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بابایی کارنامی:

کاندیداها باید برنامه مطلوبی برای
برون رفت از وضعیت فعلی ارائه دهند
سال هفتم  /شماره  / 808یکشنبه  9خرداد ماه 1400
 18شوال  30 / 1442مه  / 2021قیمت  1000تومان

دکتر رضایی:

3

اهانت به اقوام ایرانی
را به عنوان یک جرم
تلقی می کنم

2

الکترونیکیشدن
عوارض آزادراهی
با تگهای هوشمند

2

غول نفتی توتال

دکتر محسن رضایی در نخستین
گفتگوی انتخاباتی خود در رسانه ملی
به تبیین نگاه فرهنگی دولت «اقدام و
تحول» پرداخت و گفت :اهانت به اقوام
ایرانی را به عنوان یک جرم تلقی....

نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس گفت :رئیس جمهور آینده باید بداند که تکیه به
توانمندی های داخلی و اتکا به جوانان مستعد راه کار مشکالت کشور خواهد بود.
علی بابایی کارنامی به اهمیت انتخابات ریاســت جمهوری ســال  1400اشــاره کــرد و گفت :اخیرا
رهبری انقالب شــاخص های یک انتخاب اصلح را مطرح کردند و تاکید جدی نیز روی آن داشــتند؛
لــذا در حال حاضر انتخابات بســیار حیاتی اســت و البته اولین رئیس جمهــوری هم خواهد بود که
پس از بیانیه گام دوم انقالب مردم به آن رای خواهند داد.نماینده مردم ســاری و میان دورود در
مجلس افزود :در این چندسال اخیر شرایط سختی ایجاد شده که همه این مسائل به دلیل وضعیت
نابســامان اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه شــکل گرفته است؛ بنابراین باید شخصی،
رئیس جمهور شود که خسارات این چندسال اخیر دولتمردان را جبران کند.....

شناسه آگهی1141215 :

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

عضو اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
خرمشهر با اشاره به انحصاری شدن تخلیه و
بارگیری کلینکرهای تولیدی کارخانجات....

3

برنامهتعمیر
نیروگاههای حرارتی از
مرز  ۸۵درصد گذشت

5

خطر خیز دوباره کرونا
در تعطیالت پیشرو

برای ماندگاری
جشنواره جهانی فجر
در فهرست فیاپ چه
باید کرد؟

8

رکورد تولید در شرکت

تغییر نام داد

در اجرای مصوبه شماره /38326ت 27506ه مورخ  1381/9/5هیات وزیران در خصوص واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به
بخش غیر دولتی در قالب قراردادهای حجمی ،شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در نظر دارد فعالیت های اداری و پشتیبانی
امورات جاری خود در سطح استان آذربایجان غربی را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ()12
قانون برگزاری مناقصات  ،به روش ارزیابی ساده به مناقصه گران واجد شرایط و دارای صالحیت های کار و ایمنی امور پیمانکاری
 ))HSEاز وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و پروانه کسب معتبر واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.
 setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات مناقصه و زمان بندی
موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه  :انجام خدمات اداری و پشتیبانی امورات جاری در سطح استان آذربایجان غربی
مبلغ برآورد اولیه  108/769/728/201 :ريال
محل تامین اعتبار  :جاری شرکت
مبلغ تضمین شرکت در ارجاع کار 5/438/000/000 :ريال
قیمت فروش اسناد ارزیابی و مناقصه 2/000/000 :ريال
مدت اجرا 12 :ماه
مدت اعتبار پیشنهادات قیمت  :شش ماه
دستگاه مناقصه گزار(کارفرما) :شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه،بلوار شهید باهنر،تلفن 044-33440092
دستگاه نظارت  :مدیریت منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت  19روز پنجشنبه تاریخ 1400/03/13
مهلت زمانی و محل ارائه پاکت (الف) تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  :ساعت  9صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/26
تحویل به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت به نشانی  :آذربایجان غربی،ارومیه،بلوار شهید باهنر،دبیرخانه حراست و امور
محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  9صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/26
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  10صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/26
محل بازگشایی پیشنهادات  :سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذرباجان غربی
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت (الف)  :شماره تلفن
تماس 04431987258 :
توضیح ایننکه اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی در مهلت مقرر به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت در
قالب پاکت(الف) ارائه شود و تصویر آن نیز در سایت تدارکات الکترونیکی دولت در محل مورد نظر بارگذاری گردد .کلیه محتویات
پاکت (ب) ،مدارک و اسناد مربوط به مناقصه گزار و همچنین پاکت (ج) بایستی پس از مهر و امضای دیجیتال در سایت تدارکات
الکترونیکی دولت بارگذاری شود.توجه شود که عودت پاکات مذکور در قالب سی دی،فیزیکی و یا بارگذاری شده در ستاد ایران
بدون امضای دیجیتال مورد قبول نمی باشد و مردود اعالم خواهد شد.شرکت در مناقصه به صورت گروه مشارکت،مورد قبول
نبوده و در صورت ارائه پیشنهاد به صورت مذکور ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
چنانچه تعداد پیشنهادات واصله کمتر از سه پیشنهاد باشد،مناقصه تجدید خواهد شد.
آدرس و تلفن اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس - 02141934:دفتر ثبت نام
 88969737و 85193768

رونق صادرات
در مرز شلمچه با رفع
انحصار درفعالیتها
امکانپذیر است
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فوالد تاراز شکسته شد

گروه نفت و گاز فرانسوی توتال
حمایت بیش از ۹۰درصدی سهامداران
با برنامه اقلیمی این شرکت برای
کاهش تدریجی انتشار کربن را کسب
و رای مثبت آنها برای تغییر نام به
«توتال انرژیز» را به عالمت.....

نوبت دوم

معادن و کشاورزی خرمشهر:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن
تشریح اقدامات انجام شده برای ورود واکسن
کووپارس به مرحله دوم کارآزمایی بالینی،
درعین حال نسبت به خیز دوباره بیماری
کرونا در تعطیالت پیش رو و به دنبال عدم
رعایت پروتکلها ،هشدار داد .دکتر جلیل
کوهپایهزاده در گفتوگو با ایسنا ،درباره
آخرین اخبار پیرامون کارآزمایی.......

الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی
طرحی است که طی سالیان گذشته
با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم
کرده و بزرگترین مانع آن رانندگان....

فراخوان مناقصه عمومی

عضو اتاق بازرگانی ،صنایع،

مدیرعامل فوالد تاراز گفت :با تالش و همدلی
کارکنان پر تالش شرکت فوالد تاراز در
اردیبهشت  ۱۴۰۰موفق شدیم رکورد تولید
ماهانه را به مقدار  ۱۸هزار و  ۹۳۷تن محصول...

روحانی:

میزانرعایتپروتکلهایبهداشتیقابلقبولنیست
رییسجمهوری میزان رعایت
پروتکلهای بهداشتی در سراسر
کشور را حدود  ۶۷درصد و
قابل قبول ندانست و تاکید
کرد :در جلسه تصمیم گرفتیم
از روز چهارشنبه سفرهای بین
استانی تا روز دوشنبه ممنوع
شود .حجتاالسالم والمسلمین
«حسن روحانی» در جلسه ستاد
ملی مقابله با کرونا گفت :در

شانزدهمین ماه شیوع ویروس
کرونا هستیم .ما با چهار موج
ویروس کرونا روبهرو شدیم و آنچه
شاهد هستیم روند کاهشی است؛
هم فوتیها و هم ابتالها .نسبت
به هفت ه گذشته ،روند کاهشی
بوده البته در مورد دو ،سه استان
جنوبی هشدارهایی داده شد چرا
که شرایط آنها مناسب نیست.
وی با بیان اینکه در نقشه رنگی

کشور چند نقطه به عنوان نقطه
قرمز مورد توجه قرار داده شده
است ،اظهار داشت :امیدواریم
هفته جاری از این شرایط عبور
کنیم تا در زمان انتخابات در
سراسر کشور جایی نقطه قرمز
نداشته باشیم و مناطق نارنجی
هم به حداقل کاهش یابد.
رییسجمهوری با تاکید بر اینکه
در این  ۱۶ماه تالشها بر این بود

که مردم وسایل و امکانات الزم
بهداشتی را در اختیار داشته باشند
و پروتکلها را رعایت کنند تا وارد
پیک نشویم ،تصریح کرد :علت
اینکه وارد پیک چهارم شدیم،
به خاطر جهش و موتاسیون این
ویروس بود .اگر این ویروس جهش
نداشت و کرونای انگلیسی از عراق
وارد کشور نمیشد ،وارد پیک
چهارم نمیشدیم.

آگهی فراخوان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گرمسار پیرو آگهی فراخوان روزنامه پیام استان سمنان در مورخ  99/۰۷/28و به استناد مجوز شماره  ۹۰۳۴۰مورخ
به  1400/۰۲/08از سازمان مرکزی اوقاف در نظر دارد نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری بر روی موقوفه باغ وقفی با پالک ثبتی ۱۰ /۲۲۹۸ -۲۲۹۷
به آدرس استان سمنان شهرستان گرمسار خیابان شیالت جنب مسجد ابوالفضل (ع) با مشخصات زیر از طریق مزایده اقدام نماید .لذا از متقاضیان
حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اطالعات تکمیلی از قبیل پیش نقشه ها ،مصالح مصرفی و فرمت قرارداد و فرم شرکت
در مزایده به واحد عمرانی اداره اوقاف واقع در گرمسار -بلوار شهید بهشتی کوچه امداد مراجعه و مستندات خود را پس از براورد نهایی و تعیین درصد
مشارکت به دبیرخانه اداره تحویل نمایند.
الف)مشخصات :
مساحت عرصه  ۱۱۹۰متر مربع در قالب مجتمع تجاری مسکونی در  ۳طبقه به انضمام همکف با کاربری تجاری می باشد.
ب)شرایط
 -۱متقاضیان می بایست مبلغ  1/150/000/000ریال(یک میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال) بعنوان سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار با
مراجعه به اداره اوقاف و امور خیریه و اخذ فیش بانکی نسبت به واریز مبلغ مذکور به حساب سپرده مزایده اداره اوقاف و امور خیریه گرمسار نزد بانک
ملی اقدام و با تسلیم فیش آن به اداره اوقاف اقدام نمایند.
 -۲پیشنهاد دهندگان می توانند پیشنهاد خود را با ذکر نشانی دقیق محل سکونت وفتوکپی شناسنامه به همراه قبض رسمی اداره اوقاف و امور خیریه
بابت سپرده را در پاکت در بسته تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/03/25به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تحویل نمائید.
 -۳پیشنهادات در ساعت  10:30صبح روز چهارشنبه 1400/03/26در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان با حضور اعضاء کمیسیون مزایده باز و
قرائت خواهد شد و باالترین درصد پیشنهادی به نفع موقوفه  ،برنده مزایده خواهد بود.
 -۴پیشنهادات مشروط و مخدوش و یا بدون قبض سپرده و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت تعيين شده تسلیم گردد  ،در کمیسیون مطرح نخواهد.
 -۵در مواردی که پیشنهادی واصل نگردد و یا پیشنهاد واصله به نظر کمیسیون مزایده  ،مخالف مصالح وقف تشخیص داده شود .مزایده دوباره تکرار
می گردد و در صورت تکرار وضعیت اولیه  ،تکلیف به وسیله اکثریت اعضاء کمیسیون  ،تعیین خواهد شد.
 --۶برنده مزایده موظف است از تاریخ ابالغ کتبی اداره اوقاف مدارک و مستندات تعیین صالحیت خویش را از مراجع ذیصالح ( برای اشخاص حقوقی
گواهی صالحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و مفاصا حساب مالیاتی و برای اشخاص حقیقی استعالم از بانک مرکزی در خصوص عدم چک برگشتی
و تراکنش مالی باالی پانصد میلیون تومان )اخذ و حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به تنظیم قرارداد مشارکت اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده
وی به نفع موقوفه ضبط و با نفر دوم قرارداد تنظیم خواهد شد و سپرده نفرات بعدی پس از عقد قرارداد با نفر اول مسترد خواهد شد .موسسه
 -۷کلیه هزینه آگهی مزایده بعهده برنده مزایده است.
 -۸آورده اوقاف زمین موقوفه و پروانه ساختمانی بوده و دیگر هزینه ها تا مرحله اخذ پایان کار و بدهی های ملک به شهرداری و صورتجلسه تفکیکی و
افراز بعهده برنده مزایده میباشد .متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم آگهی مزایده به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان
گرمسار مراجعه و یا با تلفن  ۰۲۳-۳۴۲۲۲۲۰۷تماس حاصل فرمایند.

