
کمیسیون  جلسه  برگزاری  با  وین 
خاتمه  خود  کار  به  برجام  مشترک 
داد. در این جلسه از مجموع مذاکرات 
روز  هشت  هفت،  در  که  فشرده ای 
گذشته صورت گرفته یک جمع بندی 
ارائه شد. همه هیات ها اذعان داشتند 
که پیشرفت نسبتاً خوبی صورت گرفته 
است و همه به جدیت خود بر ادامه این 
تاکید  توافق  یک  به  رسیدن  و  مسیر 
داشتند.وی ادامه داد: همه این را قبول 
است  کلیدی  مسائل  برخی  که  دارند 
توسط مراجع تصمیم گیر در  باید  که 

کشورها مورد تصمیم گیری واقع شود.
گفت:  کشورمان  ارشد  دیپلمات  این 
نسبتا  دور  این  در  مذاکرات  پیشرفت 
خوب بوده از جهت اینکه متن به مقدار 
هم  مقداری  آن  و  است  آماده  زیادی 

که آماده نیست حداقل یک وضعیت 
کامال مشخص دارد و یک تصویری از 
اختالفات نشان می دهد و اینکه در چه 
حتما  موضوع  این  هستیم.  مرحله ای 
می تواند به تصمیم گیران جهت اتخاذ 

تصمیم درست کمک کند.
عراقچی با بیان اینکه می توانیم بگوییم 
به  و  آمده ایم  االن  تا  را  زیادی  مسیر 
اواخر کار نزدیک شده ایم، اظهار کرد: 
همانطور که پیش از این گفتم مسیر 
باقیمانده مسیر ساده ای نخواهد بود ولی 
من امیدوار هستم و فکر می کنم اگر 
طرف های مقابل بتوانند تصمیمات خود 
را بگیرند ما انشاءاهلل می توانیم به یک 
توافق برسیم که مورد خواست ما بوده و 

مطلوب ما خواهد بود.
عراقچی در بخش دیگری از صحبت های 

خود با تاکید بر اینکه مواضع ما )ایران( 
از ابتدای مذاکرات تا االن هیچ تغییری 
خواهان  ما  گفت:  است،  نکرده  پیدا 
هستیم.  آمریکا  تحریم های  همه  رفع 
و سپس  آنها  راستی آزمایی  همینطور 
بازگشت ایران به تعهدات خود در برجام.

این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ 
به این سوال که به نظر وی وزن مسائل 
حل نشده سنگین تر است یا وزن مسائل 
حل شده، تصریح کرد: تعابیر مختلفی 
ممکن است هر کسی داشته باشد ولی 
به نظر من وزن مسائل حل شده بیشتر 
در  خارجه  وزیر  سیاسی  است.معاون 
پاسخ به این سوال که پنجشنبه هفته 
و  ایران  ماهه  یک  توافق  مدت  آینده 
آژانس به اتمام می رسد و آیا شما در 
جریان دیداری که روز جمعه با مدیرکل 

آژانس بین المللی انرژی اتمی داشتید، 
مذاکراتی  و  رایزنی  ارتباط  این  در 
کرده اید، تصریح کرد: گفت وگویی که 
انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل  با 
همین  بود.  جامع  بسیار  داشتم  اتمی 
موضوع را نیز دربر می گرفت. همچنین 
در مورد موضوعات باقیمانده بین ایران 
و آژانس که باید مورد حل و فصل قرار 
بگیرد و همینطور نحوه کمک آژانس به 
پیشرفت این مذاکرات صحبت کردیم. 
وجود  فنی  نکات  بعضی  جاها  برخی 
دارد که توضیحات کارشناسی آژانس 
در  همینطور  باشد.  راهگشا  می تواند 
مورد وظایفی که بعد از رسیدن به یک 
توافق احتمالی آژانس باید ایفا کند نیز 
کرد:  تصریح  کردیم.عراقچی  صحبت 
همانطور که اشاره کردم مالقات جامع 
و بسیار خوبی بود. درخصوص موضوعی 
که شما سوال کردید بحث شد؛ به هر 
در  که  است  مهمی  موضوع  این  حال 
تهران در مورد آن تصمیم گیری خواهد 
شد و من هیچ قضاوتی در این خصوص 
ندارم.رئیس تیم مذاکره کننده ایران در 
مذاکرات وین در پاسخ به این سوال که 
چقدر احتمال می دهید که دور آینده 
مذاکرات وین دور آخر مذاکرات باشد، 
افزود: واقعا نمی شود گفت که آیا دور 

آینده، دور پایانی خواهد بود یا نه. 

قالیباف: 

مجلس برای همکاری همه جانبه با دولت منتخب به میدان می آید

برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات؛

آیین نامه محاسبه بهای حامل های انرژی براساس تعرفه فرهنگی تصویب شد

عراقچی: 

به ایستگاه آخر مذاکرات نزدیک شده ایم اما ادامه راه آسان نیست

سیاسی
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین: 
انجمن های هنری و کانون های فرهنگی 

بهترین مکان برای غنی سازی اوقات 
فراغت دانش آموزان است 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین گفت: انجمن 
های هنری، کانون های فرهنگی مساجد و موسسات قرآنی 
ظرفیت های ارزشمندی برای کمک به غنی شدن برنامه های 

اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان است. 
قزوین؛ سومین جلسه شورای  از  برنا  به گزارش خبرگزاری 
آمورش و پرورش عصر یکشنبه با حضور استاندار قزوین در 
سالن مدیریت بحران استانداری تشکیل شد. محمد حسین 
اسماعیلی در این نشست اظهارداشت: مجتمع های فرهنگی و 
هنری استان قزوین ظرفیت ارزشمندی برای بهره گیری دانش 

آموزان در فصل تابستان و پر کردن اوقات فراغت آنهاست.
وی افزود: مجتمع های فرهنگی ارشاد می تواند کانون فعالیت 
دانش آموزان در فصل تابستان باشد و در این میان کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد هم با شبکه گسترده آن در اقصی 
نقاط استان از دیگر امکانات هنری است که می تواند در اختیار 

مخاطبان جوان و نوجوان قرار گیرد.
یادآورشد:  قزوین  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
موسسات قرآنی و انجمن های هنری در رشته های هنرهای 
عمومی  های  کتابخانه  موسیقی،نمایش،  نقاشی،  تجسمی، 
هم از دیگر ظرفیت های فرهنگی استان است که در صورت 
هماهنگی و حمایت استانداری می توانیم این مجموعه بزرگ را 

برای استفاده دانش آموزان در فصل تابستان مهیا کنیم.
هنرستان هنرهای زیبا برای پسران راه اندازی می شود

زیبا  هنرهای  هنرستان  اندازی  راه  از  ادامه  در  اسماعیلی 
برای دختران در قزوین به عنوان حرکتی ارزشمند یاد کرد 
و اظهارداشت: هنرستان دختران در دو رشته و پذیرش 5۰ 
هنرجو فعالیت خود را در قزوین آغاز کرده و مورد استقبال 

قرار گرفته است.
وی بیان کرد: با ایجاد مقدمات الزم آماده راه اندازی هنرستان 
هنرهای زیبا برای پسران هستیم که در صورت تامین 5۰۰ 
میلیون تومان اعتبار و تامین تجهیزات الزم می توانیم امسال 

شاهد افتتاح این هنرستان هم باشیم.
اسماعیلی گفت: در گام اول می توانیم 5۰ هنرجوی پسر را 
جذب این هنرستان کنیم اما هدف اصلی ما ایجاد دانشکده 
هنرهای زیبا در استان است که در صورت حمایت مسئوالن 

استانی پیگیر آن خواهیم بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین اظهارداشت: در 
کشور بیش از ۴۹ هنرستان با پذیرش ۴ هزار هنرجو فعالیت 
می کند و در استان قزوین هم با وجود هنرمندان شاخص و 
استعدادهای مختلف هنری راه اندازی هنرستان و دانشکده 

هنری دستاورهای فرهنگی خوبی خواهد داشت.

تاکید مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان؛
جلوگیری و نظارت بر برداشت های غیرمجاز 

آب در باالدست رودخانه زاینده رود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: مسئوالن 
پایدار  دسترسی  برای  اصفهان  استان  در  فاضالب  و  آب 
اند  مردم به آب شرب نهایت تالش خود را به خرج داده 
و مسئوالن وزارت نیرو نیز باید از برداشت بی رویه آب در 
درجلسه  فروش  شیشه  منصور  کنند.  جلوگیری  باالدست 
ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به 
بحران آب در استان اصفهان در خصوص مصرف سرانه آب 
شرب در اصفهان اظهارداشت: در حال حاضر مصرف سرانه آب 
در اصفهان 15۷ لیتر درشبانه روز است که بیانگر مصرف بهینه 
آب شرب در اصفهان است پس می طلبد مسئوالن امر برای راه 

اندازی سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ تالش کنند.
وی گفت: در چند سال اخیر آبفای استان اصفهان با استفاده از 
فناوری های نوین مانند سامانه تله متری، آب شرب را عادالنه 
توزیع نموده است و این روند باید برای گذر از بحران بی آبی 

همچنان ادامه یابد.
شیشه فروش با بیان این که تمام دستگاه های اجرایی باید 
۲5 درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند اظهار داشت: برای 
گذر از بحران بی آبی در اصفهان همه دستگاه ها و سازمان ها 
ملزم به مصرف بهینه آب هستند در غیر این صورت به عنوان 

مشترک پر مصرف با آنها برخورد می شود.
وی مدیریت اضطراری تنش آبی در همه دستگاه های اجرایی 
استان را ضروری برشمرد و اظهار داشت: همه دستگاه ها و 
سازمان ها در استان باید راهکارهای مقابله با بحران بی آبی را 
تدوین و آن را اجرایی کرده و بدین منظور می توانند از ظرفیت 

کارشناسی آبفای استان اصفهان بهره مند شوند.
 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر مدیریت 
مصرف آب بیان داشت: هم اکنون مدیریت مصرف یکی از 
عوامل مهم درگذر از تنش آبی در اصفهان است و تمامی صنف 
ها و فعاالن صنعتی باید راهکارهای مصرف بهینه آب را در 

دستور کار قرار دهند.
درادامه این نشست معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای 
اصفهان با اشاره به شرایط بسیار سخت تامین و توزیع آب 
شرب گفت: امسال برای تامین پایدار آب شرب مردم با کمبود 
۳.۲ مترمکعب در ثانیه مواجه هستیم و این در حالی است که 
به ازای افزایش هر درجه دما ۳۰۰ لیتر در ثانیه بر مصرف آب 

افزوده می شود.
ناصر اکبری با تاکید بر عدالت در توزیع آب اعالم کرد: استان 
اصفهان به دلیل برخورداری از سامانه ها و تاسیسات نوین در 
بخش بهره برداری، توانایی توزیع عادالنه آب در اصفهان را دارد 
و شهروندان نیز می توانند با کاهش 15 لیتر مصرف خود در 
شبانه روز، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را در گذر از 

این تابستان سخت یاری کنند.  

استاندار قزوین: 
برنامه های پیش بینی شده برای اوقات 

فراغت دانش آموزان هدفمند و غنی باشد 

استاندار قزوین گفت: با هماهنگی دستگاههای اجرایی الزم 
است برنامه های هدفمند و مدونی برای غنی شدن فعالیت 

های تابستانی دانش آموزان پیش بینی شود. 
قزوین؛ سومین جلسه شورای  از  برنا  به گزارش خبرگزاری 
آمورش و پرورش عصر یکشنبه با حضور جمالی پور استاندار 
قزوین در سالن مدیریت بحران استانداری تشکیل شد. هدایت 
اهلل جمالی پور در این نشست اظهار داشت: در جلسات شورای 
آموزش و پرورش باید دنبال هم افزایی باشید و نکات مهم 
و اولویت بندی شده که قبال در نشست های کارشناسی با 
دستگاهها مطرح شده و به نتیجه رسیده مطرح شود و ما اگر 

گره ای بود باز کنیم.
وی افزود: در این جلسات هیچ اعتباری جابجا و یا تعیین نمی 
شود و نمی توان از دستگاههای دیگر انتظار کمک مالی داشت 
و فقط می توانیم برای استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم 

افزاری ادارات هماهنگی الزم را انجام دهیم.
جمالی پور بیان کرد: اوقات فراغت از موضوعات بسیار مهمی 
است که همه دستگاههای ذیربط باید به آن اهمیت دهند و با 
داشتن برنامه مدون زمینه بهره مندی دانش آموزان از فعالیت 

های تابستانی را مهیا کنند.
وی گفت: هالل احمر، اداره ورزش و جوانان، ارشاد اسالمی 
این  بتوانید  اگر  دارند که  بسیار خوبی  امکانات  و شهرداری 
مجموعه ها راهماهنگ کنید می تواند برای استفاده دانش 

آموزان مورد بهره برداری قرار گیرند.
استاندار قزوین اظهارداشت: منطقه گردشگری کامان و زرشک، 
موزه فرهنگ، بوستان باراجین، کالس های آموزشی و امکانات 
ورزشی جمعیت هالل احمر، فنی و حرفه ای و کالس های 
فرهنگی و هنری ارشاد برای تابستان ظرفیت بسیار مناسبی 
با  استان  جوانان  و  ورزش  اداره  یادآورشد:  پور  است.جمالی 
برگزاری ورزش محالت و مسابقات ورزشی می تواند فضای 
بانشاطی را در تابستان برای دانش آموزان مهیا کند که اوقات 

فراغت مفیدی داشته باشند.
وی اضافه کرد: از شهرداری انتظار داریم با خرید کتب مفید و 
مورد توجه دانش آموزان و توزیع آن در مدارس به غنی سازی 

اوقات فراغت دانش آموزان کمک کند.

مشارکت تمام عیار مردم در انتخابات ، 
سرمایه ای گرانقدر برای میهن

 اسالمی مان است
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، مشارکت 
شدن  تر  سنگین  موجب  را  انتخابات  در  مردم  عیار  تمام 
مسئولیت منتخبین دانست و گفت : برای هر مسلمان و برای 
هر کسی که ایران را دوست دارد ، مشارکت در انتخابات یک 
تکلیف روشن است و نقشی اساسی در سرنوشت کشور دارد 
همچنانکه حضرت امام خمینی )ره( فرمود : میزان رای مردم 
است . وی ضمن دعوت از تالشگران ذوب آهن اصفهان ، دست 
اندرکاران صنعت فوالد و آحاد مردم جهت مشارکت فعال در 
انتخابات پیش رو ، افزود :در این انتخابات ، سرنوشت کشور 
برای چهار سال رقم می خورد که زمان کمی نیست و بدیهی 
است که نباید نسبت به سرنوشت خودمان بی تفاوت باشیم 
. یزدی زاده گفت : حضور فعاالنه در انتخابات توسط مردم ، 
نوعی اتمام حجت با کسانی است که زمام امور اجرایی را عهده 
دار می شوند و بار مسئولیت آنها را نسبت به خواسته ها و 
مطالبات به حق مردم ، سنگین تر می کند لذا با مشارکت تمام 
عیار می توان انتظار بهبود شرایط را داشت . مدیر عامل ذوب 
آهن اصفهان ، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری جهت 
مشارکت حداکثری و ناامید ساختن دشمنان این نظام مقدس 
، اظهارداشت : صرف نظر از گرایشات به حزب ، گروه یا فرد 
خاص ، این مشارکت گسترده است که ارزش بسیاری برای 
میهن اسالمی مان دارد و نه تنها سرنوشت ما بلکه آینده نسل 

های بعدی نیز متاثر از این انتخابات مهم است . 

ذوب آهن اصفهان تندیس زرین 
رضایتمندی مشتری دریافت کرد

در چهارمین اجالس سراسری رضایتمندی مشتری با رویکرد 
نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و جهش 
تولید که از طرف معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، روز ۲5خرداد ماه در سالن همایش رایزن 
دریافت  به  موفق  اصفهان  آهن  ذوب  گردید،  برگزار  تهران 
مذکور  تندیس  گردید.  مشتری  رضایتمندی  زرین  تندیس 
طبق ارزیابی صورت گرفته در رابطه با فعالیتهای انجام شده در 
حوزه مدیریتی و رهبری بازار  و مشتری مداری، برآورده کردن 
مناسب یا فراتر از انتظارات مشتری، میزان رضایت مشتریان و 
ارزیابی آن، فعالیت های بهبود مربوط به رسیدگی به شکایات 
مشتری و ... به ذوب آهن اصفهان اهدا شد .در این اجالس 
که با حضورغفاری، معاون برنامه ریزی و توسعه وزارت راه 
و شهرسازی، جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، رسولی 
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
شرکت راه آهن، پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره وری ایران، 
نیکویی رئیس سازمان گسترش اقتصاد مقاومتی، قوامی معاون 
امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، توانگری 
نماینده مجلس و برخی دیگر از مسئولین برگزار شد، محمد 
رضا کجباف مدیر بازاریابی و فروش داخلی ذوب آهن اصفهان 
تندیس زرین را دریافت نمود.در این رویداد شرکتهای تولیدی 
از قبیل مجتمع فوالد بناب، شرکت سنگ آهن  و صنعتی 
مرکزی ایران، ایران خودرو، بانک صادرات، شرکت مخابرات 

ایران،... تندیس رضایتمندی مشتری دریافت نمودند.