شناسه آگهی۱۱۴۲۳۶۵ :

مصطفی ناظری  -رئيس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گرمسار

اخبار کوتاه

قاچاق تلویزیون بالی جان تولیدکنندگان

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صوت و تصویر
کشور با بیان اینکه عدم پرداخت هزینههای دولت از سوی
قاچاقچیان و همچنین کاهش نرخ ارز باعث شده در مواردی
قیمت تلویزیون قاچاق از کاالهای تولید داخل ارزانتر شود،
تصریح کرد :تولیدکنندگان با قاچاقچیان رقابت میکنند چراکه
هزینههای نیروی انسانی ،انرژی ،مالیات و عوارض دولتی را
پرداخت نمیکنند .سیدعلیرضا موسوی مجد در گفتوگو
با ایسنا ،با اشاره به قاچاق لوازم خانگی از جمله تلویزیون از
مرزهای غربی و جنوبی کشور ،گفت :قاچاقچیان مقداری از
پول را از مشتری دریافت میکنند ،سپس کاال را از بانه وارد
میکنند و در منزل مشتری ،هزینه را با کارت خوان سیار
دریافت میکنند .بنابراین در حال حاضر بیشتر از کاالهای
قاچاق در مغازهها با فروشگاه اینترنتی مواجه هستیم که حتی
دستگاه پز و کارت بانکی مشخص و قابل رهگیری هستند و
میتوان با آن ها برخورد کرد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان صوت و تصویر با بیان اینکه برخی
از مردم ترجیح میدهند به جای برند داخلی ،کاالی سامسونگ
قاچاق بخرند ،تصریح کرد :همین مشتریان زمانی که کاال ایراد
پیدا میکند دچار مشکل میشوند ،چرا که محصوالت قاچاق
گارانتی ندارند .بنابراین با شرایطی مواجه هستیم که ارز از
کشور خارج میشود ،اما خدمات پس از فروش در اختیار
مردم نیست و ما هم حداقل روزانه با پنج مورد شکایتی مواجه
هستیم که نمیتوانیم کاری برای آنها انجام دهیم .بنابراین به
مردم هشدار میدهیم که فریب تبلیغات را نخورند.
به گفته وی در حال حاضر همه تلویزیونهای سامسونگ ،ال
جی ،سونی و سایر برند های خارجی موجود در بازار قاچاق
هستند و پشت آنها نیز نوشته شده در چه کشورهایی ساخته
شدند .موسوی با بیان اینکه قاچاق تلویزیون به دلیل آسان
بودن از سایر کاالهای لوازم خانگی بیشتر است ،در پاسخ به
سوالی درباره برآورد از حجم کاالی قاچاق موجود در بازار گفت:
آمار خیلی زیاد است و بهتر است من این رقم را نگویم! در حال
حاضر در خیابان جمهوری تعداد زیادی تلویزیون قاچاق وجود
دارد .وضعیت برای تولید کنندگان داخلی عذابآور است ،چرا
که با در نظر گرفتن مالیاتها و هزینههای مختلف ،شرایط
حداقل  ۲۵درصد به نفع قاچاقچی است.
هنوز تصمیمی برای بازگشت برندهای خارجی گرفته نشده
رئیسانجمنتولیدکنندگانصوتوتصویردرپایاندربارهبازگشت
شرکتهای سامسونگ و ال جی به ایران ،گفت :هنوز تصمیمی در
این رابطه گرفته نشده است و ما هم تابع سیاستهای صنعتی
کشور ،مصلحت نظام و نفع مردم هستیم و در حال حاضر تولید در
حال انجام است .اما باید به این نکته توجه شود که محصوالت این
شرکتهادرایرانمونتاژنمیشدبلکهماشینآالتمستقرشدهبود
و ساخت قطعات نیز انجام میشد.
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الکترونیکیشدن عوارض آزادراهی با تگهای هوشمند
الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی
طرحی است که طی سالیان گذشته
با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم
کرده و بزرگترین مانع آن رانندگان
بدحسابی است که عوارضشان را فقط
به صورت دستی پرداخت میکنند! اما
اخیرا پیشنهادی مطرح شده که باید
دید میتواند گرهگشای این مشکل
باشد .الکترونیکیشدن دریافت و
پرداخت عوارض آزادراهی در سالهای
گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی
در دستور کار قرار گرفت و بر این
اساس باید آزادراههای  ۲۷گانه کشور
که البته هر ساله به تعداد آنها افزوده
میشود ،به تجهیزات و زیرساختهای
آن مجهز شوند.پروژهای که به نظر
میرسد نهایتا در بازه زمانی حدود
یکساله قابلیت اجرایی داشته باشد اما
سالهاست به اتمام نرسیده و از سوی
دیگر برخی آزادراههایی که سیستم
پرداخت عوارضشان را الکترونیکی
کرده بودند ،به حالت سابق بازگشتند
و باجههای عوارضی را دوباره در
آزادراههای خود مستقر کردند .البته
دلیل اصلی این بازگشت و عقیم ماندن
این طرح ،پرداخت نشدن عوارض
از سوی رانندگان بدحسابی است

که با وجود گذشتن از آزادراههای
الکترونیکی و فراهم بودن شیوههای
مختلف برای پرداخت آن ،ماهها و
سالها حساب خود را با سرمایهگذاران
بخش خصوصی آزادراههای مذکور
صاف نکردند.البته در ادامه وزارت راه و
شهرسازی تفاهمنامهای با پلیس امضاء
کرد تا رانندگان بد حساب جریمه شوند
و نتنها جریمههای  ۴۰هزار تومانی برای
آنها در نظر گرفته شد بلکه قرار بود در
صورت تاخیر بیشتر به صورت تصاعدی
این جریمه و اصل عوارض آنها افزایش
پیدا میکرد .اما این مسئله هم نتوانست
برخی رانندگان بد حساب را مجاب
کند تا عوارض چند هزار تومانیشان

افزایش تعرفه کاالهای همراه مسافر

معاون فنی گمرک ایران همچنین اعالم کرد که در این نشست
مشترک توافق شده است که با همکاری گمرک ایران افزایش
تعداد ردیف تعرفه های کاالی مجاز همراه مسافر (در کارگروه
مورد نظر ) در دستور کار قرار گیرد .ارونقی در ادامه به توافق بین
دبیرخانه شورای عالی با پلیس راهور ناجا  ،اشاره کرد و گفت که
ترانزیت خارجی خودروهای سواری دارای پالک و شماره گذاری
شده در مناطق آزاد پس از انجام ثبت آماری مورد تایید دبیرخانه
شورای عالی ،مابین مناطق آزاد تجاری ،صنعتی بالمانع است ولی
مشمول خودروهای آمریکایی و لوکس نخواهد بود.معاون فنی
گمرک ایران همچنین با اشاره به ماده ۶۶قانون امور گمرکی گفت
که طی توافق انجام شده مقرر شد حقوق ورودی مواد اولیه خارجی
پرداخت شده واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی پس از صادرات ،با رعایت مقررات مربوطه استرداد شود.
ارونقی به دیگر توافق صورت گرفته فی مابین دبیرخانه شورای
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،گمرک ایران و بانک مرکزی
اشاره کرد و افزود :به منظور رفع مشکالت تسویه ارزی کاالهای
وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقرر شد گمرکات اجرایی
مستقر در مناطق ویژه و گمرک ایران ،همکاری الزم را در
خصوص تعیین ارزش استنباطی کاالی وارده به عمل آورند.
وی گفت :مقرر شد ورود اطالعات قبوض انبار کاالهای وارده
به مناطق ویژه اقتصادی توسط سازمان مسئول آن منطقه در
سامانه گمرک ایران یا در سامانه خاص مناطق با ایجاد ارتباط
سامانه ای انجام شود.

را پرداخت کنند.در چنین شرایطی
ویروس کرونا هم مزید بر علت شد تا
ستاد ملی مقابله با کرونا الکترونیکی
شدن عوارض آزادراهها را مصوب کرده
و وزارت راه و شهرسازی را مکلف به اجرا
و تعمیم این طرح به همه آزادراههای
کشور کند اما بدحسابیها مانع ادامه
الکترونیکیشدن عوارض آزادراهی و
نهایتا سفت شدن جای پای عوارضیها
شد.یکی از طرحهایی که برای جلب
نظر سرمایهگذاران و استقبال بیشتر
آنها از الکترونیکی شدن عوارض
آزادراهی مطرح شد تگهای هوشمندی
بود که قرار است روی شیشه جلوی
خودروها نصب شود و رانندگان به

محض عبور از هر آزادراه نرخ عوارض
آزادراهی از حساب بانکی آنها کسر
شود.به گفته خیراله خادمی –مدیرعامل
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور -این طرح قرار بود
در ابتدا از آزادراه غدیر آغاز شود و نهایتا
به آزادراههای دیگر ختم شود .وی در
گفتوگو با ایسنا افزود :در این روش
برای خودروهایی که از آزادراهها استفاده
میکنندبرچسبهوشمندیتهیهشدهتا
هنگام عبور از دوربینهای پالک خوان،
عوارض مورد نظر از کیف پول آنها کسر
شود ،این مدل در آزادراه غدیر تست
شده و اگر جواب بدهد در دیگر آزادراهها
نیز آن را اجرا میکنیم اما این پروژه در
آزادراه غدیر اجرایی نشد و متولیان
و سرمایهگذاران آن ترجیح دادند به
باجههای قدیمی عوارضی رو بیاورند.البته
محمد اسالمی –وزیر راه و شهرسازی – نیز
درروزهایاخیرودرحاشیهافتتاحمرکزاخذ
عوارضالکترونیکیآزادراههایکشوردراین
باره اظهار کرد :تالش داریم تا سیستمهای
پرداخت عوارض الکترونیکی برای مردم
متنوع و ساده شود .همچنین با توجه به
تکلیف ستاد ملی کرونا در ماههای آتی
تعداد بیشتری از اتوبانها را به سیستم
پرداخت الکترونیکی متصل میکنیم.

غول نفتی توتال تغییر نام داد

ثبت سفارش برای واردات کاال به مناطق
آزاد و ویژه لغو شد

در حالی از سال  ۱۳۹۷مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول
مصوبه ثبت سفارش برای واردات کاال شد که تازه ترین اعالم
معاون فنی گمرک ایران از عدم نیاز به مجوز ثبت سفارش،
برای واردات کاال به این مناطق یا ترانزیت بین آنها حکایت
دارد .مهرداد جمال ارونقی در گفت و گو با ایسنا ،جزئیات
نشست مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی و گمرک ایران را تشریح کرد.
ثبت سفارش لغو و ثبت آماری انجام می شود
معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه هیات
وزیران در سال  ، ۱۳۹۷واردات کاال در مناطق آزاد یا ترانزیت
کاال بین مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم
به انجام ثبت سفارش بوده است ،گفت :اما طی آخرین تصمیم
اخذ شده و ابالغ معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت امور
مجلس وزارت اقتصاد ،ترانزیت خارجی کاال با مقاصد مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی از مبدأ سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
و یا مبادی ورودی کشور ،بدون نیاز به ثبت سفارش انجام
خواهد شد .به گفته وی ،با لغو الزام ثبت سفارش ،واردات کاال
به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا ترانزیت کاال بین مناطق
صرفاً بر اساس ثبت آماری کاال و اعالم توسط دبیرخانه شورای
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام خواهد شد.ارونقی افزود:
همچنین مقرر شد سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کلیه اطالعات کاالهای وارده را به صورت بر خط در اختیار
گمرک ایران قرار دهند .الزم به یادآوری است که تا قبل از
اجباری شدن ثبت سفارش در مناطق آزاد و ویژه ،این مناطق
از ثبت سفارش برای واردات کاال معاف بود و در زمان تصویب
این الزام که به دلیل تغییر سیاست های ارزی اعمال و مناطق
را نیز در بر گرفت ،با واکنش هایی به دلیل مغایرت با قوانین و
مقررات و ماهیت مناطق همراه شد.

اخبار کوتاه

گروه نفت و گاز فرانسوی توتال
حمایت بیش از  ۹۰درصدی سهامداران
با برنامه اقلیمی این شرکت برای کاهش
تدریجی انتشار کربن را کسب و رای
مثبت آنها برای تغییر نام به «توتال
انرژیز» را به عالمت تغییر رویکردش
به سوی انرژی تجدیدپذیر دریافت کرد.
به گزارش ایسنا ،بعضی از سهامداران

کارزاری را برای رد اهداف سبز توتال
به دلیل کافی ندانستن آنها راه انداخته
بودند که نشان دهنده طغیان فزاینده
آنها در این بخش است .تقاضا برای
سرعت گرفتن تغییر رویکرد شرکتهای
نفت از سوختهای فسیلی هفته گذشته
به نقطه عطف جدیدی رسید .یک
دادگاه هلندی به شرکت رویال داچ

شل دستور داد آالیندگی کربن خود
را تا سال  ۲۰۳۰نسبت به سطح سال
 ۲۰۱۹به میزان  ۴۵درصد کاهش
دهد و اکسون موبیل با یک سرمایه
گذار فعال بر سر سابقه خود در زمینه
تغییرات اقلیمی به مبارزه پرداخت.
استراتژی اقلیمی توتال که بر اساس آن
تا سال  ۲۰۵۰به سطح کربن خنثی می
شد از سوی  ۹۱.۸۸درصد سهامداران
در نشست ساالنه این شرکت حمایت
شد.
پاتریک پویانه ،مدیرعامل و رییس
هیات مدیره توتال گفت :تصور می کتم
این نتیجه بهترین پاسخ به مفسرانی
است که شورش سرمایه گذاران علیه
این شرکت را پیش بینی کرده بودند
و همچنین پاسخ به کسانی است که
بیشتر به عنوان یک فعال و نه سهامدار
عمل می کنند.

تغییر برند توتال که فورا اجرایی می
شود با  ۹۹.۸۸درصد آرای مثبت
حمایت شد.
توتال با پروژه های خورشیدی و بادی
در حال سرمایه گذاری در انرژیهای
تجدیدپذیر است.
پویانه گفت :می خواهد توتال یک غول
انرژی سبز شود اما اظهار کرد یک تغییر
رادیکال تر مناسب نخواهد بود زیرا این
شرکت به تامین مالی گذار از درآمدهای
حاصل از سوختهای فسیلی به انرژیهای
تجدیدپذیر نیاز دارد.
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرده
که اگر جهان می خواهد تا اواسط
قرن جاری به انتشار کربن صفر برسد
که روند بسیار سریعتر از روند مورد
نظر تولیدکنندگان نفت از جمله توتال
است ،پروژه های سوخت فسیلی باید
امسال متوقف شوند.