فوالد  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
مبارکه: ممکن است با سیاه نمایی، به 
کاهش امید و خودباوری دامن زده شود 
سعی  مبارکه  فوالد  شرکت  در  ما  اما 
کردیم با این نگاه مقابله کنیم و اجازه 
نخواهیم داد دستاوردهای ملی و اعظم 
شرکت فوالد مبارکه و ماحصل تالش 
کارگران و کارکنان این شرکت دست 
مایه حواشی و نیات پلید حاشیه سازان 

شود. 
شنبه  سه  ظهر  ایراسین،  گزارش  به 
دهه  مناسبت  به  و  خردادماه(   ۲5(
کرامت، مراسم اهداء 1۷ سری جهیزیه 
به نوعروسان کمیته امداد امام خمینی 
مساعدت  با  مبارکه  شهرستان  )ره( 
شرکت فوالد مبارکه با حضور حجت 
االسالم والمسلمین موسوی، امام جمعه 
کمیته  مدیرکل  زارع،  مبارکه،کریم 
امداد امام خمینی)ره(، پروین صالحی، 
در  مبارکه  شهرستان  مردم  نماینده 
نباتی  هادی  اسالمی،  شورای  مجلس 
شرکت  عمومی  روابط  مدیر  نژاد، 
فرماندار  هدایت،  اصغر  مبارکه،  فوالد 
شهرستان، محسن عزیزخانی، جانشین 
سپاه و مقاومت بسیج شهرستان مبارکه 
و برخی دیگر از مسئوالن این شهرستان 
در سالن اجتماعات اداره کمیته امداد 
مبارکه  شهرستان  خمینی)ره(  امام 

برگزار شد.
در این مراسم  هادی نباتی نژاد، مدیر 
مبارکه  فوالد  شرکت  عمومی  روابط 
ضمن تبریک هفته کرامت و تشکر از 
کمیته امداد شهرستان مبارکه در سهیم 
شدن اقدام خیر این شرکت اظهار کرد: 
بدوتاسیس  از  مبارکه  فوالد  شرکت 
تاکنون همواره در راستای منویات مقام 

امیدآفرینی  منظور  به  رهبری  معظم 
های  مسئولیت  ایفای  به  جامعه  در 

اجتماعی پرداخته است.
تحت الشعاع قرارگرفتن دستاوردها با 

هیاهوی رسانه ای
وی افزود: متاسفانه برخالف تاکیدات و 
منویات رهبری، دستاوردهای بزرگترین 
واحد صنعتی کشور با تخریب و پناه 
آوردن به حواشی در قالب انتشار تیزر و 
کلیپ و هیاهوی رسانه ای تحت الشعاع 

قرار گرفته است.
نباتی نژاد با استناد به فرمایشات رهبری 
که از جهش تولید در صنعت فوالد یاد 
کردند، گفت: دستاوردهای نظام مقدس 
جمهوری اسالمی اعم از دریافت مجوز 
واکسن ایرانی کرونا و ثبت رکوردهای 
شایسته  که  آنچنان  تولید  در  متعدد 
است برجسته نمی شود؛ این درحالی 
این  به  کشورها  دیگر  اگر  که  است 
موج  با  یافتند  می  ها دست  موفقیت 

رسانه ای در جامعه بازتاب مثبت پیدا 
می کرد.

نمایی  سیاه  با  دهیم  نمی  اجازه 
دستاوردهای ملی و اعظم شرکت فوالد 

مبارکه زیر سوال برود
وی افزود: ممکن است با سیاه نمایی، 
به کاهش امید و خودباوری دامن زده 
مبارکه  فوالد  شرکت  در  ما  اما  شود 
سعی کردیم با این نگاه مقابله کنیم 
دستاوردهای  داد  نخواهیم  اجازه  و 
و  مبارکه  فوالد  اعظم شرکت  و  ملی 
کارکنان  و  کارگران  تالش  ماحصل 
این شرکت دست مایه حواشی و نیات 

پلید حاشیه سازان شود.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 
با تاکید بر مولفه هایی نظیر امیدآفرینی 
و ایفای مسئولیت اجتماعی در شرکت 
فوالد مبارکه تصریح کرد: با شیوع کرونا، 
این شرکت در قالب کمک های مومنانه 
به یاری جامعه شتافت و امیدواریم آنان 

این  دستاوردهای  تخریب  درصدد  که 
شرکت هستند، مستند صحبت کنند.

 حواشی ما را از مسیر تحقق شعار سال 
و منویات رهبری دور نخواهد کرد

به  سوء  نیت  و  توهین  هرگونه  وی 
موفقیت های شرکت فوالد مبارکه را 
نکوهش کرد و گفت: اجازه نخواهیم داد 
حواشی، ما را از مسیر تالش برای تحقق 
شعار سال و منویات رهبری دور کند و 
از تمام مسئوالن که ما را مورد حمایت 

قرار می دهند تشکر می کنیم.
روز  یک  مبارکه  فوالد  در  خرداد   ۲8

تاریخی را رقم خواهیم زد
حضور  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
در  فوالدمبارکه  کارکنان  حداکثری 
حماسه ای دیگر افزود: ۲8 خردادماه، 
صندوق رای در شرکت فوالد مبارکه 
تالشگر  همکاران  تا  است  شده  دایر 
ما در این شرکت با مشارکت پرشور 

خود، روز تاریخی را رقم زنند.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در مراسم اهداء جهیزیه به نوعروسان کمیته امداد: 

طبق منویات مقام معظم رهبری با سیاه نمایی ها و کاهش امید مقابله می کنیم

استان ها 

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین 
میراث  شهرداری،  همکاری  با  گفت: 
فرهنگی و آموزش و پرورش مشکالت 
و نواقص موزه فرهنگ قزوین را رفع می 
آمورش  شورای  جلسه  سومین  کنیم. 
و پرورش با حضور استاندار قزوین در 
سالن مدیریت بحران استانداری تشکیل 
شد. منوچهر حبیبی در این نشست با 
انتخابات  در  مردم  حضور  از  تشکر 
یک  اسالمی  ایران  مردم  اظهاراشت: 
بار دیگر در انتخابات شگفتی آفریدند 
و برای سی و هفتمین بار در انتخابات 
حاضر شدند و مهر تایید دویباره ای بر 

نظام اسالمی زدند.
این  مشارکت  میزان  کرد:  بیان  وی 
دوره در استان قزوین 5۲.1۴ درصد و 
۴ درصد باالتر از میانگین کشور و 1۰ 
درصد نسبت به انتخابات مجلس بیشتر 
بود که این حضور در شرایط کرونا و 
یم حضور  غربی  های  رسانه  تبلیغات 
کرد:  تصریح  است.حبیبی  ارزشمند 
مردم در روز جمعه نشان دادند که نظام 
و رهبری و کشور را همچنان دوست 
دارند و این مشارکت جای قدردانی و 
تبریک دارد و جشن انقالب را تهنیت 
مسئوالن  امیدواریم  و  گوییم  می 

خدمت  و  باشند  مردم  قدرشناس 
صادقانه را سرلوحه کار خود قرار دهند.

قزوین  استان  انتخابات  ستاد  رئیس 
در  پرورش  و  آموزش  نقش  یادآورشد: 
انتخابات و پای صندوق های رای پر رنگ 
بود و بدنه بزرگ فرهنگی در پای صندوقها 
بودند و برنامه های خوبی برای رای اولی ها 
داشتند.وی بیان کرد: غنی سازی اوقات 
فراغت در شرایطی که بیش از 1۷ ماه 
و  داشته  وجود  جامعه  بر  کرونا  سایه 
دانش آموزان رنگ  مدرسه را ندیده اند 
بسیار اهمیت دارد و ما باید با جدیت 
برای اوقات فراغت برنامه ریزی منسجم 
معموال  گفت:  باشیم.حبیبی  داشته 
تدارک  باز  فضاهای  در  فراغت  اوقات 

در خصوص  نگرانی  و  شود  می  دیده 
کرونا کمتر است لذا باید همه دستگاهها 
همراهی کنند و از ظرفیت شهرداری، 
سایر  و  جوانان  و  ورزش  احمر،  هالل 
نهادها در این طرح بیشتر استفاده شود.

با  کنیم  می  توصیه  اظهارداشت:  وی 
آموزشی  دوره  محالت،  جام   برگزاری 
توسط هالل احمرو استفاده از فضاهای 
ورزشی روباز برنامه های شادی بخشی 
را برای دانش آموزان اجرا کنیم.حبیبی 
دستگاهها  همکاری  میزان  از  افزود: 
یک گزارش داده شود تا اگر الزم بود 
و  گیرد  صورت  بیشتری  هماهنگی 
و  آموزش  شورای  در  احتمالی  موانع 
پرورش مطرح و برطرف شود و ما هم 

آمادگی داریم تا کمک  کنیم با برنامه 
فضای  خوب  و  جامع  و  متنوع  های 
روانی کرونا را کاهش دهیم.وی اضافه 
کرد: موزه فرهنگ یکی از مکان های 
در  وآموزشی  علمی  ارزشمند  بسیار 
استان است که حتما باید در این ایام 
گیرد. قرار  آموزان  دانش  بازدی  مورد 

معاون استاندار قزوین بیان کرئ: در این 
موزه می توانیم تاریخ فرهنگ قزوین را 
به دانش آموزان نشان دهیم و تالش 
زیادی توسط آقای صفایی و همکاران 
جای  که  شده  انجام  فرهنگی  دلسوز 

تقدیر دارد.
فرهنگ  موزه  اظهارداشت:  حبیبی 
قزوین شاید از مکان های نادری است 
که شما از دیدن آن خسته نمی شوید 
فرهنگی  ساله   1۰۰ تاریخ  مرور  با  و 
قزوپین به نشاط خوبی دست خواهید 
یافت لذا توصیه می کنیم دانش آموزان 
دیدن  تابستان  در  موزه  این  از  حتما 
کنند.وی گفت: امیدواریم با مشارکت 
و همکاری میراث فرهنگُی، شهرداری 
و آموزش و پرورش و خیرین  بتوانیم 
برای تکمیل این موزه و رفع نواقص آن 
اقدام کنیم تا در خدمت فرهنگیان و 

دانش آموزان باشد.

سیستانی فرماندار اصفهان در حاشیه 
 : گفت  اصفهان   جمعه  ائمه  نشست 
انتخابات  مقوله مهمی است چرا که در 
هر کشور و هر نظامی  با رفتن به پای 
صندوق های رای می توانند سرنوشت 
خود و مملکتشان را تغییر دهند البته 
کسانی هستند که بدون درک واقعیت 
پاشی  سم  دنبال  به  جامعه  فضای  از 
می  ترسیم  طوری  را  فضا  و  هستند 
کنند که انتخابات  با مشارکت کمتری 
از مردم همراه باشد اما باید مردم را با هر 
گرایش و سلیقه ای که هستند تشویق 
برای  خودشان  تا  کنیم  انتخابات  به 
آینده این مملکت تصمیم بگیرند وی 
افزود :در انتخابات  اخیر 1115 شعبه 
تقریبا ۳۰  که   دارد  رای وجود  اخذ 
تا ۳5 هزار نفر آماده خدمت هستند 
نیروی  و  امکانات  از  زمینه  این  در  و 
انسانی سازمانها و ارگانها نیز  استفاده 
کرده ایم  سیستانی خاظر نشان کرد 
کامپیوتر  و  هویت  احراز  :دستگاه 
و  هستند  برق  به  وابسته  تمام   .... و 
امید است که در روز انتخابات و ۲ روز 

قبل و بعد از انتخابات مشکلی پیش 
قانون  :طبق  ادامه گفت  در  نیاید وی 
با  به همکاری  همه دستگاهها مکلف 
استانداری و فرمانداری هستند اما در 
عنایت  و  لطف  ما شاهد    سالها  این 
ایم  مدیران صنعت برق اصفهان شده 
به حضور  ما  که در هر موقعیتی که 
صحنه  در  ایم  بوده  نیازمند  شان 
بهره  معاون  اقایی  اند.مهندس  بوده 
اقدامات  در خصوص  شرکت  برداری 
انتخابات   روز  برای  گرفته  صورت 
با  الزم  تدابیر  و  ها  :برنامه  گفت 
صورت  اصفهان  فرمانداری  حوزه 

گرفت و لیست کلیه شعب اخذ رای 
این  ما  که  قرار گرفت  اختیارمان  در 
لیست ها را در اختیار 1۰منطقه و 6 
بخش ها قرار دادیم و به برق منطقه 
ای نیز این لیست ها و فرایند اقدامات 
مان داده شد  سناریوی کاملی برای 
ضعیف  فشار  و  ولت  کیلو   ۲۰ برق 
نوشته شد تا در صورتی که برای هر 
بخشی مشکلی پیش آمد در کمترین 
گیرد   صورت  عیب  رفع  ممکن  زمان 
با  هماهنگی  :جلسه  کرد  تاکید  وی 
مدیر عامل و معاونین و مدیران ستادی 
های  آمادگی  و  شد  برگزار  مناطق  و 

الزم برای روزهای اخیر صورت گرفت 
و با حوزه مالی نیز هماهنگ شد که 
نیازرا در اختیار حوزه  تجهیزات مورد 
های اجرا قرار دادند که در صورت نیاز 
موقع  به   بتوانند  عملیات   گروههای 
:پایشی  کرد  تصریح  وی  کنند  عمل 
شد  انجام  ژنراتورها  8دیزل  روی  بر 
هایی  برق  موتورهای  از  آن  درکنار  و 
تامین شد و برای مسافت های زیاد نیز 
دیزل ها را در نظر گرفتیم به طوری 
که در حوزه کوهپایه یکی از دیزل ها 
را  مستقر کردیم و دیگری در جرقویه 
تامین شد .آقایی  خاطر نشان کرد : در 
این انتخابات نقش برق بیش از انتخابات 
رای گیری  باشد چرا که  گذشته می 
انجام می شود  الکترونیکی  به صورت 
و در حوزه فرمانداری و استانداری نیز 
دیزل ژنراتور تعبیه شده است و اکیپ 
های عملیاتی نیز حضور دارند .وی ابراز 
داشت :کلیه مناطق به صورت شیفت 
آماده خدمت رسانی به مردم در جریان 
انتخابات خواهند بود و ۲5 گروه اکیپ 
نیز به صورت آماده باش خواهند بود .