قطارسریعالسیرتهران-قم-اصفهانمتوقفمیشود؟
قطار سریعالسیر تهران-قم-اصفهان پس
از گذشت حدود ۱۵سال همچنان در پیچ
و خم احداث گیر کرده و به نظر میرسد
با جلسه هفته گذشته کمیسیون عمران
مجلس این پروژه ریلی تا اطالع ثانوی
متوقف شود .قطار سریعالسیر تهران-
قم-اصفهان حدود  ۱۵سال گذشته کلید
خورد و قرار بود در بازه زمانی پنج ساله این
پروژه ریلی تکمیل شود اما در سالهای
گذشته بارها و بارها با حواشی متعددی
از تغییر سرمایهگذار ،شرایط و ویژگیهای
فنی ،توقفهای کوتاه مدت و غیره مواجه
شد همچنان با مشکالت بسیاری دست
و پنجه نرم میکند.روژه قطار سریعالسیر
تهران-قم-اصفهان  ۴۵۰کیلومتر بوده
که  ۱۶۵کیلومتر در مسیر تهران– قم و
مابقی در بخش قم-اصفهان به طول۲۴۵
کیلومتر است از سال ۱۳۹۳که قرارداد آن
بسته شد ،بازه زمانی پنج ظظظساله برای

آن پیشبینی شده بود امابا وجود برگزاری
جلسات متعدد و دستورهای متعددی
که از سوی وزیر راه و شهرسازی و دیگر
دولتمردان صادر شد ،در شهریور ماه دو
سال گذشته با مشکالتی مواجه و عمال
موقف شد.البته مهر ماه سال گذشته
بود که عباس خطیبی  -معاون ساخت
و توسعه راهآهن ،بنادر و فرودگاهها
شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای
حملونقل کشور – در این باره به ایسنا
گفته بود که تمدید ال سی چهار
میلیارد یوآنی و گشایش ال سی ۹.۶
میلیارد یوآنی قطار سریعالسیر تهران-
قم-اصفهان مورد بررسی و تایید قرار
گرفته و وزیر راه و شهرسازی نیز برای
پیگیری آن دستور داده تا در مراحل
اجرایی این پروژه تسریعی صورت گیرد.
وی افزود :با راهاندازی قطار سریع السیر
تهران-قم-اصفهان خط ریلی ۴۵۰

کیلومتری که در حال حاضر سیر در
آن  ۹ساعت طول میکشد به یک
سوم کاهش یافته و سفر از تهران تا
اصفهان سه ساعته مقدور میشود.
این در حالی است که به نظر میرسد
تغییر محسوسی در پیشرفت و تکمیل
این خط ریلی اتفاق نیافتاده چرا که
هفته گذشته اعضای کمیسیون عمران
مجلس شورای اسالمی رای به توقف
قطار سریعالسیر تهران-قم-اصفهان
دادند.اقبال شاکری -نماینده مردم
تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس
شورای اسالمی  -در این باره به ایسنا
گفت :در جلسه این هفته کمیسیون
عمران مجلس در خصوص طرح قطار
سریع السیر تهران  -قم  -اصفهان که
مدت های طوالنی در کش و قوس بوده
و با افت و خیزهای زیادی مواجه شده
است ،بحث شد .نهایتا کمیسیون این

طرح را فاقد توجیهات الزم برای ادامه
کار دانست و با ادامه اجرای این طرح
مخالفت کرد .به وزارت راه و شهرسازی
اعالم شد که باید این پروژه متوقف
شود .وی افزود :به علت عدم مدیریت
درست در این طرح و از دست رفتن
فرصت و سرمایه کشور بنده پیشنهاد
دادم که تحقیق و تفحص از این طرح
در وزارت و راه شهرسازی کلید بخورد.
شاکری اعالم کرد :از سوی دیگر رئیس
کمیسیون پیشنهاد کرد بر اساس ماده
 ۲۳۴آئین نامه داخلی مجلس این طرح
مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .چرا که
باید جوانب مختلف این طرح بررسی شود
تا علت اینکه منابع کشور در این طرح به
است
سادگی مورد بیتوجهی قرار گرفته ُ
مشخص شود .ترک فعل و قصوری که در
این طرح صورت گرفته هزینه زیادی را به
کشور تحمیل کرده است.

عضو اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خرمشهر:

رونق صادرات در مرز شلمچه با رفع انحصار درفعالیتها امکانپذیر است
عضو اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی خرمشهر با اشاره به انحصاری
شدن تخلیه و بارگیری کلینکرهای
تولیدی کارخانجات سیمان خوزستان
در پایانه توسعه صادرات سیمان گفت:
این روند باعث تضعیف بازارهای کشف
شده هدف از سوی بخش خصوصی به
منظور صادرات محصول کلینکر شده
است .عبدالقادر حمادی روز جمعه در
گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت:
پایانه مرزی شلمچه ،مجموعهای
از ترمینالهای لجستیک است که
خدمات تخلیه و بارگیری و ترخیص
کاالهای مختلف از جمله کلینکر را
انجام میدهند.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی از
سالهای گذشته با سرمایهگذاریهای
متعددی نسبت به راهاندازی این
ترمینالها اقدام کرده گفت :از سال
 ۱۳۹۳تاکنون به واسطه این سرمایه
گذاریها ،حجم زیادی از محصوالت
صادراتی کارخانجات سیمان موجود
خوزستان و دیگر استانهای کشور پس
توافق با بازرگانان عراقی در ترمینالهای
ایجاد شده برای صادرات به کشور عراق
تخلیه و بارگیری میشد.
این سرمایهگذار در مرز شلمچه با تاکید
بر اینکه خریدار ،بازرگان و بازاریاب
حق انتخاب محل تخلیه بار خود را
دارد گفت :اخیرا این روند همزمان با

فعالیت پایانه شرکت توسعه صادرات
سیمان متوقف شده است و برابر اعمال
یک رویه داخلی در هلدینگ شستا،
تخلیه محصوالت صادراتی شرکت
های سیمانی زیرمجموعه این هلدینگ
(شستا) نیز بصورت انحصاری در پایانه
این شرکت (توسعه صادرات سیمان)
انجام میشود.
حمادی با تاکید بر اینکه هماکنون روند
مبادالت تجاری محصول کلینکر به
کشور عراق به واسطه فعالیت انحصاری
این پایانه تضعیف شده است گفت:
این در حالی است که ترمینالهای
لجستیک فعال در مرز شلمچه در چند
سال گذشته برای شناسایی بازارهای

منطقهای بخصوص در کشور عراق
تالشهای زیادی انجام دادند.
وی گفت :متاسفانه این بازارها در حال
از بین رفتن هستند و دلیل آن بروز
شرایط نامتعارف در خصوص تخلیه
و بارگیری انحصاری کلینکر در بارانداز
شرکت توسعه صادرات سیمان است.

حمایت شستا از سهامداران با انتشار اوراق
اختیار فروش تبعی

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که از (شنبه)
شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) برای حمایت
از سهامداران ،اوراق اختیارفروش تبعی حمایتی منتشر میکند.
به گزارش ایرنا« ،محمد شریعتمداری» در حساب کاربری خود
در توئیتر نوشت« :خوشحالم در تداوم اقدامات شفافیتزا و
سودآور انجام شده در وزارت تعاون ،به مردم گزارش دهم،
شستا برای حمایت از سهامداران از (شنبه ،هشتم خرداد) اوراق
اختیار فروش تبعی حمایتی منتشر میکند».
با توجه به موافقت هیاتپذیرش اوراق بهادار در جلسه ۱۹
بهمنماه پارسال با پذیرش سهام شرکت سرمایهگذاری تامین
اجتماعی (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت
به احراز موارد تعیینشده در مصوب ه مزبور از سوی آن شرکت،
از تاریخ  ۲۰فروردین سال جاری شرکت سرمایهگذاری تأمین
اجتماعی بهعنوان پانصد و سی و هفتمین شرکت پذیرفتهشده
در ﺑﺨﺶ «هلدینگ چند رشتهای صنعتی» گروه و ﻃﺒﻘﻪ
«شرکتهای صنعتی چند رشتهای» با کد صنعت « »۳۹۹۹و
نماد «شستا  »SHASTA ،در فهرست نرخهای بازار دوم بورس
اوراق بهادار تهران درج شد.

نفتکش هورس توسط اندونزی
رفع توقیف شد

کشتی نفتکش هورس متعلق به ناوگان شرکت ملی نفتکش
ایران که از  ۲۴ژانویه (یکشنبه  ۵بهمن  )۱۳۹۹تاکنون در
آبهای اندونزی توقیف شده بود آزاد شد .این کشتی با
حمایت هم ه جانبه مقامات ارشد کشور ،پشتیبانی و کمک
کنسولی وزارت امورخارجه و همکاری دستیار ویژه وزیر امور
خارجه ،پس از گذراندن موفق مراحل دادرسی ،بعد از ۱۲۵
روز ،رفع توقیف شد.پرسنل مجرب و متعهد نفتکش هورس
در این مدت به رغم تحمل سختیها و دوری از خانواده ،با
فداکاری در دفاع از منافع ملی و حفظ جریان صادرات نفت
و فرآورده های نفتی کشور ایستادگی کرده و در پیگیری
ماموریت خود عزم راسخی داشتند.
این کشتی هم اکنون ادامه ماموریت خود را از سر گرفته است
و پس از اتمام آن به آبهای کشور باز خواهد گشت.

برنامه تعمیر نیروگاههای حرارتی از مرز
 ۸۵درصد گذشت

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت :بیش از ۸۵
درصد برنامه تعمیرات نیروگاههای حرارتی به پایان رسیده
است« .ناصر اسکندری» افزود :مدیریت برنامههای تعمیراتی
و همکاری نیروگاههای حرارتی بزرگ موجب افزایش تولید و
جلوگیری از بروز خاموشیهای بیشتر در دو ماه ابتدایی امسال
شده است.
وی ادامهداد :هر ساله بهمنظور حفظ آمادگی واحدهای
نیروگاهی و صیانت از سرمایه نیروگاهی کشور برنامه تعمیراتی
به نیروگاهها ابالغ میشود ،اجرای تعمیرات نیروگاهی به صورت
شبانهروزی برای کاهش میزان خاموشیها در حال اجرا بوده
و نسبت به فعالیتهای مشابه در سالهای گذشته از بهبود و
ارتقای چشمگیری برخوردار است.
اسکندری گفت :برای انجام انواع تعمیرات و بازدید واحدهای
حرارتی در دوره تعمیراتی پیک امسال نزدیک به  ۱۰۰هزار
مگاوات برنامه مرتبط پیشبینی شده بود که با توجه به شرایط
تامین سوخت نیروگاهها در زمستان سال گذشته و نقش مهم
سوخت در آرایش تولید ،این برنامه با تجمیع یا حذف برخی از
برنامهها به حدود  ۹۱هزار مگاوات کاهش یافت و تاکنون بیش
از  ۸۵درصد آن نیز خاتمه یافته است.
وی خاطرنشانکرد :مدیریت برنامههای تعمیراتی و همکاری
نیروگاههای حرارتی بزرگ با وجود مشکالت و ریسکهای
تعمیراتی موجب افزایش تولید و جلوگیری از بروز خاموشیهای
بیشتر در دو ماه ابتدایی امسال شده است.
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی اضافهکرد :عمده
برنامههای اجرایی نشده مربوط به بازدیدهای دورهای است
که برای جلوگیری از بروز حادثه در تالشیم با هماهنگی
دیسپاچینگ ملی این اقدامها نیز در صورت نیاز اجرایی شود.
اسکندری بیانداشت :بهمنظور تامین نیاز مصرف کشور و
جلوگیری از خاموشی ،اجرای برنامه تعمیراتی در مقایسه با
سالهای گذشته بسیار مدیریت شده انجام شد و نیروگاههای
حرارتی بهار امسال نهایت همکاری را برای جبران رشد نیاز
مصرف به عمل آورند تا میزان خاموشیها در کشور کاهش
یابد.این مسوول گفت :پارسال در چنین مقطع زمانی حدود
هشت هزار و  ۴۰۰مگاوات از نیروگاههای حرارتی به منظور
اجرای برنامههای تعمیراتی از مدار خارج شده بود که اکنون
این رقم نزدیک به  ۶هزار و  ۴۰۰مگاوات است.معاون راهبری
تولید شرکت برق حرارتی خاطرنشانکرد :افزایش کنونی نیاز
مصرف برق کشور با نیروگاههای موجود قابل تامین نیست اما
این اطمینان خاطر به مشترکان صنعت برق داده میشود که
نیروگاههای حرارتی در تابستان امسال با وجود همه مسائل یاد
شده با حداکثر توان در مدار تولید خواهند بود تا با اتخاذ تدابیر
ویژه از سوی مجموعه صنعت برق کشور خللی در تامین برق
مطمئن مصرفکنندگان ایجاد نشود.

 ۹۵درصد مطالبات گندمکاران کشور
پرداخت شد

شرکت بازرگانی دولتی ایران ،از واریز  ۷۱هزار و  ۳۰۰میلیارد
ریال از پول گندم های خریداری شده ،به حساب کشاورزانی
که گندم خود را تحویل مراکز خرید داده و فایل آن ها به
بانک ارسال شده است ،خبر داد .خرید تضمینی گندم در
حال حاضر در  ۱۸استان به بیش از یک میلیون و  ۶۰۰هزار
تن رسیده است.
خرید گندم در استان های اصفهان ،ایالم ،بوشهر ،تهران،
خراسان جنوبی ،خراسان رضوی ،خوزستان ،سمنان ،سیستان
و بلوچستان ،فارس ،قم ،گلستان ،لرستان ،مرکزی ،هرمزگان،
کرمان ،کرمانشاه و کهگیلویه و بویر احمد در جریان است.
همچنین  ۲۸۹مرکز در کشور تاکنون فعال شده و این
مقدار گندم از  ۹۸هزار کشاورز در قالب  ۲۷۹هزار محموله
خریداری شده است.

اخبار کوتاه

یک کارشناس مسائل حقوقی مطرح کرد
مشکل تکریم ارباب رجوع فقدان
قانون نیست

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت :مشکل تکریم ارباب رجوع
بحث فقدان مستند قانونی و مصوبه نیست ،بلکه مصوبه به
اندازه کافی وجود دارد ،اما مهم این است که این تکریم در عالم
واقع انجام شود.
علیرضا آذربایجانی در گفتوگو با ایسنا ،در خصوص رعایت
تکریم ارباب رجوع در مراجع قضایی اظهار کرد :یکی از مباحثی
که به شکل متناوب بحث میشود و گاهی تشدید و گاهی در
حالت خفا قرار میگیرد ،بحث تکریم ارباب رجوع در مراجعه به
بخشهای دولتی و سازمانی است.
وی در ادامه تصریح کرد :اساسا تکریم ارباب رجوع و مراجعه
کننده به صاحب منصبان ،یکی از مصادیق عام حقوق شهروندی
بوده که جزء موارد ضروری و واجب است و باید رعایت شود.
این کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد :تکریم ارباب رجوع را
میتوانیم در مفهوم عام یعنی مراجعه به کلیه مراجع اداری و
در مفهوم خاص مراجعه به دستگاههای قضایی اعم از دادگاهها،
شوراهای حل اختالف و بخشهای زیرمجموعه قوه قضاییه در
نظر بگیریم.آذربایجانی با بیان اینکه «واقعیتی که وجود دارد
این است که تفکر و مقوله تکریم مراجعه کننده در دستگاه
قضایی به مراتب اهمیت آن از سایر بخشها بیشتر است»،
تصریح کرد :علت این امر هم این است که اصوال کسی که
به مرجع قضایی مراجعه میکند ،کسی است که مقدم بر آن
حقی از او تضییع شده است .در واقع در یک مرحله حقوق
شهروندیاش حداقل و قدر متیقن به زعم خود مراجعه کننده،
زیر پا گذاشته شده و فردی آسیب دیده است.
وی ادامه داد :حال به تناسب نوع مراجعهای که به مرجع قضایی
میشود ،این آسیب میتواند آسیب بسیار سنگینتری باشد .به
طور مثال بعضی مواقع کسی برای اینکه بدهکار طلباش را
پرداخت نکرده به دستگاه قضایی مراجعه میکند که این یک
حد آسیبی است که نسبت به مراجعه کننده وارد شده و یک
وقت هم مراجعه کننده خانمی است که مورد تجاوز به عنف در
مکانی قرار گرفته است و میزان آسیبی که نسبت به این شاکیه
وجود دارد ،آسیب بسیار مهمی است .بنابراین وقتی مراجعه
کنندگان قوه قضاییه عموما و به قدر متیقن خواهان و شکاتی
هستند که با این ویژگیها مراجعه میکنند ،از لحاظ حقوق
جامعه شناسی مساله تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی
به مراتب به شکلی که گفته شد اهمیت ویژهای پیدا میکند.
این کارشناس کارشناس مسائل حقوقی گفت :به همین خاطر
قوه قضاییه هم دستورالعمل حفظ کرامت را قبال تصویب
کرده و به مراجع قضایی ابالغ کرده و هم در سند تحول
قضایی به مقوله تکریم ارباب رجوع اشاره کرده و هم اینکه در
دستورالعملها و بخشنامهها به صورت موردی به مراجع قضایی
و دادگستریهای کل ابالغ شده است.
آذربایجانی تصریح کرد :واقعیتی که وجود دارد این است که ما
در کشورمان تا حدودی درگیر تورم قانونی ،مصوبه و بخشنامه
هستیم .در واقع مشکل تکریم ارباب رجوع بحث فقدان مستند
قانونی و مصوبه نیست ،بلکه مصوبه به اندازه کافی وجود دارد،
اما مهم این است که این تکریم در عالم واقع انجام شود .اینکه
چرا در گذشته و حداقل در سالهای اخیر علیرغم وجود این
مصوبات به معنای واقعی با مقوله تکریم برخورد واقعی نداریم،
به نظرم بخش اصلی و اعظم آن مقوله فرهنگ در کشور ماست.
وی افزود :ما تا حدودی با فرهنگی بزرگ میشویم که به
نوعی همیشه حق را به جانب کسی میگیریم که پشت میز
نشسته است .کسی که پشت میز نشسته است اصلی را در
ذهن خود مسلم میگیرد که او صاحب اختیار و تشخیص است
و او درست میگوید و او در ارزیابیاش رفتار درستی میکند.
همین مساله باعث میشود که تکریم در نظام فرهنگی ما
قدری دچار تزلزل شود.این کارشناس مسائل حقوقی تاکید
کرد :ما باید در بسترسازی این فرهنگ کاری کنیم که این
تفکر که همیشه من که پشت میز نشستهام درست میگویم و
درست تشخیص میدهم ،تعدیل شود.
آذربایجانی عنوان کرد :نکته دیگر این است که یک دلیل فرعی
هم در این رابطه وجود دارد که «تراکم کار» است .به صورت
اتوماتیک تراکم و کثرت مراجعات مردم به دادگستری میتواند
به صورت غیر مستقیم مساله تکریم را تحت الشعاع قرار دهد.
وی در پایان تاکید کرد :نکته بعدی این است که بخشی از
مسایل فرهنگی ممکن است به خود ارباب رجوع هم برگردد.
برای اینکه ارباب رجوعمان شایسته بهترین تکریمها باشد،
او هم باید نسبت به آداب اخالقی و مسایل مرتبط با اخالق
حرفهای توجهات موضوعی را داشته باشد و در واقع ارباب
رجوع هم با رفتار درست خود ،تکریم متقابل را از طرف صاحب
منصبان تقویت کند.

حق وردی:
قطعی برق مشکالتی را برای برگزاری
امتحانات دانش آموزان و دانشجویان
ایجاد کرده است

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
گفت که قطعی برق مشکالتی را برای امتحانات دانش آموزان
و دانشجویان چه به صورت حضوری و چه به صورت غیر
حضوری ایجاد کرده است .حسین حق وردی در گفت وگو
با ایسنا ،اظهار کرد :قطعی برق مشکالتی را برای برگزاری
امتحانات حضوری و غیر حضوری دانش آموزان و همچنین
دانشجویان ایجاد کرده است .نمونه اش این است که در مدرسه
ای برق قطع شده و باید پرینت سواالت امتحانات هم ساعت
 ۸صبح باید گرفته شود .در این شرایط برق نبوده که بخواهند
پرینت بگیرند و بالتکلیف مانده اند.وی افزود :فراتر از موضوع
امتحانات در خانه ها بیماران مبتال به کرونا هستند که برای
تنفس به دستگاه اکسیژن احتیاج دارند که با برق کار می کند.
از طرف دیگر مشکالتی در چراغ های راهنمایی رانندگی هم
ایجاد کرده است.
حق وردی ادامه داد :طی سال های گذشته وقتی پیک مصرف
به  ۵۶هزار مگاوات می رسید برق قطع می شد و پیش از آن
قطعی برق نداشتیم ولی امسال در حالیکه هنوز به اوج گرما
نرسیدیم و مصرف در  ۴۴هزار مگاوات است شاهد قطعی برق
هستیم که این نشان از نبود مدیریت صحیح دارد .موضوع دیگر
این بوده که چرا صبح زود برق قطع می شود .مگر نه اینکه
پیک مصرف از ساعت  ۱۱تا  ۴بعد از ظهر بوده پس چرا صبح
زود برق را قطع می کنند؟
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دکتر رضایی:

اهانت به اقوام ایرانی را به عنوان یک جرم تلقی می کنم
دکتر محسن رضایی در نخستین
گفتگوی انتخاباتی خود در رسانه ملی
به تبیین نگاه فرهنگی دولت «اقدام و
تحول» پرداخت و گفت :اهانت به اقوام
ایرانی را به عنوان یک جرم تلقی می
کنم و الیحه آن را به مجلس خواهم
فرستاد .زبان مادری اقوام ایرانی را در
مدارس جاری و ساری خواهم ساخت.
به گزارش  rezaee.irدکتر محسن
رضایی عصر روز جمعه هفتم خردادماه
 1400در ویژه برنامه «انتخاب و
فرهنگ» در رادیو فرهنگ گفت :من
محسن رضایی میرقائد هستم ،فعال
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
هستم .در بیست سال گذشته عمده
سیاست های کلی اقتصاد ملی را به
رهبر معظم انقالب پیشنهاد دادم و
متاسفانه این سیاست ها در دولت های
گوناگون دنبال نشد و امروز می خواهم
در خصوص دیدگاه های خودم در حوزه
فرهنگی با مردم صحبت کنم.
وی با تاکید بر ضرورت تحول فرهنگی
گفت :شرایط امروز کشور ما نیازمند
تحول و جهش است .در امر اقتصاد و
فرهنگ یا متوقف شده ایم یا به سوی
عقب در حرکتیم .این وضعیت نامطلوب
است و من و بسیاری از مردم از این
وضع حال خوشی ندارند .ورود نااهالن و
ناکارآمدان این وضعیت را ساخته و با این
اوضاع نباید از مردم انتظار داشته باشیم
که علی وار و فاطمی زندگی کنند .ما
نیاز به تحولی داریم که از مسئولین
شروع شود .تحول فرهنگی و ارزشی هم
باید از دولت شروع شود .ما نیاز به یک
قیام فرهنگی و اقتصادی داریم .بدون
یک قیام فرهنگی و اقتصادی قادر به
سامان دادن پیشرفت در کشور نخواهیم
بود .دولت من به فرهنگ توجه جدی
می کند نه به عنوان کاالی لوکسی که
در اختیار همه مردم نباشد.
دکتر رضایی در خصوص موضوع
«جمعیت و ازدواج جوانان» گفت :ده
سال است که با این پدیده آشنا هستم
و از پنج شش سال پیش سیاست های
کلی جمعیت را تقدیم رهبر انقالب کرده
ایم ولی دولت ها و مجالس توجهی به
این نداشته اند .ما به سرعت قانون
این سیاست ها را تنظیم می کنیم .از
تصمیم گیری های اشتباه در وزارتخانه
های بهداشت و  ...جلوگیری می کنیم
و مقررات جدیدی را برای ساماندهی
سالخوردگان تنظیم می کنیم .استفاده
از پنجره جمعیتی را بیشتر خواهیم کرد
و سن بازنشستگی را از  50تا  70سال
خواهیم داشت .برنامه های ترویجی و
تشویقی برای ازدواج جوانان را دنبال
خواهیم کرد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری گفت :یکی از کارهایی
که دنبال خواهم کرد نظام آموزشی
کشور را به یک سبد ذهنی حرفه ای
تبدیل خواهم کرد .درصد آموزش های
حرفه ای را افزایش خواهیم داد و از
مهدکودک روحیه کار و خالقیت را با
زندگی دانش آموزان آشتی خواهیم داد
و حرفه ای گری و تخصص گرایی را
ترویج خواهیم کرد.
دکتر رضایی در خصوص موضوع
«آموزش و پژوهش» گفت :مساله
اساسی این است که از هدفی که شورای
عالی انقالب فرهنگی بر آن اساس
تشکیل شده دور شده ایم .مدارس،