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین: 

تکمیل موزه فرهنگ قزوین نیازمند مشارکت شهرداری و میراث فرهنگی است 

آمادگی همه جانبه برای برقی پایدار و مطمئن در انتخابات



اخبار کوتاه اخبار کوتاه

بخشیده شدن اجاره بهای برخی مستاجرین 
موقوفات در دوران کرونا

معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه 
با بیان اینکه این سازمان در دوران شیوع ویروس کرونا صرفا 
برای کسبه هایی که نتوانستند فعالیت کنند، تخفیفاتی را در 
نظر گرفته است، گفت: این مستاجرین به مدت یک تا دو سال 

مورد طرح بخشودگی قرار گرفته اند. 
به گزارش ایرنا از سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت االسالم 
امراهلل حسنی نیا معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی این سازمان 
اظهار کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه در دوران شیوع ویروس 
و  آئین نامه ها  به  توجه  با  که  کسبه هایی  برای  صرفا  کرونا 
دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا نتوانستند فعالیت 
کنند، تخفیفاتی را در نظر گرفته و لیست این مستاجران احصاء 
شده است.معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و 
امور خیریه افزود: این مستاجرین به مدت یک تا دو سال مورد 
طرح بخشودگی قرار گرفته اند به نحوی که در سال گذشته 
بیش از 11 میلیارد تومان از اجاره بهای مستأجرین موقوفات 

کشور با مجوز نماینده ولی فقیه بخشیده شده است.
حجت االسالم حسنی نیا تاکید کرد: از جمله اقدامات شاخص 
سازمان اوقاف و امور خیریه در دوران مدیریت جدید راه اندازی 
و تشکیل کمیسیون امالک و کمیسیون بهره وری اقتصادی 
موقوفات بوده است که این کمیسیون ها کمک بسیاری در 
شفافیت موضوعات پیرامون وقف داشته اند و از آنجا که همه 
اعضا ستادی سازمان از مسئولین بازرسی، تحقیق، حراست 
این  در  ثبتی  و  حقوقی  اقتصادی،  بهره وری  معاونت های 
کمیسیون ها عضو هستند، این مسئله خود به کم کردن زمان 

صدور مجوزها و تسهیل در کار ارباب رجوع شده است.
وی خاطرنشان کرد: همواره توصیه می کنیم که کارشناسان 
ادارات اوقاف در مواجهه با ارباب رجوع و مراجعه کنندگان آنها 
را راهنمایی و ارشاد کنند که با قوانین وقف به درستی آشنا 
شوند و معتقدیم اگر مردم با قوانین وقف آشنا شوند بسیار 
استقبال می کنند و خیلی سریع مشکالت پیرامون اراضی را 
که در تصرف دارند به صورت منطقی، شرعی و قانونی حل و 

فصل می شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:
نسخه الکترونیک از هدر رفت منابع حوزه 

درمان پیشگیری می کند
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اهمیت نسخه 
الکترونیک گفت: با این طرح امکان کنترل و جلوگیری از هدر 
رفت منابع در حوزه درمان فراهم خواهد شد. از اداره کل روابط 
عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی ساالری در جلسه 
هفتگی پروژه نسخه الکترونیک که با حضور مدیران حوزه های 
درمان و فناوری اطالعات و ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیران 
اظهار داشت:  برگزار شد،  ها  استان  اجتماعی  تأمین  درمان 
همواره با معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
روسای سازمان های مربوطه و بیمه های تکمیلی برای اجرای 
بهتر نسخه الکترونیک جلساتی برگزار می شود که وقفه ای در 

ارائه خدمات به بیمه شدگان اتفاق نیوفتد.
از  یکی  الکترونیک  نسخه نویسی  پروژه  داد:  ادامه  ساالری 
مهمترین اولویت های سازمان تأمین اجتماعی محسوب شده 
و این سازمان با پرداخت منظم و سریع مطالبات مراکز درمانی 
)که از سامانه نسخه الکترونیک استفاده می کنند( پزشکان و 
تمامی مراکز بهداشت و درمان کشور را به استفاده از این سامانه 
پاراکلینیک  درمانی  مراکز  کرد:  تصریح  می کند.وی  تشویق 
دانشگاهی و غیردانشگاهی زمانی که از طریق API یا سامانه 
متمرکز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان 
تامین اجتماعی متصل شوند، در صورتی که دیتایی کامل، 
بی وقفه و پایدار ارائه دهند، مطالبات سال گذشته نیز ظرف 
دو هفته پرداخت می شود.ساالری با اشاره به اینکه نسخه 
الکترونیک به نفع مردم، جامعه پزشکی و درمانگران کشور 
است، اظهار داشت: این طرح، موجب تسهیل کارها و افزایش 

سرعت خدمت رسانی مراکز درمانی به مردم می شود.
بیان  با  همچنین  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
رونمایی خواهد شد،  الکترونیک  نسخه  از  زودی  به  اینکه 
به  اجتماعی  تامین  این کار دفترچه های درمان  با  گفت: 
موارد  جز  به  درمان،  چرخه  در  و  شده  حذف  کامل  طور 
استثنایی، کاغذ پذیرفته نمی شود.در این جلسه تعدادی از 
مدیران حوزه های درمان و فناوری اطالعات سازمان تأمین 
اجتماعی و مدیران درمان تأمین اجتماعی استان ها نیز به 

بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

جانشین رییس کمیته مرکزی بررسی عوارض 
احتمالی تزریق واکسن کرونا منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکامی جانشین 
رییس، دبیر و اعضای کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی 

تزریق واکسن کووید 1۹ را منصوب کرد. 
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وبدا،  سعید نمکی در احکام 
جداگانه ای، قاسم جان بابایی را به عنوان »عضو و جانشین 
رییس کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق واکسن  
کووید 1۹ و دکتر سیدمحسن زهرائی را به عنوان »عضو و دبیر 
کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق واکسن کووید 
1۹منصوب  کرد.وزیر بهداشت همچنین در حکمی علیرضا 
رئیسی، فرید نجفی، محمدرضا شانه ساز، محمدمهدی گویا، 
عاطفه عابدینی،  سجاد رضوی،  محمدتقی نجفی، حمیدرضا 
پورحسینی و  فریدون نوحی را به عنوان اعضای کمیته مرکزی 
بررسی عوارض احتمالی تزریق واکسن کووید 1۹ منصوب کرد.

در متن این حکم خطاب به قاسم جان بابائی آمده است: نظر 
به اینکه واکسیناسیون بعنوان یکی از مهمترین اقدامات جهت 
به  باتوجه  باشد،  انجام می  در حال  بیماری کووید1۹  مهار 
ضرورت بررسی تخصصی عوارض احتمالی تزریق واکسن های 
خارجی و داخلی و با عنایت به تجربیات ارزشمند جنابعالی، 
بعنوان »عضو و جانشین  رییس کمیته مرکزی بررسی عوارض 
احتمالی تزریق واکسن کووید 1۹ منصوب می شوید تا براساس 
داده های میدانی و با همکاری سایر اعضای کمیته و زیر نظر 
اینجانب در خصوص تعیین رابطه علیتی بین واکسیناسیون و 

عوارض آن بررسی الزم را بعمل آورید.
امید است در انجام این مسئولیت خطیر موفق باشید.

در متن حکم سیدمحسن زهرائی نیز آمده است: نظر به اینکه 
واکسیناسیون بعنوان یکی از مهمترین اقدامات جهت مهار 
بیماری کووید 1۹ در حال انجام می باشد، باتوجه به ضرورت 
بررسی تخصصی عوارض احتمالی تزریق واکسن های خارجی 
و داخلی و با عنایت به تجربیات ارزشمند جنابعالی، بعنوان 
»عضو و دبیر کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق 
واکسن کووید 1۹ منصوب می شوید تا براساس داده های 
میدانی و با همکاری سایر اعضای کمیته و زیر نظر اینجانب در 
خصوص تعیین رابطه علیتی بین واکسیناسیون و عوارض آن 
بررسی الزم را بعمل آورید.امید است در انجام این مسئولیت 
خطیر موفق باشید. در سایر متن احکام نیز آمده است: نظر به 
اینکه واکسیناسیون به عنوان یکی از مهمترین اقدامات جهت 
مهار بیماری کووید1۹ در حال انجام می  باشد، باتوجه به 
ضرورت بررسی تخصصی عوارض احتمالی تزریق واکسن  های 
خارجی و داخلی و با عنایت به تجربیات ارزشمند جنابعالی، 
بعنوان »عضو کمیته مرکزی بررسی عوارض احتمالی تزریق 
واکسن کووید 1۹ منصوب می  شوید تا براساس داده  های 
میدانی و با همکاری سایر اعضای کمیته و زیر نظر اینجانب در 
خصوص تعیین رابطه علیتی بین واکسیناسیون و عوارض آن 

بررسی الزم را بعمل آورید.

رئیس انستیتو پاستور :
 واکسن های ایرانی به بازار جهانی راه 

خواهند یافت
علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: فکر می کنم 
واکسن های ایرانی کرونا حتما سهم قابل توجهی از بازار جهانی 
را تصاحب خواهند کرد. بیگلری با حضور در یک برنامه زنده 
تلویزیونی در مورد صادرات واکسن پاستوکووک اشاره کرد و 
افزود: با توجه به سابقه یکصد ساله در تولید واکسن، ثابت 
شدن واکسن ایمن و کارا و موثر بودن در مقابل جهش های 
جدید ، بازار صادراتی برای این واکسن باز خواهد بود.او ادامه 
داد: مجموعه انستیتو پاستور سابقه یکصد ساله در زمینه تولید 
دارد و این مجموعه یکی از قدیمی ترین سازندگان واکسن در 
منطقه و همینطور در دنیا است.بیگلری افزود: ثابت شده که 
این واکسن در سنین 18 تا ۹۰ سال بدون خطر مورد استفاده 
قرار گیرد.رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: در کشور کوبا ۴۴ 
ایران ۲۴ هزار نفر دوز دوم واکسن مشترک  هزار نفر و در 

انستیتو پاستور ایران و کوبا را دریافت کرده اند.
بیگلری گفت: واکسن مشترک انستیتو پاستور ایران و انستیتو 
فینالی کوبا به صورت همزمان در فاز نهایی قرار دارند و در 
کشور کوبا ۴۴ هزار نفر و در ایران هم ۲۴ هزار نفر در 8 شهر 

کشور دوز دوم را دریافت کرده اند.
وی افزود: در یک سال گذشته فناوری واکسن در کشور به اندازه 
۲۰ سال پیشرفت کرد به عبارتی کووید 1۹ با تمام مشکالتش، 

فرصت بی نظیری را برای صنعت واکسن کشور فراهم کرد.

با  تهران  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
اشاره به اینکه در فصل تابستان هر ساله 
شاهد کاهش آمار اهدای خون هستیم 
روزهای  این  در  که  خواست  مردم  از 
گرم با اهدای خون نجات بخش جان 

بیماران باشند. 
محمدرضا مهدی زاده روز دوشنبه در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: درحال 
استان  در  خون  ذخایر  سطح  حاضر 
تهران پایدار است، اما با افزایش گرما 
در روزهای تابستان و همچنین اگر ۲تا 
۳ روز آمار اهدای خون کاهش یابد این 
سطح ذخیره نیز کاهش خواهد یافت 
کننده  نگران  و وضعیت ذخیره خون 

خواهد بود.
حفظ  برای  بنابراین  کرد:  تاکید  وی 
سطح ذخایر خون در استان تهران و 
حفظ پایداری آن نیاز است که اهدای 
اهدا  و  باشد  دایم  صورت  به  خون 
کنندگان خون بخصوص اهدا کنندگان 
مستمر )با سابقه حداقل دو بار اهدای 
خون درسال( و با سابقه، اهدای خون را 
در اولویت برنامه زندگی خود قرار دهند 
و نجات بخش جان بیماران نیازمند به 

خون و فرآورده های آن باشند.
تهران  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
تصریح کرد: موقعیت استان تهران به 
لحاظ تامین خون بسیار حساس و مهم 
بایست خون مورد  است، چرا که می 
درمانی  مرکز  و  بیمارستان  نیاز 16۳ 
در تهران تامین شود و تهران باالترین 

درخواست برای خون در کشور را دارد.
مهدی زاده با اشاره به عمر کوتاه و سه 
این  به  روزه پالکت گفت: کسانی که 
فرآورده خونی نیاز مبرم پیدا می کنند 
سرطان  یا  انعقادی  مشکالت  معموال 
دارند و در صورت کمبود این فرآورده 
همکاران انتقال خون با تماس و فراخوان 
اهدا کنندگان و دریافت مستقیم پالکت 

این نیاز را رفع می کنند.
مزمن  های  بیماری  به  اشاره  با  وی 
آن  های  فرآورده  و  به خون  نیازمند 
مثل تاالسمی و هموفیلی و سرطان و 
حجم باالی جراحی هایی که در مراکز 
درمانی استان تهران انجام می شود، 
استان  در  خون  ذخایر  کرد:  تاکید 
تهران با توجه به شرایط موجود بسیار 
شکننده است و شهروندان تهرانی در 
کمک به همشهریان و هموطنان خود 
پایدار ذخایر خونی  و حفظ وضعیت 

شهروندان  از  زاده  کنند.مهدی  اقدام 
تهرانی خواست با اهدای خون جلوی 
به  و  بگیرند  را  خون  ذخایر  کاهش 
در  و  کنند  کمک  بیماران  درمان 
شرایط عادی در تهران روزانه 15۰۰ 
تا 16۰۰واحد خون اهدا و بین  مرکز 
درمانی و بیمارستانی توزیع می شودو 
تمام تالش ما و همکاران، تامین خون 
سالم و کافی برای بیماران بستری در 
بیمارستان و مرکز درمانی در پایتخت 

است.
مدیرکل انتقال خون استان تهران ادامه 
و  کرونا  ویروس  گسترده  شیوع  داد: 
ایجاد نگرانی های زیاد در جامعه، یکی 
آمارهای  کاهش  در  جدی  دالیل  از 
که  است  مردم  اهدای خون  و  حضور 
برای از بین بردن نگرانی ها، بارها اعالم 
کرده ایم که مراکز اهدای خون به دلیل 
در  بهداشتی،  های  نامه  شیوه  رعایت 

باالترین سطح سالمت قرار دارد و البته 
مراقبت از سالمت اهداکنندگان خون، 

وظیفه اصلی ما بوده و خواهد بود.
وی ضمن اشاره به نقش مردم در نجات 
و زندگی بخشیدن به بیماران نیازمند به 
خون افزود: حضور مستمر مردم به طور 
خاص در این روزهای سخت می تواند 
بهترین و شیرین ترین لحظه ها را در 
نظام سالمت بسازد زیرا چشم بیماران، 
منتظر اهدای خون مردم و رساندن این 
آن  رنجور  بدن  به  بخش  حیات  مایه 

هاست.
مهدی زاده با تشویق مردم به اهدای 
خون گفت: واقعا در این روزها، بیش از 
همیشه به مهربانی و وفاداری مردم نیاز 
داریم و امیدواریم در کنار سختی ها و 
تلخی های کرونا، شاهد صحنه های پر 
از عشق و زندگی در مراکز اهدای خون 
باشیم و باید از مردم عزیز تشکر کنم که 
هر وقت شرایط سخت می شود، با همه 

توان و انگیزه به میدان می آیند.
وی افزود: اهدا کنندگان خون در استان 
تهران با مراجعه به مراکز  انتقال خون 
http://www.  استان تهران به نشانی

انتقال  6مرکز  در  توانند  می   tbtc.ir
کنند  اهدا  و خون  یابند  خون حضور 
و یا اینکه به منظور جلوگیری از اتالف 
وقت با مراجعه به این نشانی و با مراجعه 
به سامانه نوبت دهی اینترنتی، مکان و 
زمان مورد نظر خود برای اهدای خون 

را دریافت کنند.

رییس شبکه بهداشت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: تزریق 
علیه کرونا  واکسیناسیون  مرحله دوم 
برای افراد باالی ۷۰ سال متوقف نشده 
و از طریق پیامک یا تماس تلفنی مراکز 

بهداشت مربوطه اعالم می شود. 
جعفر صادق تبریزی در گفت و گو با 
خبرنگار بهداشت و سالمت ایرنا افزود: 
مراقب سالمت یا بهورز مراکز بهداشتی 
با افراد باالی ۷۰ سال که مرحله اول 
واکسن علیه کرونا را تزریق کرده اند و 
جاماندگان این گروه سنی برای تزریق 
واکسن تماس می گیرند،  از مردم می 
خواهیم بدون اطالع به مراکز بهداشتی 

مراجعه حضوری نداشته باشند.
دوز  میلیون  یک  داشت:  اظهار  وی 
واکسن علیه کرونا هفته گذشته وارد 
کشور شده و تا پایان هفته یک میلیون 
نگرانی  وارد می شود و جای  نیز  دوز 
واکسن  خاطر  آسایش  با  افراد  نیست 
خواهند زد، همچنین هر فردی که در 
مرحله اول هر نوع واکسنی تزریق کرده 
باشد، همان نوع  را نیز در مرحله دوم 

دریافت می کند.
تبریزی ادامه داد: سیاست نظام سالمت 
کشور آن است که افراد یک نوع واکسن 

را در مراحل اول و دوم تزریق کنند در 
حالیکه کشورهای دیگر چنین نیست و 
از انواع مختلف واکسن علیه کرونا در 
۲ مرحله استفاده می کنند که عارضه 

چندانی نیز ندارد.
بهداشت  وزارت  در  مسوول  مقام  این 
تزریق  نگران  مردم  کرد:  خاطرنشان 
بیماران  و  نباشند  کرونا  علیه  واکسن 
خاص نیز تعدادی از آنها این واکسن را 
دریافت کرده اند و برخی دیگر تا پایان 

تیرماه آن را تزریق می کنند.
آغاز واکسیناسیون برای مشاغل سخت 

مانند خبرنگاران از اول مردادماه

های  گروه  برای  تبریزی،  گفته  به 
مشاغل سخت مانند خبرنگاران نیز از 
اول مردادماه واکسیناسیون علیه کرونا 
آغاز می شود و نحوه ثبت نام آنها نیز 

بزودی اعالم خواهد شد.
ایرانی  واکسن  کرد:  خاطرنشان  وی 
وارد  انبوه  حجم  با  بزودی  نیز  برکت 
چرخه سبد واکسن جمهوری اسالمی 
ایران قرار خواهد گرفت تا همه افراد در 

برابر بیماری کرونا واکسینه شوند.
 ۴ کنون  تا  بهداشت،  وزارت  گفته  به 
میلیون و ۳۷۴ هزار و ۷۲۹ نفر دوز اول 
واکسن کرونا و ۹۰6هزار و 5۴6 نفر نیز 

دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به 5 
میلیون و ۲81 هزار و ۲۷5 دوز رسیده 

است.
طی روزهای اخیر برخی شهروندان که 
کرونا،  واکسن  اول  دوز  تزریق  از  پس 
افتاده،  تاخیر  به  آنها  دوم  دوز  تزریق 
پرسش های را در این خصوص مطرح 

کرده بودند.
هفته گذشته یک میلیون دوز واکس 
کرونا وارد کشور شد و به گفته مقامات 
هالل احمر قرار است یک میلیون دوز 

دیگر نیز به کشور برسد.