دانشگاه ها ،وزارت ارشاد و هنرمندان
شاهد مشکالتی هستند که از گسست
تصمیم سازی و تصمیم گیری ناشی
است .شورای عالی آموزش و پرورش،
مدارس خصوصی و غیردولتی هر کدام
مشکالتی را پدید آورده اند که نظارت
بیشتری را طلب می کند .ارتباط بین
پژوهش ،آموزش و صنعت را باید تقویت
کنیم .به همین دلیل است که اکثر
پژوهش های دانشگاهی ما به خارج از
کشور می رود و به عنوان کاال به داخل
کشور بر می گردد.
وی افزود :در دهه اخیر تالش های
خوبی در زمینه ارتباط دادن مقاالت با
نیازهای جامعه و کاربردی شدن علم و
پژوهش انجام شده است .معاونت علم و
فناوری ریاست جمهوری حرکت خوبی
داشته ،پارک ها علم و فناوری و مراکز
رشد باید تقاضای جامعه را دریافت
کنند و رساالت دانشجویان ما برای
بهبود پیشرفت کشور مورد استفاده
قرار گیرند .نیازهای اجتماعی ،صنعتی
و کشاورزی باید به مقاالت و پژوهش
ها متصل شوند.
دکتر رضایی درباره «هنر طراز انقالب
اسالمی» گفت :اگر بین هنر و انقالب
پیوند برقرار می کردیم شاهد نوآوری
هایی برای جهانیان می بودیم .صیقل
یافتن روح انسانی مهمترین کارکرد هنر
است و مبنا تحول هنری می تواند باشد.
پژوهش هایی مستند به قرآن و پژوهش
های علمی می تواند هنر را تقویت کند.
من مخالف دوگانه سازی هستم .دولت
من دولت همه ایرانیان است .سابقه من
هم همین را نشان می دهد که از همه
نیروهای مفید و شایسته باید استفاده
کنیم .هنرمندان انقالبی می توانند
پیشران و پیشگام در تحول در گسترش
هنر کشور باشند.
دکتر محسن رضایی در خصوص
«فرهنگ کار و آسیب های اجتماعی»
گفت :نفرت از کار در ایران ذاتی نیست.
راحت طلبی به جنبه تربیتی ایرانیان
ربط دارد .مبنای نظام آموزشی را
باید به تربیت و ساماندهی رفتاری
بگردانیم .کار را باید از مدارس آغاز
کنیم و سازگاری با کار را باید از مدارس
آموزش داد .من زمانی که دبیرستان
بودم ،تابستان ها کار می کردم .وقتی
دانشجو بودم هم در کارخانه ارج کار
می کردم .ما باید به مساله تربیت و
روحیه خالقیت و فعالیت و مهارت
آموزی توجه کنیم .دانشکده های ما
باید به مهارتکده تبدیل شوند .در کنار
اندیشکده به مهارتکده نیاز داریم.
وی در بخش دیگری از این برنامه در
خصوص نظرش درباره« شورای عالی
انقالب فرهنگی» و «شورای فرهنگ
عمومی» گفت :متولیان فرهنگی همه
در دولت نیستند .حوزه های علمیه و
دستگاه های فرهنگی مرتبط به نهاد
رهبری هم کارهای خوبی را دارند .با
مشورت مقام معظم رهبری اختیاراتی
را برای شورای عالی انقالب فرهنگی
خواهم گرفت و شورای انقالب فرهنگی
را به این سمت خواهم برد که تاثیر گذار
باشد وگر نه بهتر است وظیفه این شورا
را به نهادهای دیگر بسپاریم.
دکتر محسن رضایی درباره «فرهنگ
مطالعه» گفت :شاخص کتابخوانی و
گرایش به کتاب بسیار پایین آمده و
متاسفانه متون مجازی با حداقل تامل

و تعمق خطر جدی برای فرهنگ
کتابخوانی ایجاد کرده .دولت من یک
یارانه فرهنگی از خرید کتاب تا تشویق
نقد و مناظره درباره کتب را دنبال
خواهد کرد .نظریه پردازی بدون ترویج
فرهنگ مطالعه در کشور ممکن نیست.
سعی می کنیم جوایز بین المللی و ملی
برای کتابخوانی به وجود بیاوریم.
وی درباره «حاکمیت نگاه تجاری در
محصوالت فرهنگی» گفت :دولت ما
فرهنگ را به دو گروه فرهنگ زیربنایی
و محصوالت فرهنگی تقسیم خواهد
کرد و سرمایه گذاری و حمایت مالی
از این بخش ها صورت خواهد گرفت.
محصوالت فرهنگی از صنایع دستی
تا گردشگری و میراث فرهنگی و سایر
محصوالت را با بازاریابی ترویج خواهیم
کرد .گردشگری طبیعی و هنری و
درمانی می تواند درآمد ملی ما را
افزایش بدهد .نمایشگاه های فرهنگی
آنالین و سه بعدی را به صورت دائمی
برگزار خواهیم کرد .متاسفانه در این
دولت فرش و صنایع دستی ما 60
درصد کاهش فروش را تجربه کرد و
این را عالج خواهیم کرد.
دکتر محسن رضایی در ادامه بیان
دیدگاه هایش درباره «فرهنگ و
آموزش» گفت :در دولت من روحیه کار
تیمی را در نظام آموزشی تقویت خواهیم
کرد .هیچ دولتمردی در دولت من بدون
پژوهش و کار جمعی ،تصمیمی نخواهد
گرفت .مدارس کادرسازی و تربیت
زمامداران را تاسیس می کنم.
نویسنده کتاب ایران آینده افزود :تالش
خواهم کرد جوانان را در تمامی امورات
کشور دخالت بدهم و سطوح آنها را
ارتقا می دهم .اهانت به اقوام ایرانی را به
عنوان یک جرم تلقی می کنم و الیحه
آن را به مجلس خواهم فرستاد .زبان
مادری اقوام ایرانی را در مدارس جاری
و ساری خواهم ساخت.
دکتر رضایی در پایان صحبت های خود
گفت« :حاج قاسم ،قهرمان شکست
ناپذیر ما بود و کاش امروز در کنار
ما بود ».به امید یک قیام فرهنگی و
اقتصادی برای ایجاد تحول در زندگی
ایرانیان.
طرح محسن رضایی برای تشکیل
صندوق ملی صنعت نفت ایران

دکتر محسن رضایی در اینستاگرام از
طرح خود برای «تشکیل صندوق ملی
صنعت نفت ایران» در دولت «اقدام و
تحول» خبر داد.به گزارش rezaee.ir
دکتر محسن رضایی ،نامزد انتخابات
ریاست جمهوری ،عصر جمعه هفتم
خردادماه در صفحه شخصی خود در
شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت:
«صندوق ملی صنعت نفت ایران را
تشکیل می دهیمملی شدن نفت،

یعنی اینکه مالکیت نفت و درآمدهایش
متعلق به یکایک ملت باشد.
عدهای ،ملی شدن نفت را به دولتی
شدن نفت ،تقلیل دادند به طوری که
عم ً
ال مردم نقشی در مالکیت نفت و
درآمدهای نفتی نداشته باشند.
به ملت عزیز ،سربلند و صبور ایران
میگویم؛ دولت اقدام و تحول که ان شاء
اهلل با رأی شما ملت عزیز ایران تشکیل
میشود ،صندوقی را که مالک نفت و
گاز و فرآوردهای نفتی و گازی است
تشکیل میدهد و ۳۰درصد سهام آن
را برای بهبود معیشت مردم مستقیماً
به یکایک ایرانیان۴۰ ،درصد سهام را
به تامین سرمایهگذاریهای دولت در
بخشهای مختلف پیشرفت کشور
و ۳۰درصد سهام را برای نسلهای
آینده ایرانیان به صندوق توسعه ملی
میدهد».
یادداشت دکتر محسن رضایی درباره
«یارانه  ۴۵۰هزار تومانی در دولت
اقدام و تحول»

دکتر محسن رضایی ،در صفحه
شخصی خود در اینستاگرام پیرامون
مبنای اقتصادی و اجتماعی« یارانه
 ۴۵۰هزار تومانی در دولت اقدام و
تحول» توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش  rezaee.irدکتر محسن
رضایی ،روز جمعه هفتم خردادماه
در اینستاگرام نوشت« :درسال ۱۳۹۹
ارزش یارانه های پیدا و پنهان کشور،
معادل  ۱۳۸میلیارد دالر بوده است ولی
عم ً
ال کمکی به بهبود معیشت مردم
نکرده است .چرا؟ چون به درستی توزیع
نشده و اکثرا ً به نفع ثروتمندان توزیع
شده است و نتیجه ای جز مصرف بی
رویه و کمک به ثروتمندان باالی جامعه
نکرده است.
ملت عزیز و سربلند ایران بداند که با
ساماندهی و هدفمندی یارانه ها ،می
توانیم شرایط کشور و معیشت خانواده
ها را به سرعت بهبود دهیم.
از ملت بزرگ و صبور ایران می خواهم
که با رای قاطع و آگاهانه خود ،دولت
اقدا م و تحول را تشکیل دهند.
ن می گویم که با رای
به ملت عزیز ایرا 
قاطع شما ملت ایران و تشکیل دولت
اقدا م و تحول ،سریعاً با تعیین نرخ و
قیمت ترجیحی ،معادل چهار میلیارد
دالر از محل فروش محصوالت نفتی
به ثروتمندان و معادل همین مقدار از
خرید نهاده های دامی ،صرفه جویی
خواهیم کرد و با جلوگیری از اتالف
ثروت عمومی و قطع دست ویژه
خواران ،یارانه را به مبلغ چهارصد و
پنجاه هزار تومان ماهانه برای هر فرد،
به چهل میلیون نفر از ملت ایران (که
درآمد کمتری دارند) واریز خواهیم
کرد».

 ۴وزیر این هفته به کمیسیونهای تخصصی مجلس میروند
وزیران نیرو ،کار و رفاه اجتماعی ،راه و
شهرسازی و میراث فرهنگی و توسعه
گردشگری این هفته با حضور در
کمیسیونهای تخصصی مجلس به
سواالت نمایندگان پاسخ میدهند.
به گزارش روز شنبه خبرنگار سیاسی
ایرنا ،کمسیونهای تخصصی مجلس
این هفته از روز شنبه تا چهارشنبه
تشکیل جلسه خواهند داد .محمد
شریعتمداری وزیر کار و رفاه اجتماعی،
رضا اردکانیان نیرو ،علی اصغر مونسان
میراث فرهنگی و گردشگری این هفته
در کمیسیون های تخصصی مجلس
حضور می یابند.
کمیسیون بهداشت مجلس در روز
یکشنبه طرحهای تشویق و حمایت از
خیرین ،ارتقای خدمات درمان ناباروری
و مشکالت کارورزان و دستیاران را

با حضور مسووالن وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی مورد بررسی
قرار میدهد .بررسی برنامههای دارو
و غذا در سال جاری ،آخرین وضعیت
تخصیص ارز دولتی به دارو و تولید
واکسن داخلی در کمیته دارو و غذا از
دیگر برنامه های کمیسیون بهداشت
در روز یکشنبه خواهد بود .محمد
شریعتمداری وزیر کار و رفاه اجتماعی
روز سه شنبه برای پاسخگویی به
سواالت جمعی از نمایندگان در این
کمیسیون حضور مییابد .کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اسالمی هم
روزهای یکشنبه ،دوشنبه ،سهشنبه و
چهارشنبه جلسه خواهد داشت.
ادامه بررسی طرح نقل و انتقال سوابق
بیمه یا بازنشستگی بین صندوقهای
بازنشستگی ،بررسی الیح ه استخدامی

شهرداریها از دیگر برنامه های
کمیسیون اجتماعی در این هفته
خواهد بود.
بررسی طرح اصالح قانون بیمه کارگران
ساختمانی و بررسی طرح ساماندهی
استخدام کارکنان دولت از دیگر
برنامههای این کمیسیون اجتماعی در
طی این هفته خواهد بود.
نمایندگان عضو کمیسیون اصل  ۹۰در
روز یکشنبهگزارش تهیه شده درباره
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و قانون
جدید چک را بررسی خواهند کرد.
روز سه شنبه هم رضا اردکانیان وزیر
نیرو برای ارائه توضیحاتی به کمیسیون
اصل  ۹۰خواهد رفت.
اعضای کمیسیون عمران هم رسیدگی
به مسائل و مشکالت مرز تمرچین با
حضور معاونین وزارتخانههای راه

و شهرسازی ،امور اقتصاد و دارایی و
صنعت ،معدن و تجارت و نیز رسیدگی
به مسائل و مشکالت توسعه و احداث
بیمارستانهای کشور توسط قرارگاه
سازندگی خاتم االنبیاء(ص) را در
دستور کار دارند.روز سه شنبه هم
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی
برای پاسخگویی به سواالت جمعی از
نمایندگان در این کمیسیون حاضر
میشود.کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس شورای اسالمی روز یکشنبه
بررسی طرح اصالح قانون تشکیالت و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و
بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئوالن
و مدیران نظام جمهوری اسالمی پس
از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری
شدن مراحل قانونی را در دستور کار
خود دارد.

حدادی تشریح کرد
ویژگی های مهم طرح جامع مدیریت
شهری و روستایی

سخنگو کمیسیون امور داخلی کشور مجلس گفت :ایجاد هم
افزایی در ساختار اداری ،شهر الکترونیک و جلوگیری از هدر
رفت بیت المال از جمله ویژگیهای مهم طرح جامع مدیریت
شهری است.
علی حدادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت
با اشاره به بررسی طرح جامع مدیریت شهری و روستایی در
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ،گفت :این طرح کار
بسیار بزرگ و سنجدهای است که فرآیند ویژه و خاصی می
طلبد ،به همین دلیل در بین دستگاههای اجرایی ،دولت و
مجموعههای مختلف باید انسجام ایجاد شود تا خروجی آن
خدمت رسانی مستقیم به مردم باشد.
سخنگو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد:
متاسفانه شوراهای کشورمان شوراهای شهرداری هستند و
موازی کاری دستگاه های اجرایی موجب هدر رفت فراوان
بیت المال شده است؛ به این شکل که هر کدام از دستگاه
های اجرایی در سطح شهر برای خودشان کاری را انجام می
دهند که این موضوع باعث ایجاد ناهماهنگی در ارائه خدمات
به مردم شده است.
حدادی بیان کرد :هدف طرح جامع مدیریت شهری و روستایی
ایجاد هم افزایی در ساختار اداری دستگاه های اجرای کشور
بوده که این هم افزایی همراه با وحدت رویه شکل میگیرد و
منجر به ارائه خدمات دهی خوب به مردم می شود.
وی ابراز کرد :این طرح در کارگروه مربوطه کمیسیون
امورداخلی کشور و شوراها درحال بررسی است که بزودی به
برای تصویب به صحن کمیسیون خواهد آمد.
سخنگو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها عنوان کرد :شهر
الکترونیک یکی از مواردی است که در الیحه جامع شهری
آمده تا پاسخگویی ها به موقع صورت بگیرد و مدیریت زمان
انجام شود.

بابایی کارنامی:
کاندیداها باید برنامه مطلوبی برای برون
رفت از وضعیت فعلی ارائه دهند

نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس گفت :رئیس
جمهور آینده باید بداند که تکیه به توانمندی های داخلی و اتکا
به جوانان مستعد راه کار مشکالت کشور خواهد بود.
علی بابایی کارنامی به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری سال
 1400اشاره کرد و گفت :اخیرا رهبری انقالب شاخص های
یک انتخاب اصلح را مطرح کردند و تاکید جدی نیز روی آن
داشتند؛ لذا در حال حاضر انتخابات بسیار حیاتی است و البته
اولین رئیس جمهوری هم خواهد بود که پس از بیانیه گام دوم
انقالب مردم به آن رای خواهند داد.
نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس افزود :در این
چندسال اخیر شرایط سختی ایجاد شده که همه این مسائل به
دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی حاکم بر
جامعه شکل گرفته است؛ بنابراین باید شخصی ،رئیس جمهور
شود که خسارات این چندسال اخیر دولتمردان را جبران کند.
وی اظهار کرد :یکی از مولفه های اصلی رئیس جمهور این
بوده اعتقاد و اعتماد قلبی به مردم داشته باشد؛ لذا کاندیداهای
اتوکشیده نمی توانند ادا و اطوار مردمی بودن را دربیاورند؛
ضمن اینکه مردم هم تشخیص خواهند که چه کسی نیروی
جهادی ،مردمی و انقالبی است.
بابایی کارنامی بیان کرد :کشور به رئیس جمهوری نیاز دارد که
تمام هم و غم خود را به ظرفیت های داخلی معطوف کند و
نباید به بیرون از مرزها دل بسته باشد؛ ناگفته نماند وضعیتی
که در حال حاضر در کشور شاهد آن هستیم به این دلیل بوده
که دولتمردان همه توان خود را به مذاکره با غرب و آمریکا گره
زدند و توجهی به نخبگان و شایستگان کشورمان نداشتند.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد :کاندیداها باید برنامه
مطلوبی برای برون رفت از وضعیت فعلی ارائه دهند و در
حقیقت میبایست نقشه راه طراحی کنند؛ زیرا مردم نگران
هستند و باید به گونه ای عمل شود که دغدغه ملت مرتفع
شود.نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس اظهار کرد:
رئیس جمهور آینده باید بداند که تکیه به توانمندی های داخلی
و اتکا به جوانان مستعد راهگشای مشکالت کشور خواهد بود.

ابوترابی:
کاندیداهایانتخابات
به بیان واقعیات بپردازند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و امور شوراها گفت:
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نباید وعدههای پوچ دهند
بلکه به بیان واقعیات بپردازند تا اسباب نگرانی مردم را فراهم
نکنند .ابوالفضل ابوترابی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری
خانه ملت ،به اهمیت مشارکت مردم در انتخابات اشاره کرد و
گفت :انتخابات ریاست جمهوری کشورمان به لحاظ بین المللی
و ملی از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ انتخابات سبب می
شود تا دولت ها با پشتوانه مردمی به صورت ریشه ای مشکالت
را حل کنند و از منظر جهانی هم مستبدان جهان نمیتوانند
موضعگیری هایی علیه کشورمان داشته باشند.
نماینده مردم نجف آباد ،تیران و کرون در مجلس افزود:
قطعا؛ رئیس جمهوری که با روحیه انقالبی و جهادی انتخاب
شود برای حل مشکالت مردم شب و روز ندارد و همه فکر و
ذکر خود را بر فعالسازی ظرفیتهای داخلی وقف می کند
تا اینکه از این وضعیت بغرنج عبور کنیم.این نماینده مردم
در مجلس تاکید کرد :در سالهای اخیر وضعیت اقتصادی
و معشیتی مردم بغرنج شده و ملت از چنین وضعیتی
نگران هستند؛ بنابراین دیگر نباید شاهد چنین نابسامانی
هایی باشیم؛ لذا همگی باید تالش کنند کاندیدایی انتخاب
شود که در جهت رفع مشکالت گام بردارد.عضو مجمع
نمایندگان استان اصفهان تاکید کرد :البته ناگفته نماند که به
هر میزانی مشارکت مردم باال باشد ،امپریالیسم نا امید خواهد
شد.ابوترابی اظهار کرد :نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
نباید وعدههای پوچ دهند و به بیان واقعیات بپردازند تا اسباب
نگرانی مردم را فراهم نکنند؛ متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم
فقط در حال دادن شعار بود و همین موضوع باعث شده
وضعیت اقتصادی کشور نابسامان شود.

اخبار کوتاه

رئیس سازمان آرامستان های شهرداری قزوین:
 574فوتی در اردیبهشت ماه در
آرامستانهای قزوین پذیرش شدند

رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری قزوین ،از
پذیرش  574فوتی در این سازمان در اردیبهشت ماه سال
جاری خبر داد .حسین عمویی در این باره اظهارداشت :در
اردیبهشت ماه امسال  574فوتی در آرامستانهای قزوین
پذیرش شد که  332نفر مرد و  242نفر زن بوده است.
عمویی بیان کرد 376 :نفر از فوتی های این ماه باالی 65
سال سن داشتند که در بین آن ها  207نفر مرد و  169نفر
زن قراردارند.رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری
قزوین همچنین از انتقال  339فوتی به حومه قزوین و سایر
شهرستانها در این مدت خبر داد و یادآورشد :از این تعداد
 207نفر مرد و  132نفر زن بودند که از خدمات غسل و انتقال
این مجموعه استفاده کردند.وی تصریح کرد :در اردیبهشت ماه
امسال  235نفر شامل  125مرد و  110زن در آرامستان های
شهرداری قزوین دفن شدهاند.

معاون علوم پزشکی البرز:
امسال هیچ موردی از سرخک
در البرز مشاهده نشده است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی با تکذیب برخی اخبار و
شایعات در فضای مجازی در خصوص شیوع سرخک در البرز
اعالم کرد که امسال هیچ موردی از بیماری سرخک در این
استان مشاهده نشده است.
دکتر شهاب معینی مستوفی به خبرنگار ایرنا گفت  :امسال
 ۱۳مورد مشکوک به سرخک در البرز بررسی شدند که همگی
منفی بودند و هیچ مورد قطعی ابتال به سرخک در استان البرز
نداشته ایم.
وی ادامه داد :بر اساس نظام مراقبت بیماری سرخک  ،کلیه
افرادی که با تب و بثورات پوستی به مراکز در مانی مراجعه می
کنند از نظر سرخک بررسی و مراقبت می شوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز بیان داشت:
خوشبختانه پوشش واکسن سرخک در استان البرز به صورت
صد درصد است و علیرغم شیوع ویروس کرونا ،کماکان نظام
مراقبت بیماری برای کشف و کنترل موارد احتمالی فعال می
باشد.
برخی در فضای مجازی به نقل از دکتر سیدمحسن زهرایی
 ،متخصص بیماریهای عفونی و رییس اداره بیماریهای
قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت اعالم کرده بودند که
مشاهده بیماری سرخک در استانهای سیستان و بلوچستان،
خراسان رضوی ،هرمزگان و البرز بیانگر این است که کشور ما
در معرض خطر شیوع این بیماری است.
در ادامه این مطالب آمده است که در یک ماه گذشته در
مجموع  ۲۴مورد مبتال به سرخک در استانهای مختلف کشور
داشتهایم که  ۲مورد از آنها در البرز بوده است.

 ۱۰میلیارد تومان تخلف بازار مرغ در
چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

معاون نظارت ،بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان
سازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت:
از ابتدای امسال تاکنون بیش از  ۱۰میلیارد تومان تخلف از
مرغداریهای استان کشف و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
غالمرضا قائدامینی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا افزود :این
تخلفات از  ۱۳مرغداری استان شناسایی شد که از عرضه مرغ
زنده خودداری میکردند.
وی ادامه داد :عالوهبر آن تخلفاتی از مغازههای عرضه خُ رد و
عمدهفروشی در استان شناسایی و برای برخورد با عوامل آن به
مراجع قضایی ارجاع داده شد.
قائدامینی در ادامه به صفهای شکل گرفته تقاضای مرغ در
استان اشاره کرد و علت آن را کشتار ناکافی مرغ دانست و
گفت :نیاز روزانه استان به گوشت مرغ  ۸۰تن است که با ارائه
 ۱۱۵تن مرغ زنده به سه کشتارگاه فعال استان باید تامین
شود اما در طول  ۴۰روز اخیر عرضه مرغ متناسب با تقاضا
نبوده است.
معاون نظارت ،بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان
سازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری
خاطرنشان کرد :در طول  ۴۰روز اخیر به طور میانگین روزانه
 ۴۴تن گوشت مرغ در استان کشتار شده است.
قائدامینی با اشاره به تشدید نظارت بر روند عرضه مرغ در
استان ،افزود :از زمان تحویل گوشت مرغ از ساعت چهار
صبح از محل کشتارگاه تا زمانی که به دست مصرفکننده
برسد ،نظارت میشود و ماشینهای حمل گوشت مرغ برای
شهرستانها پلمب میشود تا از بروز هرگونه جلوگیری شود.
تفرسایی
وی نظارت بر بازار عرضه مرغ را کار سخت و طاق 
دانست و گفت :در مدت زمانی که بازار با کمبود مرغ مواجه
شده است برای پیگیری و برخورد با هرگونه تخلف احتمالی
تمامی بازرسان فعال این ادارهکل بر بازار مرغ متمرکز شدهاند.
به گزارش ایرنا ،چهارمحال و بختیاری دارای  ۱۰شهرستان با
جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر است.

پارسال ۸۰۰پرونده توسط کارشناسان
رسمی دادگستری کرمان رسیدگی شد

رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان از
رسیدگی  ۸۰۰پرونده طی سال گذشته توسط کارشناسان این
مرکز خبر داد .عباس دلفاردی شنبه در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا افزود :مرکز کارشناسان رسمی دادگستری کرمان عالوه بر
خدمات کارشناسی به محاکم قضایی ،سال گذشته یک هزار
خدمت کارشناسی به دستگاه های دولتی ،نهادها ،شرکت
ها و اشخاص ارائه کرده است.وی تعداد کارشناسان رسمی
دادگستری استان کرمان را  ۴۰۰نفر اعالم کرد و خدمات
کارشناسی کارشناسان را در  ۴۲رشته برشمرد.
دلفاردی به گسترده بودن استان کرمان و همچنین تعدد
محاکم قضایی و آمار ورودی پرونده های این استان اشاره
کرد و گفت :با توجه به این موارد روز به روز نیاز بیشتری
به کارشناسان مجرب در رشته های مختلف ایجاد شده لذا
قوه قضاییه اقدام به برگزاری آزمون کارشناسی در بیش از ۴۲
رشته در سطح کشور کرده است.
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مکعب خدمت آبفای اصفهان پیشگام در توسعه دولت الکترونیک
حذف قبوض کاغذی با هدف حفظ
محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی
اقدامی موثر در تحقق اهداف برنامههای
دولت الکترونیک ،مسئولیت اجتماعی و
پیشبرد اهداف شهر هوشمند است؛ چرا
که دولت الکترونیکی مقدمهای برای
عدالت اجتماعی است که با شفافیت
فرآیندها و نظارت کارآمد ،توسعه پایدار
جامعه را تسهیل می کند.
در این مسیر ،روند حذف قبوض کاغذی
آب بهای آبفا در استان اصفهان سرعت
یافت و استفاده از انواع فناوریهای
نوین در دستور کار این شرکت قرار
گرفت به نحوی که پس از شیوع کرونا
ویروس و لزوم جلوگیری از ترددهای
غیرضروری ،آبفای استان اصفهان را بر
آن داشت تا با برداشت گامهایی فراتر از
چشمانداز  1400و تبدیل تهدیدات به
فرصت با استفاده از پتانسیلهای علم
فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد
بستر درگاههای امن ،خدمات شرکت را
در قالب روشهای «غیرحضوری مکعب
خدمت» در کمترین زمان و در نهایت
سرعت و کیفیت به مشترکین خود ارائه
کند .این طرح با هدف فراهمسازی
امکان استفاده سهل و آسان از فناوری
اطالعات به صورت مستقیم و 24
ساعته ،بدون تعطیلی و به منظور تامین
رفاه حال شهروندان و رعایت شیوه نامه
های بهداشتی در تمام منازل مشترکین
اصفهانی پیادهسازی شد.
در همین زمینه سید محسن صالح،
معاون خدمات مشترکین آبفای
استان اصفهان معتقد است که مکعب
غیرحضوری خدمت آبفا براساس
سالیق ،تجهیزات الکترونیکی و
تواناییهای شهروندان در استان ابداع
شده و شیوهها و زیرساختهایی را
فراهم میکند که متقاضیان بتوانند
هر چه سریعتر و سادهتر به خدمات
دسترسی پیدا کنند.
* ورود به پرتال آب و فاضالب استان
اصفهان و ورود به قسمت میز خدمت
معاون خدمات مشترکین آبفای استان
اصفهان با تاکید بر اینکه عملیاتی
شدن فناوری نوین «مکعب خدمت»