مدیرکل انتقال خون استان تهران:

اهدای خون را در تابستان فراموش نکنید

رییس شبکه بهداشت وزارت بهداشت اعام کرد:

اعالم تزریق واکسن کرونا از طریق پیامک یا تماس تلفنی
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آگهی حصروراثت
علی منصوری به شماره شناسنامه8۹۴  به شرح دادخواست به کالسه ۳65-1۴۰۰ از این دادگاه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تاج سلطان پوردیان به شماره شناسنامه5۲۹ در 

1۳۹۲/8/1۷قامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر است به: 
1- علی منصوری به شماره شناسنامه8۹۴ - نسبت با متوفی : فرزند

۲- فاطمه منصوری به شماره شناسنامه1- نسبت با متوفی : فرزند
۳- فریده منصوری به شماره شناسنامه ۹85 - نسبت با متوفی : فرزند
۴- محمد رضا منصوری به شماره شناسنامه 1  نسبت با متوفی : فرزند
5- مریم منصوری به شماره شناسنامه  1۰۹۷  نسبت با متوفی : فرزند

6- معصومه منصوری به شماره شناسنامه    5۹۲ نسبت با متوفی : فرزند
۷- ملوک منصوری به شماره شناسنامه 8۰۹5 - نسبت با متوفی : فرزند
8- مرجان منصوری به شماره شناسنامه 1۰۹6 نسبت با متوفی : فرزند 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم 

و اال گواهی صادر خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود

آگهی حصروراثت
سوسن خادمی به شماره شناسنامه8۳6   به شرح دادخواست به کالسه ۳6-1۴۰۰ از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان گل طال خادمی به شماره شناسنامه ۴8۰در تاریخ 1۳۹5/۹/۲ اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم 

منحصر است به: 
1- یوسف خادمی به شماره شناسنامه1۳۴۴6 - نسبت با متوفی : فرزند ۲-سیمین  خادمی به شماره شناسنامه885 - نسبت با متوفی : 
فرزند ۳- مرحوم صارم خادمی به شماره شناسنامه ۲  - نسبت با متوفی : فرزند ۴- فاطمه خادمی به شماره شناسنامه  ۴1۷ نسبت با متوفی : 
فرزند 5-سوسن خادمی به شماره شناسنامه  8۳6  نسبت با متوفی : فرزند 6-علی خادمی به شماره شناسنامه    8۳6 نسبت با متوفی : فرزند 

۷- احتشام خادمی به شماره شناسنامه ۷6۹- نسبت با متوفی : فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود

آگهی حصروراثت
ابراهیم قائد رحمت  فرزند حسین به شماره شناسنامه  به شرح دادخواست به کالسه۳۳1-1۴۰۰  از این 
دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین قائد رحمت به شماره 

شناسنامه۹۹ در تاریخ 1۳۹۷/۴/15  اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر است به: 
1- رقیه احمدوند به شماره شناسنامه ۲- نسبت با متوفی : همسر

۲-ابراهیم قائد رحمت  به شماره شناسنامه۹ - نسبت با متوفی : فرزند
۳- غالمحسین قائد رحمت  به شماره شناسنامه  ۷ - نسبت با متوفی : فرزند

۴-محمدرضا  ب قائد رحمت  ه شماره شناسنامه   5۰۲نسبت با متوفی : فرزند
5-زهرا قائد رحمت  به شماره شناسنامه  5۰۳ نسبت با متوفی : فرزند

6- کبرا قائد رحمت  به شماره شناسنامه  5۲5   نسبت با متوفی : فرزند
۷- لیال قائد رحمت  به شماره شناسنامه 5۳1- نسبت با متوفی : فرزند

8- معصومه قائد رحمت  به شماره شناسنامه 5۳۰- نسبت با متوفی : فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم 

و اال گواهی صادر خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود

آگهی حصروراثت
حجت اله قائد رحمتی به شماره شناسنامه1۰1۰   به شرح دادخواست به کالسه ۳۰8-1۴۰۰  از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان صید علی قائد رحمتی  به شماره شناسنامه۳ در تاریخ 1۳88/۷/1۴ اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر است به: 
1-حجت اله قائد رحمتی  به شماره شناسنامه 1۰1۰- نسبت با متوفی : فرزند ۲- هژیر قائد رحمتی به شماره شناسنامه 1۰11- نسبت با متوفی : فرزند ۳-رضا قائد 
رحمتی به شماره شناسنامه  1۰8۲- نسبت با متوفی : فرزند ۴-احمد قائد رحمتی به شماره شناسنامه  ۴66 نسبت با متوفی : فرزند 5-محمد  قائد رحمتی به شماره 
شناسنامه  1۳5۲  نسبت با متوفی : فرزند 6-مهدی قائد رحمتی به شماره شناسنامه   ۴۲1۰61۷5۹8  نسبت با متوفی : فرزند ۷-ماه طال  قائد رحمتی به شماره 
شناسنامه  ۷6۹- نسبت با متوفی : فرزند 8-فرخ قائد رحمتی به شماره شناسنامه ۴۰۷۳15۹۷۰۴- نسبت با متوفی : فرزند ۹- فاطمه قائد رحمتی به شماره شناسنامه 

۴۲1۰۴۹6618 - نسبت با متوفی :فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود

آگهی حصروراثت
کبری ساالروند به شماره شناسنامه ۷۳۰ به شرح دادخواست به کالسه۳1۷-1۴۰۰  از این 
دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهر ساالروند  به 
شماره شناسنامه ۷۳۲ در تاریخ1۴۰۰/۲/11  اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم 

منحصر است به: 
1- مهدی ساالروند به شماره شناسنامه ۴۲1۰۴8۴۷۳۳- نسبت با متوفی : فرزند
۲- حسین ساالروند به شماره شناسنامه۴۲1۰11۷15۳- نسبت با متوفی : فرزند
۳-علی ساالروند به شماره شناسنامه ۴۲1۰۲۷۰۲۰۲  - نسبت با متوفی : فرزند
۴-زینب ساالروند به شماره شناسنامه  ۴۲1۰۰۰۰681 نسبت با متوفی : فرزند

5-معصومه ساالروند به شماره شناسنامه  8۹  نسبت با متوفی : فرزند
6-کبری ساالروند به شماره شناسنامه   ۷۳۰  نسبت با متوفی : همسر 
۷- عبداله ساالروند به شماره شناسنامه ۳8۳ - نسبت با متوفی : فرزند 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 

ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود
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وزیر میراث فرهنگی:
سند اجتماعی کردن یگان حفاظت 

میراث فرهنگی و میراث بانان تدوین شود
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تدوین سندی 
برای اجتماعی کردن یگان حفاظت میراث فرهنگی و میراث بانان 
را ضروری دانست و تاکید کرد: برای حفاظت الکترونیکی آثار 

فرهنگی باید از تکنولوژی های روز دنیا استفاده شود. 
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، آیین تکریم سردار 
امیر رحمت اللهی فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و معارفه سردار سرتیپ دوم پاسدار 
حسن مهری با حضور علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، 
توسعه  معاون  خیاطیان  محمد  صنایع دستی،  و  گردشگری 
مدیریت و منابع همچنین مدیران ستادی )۳۰خرداد(در سالن 
اجتماعات وزارتخانه و حضور ویدئو کنفرانسی فرماندهان یگان 

حفاظت میراث فرهنگی 18 استان کشور برگزار شد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این مراسم 
با تبریک پیروزی با شکوه ملت بزرگ ایران در عرصه انتخابات 
گفت: با وجود تبلیغات منفی دشمنان و شرایط اقتصادی ناشی 
از تحریم حداکثری که در تاریخ کشور نمونه آن را نداشتیم، 
مردم با حضور خود نشان دادند که پشتیبان نظام و کشور 
هستند و باید از آن ها سپاسگزاری کرد. انتخابات به کشور و 
ملت بزرگ ایران بر می گردد و تمام این موضوعات در موضوع 

میراث فرهنگی جمع  می شود.
و  است  ملت  هویت  میراث فرهنگی  موضوع  افزود:  مونسان 
فقط تاریخی و ملی نیست، بلکه دینی و مذهبی هم هست. 
کشوری با پیشینه تاریخی پرافتخار داریم که میراث فرهنگی 
اتکا و فخر ما در دنیا  نقطه  ارزشمند و گرانبها است و  آن 

محسوب می شود.
وی تصریح کرد: میراث فرهنگی در همه جای دنیا به ویژه 
کشور ما یکی از مولفه های امنیت ملی محسوب می شود که 
موجب همبستگی بین اقوام شده است. وظیفه ما این است از 
این میراث که گذشتگان به خوبی آن را حفظ کردند، نگهداری 

کنیم و به غنای آن بیافزاییم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: هر 
شی  تاریخی که از کشور خارج یا تخریب می شود در حقیقت 
یک قطعه از تاریخ کشور از بین می رود. در موزه ها تنها اشیا 
را به نمایش نمی گذاریم، بلکه تاریخ را نیز روایت می کنیم، در 
تمام موزه های دنیا در کنار نمایش آثار، اسناد تاریخی را نیز به 

نمایش می گذارند.
مونسان ادامه داد: موزه ها نمایشگر تاریخ یک ملت هستند در 
حقیقت حفاظت از اشیا در ابنیه تاریخی، حفاظت از هویت 
کشور و ملت است. مأموریت به این بزرگی را به تنهایی  یگان 
حفاظت میراث فرهنگی نمی تواند انجام دهد و بر عهده نیروی 

انتظامی  است.
 وزیر میراث فرهنگی عنوان کرد: انتخاب سردار حسن مهری 
انتخاب مناسب و شایسته ای بود و از سردار حسین اشتری 
فرمانده نیروی انتظامی و سردار مهدی معصوم بیگی رئیس 
پلیس پیشگیری ناجا برای این انتخاب تشکر می کنم. یگان 
حفاظت میراث فرهنگی بدون پشتیبانی نیروی انتظامی قطعا 
عملکرد باالیی نخواهد داشت.مونسان گفت: بیش از یک میلیون 
سایت تاریخی شناخته شده در کشور وجود دارد اگر برای هر 
سایت یک مأمور در سه شیفت در نظر بگیریم نیازمند سه 
میلیون نفر هستیم و این امکان پذیر نیست، مأموریت سختی 
بر عهده یگان حفاظت میراث فرهنگی برای حفاظت از این همه 
آثار تاریخی کشور قرار دارد که خوشبختانه با عالقه قلبی که 
نیروهای یگان حفاظت نسبت به موضوع میراث فرهنگی دارند 

با وجود تمام مشکالت از عهده آن بر می آیند.
او افزود: چهار سال در خدمت سردار رحمت الهی بودم به 
جز خوبی چیزی از ایشان ندیدم، فرمانده با اخالق، خوش 
او  سبک مدیریت جدید و  فکر و مقتدری بودند، در دوره 
تحوالت خوبی در یگان حفاظت میراث فرهنگی ایجاد شد و 
باید از ارتقای نوع فرم و رفتار و باال بردن انگیزه نیروهای یگان 

حفاظت تقدیر کرد.
سرمایه های  جزو  الهی  رحمت  سردار  کرد:  بیان  مونسان 
ارزشمند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
از  به سهم خود  نشنیدم.  گله ای  او  از  وقت  هیچ  و  بودند 
تالش های او تشکر می کنم. به لحاظ قانونی سردار رحمت 
نبود.وزیر  ایشان  از  دعوت  امکان  و  شدند  بازنشسته  الهی 
اظهار کرد: جا  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان ها  میراث فرهنگی  حفاظت  یگان  فرماندهان  از  دارد 
که همواره پرتالش هستند تشکر کنم و برای آن ها آرزوی 

موفقیت دارم.«

بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم شانگهای:
حتی رویای جایزه گرفتن در جشنواره 

شانگهای را هم نداشتم
شانگهای،  فیلم  مرد جشنواره  بازیگر  بهترین  ِشکری  پویان 
با بیان اینکه حتی رویای جایزه گرفتن در این جشنواره را 
هم نداشتم، گفت: احساس خوش جایزه گرفتن از جشنواره 

شانگهای را برای همه هم سن و سال های خودم آرزو دارم. 
پویان ِشکری بازیگر فیلم مسیر معکوس به کارگردانی ابوالفضل 
جلیلی که جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازی در این فیلم 
از بیست وچهارمین جشنواره فیلم شانگهای دریافت کرد در 
گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، اظهار داشت: پدرم مغازه 
سوپرمارکت در شهرک صنعتی ساوه دارد و یک روز که آقای 
ابوالفضل جلیلی برای خرید به مغازه ما آمده بود من را دید و 

پیشنهاد بازی در فیلم مسیر معکوس را به من داد.
وی با بیان اینکه تا قبل از این دیدار نه فیلم بازی کرده بودم و 
نه سودای بازیگری داشتم، افزود: آقای جلیلی را نمی شناختم 
وقتی پیشنهاد بازی داد با خانواده مشورت کردم و پذیرفتم و 

درنهایت شدم بازیگر نقش اول فیلم مسیر معکوس.
ِشکری درباره اینکه بعد از بازی در این فیلم پیشنهادی داشته 
است یا خیر؟ توضیح داد: متاسفانه از زمان آماده شدن فیلم 
کرونا نیز به ایران آمده و مسیر معکوس تنها چند نمایش در 
جشنواره فیلم کودک اصفهان آن هم بسیار محدود داشته و 

تقریبا کسی فیلم و بازی من را ندیده است.
متولد سال  اینکه  به  اشاره  با  اهل ساوه  نوجوان  بازیگر  این 
1۳8۰ و ۲۰ ساله است، گفت: بعد از گرفتن این جایزه ممکن 
است بهتر در میان کارگردانان شناخته شوم و اگر فیلم هم در 
سینماها نمایش داده شود امیدوارم که اتفاق خوبی در حوزه 

بازیگری برایم بی افتد.
در  به جایزه گرفتن  رویاهایم هم  در  تاکید کرد: حتی  وی 
جشنواره فیلم شانگهای فکر نکرده بودم برای همین برایم 
خیلی لذت بخش است و آروز می کنم همه  نوجوانان و جوانان 
هم سن و سال من که چنین سودایی دارند به آرزوی خود 
برسند.ِشکری گفت: از طریق آقای ابوالفضل جلیلی کارگردان 
فیلم مسیر معکوس مطلع شدم که این جایزه را برده ام و با 
توجه به اینکه جشنواره هیچ میهمان خارجی نداشته پیام 
تصویری برایشان فرستادم ولی واقعا دوست داشتم در جشنواره 

حضور پیدا می کردم.
این بازیگر سینما درباره الگوی بازیگری اش نیز توضیح داد: 
در میان بازیگران ایرانی به نوید محمدزاده عالقه زیادی دارم 
و عموما فیلم هایش را دنبال می کنم در میان بازیگران خارجی 

هم کیلین مورفی بازیگر مورد عالقه ام است.
فیلم مسیر معکوس  بازی در  از  بعد  وی خاطرنشان کرد: 
مغازه  در  پدر  به  کمک  یعنی  قبلی ام  فعالیت  همان  به 
خیلی  فیلم  آن  کنار  در  اما  هستم  مشغول  سوپرمارکتی 
بیشتر می بینم و سعی می کنم سینما را عمیق تر و دقیق تر 

دنبال کنم و بیاموزم.
مسیر معکوس به چالش چند جوان در جامعه امروز ایران برای 
ساخت فیلم و ورود به جرگه سینماگران جوان می پردازد. در 
آن عالوه بر پویان ِشکری، مسعود ناجی و مهدیار اصغری به 

عنوان بازیگران اصلی ایفای نقش کرده اند.
مسیر  فیلم  با  امسال  که  جلیلی  ابوالفضل  ایرنا،  گزارش  به 
معکوس تنها نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه اصلی 
بیست و چهارمین جشنواره فیلم شانگهای بود، موفق به کسب 
جایزه جام طالیی بهترین کارگردانی شد و پویان شکری نیز 
برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره را به 

خود اختصاص داد.
در بخش پانورامای جشنواره فیلم شانگهای نیز خورشید ساخته 
مجید مجیدی و  دشت خاموش ساخته احمد بهرامی، داستان 
دست انداز ساخته کمال تبریزی در اولین حضور جهانی اش، 
بی سر ساخته کاوه سجادی حسینی، باریکه ساخته عبدالرضا 
کاهانی، مجبوریم ساخته رضا درمیشیان،  پسران دریا از افشین 
هاشمی و درخت گردو ساخته محمدحسین مهدویان حضور 
یافتند.انیمیشن نهنگ سفید ساخته امیر مهران در بخش فیلم 
های کوتاه پانوراما و  مایا به کارگردانی جمشید مجددی و 
آنسون هارتفورد و محصول ایران و انگلستان هم در بخش 

مستند پانوراما به روی پرده رفت.
شانگهای  جشنواره  جاده  و  کمربند  فیلم  هفته  بخش  در 
ریاحی  آرمان  ساخته  سوراخ  یک  در  روباه  فیلم های  هم 
اتریش و شنای پروانه ساخته محمد کارت به  و محصول 
نمایش گذاشته شدند.بیست و چهارمین دوره آن از 11 تا 
۲۰ ژوئن )۲1 تا ۳۰ خراد( در چین برگزار می شود و چند 
فیلم ایرانی دیگر نیز میهمان این جشنواره سینمایی بودند.

نام آشنای  کارگردان  ابوالفضل جلیلی، 
از دریافت جایزه  ایران، پس  سینمای 
فیلم  جشنواره  کارگردانی  بهترین 
معکوس«  »مسیر  گفت:  شانگهای، 
برای  گفتند  اما  گرفت؛  اکران  مجوز 
 5 باید  هنروتجربه  گروه  در  نمایش 
دقیقه از فیلم حذف شود که من هم 
پس  جلیلی  ابوالفضل  نکردم.  قبول 
کارگردانی  بهترین  جایزه  دریافت  از 
گفت وگو  در  شانگهای  فیلم  جشنواره 
با خبرنگار فرهنگی ایرنا، درباره اینکه 
مسیر معکوس چه زمانی در ایران اکران 
خواهد شد، اظهار داشت: خبر دریافت 
مجوز اکران فیلم تقریبا دو ماه پیش 
رسانه ای شد. برای نمایش آن هم به 
من گفتند با گروه هنر و تجربه مذاکره 
کنم. البته خیلی راضی به اینکار نبوده و 
معتقد بودم همین که سی دی فیلم را 
توزیع کنیم تا مردم ببینند کافی است.

گروه  با  مذاکره  از  بعد  افزود:  وی 
هنروتجربه که ظاهراً دوستان از فیلم 
خیلی هم خوششان آمده بود، گفتند 
باید چند اصالحیه کوچک انجام دهیم 
که شامل حذف حدود 5 دقیقه از فیلم 
می شود و اتفاقا به اعتقاد من بخش 
مهمی از قصه است و من هم مخالفت 
کردم.جلیلی تاکید کرد: برای خودم هم 
اکران  است، چطور مجوز  جای سوال 
صادر شده اما برای نمایش آن می گویند 
چند اصالحیه دارد. بنابراین من هم از 

اکران فیلم منصرف شده ام.
سینما  کارگردان  و  نویسنده  این 
این  فعالیت های  درباره  همچنین 

ساخت  حال  در  گفت:  خود  روزهای 
فیلم جدیدی با عنوان داد هستم که 
یک  زندگی  داستان  آثارم  اغلب  مثل 

نوجوان را روایت می کند.
برای  بود  قرار  البته  داد:  ادامه  جلیلی 
ساخت این فیلم، بنیاد سینمایی فارابی 
کمک مالی کند که محقق نشد. البته 
و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز 
قرار  هنر  اعتباری  صندوق  و  تجربی 
است به ساخت این فیلم کمک کنند 
این کمک ها هم هنوز عملی نشده اما از 
آنجا که  با عوامل هماهنگ کرده بودم 
تولید  پیش  مشغول  صحنه  سر  االن 
هستیم تا به زودی فیلمبرداری را شروع 
افزود:  حافظ،  فیلم  کارگردان  کنیم. 
درباره دریافت جایزه جشنواره شانگهای 
به  داد:  توضیح  خود  ویدئویی  پیام  و 
دلیل شیوع کرونا جشنواره در این دوره 
هیچ مهمان خارجی نداشت و من هم 
در پیام خود تاکید کردم دنیای امروز 
نیاز به همدلی دارد. امیدوارم عالوه بر 

داوران، تماشاگران جشنواره هم فیلم 
من را دوست داشته باشند. خوشحالم 
و امیدوار از اینکه در کنار فیلم سازان 

چینی یک روز فیلمی انسانی بسازیم.
کارگردان فیلم سینمایی رقص خاک 
در پایان خاطرنشان کرد: عالوه بر پویان 
ِشکری که جایزه بهترین بازیگر را در 
جشنواره فیلم شانگهای گرفت بازیگران 
دیگری در فیلم حضور داشتند که کمتر 
نامشان دیده شده ولی تالش بسیاری 
پارسا  از جمله  داشته اند  فیلم  این  در 
رستگار،  وحید  ذره،  مهدی  پوالدوند، 
مهدی عظیمی و محمدحسین سپنج 

که از همه آنها نیز تشکر می کنم.
مسیر معکوس به چالش چند جوان در 
فیلم  ساخت  برای  ایران  امروز  جامعه 
جوان  سینماگران  جرگه  به  ورود  و 
می پردازد. در آن عالوه بر پویان ِشکری، 
مسعود ناجی و مهدیار اصغری به عنوان 

بازیگران اصلی ایفای نقش کرده اند.
که  جلیلی  ابوالفضل  ایرنا،  گزارش  به 

تنها  معکوس  مسیر  فیلم  با  امسال 
نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه 
اصلی بیست و چهارمین جشنواره فیلم 
جایزه  کسب  به  موفق  بود،  شانگهای 
شد  کارگردانی  بهترین  طالیی  جام 
و پویان شکری نیز برای بازی در این 
فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره 
بخش  داد.در  اختصاص  خود  به  را 
پانورامای جشنواره فیلم شانگهای نیز 
خورشید ساخته مجید مجیدی و دشت 
خاموش ساخته احمد بهرامی،  داستان 
تبریزی  کمال  ساخته  انداز  دست 
سر  بی  اش،  جهانی  حضور  اولین  در 
ساخته کاوه سجادی حسینی، باریکه 
مجبوریم  کاهانی،  عبدالرضا  ساخته 
ساخته رضا درمیشیان،  پسران دریا از 
افشین هاشمی و درخت گردو ساخته 

محمدحسین مهدویان حضور یافتند.
امیر  ساخته  سفید  نهنگ  انیمیشن 
مهران در بخش فیلم های کوتاه پانوراما 
و  مایا به کارگردانی جمشید مجددی 
و آنسون هارتفورد و محصول ایران و 
انگلستان هم در بخش مستند پانوراما 

به روی پرده رفت.
و جاده  فیلم کمربند  در بخش هفته 
جشنواره شانگهای هم فیلم های روباه 
در یک سوراخ ساخته آرمان ریاحی و 
محصول اتریش و شنای پروانه ساخته 

محمد کارت به نمایش گذاشته شدند.
بیست و چهارمین دوره آن از 11 تا ۲۰ 
ژوئن )۲1 تا ۳۰ خراد( در چین برگزار 
نیز  ایرانی دیگر  فیلم  و چند  می شود 

میهمان این جشنواره سینمایی بودند.

 انجمن سواد رسانه ای ایران در پیامی 
و  االسالم  حجت  انتخاب  تبریک  با 
به  رییسی  ابراهیم  سید  المسلمین 
بر  منتخب،  جمهوری  رییس  عنوان 
آمادگی این نهاد برای همکاری با وی 
در جهت تحقق بیانیه گام دوم انقالب 

اسالمی تاکید کرد. 
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روابط 
ایران،  رسانه ای  سواد  انجمن  عمومی 
در پیام اعضا و هیات مدیره این انجمن 
خطاب به حجت االسالم و المسلمین 
سید ابراهیم رییسی آمده است: انتخاب 
شایسته جنابعالی به  عنوان هشتمین 
رئیس جمهوری اسالمی ایران با پشتوانه 
آرای ملت شریف، سرفراز و غیور ایران 
اسالمی، در شرایط جنگ نابرابر رسانه 
ای کشورهای غربی و عربستان سعودی 
علیه ملت ایران، به  محضر رهبر فرزانه 
انقالب اسالمی تبریک و تهنیت عرض 
می کنیم و به نمایندگی از جامعه سواد 
رسانه ای کشور برایتان در این جایگاه 
خطیر توفیق خدمت رسانی و پیشرفت 
و آبادانی این مرز پرگوهر را از درگاه ایزد 

سبحان مسئلت داریم. 
ایران  ای  رسانه  سواد  انجمن  اعضای 

تاکید کردند: آنچه به وضوح  ادامه  در 
و  آگاهانه  مشارکت  است  نمایان 
هوشمندانه مردم فهیم و زمان شناس 
دوره  سیزدهمین  در  اسالمی  ایران 
اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
و  فریبکارانه  تبلیغات  خالف  بر  ایران 
از  نشانی  معاند  رسانه های  اغواگرایانه 
و  ایران  ملت  ای  رسانه  سواد  افزایش 
نمادی از پیروزی درایت و بصیرت بر 

جهل و گمراهی بود. 
ای  رسانه  سواد  انجمن  مدیره  هیات 
ضرورت  بر  تاکید  با  ادامه  در  ایران 
و  اقشار  تمام  ای  رسانه  سواد  افزایش 
گروه ها اعالم کردند: توسعه فرهنگی و 

رسانه ای برای تعالی آرمان های انقالب 
اسالمی و تحقق رهبر معظم انقالب در 
است  انقالب ضرورتی  دوم  گام  بیانیه 
که برای دستیابی به آن انجمن سواد 
رسانه ای ایران آمادگی دارد با حمایت 
ظرفیت های  تمام  سیزدهم  دولت 
انسانی، علمی و فکری خود را بسیج 
کند.به گزارش ایرنا، سیزدهمین دوره 
و ششمین  ریاست جمهوری  انتخابات 
دوره شوراهای اسالمی شهر، روستا و 
دوره  پنجمین  میاندوره ای  و  عشایری 
دوره  یازدهمین  و  رهبری  خبرگان 
مجلس شورای اسالمی روز جمعه ۲8 

خردادماه برگزار شد.

سید  ریاست جمهوری،  انتخابات  در 
و  میلیون   1۷ با  رییسی  ابراهیم 
به  مردم  رای   ۳۴5 و  هزار   ۹۲6
منتخب  جمهوری  رییس  عنوان 

ایران انتخاب شد.
اطالعاتی  و  ای  رسانه  سواد  انجمن 
ملی  نهاد  مردم  سازمان  یک  ایران، 
خصوصی،  بخش  فعاالن  عضویت  با 
سواد  حوزه  در  دانشگاهی  و  دولتی 
رسانه ای است که در حوزه آموزش، 
رادیویی،  سازی  برنامه  پژوهش، 
تلویزیونی و سینمایی، تولید محتوای 
فرهنگی و اجتماعی با مضمون سواد 
مدارس،  بندی  رتبه  و  ای  رسانه 
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات 
از  ایران  کشور  پژوهشی  و  آموزشی 
سواد  موضوع  به  توجه  میزان  نظر 

رسانه ای فعالیت می کند.
این انجمن هر ساله نسبت به اهدای 
های  چهره  به  ای  رسانه  سواد  نشان 
نشان  اهدای  و  عرصه  این  ماندگار 
مسئولیت اجتماعی به اشخاص حقیقی 
و حقوقی که امکانات مادی و معنوی 
خود را در راه افزایش سواد رسانه ای 

جامعه به کار گرفته اند، اقدام می کند

جلیلی:

 »مسیر معکوس« مجوز اکران دارد

انجمن سواد رسانه ای ایران: 

آماده همکاری با دولت سیزدهم هستیم 

فرهنگی

آگهی حصروراثت
این  از  گو طال مومن قادی به شماره شناسنامه 1۲58 به شرح دادخواست به کالسه  1۴۰۰-۳۰۰ 
دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جاور خیری به شماره 
شناسنامه۴8۲در تاریخ 1۴۰۰/۲/16 اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر است به: 
1- گو طال مومن قادی به شماره شناسنامه 1۲58- نسبت با متوفی : همسر ۲- سهیال خیری به شماره 
شناسنامه 1۹۲۰1۳5۰۷۳- نسبت با متوفی : فرزند ۳- رضا خیری به شماره شناسنامه ۴16۰5۳۰۷۳۷  
- نسبت با متوفی : فرزند ۴-سمیرا خیری به شماره شناسنامه  ۴۲1۰۰۳۹۷۴8 نسبت با متوفی : فرزند 
5-جعفر خیری به شماره شناسنامه ۴۲1۰۲۰1۷۳1  نسبت با متوفی : فرزند 6-امیر مهدی خیری  به 
شماره شناسنامه   ۴۲1۰۷51۲1۹  نسبت با متوفی : فرزند ۷-حمیدرضا خیری به شماره شناسنامه  
1۹۲۰۴81۰۷۹- نسبت با متوفی : فرزند 8-آخری حاجیوندیان به شماره شناسنامه ۷8۷- نسبت با متوفی : مادر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم 

و اال گواهی صادر خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود

آگهی حصروراثت
مهدی مریدی به شماره شناسنامه۲۴5۹ به شرح دادخواست به کالسه ۳5۲-1۴۰۰ از این دادگاه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رفعت علی زاده به شماره شناسنامه6۳۲در 

تاریخ  1۴۰۰/۳/۲اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر است به: 
1- محمد مریدی به شماره شناسنامه 1۳- نسبت با متوفی : فرزند  ۲- مهدی مریدی به شماره شناسنامه 
۲۴5۹- نسبت با متوفی : فرزند ۳- مهتاب مریدی به شماره شناسنامه  ۴۰6۰۳1۴۲5۰- نسبت با متوفی 
: فرزند ۴- سجاد مریدی به شماره شناسنامه 5  نسبت با متوفی : فرزند 5- فاطمه مریدی به شماره 
شناسنامه۳۷   نسبت با متوفی : فرزند 6-مریم مریدی به شماره شناسنامه   1۹1  نسبت با متوفی : 
فرزند ۷- مهناز مریدی به شماره شناسنامه  ۲۳۴8- نسبت با متوفی : فرزند 8حانیه مریدی به شماره 

شناسنامه۲۳۴۹ - نسبت با متوفی : فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم 

و اال گواهی صادر خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود

آگهی حصروراثت
سید محمد حسینی پور به شماره شناسنامه ۳۹6 به شرح دادخواست به کالسه۳۰۲-1۴۰۰  از این 
دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید احمد حسینی پور 
به شماره شناسنامه1۰۷ در تاریخ 1۴۰۰/۲/۲5 اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم 

منحصر است به: 
1- سید مصطفی حسینی پور به شماره شناسنامه ۳161- نسبت با متوفی : فرزند۲- سید محمود 
به شماره  آسترکی  مهری  فرزند ۳-   : متوفی  با  نسبت  به شماره شناسنامه ۹۳8-  پور  حسینی 
شناسنامه۹6   - نسبت با متوفی : همسر  ۴-مریم السادات  حسینی پور به شماره شناسنامه 1۰۳۰  
نسبت با متوفی : فرزند 5-سید محمد حسینی پور به شماره شناسنامه   ۳۹6 نسبت با متوفی : فرزند 

6- سید مهدی حسینی پور به شماره شناسنامه  11۲۷۴  نسبت با متوفی : فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 

دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود

آگهی حصروراثت
فاطمه لثنی زند به شماره شناسنامه 1۰5 به شرح دادخواست به کالسه  15۹-1۴۰۰از این دادگاه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی محمد لثنی زند به شماره 
شناسنامه۴ در تاریخ 1۴۰۰/1/۲۲ اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر است به: 

1- فاطمه لثنی زند ه شماره شناسنامه1۰5 - نسبت با متوفی : همسر
۲- مسعود لثنی زند به شماره شناسنامه ۴۲1۰11۰۲56- نسبت با متوفی : فرزند

۳- خدیجه لثنی زند به شماره شناسنامه ۴۷8  - نسبت با متوفی : فرزند
۴-مهدی لثنی زند  به شماره شناسنامه  ۲۴۴۳نسبت با متوفی : فرزند

5- صفر لثنی زند به شماره شناسنامه  1  نسبت با متوفی : فرزند
6-زهرا لثنی زند به شماره شناسنامه  5۷8  نسبت با متوفی : فرزند 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 

دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود

آگهی حصروراثت
منظر بهزادی به شماره ۷۹8 به شرح دادخواست به کالسه۲81-1۴۰۰  از این دادگاه درخواست 
به شماره  عنبری   نظری  داده که شادروان محمد  توضیح  و چنین  نموده  گواهی حصروراثت 
شناسنامه 6۹۰در تاریخ 1۳8۷/6/۹  اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر 