مراجعات حضوری ارباب رجوع به
ادارات آبفا در سطح استان را به حداقل
ممکن میرساند ،گفت :مکعب خدمت
شامل شش روش غیرحضوری دریافت
خدمات و رفع مشکالت مشترکین
مرتبط آبفای استان است که در یکی
از شیوهها متقاضیان با دسترسی به
اینترنت از طریق وب سایت www.
 abfaesfahan.irپس از ورود به پرتال
شرکت گزینه میزخدمت الکترونیک
را انتخاب و به صورت مجازی
درخواستهای خود را ثبت و یا پیگیری
میکنند.
* نصب اپلیکیشن همراه آبفا اصفهان
صالح ،نصب اپلیکیشن abfaesfahan.ir
را یکی از سهلترین روشهای فناوری
مکعب خدمت دانست و بیان کرد :در
این روش متقاضیان با دانلود اپلیکیشن
همراه آبفای اصفهان بر گوشیهای
اندروید ،درخواستهای خود را ثبت
و پیگیری میکنند .شایان ذکر است،
نسخه اندرویدی خدمات همراه آبفای
استان اصفهان هماکنون بهطور رایگان
از فروشگاههای اینترنتی کافه بازار ،ایران
اپس و مایکت قابل دریافت و نصب روی
تلفنهای همراه است.
دستوری
کد
ارسال
*
 *6655*151522#توسط تلفن
همراه
میثم اعالیی ،مدیر خدمات مشترکین
آبفای استان اصفهان نیز اظهارداشت:
متقاضیانی که دسترسی به گوشی
هوشمند و اینترنت ندارند می
توانند با شماره گیری کد دستوری

 *6655*151522#اقدام به
ثبت شماره کنتور واحد مسکونی
خود کنند .گفتنی است استفاده
از کدهای دستوری نیازمند نصب
هیچ نرمافزاری نیست و متقاضیان
میتوانند با گرفتن کد دستوری یاد
شده با تلفن همراه خود ،خدمات
غیرحضوری شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان را دریافت کنند.
* تماس با سامانه  1522با تلفن همراه
یا ثابت بدون گرفتن پیش شماره
اعالیی خدمات غیرحضوری 1522
را یکی دیگر از شش روش فناوری
ارتباطات و اطالعات مکعب خدمت
آبفای استان اصفهان معرفی کرد و
گفت :این سامانه با اتصال به تلفن
گویای  24ساعته آماده دریافت و ثبت
درخواستهای متقاضیان است و هدف
آن حذف مراجعه شهروندان به ادارات
آبفا و ارائه خدمات فروش و پس از
فروش به صورت تلفنی است.
* برچسب آبفا رمزینه(در حال توزیع
در بین مشترکان)
یکی از سریعترین راههای اتصال به
سرویسهای خدماترسان آبفای
استان اصفهان در مکعب خدمت
استفاده از طرح ( QR CODEکیو آر
کد) یا رمزینه است که به گفته مدیر
دفتر خدمات مشترکین در اجرای این
طرح یک پالک یا برچسب که نقش
رمزینه (کد) بر روی آن حک شده
است در اختیار مشترک قرار میگیرد
تا در محلی مناسب که به راحتی قابل
رویت باشد ،داخل منزل نصب کند.

مشترکین دارای گوشی تلفن همراه
هوشمند میتوانند پس از اتصال به
اینترنت و اسکن این برچسب ،بدون
نیاز به وارد کردن نشانی اینترنتی،
وارد صفحه مجازی ارایه خدمات
پرتال شرکت آب و فاضالب استان
شده و هرکدام از خدمات مورد نیاز
خود را ثبت و دریافت کنند.
مدیر خدمات مشترکین آبفای استان
اصفهان ،درباره اینکه بزرگترین مشکل
در جوامع امروزی نقل و انتقاالت
مستاجران است ،متذکر شد؛ در استفاده
از طرح ( QR CODEکیو آر کد) یا
رمزینه دیگر احتیاجی به جابهجایی
شناسه قبض توسط مالک و مستاجر
نیست و فقط مشترکین با اسکن این
برچسب و ورود به پرتال شرکت آبفا در
قسمت تغییر تلفن همراه ،موبایل خود
را در سایت شرکت ثبت میکنند.
* مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان
دولت
وی استفاده از دفاتر پیشخوان
را بهعنوان آخرین آیتم  6روش
غیرحضوری مکعب خدمت مشترکین
آبفای استان اصفهان معرفی میکند
چرا که برخی افراد با عدم دسترسی
به اینترنت ،گوشیهای هوشمند و سن
باال نمیتوانند درخواستهای خود را
در سامانه آبفا عملیاتی نمایند و مجبور
هستند با مراجعه به دفاتر پیشخوان
منتخب دولت در سطح استان که با
آنها تفاهمنامهای از طرف شرکت منعقد
شده ،خدمات مورد نظر خود را ثبت و
پیگیریکنند.
مدیر دفتر خدمات مشترکین آبفای
استان اصفهان با بیان اینکه تمام تالش
ما در شرایط اضطراری ناشی از شیوع
ویروس کرونا حفظ سالمت عموم
شهروندان است و اولویت را تا حدامکان
بر اجرای اقدامات از راه های مختلف با
هدف پیشگیری از گسترش این ویروس
قرار دادهایم ،اظهار داشت :با همهگیری
شیوع کرونا در سطح جامعه ،فناوری
مکعب خدمت شرکت آبفا توانسته
به طور مطلوبی موقعیت ارتباطات
غیرحضوری خود را پیدا کند.

شهرداری اصفهان موفق ترین سازمان در مدیریت مصرف برق
مانور آمادگی شهرداری اصفهان با
موضوع کنترل مصرف انرژی وبهینه
سازی تاسیسات با شاخص های
روشنایی پارکها و فضای سبز،آبنماها
،ساختمان اداری ،نورپرداری ابنیه
تاریخی در مناطق و سازمان های زیر
مجموعه شهرداری اصفهان با هدف
آمادگی الزم برای ورود به فصل گرما
با همکاری شرکت توزیع برق اصفهان
برگزار شد .
در این مراسم مهندس حمید رضا
پیرپیران مدیر عامل شرکت توزیع
برق اصفهان با توجه به شرایط
خشکسالی گفت  :باید بیش از پیش
به چگونگی مصرف توجه ویژه شود
و در این راستا ادارات باید الگوی
مدیریت مصرف باشند و میزان
مصرف خود را در ساعت اداری به
 50درصد نسبت به مدت مشابه کم
کنند و بعد از ساعت اداری  90درصد
کاهش مصرف داشته باشند.
وی تصریح کرد :شهرداری اصفهان به
عنوان یک ارگان خدمت رسان بیش

از دیگر دستگاهها مدیریت مصرف
برق را رعایت کرده و تمام مناطق
 15گانه آن نیز به دقت های الزم را
انجام داده اند .
وی عنوان کرد :دراین مانور مشخص
شد به میزان قابل توجه در بحث
نورپردازی های شهری ،استفاده از
آبنماها و آذین بندی فضاهای شهری
به کمترین میزان خود رسیده است و
خوشبختانه قدم های خوبی در این
زمینه برداشته شده است
در ادامه این جلسه مهندس شیشه

فروش مدیر کل ستاد مدیریت
بحران استان گفت شهرداری اصفهان
بزرگترین مصرف کننده عمومی و
به واسطه مصارفی که دارد از جلمه
روشنایی پارک ها ،نور پرداری ها ی
ابنیه های تاریخی و پل های سطح شهر
و مجموعه روشنایی  500پارک شهری
و  450آب نما در سطح شهر اصفهان و
همچنین تاسیسات آبیاری و آب رسانی
مجموعه سطح شهر اصفهان الزم است
که در مدیریت مصرف دقت کند.
وی خاطر نشان کرد :باید آمادگی الزم

برای مانورها وجود داشته باشد و یک
سناریویی مدون برای آن نوشته شود
به همین صورت که معاونت خدمات
شهری و شرکت توزیع برق اصفهان به
خوبی به آن عمل کردند
وی تاکید کرد :در مانور قبلی که در
شرکت توزیع برق اصفهان انجام شد
بیش از  1300ساختمان به میزان
 15مگاوات در انرژی برق صرفه
جویی کردند و دراین مانور نیر 130
ساختمان شهرداری مشارکت کردند
که از طریق دیسپاچینگ شرکت
توزیع برق اصفهان میزان صرفه
جویی برق آنها مشخص می شود
و باید مناطقی که مدیریت مصرف
داشته مورد تقدیر قرار گیرند
وی از تمام سازمانها خواست که از
المپ های کم مصرف و از انرژی
خورشید استفاده کنند و همچنین
ژنراتورها را آماده به کار قرار دهند و
از لوازم کاهنده مصرف استفاده کنند
تا بتوانیم تابستان امسال را با شرایط
بهتری پشت سر بگذاریم .

انتخابات شورای های ۴شهر کهگیلویه وبویراحمد الکترونیکی برگزار می شود
دبیرستادانتخاباتکهگیلویهوبویراحمد
گفت :انتخابات شورای شهرهای
دوگنبدان ،باشت ،بوستان و یاسوج به
صورت الکترونیک برگزار می شود.
فتاح محمدی اظهار داشت:همه فرایند
انتخابات از جمله اخذ رای در شهرهای
مذکور به صورت الکترونیکی انجام می
شود.وی بیان کرد :کاهش زمان اعالم
نتایج انتخابات ،نبودن نگرانی های
کمبود تعرفه از حداقل مزایای انجام
اخذ رای به صورت الکترونیکی است.
دبیر ستاد انتخابات کهگیلویه
وبویراحمد همچنین از حذف استفاده
از اثر انگشت برای احراز هویت در
انتخابات خرداد ماه استان برای رعایت
مراقبت های بهداشتی پیشگیری
از ویروس کرونا خبر داد.دبیر ستاد
انتخابات کهگیلویه وبویراحمد بیان

کرد:این داوطلبان که صالحیت آنان
در مرحله نظارت استانی رد شده یا
احراز نشده بود سه روز فرصت دارند
به نتایج این مرحله اعتراض کنند.وی
بیان کرد :مسووالن متولی از هفت روز
پس از پایان مهلت اعتراض داوطلبان
فرصت دارند مستندات آنان را بررسی و
نتیجه را اعالم کنند.دبیر ستاد انتخابات
کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد :نتایج
کامل تایید صالحیت شدگان میان دوره
ای مجلس شورای اسالمی در حوزه
انتخابیه گچساران و باشت پانزدهم
خرداد اعالم و تایید صالحیت شده ها از
روز بیستم خرداد می توانند برای اعالم
برنامه های خود تبلیغات را شروع کنند.
محمدی تصریح کرد :صالحیت چهار
نفر از داوطالبان نمایندگی میاندورهای
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی

در گچساران و باشت در مرحله استانی
تایید شده بود.وی افزود ۲۱:داوطلب
انتخابات میاندوره ای مجلس شورای
اسالمی در حوزه انتخابیه «گچساران
و باشت» نام نویسی کرده بودندکه
صالحیت  ۹نفر رد و سه صالحیت
سه نفر نیز احراز نشد .محمدی بیان
کرد :پنج نفر از داوطلبان انتخابات
میان دوره ای نام نویسی شده در حوزه
انتخابیه گچساران و باشت نیز انصراف
داده بودند.در مرحله نظارت استانی
صالحیت ریحان محمدپور ،علیمراد
جعفری ،سید حبیب اهلل حسینی ،و
محمد مهدی فر ِوغی نیا تایید شده
است .وی تصریح کرد :بیشتر داوطلبان
انتخابات میان دوره ای مجلس یازدهم
در حوزه انتخابیه گچساران و باشت
دارای مدرک فوق لیسانس هستند.

نام نویسی از داوطلبان از ساعت هشت
بامداد هشتم فروردین ماه به مدت
یک هفته تا شنبه چهاردهم فروردین
ماه انجام شد ۲۸ .خرداد امسال در
شهرستان های گچساران و باشت شاهد
برگزاری سه انتخابات شامل انتخابات
میان دوره ای مجلس یازدهم ،انتخابات
ششمین دوره شوراهای اسالمی و
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست
جمهوری خواهد بود.منتخب مردم
شهرستان های گچساران و باشت در
انتخابات مجلس یازدهم اعتبارنامه اش
در مجلس شورای اسالمی رد شده
بود.در انتخابات هشتم اسفند پارسال
غالمرضا تاجگردون با کسب ۳۸هزار و
 ۴۲۲رای از مجموع  ۷۶هزار و ۵۲۸
رای صحیح ماخوذه به عنوان منتخب
مردم به مجلس یازدهم راه پیدا کرده بود.

هفت نفر اراذل و اوباش عامل درگیری
در آستارا دستگیر شدند

جانشین فرماندهی انتظامی استان گیالن از دستگیری هفت
ن آستارا
نفر از اراذل و اوباش یک درگیری رخ داده در شهرستا 
خبر داد .سرهنگ حسین حسنپور افزود :در پی دریافت
گزارش شهروندان مبنی بر ایجاد ناآرامی و وقوع درگیری میان
تعدادی از اراذل و اوباش در شهرستان آستارا در روز چهارشنبه
پنجم خرداد بالفاصله ماموران در محل حاضر و نسبت به
ی اقدام کردند.
بررسی ابعاد مختلف این درگیر 
وی اضافه کرد :پس از انجام اقدامات کارشناسی و با اشرافیت
ی شناسایی و
اطالعاتی پلیس ،تمامی عوامل این درگیر 
دستگیری آنها در دستور کار قرار گرفت.
جانشین فرماندهی انتظامی گیالن ،علت وقوع درگیری میان
این اراذل و اوباش را مسائل خانوادگی و ناموسی اعالم و اضافه
کرد :این افراد در دو عملیات جداگانه شناسایی و ظرف کمتر
از  ۲۴ساعت دستگیر شدند.
وی اظهار داشت :پرونده متهمان پس از بررسی های الزم،
تکمیل و به همراه آنان در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.
سرهنگ حسنپور با قدردانی از مشارکت خوب شهروندان با
پلیس خاطرنشان کرد  :نیروی انتظامی با هرگونه تحرک اراذل
و اوباش و مخالن نظم و امنیت و آسایش شهروندان مقتدرانه
برخورد خواهد کرد و اجازه ایجاد ناامنی و عرض اندام را به این
افراد شرور نخواهد داد.شهرستان آستارا با  ۹۱هزار نفر جمعیت
در منتهی الیه غرب استان گیالن واقع شده است.