است به: 
1-طال منصوری به شماره شناسنامه ۳- نسبت با متوفی : مادر

۲- منظر بهزادی به شماره شناسنامه ۷۹8- نسبت با متوفی : همسر 
۳-حسن نظری  به شماره شناسنامه  ۳۰۷ - نسبت با متوفی : پدر

۴- مهدی نظری به شماره شناسنامه ۴۲1۰58۴۷۹۷  نسبت با متوفی : فرزند
5-آرش نظری  به شماره شناسنامه ۴۲1۰۴8۰۷۲1   نسبت با متوفی : فرزند 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 

ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود

آگهی حصروراثت
محرم رازانی به شماره شناسنامه16۰۲  به شرح دادخواست به کالسه  ۳58-1۴۰۰از این دادگاه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد رازانی  به شماره شناسنامه 

۲5۴در تاریخ  1۳۹۷/6/1۷ اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر است به: 
1- زهرا رازانی به شماره شناسنامه 1۹۲1- نسبت با متوفی : فرزند ۲-سعید رازانی به شماره شناسنامه 
1۹۲۰- نسبت با متوفی : فرزند ۳-محمد رازانی  به شماره شناسنامه 16۰۲  - نسبت با متوفی : 
فرزند ۴- زمرد رازانی به شماره شناسنامه  1۳1۰ نسبت با متوفی : همسر  5- امین رازانی به شماره 
شناسنامه   ۴۲1۰۲۴8۰۰۲ نسبت با متوفی : فرزند 6-آیت اله رازانی به شماره شناسنامه   58۹  
نسبت با متوفی : فرزند ۷- عطا رازانی به شماره شناسنامه8۲۴  - نسبت با متوفی : فرزند 8-حجت اله 

رازانی به شماره شناسنامه ۲۰1- نسبت با متوفی : فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 

دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود
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رییس  رئیسی  المسلمین  و  االسالم  حجت   
جمهور منتخب بیان کرد: در بُعد سیاست داخلی 
تمام  در  عدالت  اجرای  سیزدهم  دولت  اولویت 
حوزه هاست و تولید رونق خواهد گرفت. در بُعد 
سیاست خارجی نیز اولویت ارتباط با همسایگان 
است و تاکیدم به آمریکا این است که به برجام 
برگردد و به تعهدات عمل کند.به گزارش خبرنگار 
در  رئیسی  ابراهیم  سید  حجت االسالم  شفقنا، 
جمهور  رئیس  عنوان  به  خود  نشست  اولین 
منتخب با بیان اینکه حماسه ۲8 خرداد امسال 
به دنبال حماسه هایی است که مردم عزیزمان در 
مقاطع مختلف خلق کردند، گفت: حضور مردم 
پیامی برای همه دشمنان داشت. این حضور با معنا 
و گسترده با وجود شرایط کرونا، دشمنی های 

بسیار و ایجاد جنگ روانی دشمن انجام گرفت.
پیام انتخابات وحدت و انسجام ملی بود

وی ادامه داد: حضور ملت بزرگ ایران در انتخابات 
که با ساعت ها ایستادن پای صندوق رای انجام 
گرفت، با وجود برخی از گله مندی ها از شرایط 
انجام گرفت.رئیسی با اشاره به پیام های مختلف 
حضور مردم در انتخابات افزود: یک پیام، پیام 
پیام دیگر ضرورت  بود.  انسجام ملی  و  وحدت 
تغییر در وضعیت و شرایط اقتصادی و زندگی 
مردم بود. پیام ملت ایران مبارزه با فساد، فقر، 
تبعیض و در یک کلمه اجرای عدالت در تمام 
شئون زندگی مردم بود. پیام ملت ایران، پافشاری 
بر ارزش های انقالب شکوهمند اسالمی و تداوم 
راه امام )ره( و شهدا به ویژه سردار دل ها شهید 
سردار قاسم سلیمانی بود. مردم با حضور خودشان 
وفاداری شان را به خون مطهر شهدا اعالم کرده و 

به پیام رهبر معظم انقالب لبیک گفتند.
رئیسی ادامه داد: این پیام برای دولت مردم و همه 
مدیران و مسئوالن دولتی که امور را به عهده 
خواهند گرفت باید شنیده شود. ما باید به عهدی 
که با مردم بستیم وفادار بمانیم و وفاداری این 
است که با همه وجود برای رفع مشکالت پیش 
رو و باز کردن گره ها تالش کنیم. با اعتماد به 
نیروی انسانی به ویژه جوانان و ذخایر ارزشمند 
کشور ان شاء اهلل وضعیت و شرایط به نفع مردم 

و برای گشایش در زندگی مردم تغییر می کند.
سیاست خارجی دولت ما محدود به برجام نیست

رئیسی گفت: سیاست داخلی و اولویت های ما در 
دولت سیزدهم بهبود وضعیت کسب و کار مردم، 
بهبود شرایط و وضعیت معیشت مردم و بهبود 
شرایط در نظام اداری و کارآمدی رقم زده خواهد 
شد. حتما یک نظام اداری کارآمد، سالم و قانون 

مدار و فساد ستیز شکل خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه بی تردید طی ۴۰ سال اخیر 
توسعه  جهت  در  بسیاری  های  تالش  شاهد 
یافتگی در حوزه های مختلف بوده ایم، خاطرنشان 
کرد:  تالش های بسیاری شده است و ما در برخی 
حوزه ها به قله هایی دست یافته ایم اما در برخی 
حوزه ها به دلیل عدم توجه به داشته های داخلی 
و سوء مدیریت ها مشکالت و عقب ماندگی هایی 

از جمله در جهت اجرای عدالت داریم.
تحول،  محور  افزود:  منتخب  جمهوری  رئیس 
اجرای عدالت در بستر گام دوم انقالب اسالمی 
است؛ حتما به تمام اسناد باالدستی یعنی قانون 
اساسی، سیاست های مصوب نظام و برنامه های 
توسعه توجه خواهد شد و ما در دولت جدید 
برنامه توسعه هفتم را با همکاری مجمع تشخیص 

مصلحت نظام و مجلس تدوین خواهیم کرد.
رئیسی گفت: امیدواریم اقدامات ما گره گشایی 
از مردم کند و امید را به مردم بازگرداند و اعتماد 

و  برگردد  ما  و جوانان  مردم  به  مخدوش شده 
احساس همه این باشد که دولت، امیدافرین و 
اعتماد آور است و دولت مربوط به جناح خاصی 
نخواهد بود و کسانی هستند که وطن دوستند 
و دغدغه انقالب و دغدغه رفع مشکالت مردم 
دارند. هر کسی دلش برای مردم و انقالب بتپد 

همکار ما در دولت خواهد بود.
وی با اشاره به سیاست های دولت سیزدهم در 
حوزه سیاست خارجی اظهار کرد: دنیا باید بداند 
عزیز  مردم  ساز  با حضور حماسه  وضعیت  که 
تغییر کرده است و شرایطی جدید پیش روی دنیا 
است؛ دنیا باید بداند که تا امروز فشار حداکثری 
بر ملت ما کارساز نشده است و باید تجدید نظر 
کنند و بازگردند؛ ملت ما نشان دادند که در مقابل 
فشارها مقاومت و ایستادگی دارد و باید بدانند 
شروع  برجام  از  ما  دولت  خارجی  سیاست  که 
شد،  نخواهد  محدود  نیز  برجام  به  و  نمی شود 
بلکه ما تعاملی گسترده و متوازن را در سیاست 

خارجی دنبال خواهیم کرد.
رئیس جمهوری منتخب افزود: در مذاکرات، هر 
تضمین شود  آن  در  ملی  منافع  که  مذاکره ای 
حتما مورد حمایت ما خواهد بود اما ما وضعیت 
اقتصاد و شرایط مردم را به مذاکرات گره نخواهیم 
زد و اجازه نخواهیم داد که مذاکره برای مذاکره 
و مذاکرات فرسایی باشد، بلکه هر نشستی باید 
ایران  با نتیجه باشد و برای ملت بزرگ  همراه 

آورده ای داشته باشد.
اروپا و آمریکا به تعهدات خود بازگردند

رئیس جمهور منتخب در پاسخ به این سوال که 
اصلی ترین اولویت دولت شما و نخستین دستور 
شما در دولت جدید چه خواهد بود، بیان کرد: 
در روز آغاز کار دولت ما اعالم خواهیم کرد که 
تمام بسترهای فساد زا که ایجاد رانت می کنند، 
باید خاتمه  داده شود و تمام دستگاه های اداری 
موظفند ریشه های فساد و رانت خواری را از بین 
ببرند و این ساز و کارها توسط دولت اصالح شود.

به  توجه  ما  دولت  اقدام  اولین  گفت:  رئیسی، 
که  بود  مردم خواهد  و مسکن  اشتغال  مسئله 
دست اندرکاران بخش های مختلف باید در این 

زمینه حضور فعال داشته باشند.
رئیسی در پاسخ به سوال یورو نیوز مبنی بر اینکه 
چه پیامی به آمریکا و اروپا درباره برجام دارید، 
گفت: کشورهای اروپایی و آمریکا باید نگاه کنند 
که در قبال برجام چگونه اقدام کردند، آمریکا 
برجام را نقض کرد و اروپا به تعهدات خود عمل 
نکرد. من به آمریکا می گویم شما بر اساس برجام 
موظف به رفع تحریم ها بودید، ولی این کار را 
نکردید و اکنون به تعهدات خود بازگردید و آنها 
را اجرایی کنید. به اروپا هم می گویم تحت فشار 
آمریکا قرار نگیرید و به آنچه متعهد شدید عمل 
کنید. مطالبه مردم ایران این است که شما به 
تعهدات خود عمل کنید. خواسته مردم احقاق 
حق آنهاست و ما حق آنها را دنبال می کنیم 
در  همچنین  منتخب  جمهور  ان شاءاهلل.رئیس 
برنامه  درباره  مهر  خبرگزاری  سوال  به  پاسخ 
دولت برای رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: شعار 
امسال و سال های اخیر درباره رونق تولید بوده 
است. محور کار ما هم رونق تولید خواهد بود و 
برای این کار باید نقدینگی در کشور مدیریت 
شود. ما نقدینگی را باید به سمت تولید سرازیر 
کنیم که ساز و کارهایی هم در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه تولید کننده اعتراض دارد که 
نقدینگی کم است، افزود: از آن سو کارشناسان 
می گویند رشد نقدینگی موجب ایجاد مشکالت 

را  تولید  این مشکل  رفع  برای  ما  است.  شده 
پرجاذبه و فعالیت های اقتصادی غیر مولد را بی 
جاذبه می کنیم تا نقدینگی به طرف تولید برود. 
البته این کار با بخشنامه انجام نمی شود و دولت 

حتما برنامه ای برای رونق تولید دنبال می کند.
رئیسی گفت: یکی از راه های جذابیت برای تولید 
کاهش مالیات از ۲5 درصد به 1۰ درصد است و 
افزایش مالیات برای فعالیت های غیر مولد مثل 
هدایت نقدینگی به سمت ارز، مسکن و زمین 

است. ما عدالت مالیاتی را دنبال می کنیم.
اقداماتم در مدت مسئولیت، در جهت دفاع 

از حقوق بشر بوده است
به  ادامه در پاسخ  ایسنا،  رئیسی در  به گزارش 
پرسش شبکه تلویزیونی ان بی سی آمریکا مبنی 
باید  برجام  شدن  واقع  موثر  برای  آیا  اینکه  بر 
همه تحریم های اعمالی از سوی آمریکا از جمله 
تحریم های دوران دونالد ترامپ برداشته شود؟ 
کننده   مذاکره  فعلی  تیم  که  دارید  قصد  آیا  و 
هسته ای را حفظ کنید؟ گفت: تیم مذاکره کننده 
هسته ای کار را دنبال می کنند و گزارشاتی را به 
من دادند و تیم سیاست خارجی من در حال 

بررسی این گزارشات است.
وی خاطرنشان کرد: آمریکا موظف است تمام 
تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران را رفع کند 
و آنچه در دولت دوازدهم و دولت من مورد تاکید 
است، رفع تحریم ها و راستی آزمایی است. آمریکا 
باید به دنیا پاسخ دهد که چرا نسبت به انجام 
ایران تعلل می کند؟ و  تعهدات خود نسبت به 
اروپا باید پاسخ دهد که چرا همکاری با آمریکا 

را پیگیری می کند؟
پرسش  به  پاسخ  در  منتخب  جمهوری  رئیس 
روزنامه شرق درباره اشراف وی درباره وضعیت 
کشور و این پرسش که آیا برنامه ای صد روزه 
برای کشور دارید؟ گفت: وضعیت و شرایط کشور 
روشن است و مراکز و نهادهای مختلف آمارهایی 
می دهند و این آمارها از دید مردم و رسانه ها 
پنهان نیست! مردم نیز حتما باید بدانند که دولت 
جدید در چه شرایطی و وضعیتی شروع به کار می 
کند؛ اعداد و آمار به عنوان یک گزارش شناختی 
و  مردم  روی  پیش  حتما  موجود  وضعیت  از 
رسانه ها خواهد بود؛ ما هم وضع مطلوب را ترسیم 
می کنیم و هم وضع موجود را و سپس تفاوت این 
دو وضع را بیان و تالش خواهیم کرد که وضع 
موجود را به وضع مطلوب نزدیک تر کنیم.رئیسی 
خاطرنشان کرد: آنچه که ملت بزرگ ما از دولت 
می خواهند، فراموش نکردن عمل به وعده های 
خود است و ما این وعده ها را پیش روی همه 
دولتمردان قرار خواهیم داد و نه فقط در صد روز 
نخست بلکه در تمام مدت کار تمام سختگیری ها 
را در جهت تحقق وعده ها بکار گرفته شود. من در 

ابتدا شاید هفته ای یکبار و بعد ماهی یکبار ارتباط 
با مردم را به عنوان یک نعمت و زمینه ای بسیار 
کرد.  خواهم  حفظ  مشکالت  رفع  برای  خوب 
نشست امروز ما با رسانه ها نشست آغاز خواهد 
بود و حتما این نشست ها می تواند برای دولت 
کمک  مردم  ارتباطی  پل  عنوان  به  رسانه ها  و 
کند؛ رسانه ها باید دغدغه ها مردم را دنبال کنند 
و دولت دیدگاه ها و نظرات خود را تبیین کند تا 
مردم در جریان پیشرفت کارها و اقدام و عمل 
قرار بگیرند.وی تاکید کرد: محور کار ما در دولت 
اقدام و عمل خواهد بود و دستگاه ها به صورت 
خاص و من به عنوان خادم و کوچک مردم، آنها 
را در جریان امور می گذارم. اگر هم مشکلی باشد 

حتما با مردم را در میان خواهم گذاشت.
رئیس جمهوری منتخب در ادامه در پاسخ به 
پرسش خبرنگار شبکه الجزیره درباره تحریم هایی 
علیه وی و طرح اتهاماتی علیه او در نقش او در 
اعدام ها و تاثیر این وضعیت در نحوه تعامل با 
رهبران کشورهای جهان به ویژه کشورهای غربی 
و اینکه آیا او قصدی برای سفر به کشورهای غربی 
یک حقوقدان  عنوان  به  من  کرد:  اظهار  دارد؟ 
همواره مدافع حقوق مردم بودم و حقوق بشر 
محوری ترین نکته ای بوده که در همه مسئولیت 
هایم دنبال کردم. به آنهایی که اتهام می زنند باید 
گفت که امروز ما در جایگاه مدعی قرار داریم؛ 
تمام اقداماتی که من در مدت مسئولیتم انجام 
دادم همواره در جهت دفاع از حقوق بشر بوده 
است. با کسانی که اخالل در حقوق انسانها ایجاد 
کردند و دست به حرکات داعشی و اقدامات ضد 
امنیتی زدند همواره در دستگاه قضایی به عنوان 
یک حقوقدان و قاضی مدعی حقوق انسانها و در 

جایگاه دفاع از حقوق بشر برخورد کرده ام.
رئیسی افزود: امروز کسانی که در دنیا نقض حقوق 
بشر می کنند باید در این باره پاسخگو باشند؛ اگر 
یک حقوقدان و قاضی از حقوق مردم دفاع کرده، 
باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد که امنیت 
مردم را در مقابل هجوم ها و تهدیدها حفظ کرده 
است؛ افتخار من این است که در هر کجا که بودم 
به عنوان دادستان از امنیت و آسایش مردم دفاع 
نیز در جایگاه ریاست جمهوری  امروز  کردم و 
خود را موظف به دفاع از حقوق بشر می دانم و 
خود را موظف می دانم از حقوق انسانها دفاع کنم 
و اگر امروز کسانی که مدعی حقوق بشرند با به 
وجود آوردگان داعش و گروههای مسلحی که به 
جان مردم انداختند، مورد محاکمه و مواخذه قرار 

بگیرند، دنیا به صلح و امنیت خواهد رسید.
پاسخ منفی به پذیرش دیدار احتمالی با رییس 

جمهور آمریکا
رئیسی در پاسخ به سوال روزنامه جام جم درباره 
برنامه های دولت برای توجه به گالیه های مردم 

به ویژه اقشار مردم بیان کرد: به عنوان رئیس 
جمهور خود را خادم جمهور می دانم، چه کسانی 
که به من رای دادند، چه کسانی که به کاندیداهای 
محترم دیگر رای دادند، چه کسانی که به دلیل 
کرونا یا دالیل دیگر پای صندوق حاضر نشدند. 
من خودم را خادم همه ملت می دانم و خود را 
موظف به پاسداری و صیانت از حقوق مردم می 
دانم. هر اقدامی که برای افزایش سرمایه اجتماعی 
و کاهش هزینه های اجتماعی باشد را در دستور 
کار دولت مردمی قرار داده و در این زمینه اقدام 
می کنم.رئیس جمهور منتخب در ادامه در پاسخ 
به سوال رسانه راپلی روسیه که آیا در شرایط رفع 
تحریم ها حاضر به دیدار با رئیس جمهور آمریکا 

هستید گفت: خیر.
فارس  خبرگزاری  سوال  به  پاسخ  در  رئیسی 
در مورد حل مشکالت بورس بیان کرد: من با 
بر می  را  بورس  بازار  به  مردم  اعتماد  اقداماتی 
گردانم. از جمله اینکه دولت حتما بورس را قلکی 
برای خود قرار نمی دهد تا کسری بودجه خود 
را از طریق بورس تامین کند. تالش می کنیم 
تضمین های الزم را برای جبران خسارات سهام 
داران خرد ایجاد کنیم. ساز و کارهای نظارتی و 
صندوق توسعه را فعال می کنیم تا از ایجاد تکانه 
در بورس پیشگیری کند. با تسهیل شرایط برای 
شرکت هایی که آماده ورود به بورس هستند، 

بورس را عمیق خواهیم کرد.
در ادامه خبرنگار سی. ان. ان درباره موضع جدید 
دولت ایران درباره توافق جامع تر ایران و آمریکا و 
مذاکره درباره مسائل موشکی و منطقه ای سوال 
کرد که رییسی در پاسخ خاطرنشان کرد: دوباره 
تکرار می کنم که چرا بایدن به تعهدات دولت 
قبل پایبند نیست و به وظایف خود عمل نکرده 
و پاسخگو نیست. پیشنهاد جدی من به دولت 
آمریکا این است که سریعا به تعهدات خود عمل 
کرده و تمامی تحریم ها را رفع کند و اینگونه 
صداقت خود را نشان دهد. ملت ایران از برجام 
برجام  اساس  بر  چون  ندارد،  خوشی  خاطره 
شاهد آورده مناسب برای خود نیست که دلیل 
آن هم عهدشکنی آمریکا و عمل نکردن اروپا به 
تعهداتش بود.وی تاکید کرد: مسائل منطقه ای و 
موشکی قابل مذاکره نیست. موضوعی که مذاکره 
و توافق شد را عمل نکردند. چطور می خواهند 

وارد مسائل جدید شوند؟
رئیسی در پاسخ به سوال پرس تی وی مبنی بر 
ایران برای احیای برجام  سیاست دولت جدید 
خاطرنشان کرد: سیاست جمهوری اسالمی ایران 
که بارها اعالم شده این است که ایران به دنبال 
استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بوده و از 
این علم در عرصه های مختلف بهره می گیرد. بر 
اساس اعالم سازمان های بین المللی هم اقدامات 
ایران کامال در چارچوب مقررات بین المللی است. 
با این حال چرا برای فعالیت های هسته ای ایران 
موانع ایجاد می کنند؟ اقدامات هسته ای ایران 
بدون  المللی  بین  های  سازمان  خود  تکرار  به 
هیچ مشکل و در چارچوب مقررات بین المللی 
بوده است، اما چرا موانع و مشکالت پیش روی 

اقدامات هسته ای ایران قرار دادند.
فرانسه   AFP سوال  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
درباره نسبت دولت سیزدهم با دیدگاه های شهید 
بهشتی خاطر نشان کرد: شهادت دکتر بهشتی 
جلوه ای از سیاه دلی و جنایت هولناک منافقین 
و همچنین جلوه ای از رفتار کشورهای مدعی 
حقوق بشر نسبت به منافقین است. چرا قاتل 
شهید بهشتی، رجایی و باهنر به برخی کشورهای 

غربی پناه برده اند، کشورهای مدعی حقوق بشر 
چه پاسخی به افکار عمومی و رسانه ها دادند که 
در کشورشان کسانی که 1۷ هزار نفر را به خاک 

و خون کشاندند، زندگی می کنند.
وی ادامه داد: شهید بهشتی شخصیت جامعی بود. 
عقالنیت، معنویت، اخالق، عدالت خواهی و حق 
خواهی محورهای مهم رفتاری آیت اهلل بهشتی 
بود. آنچه شهید بهشتی را شاخص می کند توجه 
و باور به مردم بود و این اعتقاد، تشریفاتی نبود. 
من هم به عنوان یک طلبه خدمت گذار تأکید 
ایجاد  سازوکارهای  و  مردم  به  توجه  که  دارم 
کارآمدی در نظام را ارزش بدانم. شهید بهشتی 
برای نظام ساختارسازی کرد و من این ساختارها 
را برای دولت انقالبی بسیار مهم و موثر می دانم.
در دولت مردمی، شایسته ساالری محور خواهد بود

رئیس جمهوری منتخب در ادامه نشست خبری 
خود در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا مبنی 
بر اینکه »این روزها لیست های متعددی برای 
کابینه  شما اعالم می شود. با توجه به حمایت 
گروههای مختلف از شما، مالک تان برای تعیین 
اعضای  کابینه و بدست آوردن  رضایت همه 
گروه ها چیست؟ آیا به تشکیل کابینه فراجناحی 
معتقدید؟ یا برای جنابعالی شایستگی و کارآمدی 
یا  و  است؟  مهم  سیاسی  گرایش های  از  فارغ 
کارآمدی؟«  همراه   به  سیاسی  های  گرایش 
گفت: همانطور که من بارها اعالم کردم به صورت 
مستقل وارد انتخابات شدم و از همه احزاب و 
از من حمایت کردند صمیمانه  اشخاصی که  
تشکر می کنم، اما من برای تشکیل دولت خود 
را در مقابل خداوند متعال مسئول می دانم و فقط 
وامدار مردم خواهم بود؛ در تشکیل دولت نگاهم 
به انقالبی بودن، کارآمد بودن، فساد ستیز بودن 
و مردم دار بودن است.رئیسی افزود: توصیه من 
به رسانه ها این است که گمانه زنی نکنند؛ ما 
سامانه ای در اختیار آحاد مردم قرار می دهیم و 
قرار می دهیم  را در آن سامانه  شاخص هایی 
که هر کسی در هر کجای کشور احساس می 
کند میتواند به عنوان یک مدیر و خدمتگذار در 
دولت موثر باشد معرفی شود؛ من از نگاه مردم 
مردمی  دولت  در  می کنم.  استقبال  نخبگان  و 
شایسته ساالری محور خواهد بود.وی در پاسخ 
به پرسش خبرنگار شبکه تلویزیونی cctv چین 
درباره روابط راهبردی ایران و چین و انتظار وی 
از رابطه بین دو کشور خاطرنشان  کرد: دولت های 
مختلف ایران از ابتدای پیروزی انقالب روابط با 
چین را دنبال می کردند و امروز هم روابط خوبی 
دو  بین  بسیاری  ظرفیت های  همچنین  داریم؛ 
کشور وجود دارد و ما حتما در جهت احیای این 
ظرفیت ها تالش خواهیم کرد. روابط بسیار خوبی 
را با چین دنبال می کنیم و در بخش سیاست 
خارجی اجرایی کردن طرح جامع به عنوان یکی 
از اسناد و توافقات بین دو کشور حتما در دستور 
کار قرار خواهد گرفت.رئیس جمهوری منتخب در 
پاسخ به پرسش خبرگزاری ایلنا درباره برنامه های 
شرایط  در  اساسی  کاالهای  تامین  برای  وی 
تحریم اظهار کرد: موضوع کاالهای اساسی اولویت 
دولت است؛ نظارت بر زنجیره تامین و تولید کاالهای 
اساسی مردم تا مصرف از اولویت های دولت خواهد 
بود؛ لکن اساس موضوع این است که باید ارتباط بین 
سفره های مردم و کاالهای اساسی را با دالر و خارج 
از کشور، طی اقدامی میان مدت و طوالنی مدت قطع 
کنیم؛ این کار را اجرایی می دانیم و از برنامه های 
ماست و حتما خودکفایی کشور نسبت به کاالهای 

اساسی را از ابتدای کار کلید خواهیم زد.

در دولت مردمی، شایسته ساالری محور خواهد بود

ورزش

آگهی حصروراثت
ولی اهلل لثنی زند به شماره شناسنامه۳  به شرح دادخواست به کالسه ۳۴۰-1۴۰۰  از 
این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میالد 
لثنی زند به شماره شناسنامه8۰۹۲ در تاریخ 1۴۰۰/1/1۲ اقامتگاه دائمی  خود فوت 

نموده و وراث آن مرحوم منحصر است به: 
1- ولی اهلل لثنی زند به شماره شناسنامه ۳- نسبت با متوفی : پدر 
۲-اعظم باجولوند به شماره شناسنامه ۴58- نسبت با متوفی : مادر

۳-آراد لثنی زند  به شماره شناسنامه  ۴۲1۰۹۷۹۹۹6 - نسبت با متوفی : فرزند
۴-زینب  هویدی به شماره شناسنامه  ۴۲1۰۳1۷۹۳۴ نسبت با متوفی : همسر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه 
او  نزد  متوفی  از  نامه  وصیت  یا  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  نماید  می  آگهی 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
امیر فالحی_رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود

آگهی حصروراثت
صبا باجالن به شماره شناسنامه  1511 به شرح دادخواست به کالسه۳۲۲-1۴۰۰  از این دادگاه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمیده لثنی زند  به شماره شناسنامه ۷۳8 در 

تاریخ 1۴۰۰/1/۲۰ اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر است به: 
1- صبا باجالن به شماره شناسنامه1511 - نسبت با متوفی : فرزند 
۲-علی باجالن  به شماره شناسنامه 151۰- نسبت با متوفی : فرزند
۳- پروین باجالن به شماره شناسنامه 1۰  - نسبت با متوفی : فرزند

۴-نسرین باجالن به شماره شناسنامه  1۳8۳ نسبت با متوفی : فرزند
5-لطف اله باجالن به شماره شناسنامه   1 نسبت با متوفی : فرزند

6-مریم  باجالن به شماره شناسنامه   1۰5۹  نسبت با متوفی : فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم 

و اال گواهی صادر خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود

آگهی حصروراثت
این  از   1۴۰۰-۳6۳ کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شناسنامه6۹8۴    شماره  به  ماهروئی  نرگس 
به  بهمنی  ابراهیم  که شادروان  داده  توضیح  و چنین  نموده  گواهی حصروراثت  درخواست  دادگاه 
شماره شناسنامه ۳16 در تاریخ  1۴۰۰/۳/۴ اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم 

منحصر است به: 
1- حسین بهمنی به شماره شناسنامه18 - نسبت با متوفی : پدر
۲- لیلی عرب به شماره شناسنامه 1۴5۲- نسبت با متوفی : مادر

۳-نرگس ماهروئی  به شماره شناسنامه  6۹8۴ - نسبت با متوفی : همسر
۴-زهیر بهمنی  به شماره شناسنامه  ۰1116۴۷185نسبت با متوفی : فرزند

5- ضحا بهمنی به شماره شناسنامه  ۴۲1۰8۲۲8۷6  نسبت با متوفی : فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم 

و اال گواهی صادر خواهد شد.
امیر فالحی_رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود

آگهی حصروراثت
مریم پاپی به شماره شناسنامه 5۹۲۰۰5۳5۳۴ به شرح دادخواست به کالسه  
۳۴۹-1۴۰۰از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  5۴۰۷در  شناسنامه  شماره  به  پیرفلک  اسماعیل  شادروان  که  داده 
1۳۹۹/1۰/۲6اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر است به: 

1-مریم پاپی به شماره شناسنامه 5۹۲۰۰5۲5۳۴- نسبت با متوفی : همسر
۲-مهرسانا پیرفلک  به شماره شناسنامه ۴۲1۰۹۷8558- نسبت با متوفی 

: فرزند
۳-زینب لریایی به شماره شناسنامه  5۹۲۹618518 - نسبت با متوفی : مادر  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود

آگهی حصروراثت
محرم اسدالهی به شماره شناسنامه1۳۴۹۳   به شرح دادخواست به کالسه  ۳۰6-1۴۰۰از این دادگاه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هیبت اله اسدالهی به شماره شناسنامه1۹۲ در تاریخ 

1۴۰۰/۲/۲۷ اقامتگاه دائمی  خود فوت نموده و وراث آن مرحوم منحصر است به: 
1-عصمت اسدالهی به شماره شناسنامه ۲۷۲- نسبت با متوفی : همسر
۲-محرم اسدالهی به شماره شناسنامه1۳۴۹۳ - نسبت با متوفی : فرزند

۳- لیال اسدالهی به شماره شناسنامه  ۷۷۰ - نسبت با متوفی : فرزند
۴-فرهاد  اسدالهی به شماره شناسنامه ۴۹1۴ نسبت با متوفی : فرزند

5- اسماعیل اسدالهی به شماره شناسنامه  ۴۲1۰۰۰188۰  نسبت با متوفی : فرزند
6-مریم اسدالهی به شماره شناسنامه   ۴۲1۰155۲۷6  نسبت با متوفی : فرزند 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود

آگهی حصروراثت
محبوبه لک به شماره شناسنامه ۹5۳۴به شرح دادخواست به کالسه ۲8۹-1۴۰۰ از این دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نورخدا لک  به شماره شناسنامه 6 در تاریخ1۴۰۰/۲/۲۳  
شناسنامه  به شماره  لک  عبدالرضا   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  وراث  و  نموده  فوت  دائمی  خود  اقامتگاه 
۳۷1- نسبت با متوفی : فرزند۲-مجید  لک به شماره شناسنامه ۴۷6 نسبت با متوفی : فرزند۳-اقدس ساکی  
به شماره شناسنامه  8۹ - نسبت با متوفی : همسر۴- محبوبه لک به شماره شناسنامه  ۹5۳۴ نسبت با متوفی 
: فرزند5- زهره لک به شماره شناسنامه۷1۷۲   نسبت با متوفی : فرزند6-محمدرضا لک به شماره شناسنامه  
1۰۷   نسبت با متوفی : فرزند۷-زهرا لک به شماره شناسنامه 1۹۷ - نسبت با متوفی : فرزند8-حمیدرضا لک 
به شماره شناسنامه۳6۹ - نسبت با متوفی : فرزند۹- محمد لک به شماره شناسنامه  ۳68- نسبت با متوفی 

:فرزند1۰- مجتبی لک به شماره شناسنامه  15۳- نسبت با متوفی :فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت )یک( ماهه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
امیر فالحی- رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان دورود
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اخبار کوتاه اخبار کوتاه
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران خبر داد؛
ادامه گازرسانی به مناطق باالدست مازندران

گفت:  مازندران  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
دستگاه های  همکاری  با  باالدست  مناطق  به  گازرسانی 
اجرایی مرتبط اجرایی خواهد شد.مهدی رازجویان در جلسه 
بررسی و رفع مشکالت اجرایی گازرسانی منطقه راستوپی 
سوادکوه اظهار کرد: پروژه های عمرانی استان در راستای 
جلب رضایت مردم باید سرعت بیشتری بگیرند.رازجویان با 
تاکید بر اینکه در چند سال اخیر گازرسانی به روستاهای 
باالدست در اولویت برنامه های استان مازندران قرار داشت، 
به طرح گازرسانی به منطقه راستوپی سوادکوه اشاره کرد 
و اظهار کرد: عملیات عمرانی باید بعد از مطالعات دقیق و 
بررسی تمامی جوانب و بحران های احتمالی، اجرایی شود.

نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
جاده ای جهت گازرسانی به مناطق دوردست همکاری الزم 
را داشته است، افزود: این همکاری باید ادامه داشته باشد تا 

خواسته مردم محقق شود.

سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشکی استان:
8۲ درصد کهنساالن مازندران واکسن 

تزریق کردند
سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشکی مازندران گفت: 
تاکنون 8۲ درصد افراد ۷۰ سال به باال برای پیشگیری 
با  اویس   کردند.قاسم  تزریق  واکسن  کرونا  بیماری  از 
بیان اینکه روند ابتالی به بیماری کرونا در استان نزولی 
از نظر بیماران بستری و سرپایی  افزود:  و کاهش است، 
می کنیم.وی  تجربه  استان  در  را  کاهشی  روند  فوتی  و 
نگران  اخیر  روزهای  در  را  ماسک  از  استفاده  کاهش 
است  بسیار جدی  کرونا  بیماری  گفت:  و  دانست  کننده 
پروتکل های  رعایت  آن  از  پیشگیری  اصلی  راهکار  و 

بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است.
رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  تا  خواست  مردم  از  وی 
تزریق  نیز گفت: 8۲ درصد  تزریق واکسن  کنند و درباره 
است.  شده  انجام  استان  در  سال   ۷۰ باالی  افراد  واکسن 
اویس با بیان اینکه مرحله دوم تزریق واکسن افراد باالی 
۷۰ سال آغاز شده است، افزود: افراد جامانده ۷۰ سال به 
باال نیز می تواند برای تزریق واکسن به مراکز جامع سالمت 

مراجعه کنند.

درخشش امور فرهنگی شرکت برق منطقه ای 
مازندران و گلستان در ارزیابی وزارت نیرو

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران 
از سوی  ارزیابی های صورت گرفته  بر اساس  وگلستان، 
امور فرهنگی شرکت  نیرو،  امور فرهنگی و دینی وزارت 
عملکرد  دلیل  به  گلستان  و  مازندران  ای  منطقه  برق 
ابالغی در حوزه فرهنگی  برنامه های  اجرای  مناسب در 
سال  طی  نماز  اقامه  فرهنگ  گسترش  و  ترویج  ویژه  به 
رتبه  حائز  کشور  مختلف  های  استان  میان  در   1۳۹۹

شایسته تقدیر ویژه شد.
شرکت  این  فرهنگی  شورای  دبیر  تصادقی،  رضا  محمد 
زیر  بین دستگاه های  ارزیابی که در  این  بیان داشت: در 
امور فرهنگی شرکت  نیرو صورت گرفت،  مجموعه وزارت 
برق منطقه ای مازندران وگلستان توانست با کسب امتیاز 
۹۹/5 از  1۰۰ به عنوان امور فرهنگی برتر شناخته شود.

وی تصریح کرد، در این ارزیابی، امور فرهنگی شرکت های 
مدیریت تولید برق شهید سلیمی نکا با کسب امتیاز ۹۳، 
شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران با کسب امتیاز ۹۲، 
شرکت آب و فاضالب استان مازندران با کسب امتیاز 8۹، 
و  امتیاز 8۰  با کسب  مازندران  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
همچنین شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با کسب 
گرفتند. قرار  ارزیابی  این  دیگر  های  رتبه  در   ،5۰ امتیاز 

گفتنی است؛ ترویج و گسترش برنامه های دینی و فرهنگی 
گرامی همواره  به همکاران  ارائه خدمات مطلوب  کنار  در 
جزء برنامه های محوری شرکت برق منطقه ای مازندران و 

گلستان بوده است.

قدردانی مدیرعامل شرکت توانیر از مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

مهندس محمد حسن متولي زاده مدیرعامل شرکت توانیر 
با اهداي لوح هاي تقدیر جداگانه از مهندس کیوان فرح زاد 
مدیرعامل ، مهندس خسروی فر معاون هماهنگی، مهندس 
خواجوند معاون فروش و خدمات مشترکین ، مهندس قلی 
نژاد معاون بهره برداری ، دکتر خوش صولت معاون  برنامه 
ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران 
به دلیل تالش هاي ارزنده انها درتحقق اهداف پویش هر 
هفته الف - ب _ایران » و گام هاي ارزشمند و شاخص وي 
در راستاي اقدام عملي به شعار اقتصاد مقاومتي با رویکرد 
برق  تجهیزات  تعمیرات  کارگاه  و تشکیل  دارایي  مدیریت 
هاي  نسل  اساسي  فرسوده،تعمیرات  تجهیزات  بازسازي  و 
مختلف تجهیزات کلیدي و مشارکت با شرکت هاي دانش 
آزمایشگاهي و خلق  قابلیت هاي  بنیان داخلي در تجهیز 
در  متخصص  و  متعهد  مهندسین  توسط  شگرف  ابداعات 
حوزه هاي صنعت برق و ایجاد بستر انساني و نرم افزاري در 
نگهداري و تعمیرات سیستم روشنایي معابر و دستیابي به 
هدف اجراي ماموریت ویژه محوله در پردازش تصویر جهت 

قرائت لوازم اندازه گیري قدرداني کرد.

سرپرست شرکت توزیع برق مازندران عنوان کرد؛
پایش روزانه برق مصرفی دستگاه های 

ادارای و اجرایی مازندران
برق  توزیع  سرپرست شرکت  کارنامی  کاظم حسینی  سید 
مازندران افزود : طبق مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۹ خرداد 
امسال، همه دستگاه های اجرایی، ادارات، بانک ها و نهادهای 
عمومی غیردولتی موظف شدند که با رعایت معیارهای مصرف 
بهینه برق، نسبت به سال گذشته 5۰ درصد کاهش مصرف 
داشته باشند. بر همین اساس طبق پایش های انجام شده برق 
۹ دستگاه اجرایی و اداری استانی و شهرستانی در ساری تا 
 5۰6 برق  مصرف  داد:  توضیح  شد.وی  قطع  ثانوی  اطالع 
دستگاه اداری و اجرایی در مناطق زیر پوشش این شرکت هر 
روز توسط ۲6 اکیپ ستادی پایش می شود که در این پایش ها 
تا کنون تعدادی از دستگاه ها اخطار دریافت کردند و تعدادی 
دیگر شامل بانک ها، مجتمع توریستی، دانشگاه ها و ادارات کل 
استانی و شهرستانی نیز امروز مشمول قطع برق تا اطالع ثانوی 
و زمان اصالح روند مصرف شدند.سرپرست شرکت توزیع برق 
مازندران گفت : در پایش های انجام شده اگر مشخص شود یک 
دستگاه اجرایی، اداری یا مجموعه هایی مانند بانک ها الگوی 
مصرف را رعایت نمی کنند و نسبت به کاهش 5۰ درصدی 
مصرف برق نسبت به سال گذشته اقدام نکرده باشند، ابتدا 
به آن ها اخطار داده می شود و در نوبت دوم نیز نسبت به قطع 
موقت برق تا زمان اصالح وضعیت اقدام می شود. امروز نیز 
برق چهار مجموعه در حوزه برق جنوب ساری و پنج مشترک 
قطع  ساری  شمال  برق  حوزه  در  غیرصنعتی  و  غیرخانگی 
شد.حسینی کارنامی افزود : با توجه به سیاست های ابالغی از سوی 
توانیر و لزوم مدیریت بار مصرفی ادارات این پایش تا پایان پیک در 
سطوح مختلف انجام می پذیرد.هفته گذشته نیز استاندار مازندران 
با ارسال بخشنامه ای به تمامی دستگاه های اجرایی و شرکت های 
دولتی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و موسسات و نهادهای 
عمومی، بر الزام مدیران نسبت به نظارت و رعایت حد استاندارد 
تعیین شده در مصرف برق در آستانه فصل تابستان و همزمان با 
گرم تر شدن هوای استان تاکید کرد.احمد حسین زادگان در این 
بخشنامه که سه شنبه ۲5 خرداد ابالغ و منتشر شد، حد مصرف 
دستگاه ها و نهادها و موسسات دولتی و عمومی را تصویب نامه سال 
جاری هیات وزیران اعالم کرد و به مدیرانی که نسبت به اجرای 

مصوبه دولت کوتاهی کنند، هشدار داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین 
گفت: موزه فرهنگ بهترین مکان برای 
آشنایی دانش آموزان با هویت تاریخی و 
فرهنگی قزوین و پر کردن اوقات فراغت 
جلسه  سومین  است.  تابستان  در  آنها 
شورای آمورش و پرورش عصر یکشنبه با 
حضور استاندار قزوین در سالن مدیریت 
بحران استانداری تشکیل شد. حسنعلی 
با  اظهارداشت:  جلسه  این  در  اصغری 
تبریک مشارکت مردم و انتخاب رئیس 
دیگر  ای  دوره  گیری  شکل  و  جمهور 
از فعالیت شوراهای شهری و روستایی 
گذاری  خدمت  با  منتخبان  امیدواریم 
خالصانه این حضور را قدردان باشند. وی 
افزود: دو دستور جلسه امروز غنی سازی 
اوقات فراغت و رفع مشکالت موزه فرهنگ 
است که مورد بررسی قرار می گیرد و 
امیدواریم به مصوبات خوبی برسیم.اصغری 
تصریح کرد: در سال گذشته 1۲ جلسه 
برگزار شد که در استان 85 درصد  و در 
شهرستانها 8۳ درصد مصوبات اجرایی شد 
که از فرمانداران انتظار داریم پیگیر مابقی 

کارهای باقیمانده باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین 
تصریح کرد: به دلیل تعطیلی مدارس در 
شرایط کرونایی و حضور مستمر دانش 
آموزان در خانه آسیب های احتمالی که 
می تواند به فرزندان وارد شود شناسایی 

و برای حل آن اقدام شده است.
آباد  یانس  اردوگاه  و  فرهنگ  موزه 

بهترین فضا برای اوقات فراغت است
»موزه  قزوین  در  اظهارداشت:  اصغری 

فرهنگ« خوبی داریم که یک هویت 
فرهنگی و تاریخی ارزشمند است که می 
تواند در تابستان به عنوان مکان با نشاط 
و آموزشی مورد استفاده دانش آموزان 
قرار گیرد.در ادامه این نشست، حسن 
رحیم خانی سرپرست معاونت پرورشی 
استان  پرورش  و  آموزش  فرهنگی  و 
اظهارداشت: اوقات فراغت فقط مختص 
تابستان نیست و باید در طول ایام سال 
به آن اهمیت داد و برنامه هایی را اجرا 
آموزان کمک  دانش  نشاط  به  تا  کرد 
دانش  نشینی  خانه  افزود:  وی  شود. 
آموزان در فصل تحصیل، استفاده زیاد 
از تلفن همراه، کم تحرکی و مشکالت 
ایجادشده  اخالقی  و  جسمی  فکری، 
در میان دانش آموزان از چالش های 
جدی است که با غنی سازی برنامه های 
حضوری باید این آسیب ها را کاهش 
دهیم.رحیم خانی تصریح کرد: توجه به 
مناطق محروم برای غنی سازی اوقات 

فراغت باید جدی گرفته شود و در این 
ورزشی،  های  فعالیت  به  توجه  میان 
برپایی نمایشگاهها و کتابخانه سیار می 
کمک  ها  برنامه  شدن  مفید  به  تواند 
مدیرکل  بیدخام  مریم  ادامه  در  کند. 
امور اجتماعی استانداری قزوین گفت: 
اوقات فراغت یک شمشیر دولبه است 
می  نشود  استفاده  درست  اگر  که 
تواندآسیب زا باشد و ما در تابستان باید 
برای ارتقای سطح آموزشی و تربیتی 
دانش آموزان اقدام کنیم.وی بیان کرد: 
آموزش درفضای مجازی در زمان کرونا 
بسیار بیشتر شد و کسانی که تبلت و 
ابزار هوشمند داشتند از محتوای این 
فضا استفاده کردند و آنها که امکانات 
نداشتند از غافله آموزش عقب ماندند.

بیدخام یادآورشد: در این ایام توجه به 
نشاط اجتماعی مهم است زیرا نوجوانان 
و جوانان ما در خانه بودند و به تفریح 
نرفتند و باید در تابستان با پیش بینی 

برنامه های حضوری کمی به شادابی 
این گروه کمک کنیم.

مریم اروجی مدیر کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان استان هم در ادامه 
این نشست گفت: رسالت ما غنی سازی 
در  نوجوانان  و  کودکان  فراغت  اوقات 
همه فصول سال است و در حال حاضر 
16 مرکز سیار و 5 کتابخانه ثابت و یک 
واحد سیار داریم که برنامه های متنوعی 

برای تابستان پیش بینی کرده ایم.
وی اضافه کرد: قادریم با رعایت پروتکلها 
برنامه های حضوری داشته باشیم و با 
و  گویی  قصه  چون  هایی  فعالیت 
اهدای کتاب فضای خوبی برای اوقات 
فراغت ایجاد کنیم.اروجی تصریح کرد: 
قراردادهایی با شرکت های آب  و برق 
برای تولید برنامه های هنری با موضوع 
صرفه جویی داریم که اگر نمایشی باشد 
جذاب خواهد بود و با سازمان پسماند 
تفاهم  زباله  بهداشتی  دفع  برای  هم 
صورت  در  اظهارداشت:  ایم.وی  کرده 
اجازه ستاد کرونا با بهره گیری از مربیان 
کارهای  قادریم  فرهنگی  متخصص 

خوبیرا در تابستان انجام دهیم.
احمر  هالل  جمعیت  معاون  میرزایی 
استان هم گفت: در راستای ارائه آموزش 
دانش  رویارویی  برای  همگانی  های 
آموزان در حوادث آمادگی کامل داریم 
و ترویج فرهنگ بشر دوستی را در هالل 
احمر جدی گرفته ایم و مناظرات دانش 
آموزی با رویکرد مباحث بشردوستانه 

در دست اقدام است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین: 

موزه فرهنگ بهترین مکان برای آشنایی دانش 
آموزان با هویت تاریخی و فرهنگی قزوین است 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت اول

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نظر دارد مناقصه ذیل را از طریق فراخوان عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و از میان شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید.

ردیف
شماره فراخوانعنوان مناقصه

 در سامانه ستاد
مبلغ تضمین شرکت در 
فرایند ارجاع کار)ریال(

مبلغ برآورد اولیه پروژه 
)ریال(

محل تامین اعتبار

مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل ساختمان 1
درمانگاه مرکز روستایی سلطان آباد رامهرمز

2000009025000139733/000/000
14/647/011/411

)عمرانی/اوراق( از محل اعتبارات تملک دارایی 
های سرمایه ای استانی به صورت اسناد خزانه 

اسالمی با سررسید 1402 با نماد اخزا)910(

مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خانه بهداشت 2
روستای برآفتاب منگنان باغملک

غیر عمرانی- از محل اعتبارات وزارت 2000009025000140332/000/0006/636/076/375
نفت،مانده وجوه اعتبارات هزینه ای،

ردیف های متمرکز ابالغی وزارت ،سایر منابع 
و منابع اختصاصی دانشگاه مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خانه بهداشت 3

روستای دره بنیاب باغملک
2000009025000141332/000/0006/636/076/375

مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خانه بهداشت 4
روستای جازستان ایذه

2000009025000146336/000/0006/713/334/976

مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خانه بهداشت 5
روستای گلستان ایذه

2000009025000147336/000/0006/713/334/976

مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خانه بهداشت 6
روستای شوار ایذه

2000009025000148336/000/0006/713/334/976

مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خانه بهداشت 7
روستای کل چنار ایذه

2000009025000149336/000/0006/713/334/976

مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث خانه بهداشت 8
روستای چنارستان ایذه

2000009025000150336/000/0006/713/334/976

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( :ضمانتنامه بانکی مطابق نمونه پیوست در اسناد مناقصه به نام دانشگاه علوم پزشکی اهواز و یا فیش بانکی واریز وجه نقد به شماره حساب 1335408974 
با شناسه 20000801182 نزدبانک ملت شعبه دانشگاه علوم پزشکی اهواز.

دریافت اسناد مناقصه:برای دانلود اسناد و شرکت در مناقصه ثبت نام در سایت www.setadiran.ir   الزامی است.پرداخت هزینه خرید اسناد به صورت اینترنتی از طریق سایت قابل انجام می باشد. اسناد فقط می 
بایست از طریق سامانه فوق و به صورت اینترنتی خریداری گردد و نام شرکت جز خریداران اسناد مناقصه در سامانه ستاد ثبت گردد. در صورت خرید اسناد مناقصه به هر طریق دیگر پاکات مناقصه گر باز نخواهد 

شد و حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت.الزم به ذکر است اشخاص حقیقی مجاز به شرکت در مناقصه نمی باشند. 
زمان دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ 1400/04/03 لغایت 1400/04/12

مهلت تحویل پاکات پیشنهادی :از تاریخ 1400/04/13  لغایت  تا پایان وقت اداری) ساعت 14:30 دقیقه(  مورخ 1400/04/26 
تاریخ و محل گشایش پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1400/04/27  از ساعت 9:00 صبح  در دفتر مدیریت  امور پشتیبانی و رفاهی 

محل تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه:اهواز-ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه-طبقه سوم-مدیریت حراست دانشگاه  تلفن تماس:33337079-061 و  061-33738364 
هزینه آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

شناسه آگهی: 1153142