بیش از  ۱۰درصد جمعیت باالی  ۱۸سال
مازندران واکسینه شدند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران که تاکنون
 ۲۰۶هزار نفر معادل بیش از  ۱۰درصد از جمعیت باالی ۱۸
سال استان واکسن کرونا دریافت کردهاند.
دکتر قاسم اویس روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا
جمعیت باالی  ۱۸سال استان را  ۲میلیون نفر اعالم کرد و
افزود که به  ۲۱هزار از این تعداد دوز کامل واکسن کرونا تزریق
شد و  ۱۸۵هزار نفر دیر هم تنها دوز نخست را دریافت کردند.
وی با اعالم این که واکسینه جمعیت استان بر اساس اولویت
بندی کلی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی انجام می
شود  ،گفت  :تا کنون از جمعیت  ۵۱هزار نفری  ۸۰سال به
باال ۴۱هزار نفر برابر با  ۸۰درصد آنان واکسن دریافت کرده اند.
وی جمعیت ۷۵تا  ۸۰ساله مازندران را  ۳۹هزار نفر اعالم کرد
و افزود  :تا کنون  ۳۰هزار نفر از این گروه سنی برابر با ۷۸
درصد واکسن کرونا را دریافت کردند.اویس گفت  :همچنین از
جمعیت  ۶۵هزار نفری در گروه سنی  ۷۰تا  ۷۵سال استان نیز
۳۵هزار نفر برابر با  ۵۵درصد واکسینه شده اند.
وی جمعیت  ۶۵تا  ۷۰سال استان را نیز  ۶۵هزار نفر برآورد
کرد و اظهار داشت  :تا کنون  ۱۸هزار نفر از این گروه سنی
معادل  ۲۸درصد واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
نوبت به  ۶۰سالههای روستایی رسید
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین از فرا
رسیدن نوبت دریافت واکسن توسط گروه سنی  ۶۰تا  ۶۵ساله
ساکن روستاهای استان خبر داد و از این گروه سنی خواست تا
برای دریافت نوبت ثبت نام کنند.
وی تاکید کرد  :طبق برنامه تزریق واکسن این گروه سنی فقط
برای جمعیت روستایی استان است و الزم است این افراد در
سایت  http://salamat.gov.irثبتنام کنند.دکتر اویس گفت :
دانشگاه علوم پزشکی مازندران نوبت دهی را با هدف جلوگیری
از ازدحام انجام می دهد و افراد پس از ثبت نام حتما منتظر
دریافت پیامک باشند و بر اساس برنامه زمان بندی اعالم شده
برای تزریق واکسن مراجعه کنند.براساس آمارهای رسمی،
حدود  ۴۳درصد از جمعیت سه میلیون و  ۳۰۰هزار نفری
مازندران در مناطق روستایی سکونت دارند.معاون دانشگاه علوم
پزشکی مازندران با بیان این که هیچ کمبودی برای تزریق
واکسن کرونا در استان وجود ندارد و طبق اولویت بندی وزارت
بهداشت سهمیه استان دریافت و تزریق می شود ،توضیح داد :
تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور دارای سهمیه واکسن
هستند و وزارت بهداشت هم طبق آمار جمعیتی واکسن ها را
به تعداد مورد نیاز افراد مشمول زیر پوشش هر دانشگاه بموقع
در اختیار قرار می دهد.بر اساس آخرین گزارش دانشگاه علوم
پزشکی مازندران و بابل آمار بیماران مبتال به کووید  ۱۹بستری
در بیمارستان های استان تا ظهر روز چهارشنبه پنجم خرداد
به ۴۶۷نفر کاهش یافته است.

 ۹۹مکان ورزشی ایالم پلمب شد

دبیر کمیته نظارت بر اماکن ورزشی ایالم گفت ۲ :هزار و ۵۱۲
بازدید از زمان آغاز بکار کمیته نظارت بر اماکن ورزشی در ایالم
صورت گرفته که در این بازدیدها  ۹۹مکان ورزشی پلمب شد.
به گزارش ایرنا ،مجتبی باقری در کارگروه ورزش و جوانان
استان ایالم اظهار داشت :در هجدهمین هفته از فعالیت کمیته
نظارت بر اماکن ورزشی و استخرهای استان ایالم ،ناظران
کمیته متبوع از تاریخ یکم تا ششم خرداد ماه جاری با اجرای
گشت مشترک در سطح شهرستان های تابعه ،نظارت خود را
بر نحوه رعایت پروتکل های ابالغی در اماکن مذکور به عمل
آوردند.وی افزود :در این بازدیدها که با هدف پیشگیری از
اپیدمی حاضر و با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی
اجرایی شد ،از  ۱۶۸بنگاه ورزشی بازدید بعمل آمد که برآیند
این نظارت ها عالوه بر پلمب  ۹۹مکان ورزشی  ۲۵۲تذکر
شفاهی و  ۶۵تذکر کتبی به موسسان است.
دبیر کمیته نظارت بر اماکن ورزشی ایالم با اشاره به تصویب
طرح فعالیت مشروط این دسته از بنگاه ها در وضعیت قرمز
و نارنجی یادآور شد :پشتوانه تصویب این طرح شیوه نامه ای
است که با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و دانشگاه علوم
پزشکی ایالم تهیه و تنظیم شده و استمرار فعالیت اماکن
ورزشی ،مشروط به رعایت شیوه نامه مذکور است.
باقری تاکید کرد :به سبب احصا اماکن ورزشی به عنوان
کانون های پرخطر شیوع کرونا توسط متخصصان و به
استناد دستورالعمل های ابالغی مبنی بر قرار گرفتن اماکن
فوق در گروه بندی شغلی سه ،این دسته از بنگاه ها تا
پیش از تصویب طرح بازگشایی مشروط ،از امکان فعالیت
در وضعیت رنگ بندی قرمز و نارنجی برخوردار نبودند.
 ۳۷۸باشگاه ورزشی خصوصی و دولتی در سطح استان
فعال است.

اخبار کوتاه

خطرخیزدوبارهکرونادرتعطیالتپیشرو

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن تشریح اقدامات انجام
شده برای ورود واکسن کووپارس به مرحله دوم کارآزمایی
بالینی ،درعین حال نسبت به خیز دوباره بیماری کرونا در
تعطیالت پیش رو و به دنبال عدم رعایت پروتکلها ،هشدار
داد .دکتر جلیل کوهپایهزاده در گفتوگو با ایسنا ،درباره
آخرین اخبار پیرامون کارآزمایی بالینی واکسن کووپارس،
به واکسیناسیون دو گروه  ۲۵۰نفره در فاز دوم اشاره و ابراز
امیدواری کرد که فاز دوم این واکسن در تیرماه به پایان رسد.
وی درباره مشکل قطع شدن برق در مراکز درمانی تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران ،اظهار کرد :مشکالت
ناشی از قطع شدن برق طبیعی است اما بیمارستانها مجهز
به برق اضطراری هستند و دستور داده شده است تا همگی
این دستگاهها به دقتی بیش از گذشته چک و بررسی شوند.
از طرفی با هماهنگی استاندار محترم با وزارت نیرو تالش شده
است مناطقی که بیمارستانها در آن قرار گرفتند دچار قطعی
برق نشوند و اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد از قبل به بیمارستان
اطالع دهند تا آمادگی کافی برای قطع شدن برق را داشته
باشند.
کوهپایهزاده ادامه داد :در بحث حفظ زنجیره سرد واکسن نیز
این موضوع مدنظر مراکز تجمعی تزریق واکسن قرار گرفته
است .البته قطع برق در این مورد چندان اثرگذار نیست؛ زیرا
از طریق کلد باکسها میتوان چند ساعتی دمای واکسنها را
مدیریت کرد ولی در هر صورت قطعی برق معضالت خود را در
زنجیره سرد واکسن ایجاد خواهد کرد.
وی درخصوص وضعیت مراجعه بیماران و پذیرش آنها در
بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران،
گفت :این روند نسبت به روزها و هفتههای قبل کاهشی است؛
البته این کاهش خیلی عمده و چشمگیر نیست و در برخی
روزها حتی کمی افزایشی میشود .اما در مجموع در هفته
آخر اردیبهشت نسبت به روزهای آغازین این ماه هم مراجعه
بیماران و هم تعداد مرگها کاهش پیدا کرده است و در شیب
نزولی پیک چهارم قرار گرفتیم؛ هرچند که سرعت کاهش هم
سبب نگرانی است تا مبادا پس از تعطیالت پیش رو ( نیمه
خرداد) در پذیرش بیماران دچار مشکل شویم .در صورت
شکلگیری تجمعات در تعطیالت پیش رو احتمال افزایش بار
بیماری بعید نیست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره احتمال بروز پیک
پنجم کرونا با ویروسهای جهش یافته ،تصریح کرد :اگر مردم
پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند جهشها نمیتوانند
چندان اثرگذار باشند و سبب پیک شدیدی شوند .در مورد موج
چهارم متاسفانه کمترین میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی را
تجربه کردیم .خوشبختانه اکنون نسبت به هفتههای گذشته
رعایت مردم هم بهتر شده است و اگر این روند ادامه داشته
باشد مسلما جهشها نمیتوانند پیکهای عمده ایجاد کنند.
وی افزود :پیشبینی ما در شهر تهران این است که پیک
چهارم همچنان کاهشی باشد و اگر اتفاق خاصی نیفتد و در
تعطیالت نیمه خرداد رعایتها صورت گیرد ،بتوانیم اوضاع
را به درستی مدیریت کنیم .با رعایت پروتکلها و افزایش
واکسیناسیون امیدواریم بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که پیک
بزرگی نداشته باشیم.وی در خصوص وضعیت دارو و اکسیژن
رسانی به بیمارستانها ،بیان کرد :خوشبختانه کمبود دارویی
نداریم .زمانی که از پیک پایین میآییم مصرف دارو و اکسیژن
کاهش مییابد و االن مشکل عمدهای در تامین دارو و اکسیژن
در بیمارستانها نداریم.

درخواست انجمن معلوالن از وزارت کشور
برای مناسبسازی شعب اخذ رای

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلوالن ایران با بیان اینکه در
سالهای گذشته بسیاری از افراد دارای معلولیت شکایتهای
خود را مبنی بر عدم دسترسی به صندوقهای رای به خاطر
نامناسب بودن مکانهای مذکور ،ابراز کرده بودند ،گفت :از
وزارت کشور انتظار داریم که مناسبسازی شعب اخذ رای را به
عنوان یکی از مطالبات معلوالن در نظر گرفته و به طور جد این
نکته را به استانداران یادآوری کنند.
علیهمت محمودنژاد در گفتوگو با ایسنا ،ضمن ابراز امیدواری
از این که وزارت کشور شرایط حضور افراد دارای معلولیت را
برای حضور در پای صندوقهای رای فراهم آورد ،افزود :برای
اینکه معلوالن بتوانند نقش خود را در انتخابات ایفا کنند ،باید
مراکز و شعب اخذ رای در مکانهایی که دسترسی به آنها سهل
الوصول است ،برگزار شود.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلوالن ایران با بیان اینکه در
سالهای گذشته بسیاری از افراد دارای معلولیت شکایتهای
خود را مبنی بر عدم دسترسی به صندوقهای رای به خاطر
نامناسب بودن مکانهای مذکور ،ابراز کرده بودند ،گفت :از
وزارت کشور انتظار داریم که مناسبسازی شعب اخذ رای را به
عنوان یکی از مطالبات معلوالن در نظر گرفته و به طور جد این
نکته را به استانداران یادآوری کنند.
وی خاطرنشان کرد :کاندیداهایی که حقوق شهروندی افراد
دارای معلولیت را به رسمیت شناخته و در برنامههای تبلیغی
خود به آن اشاره میکنند ،موردنظر جامعه معلوالن قرار خواهند
گرفت .محمودنژاد یادآور شد :کاندیداهای ریاست جمهوری و
شورای شهر در سراسر کشور باید نیازها و مشکالت جمعیت
رسمی یک میلیون و  ۸۰۰هزار نفری معلوالن و جمعیت ۸
میلیونی افراد درگیر با معلولیت را به رسمیت شناخته و در
برنامههای خود به آنها اشاره کنند.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلوالن ایران بیان کرد :اینکه
معلوالن در تشکیل دولتها و ارکان دولت حضور داشته باشند،
موضوعی است که سالیان سال توسط دولتها نادیده گرفته شده
و توانمندی افراد معلول با تحصیالت بسیار عالی و با دانش و
تجربه در ساختار دولت نادیده گرفته شده است.
وی با بیان اینکه حداقل انتظار این است تا برای افراد دارای
معلولیت در سطوح میانی وزارتخانهها ،سازمانها و نهادها
جایگاهی وجود داشته باشد ،اظهار کرد :مطالبه اصلی بیشتر
معلوالن و خانوادههای آنها اجرای مواد قانون حمایت از حقوق
افراد دارای معلولیت است که در اجرای آن اقداماتی صورت
گرفته اما انتظار افراد دارای معلولیت را برآورده نکرده ،لذا اقدام
الزم به عمل آید.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلوالن ایران تصریح کرد:
در چند سال گذشته شیوع کرونا و افزایش تورم و نابرابری
توزیع منابع ،زندگی افراد دارای معلولیت را به شدت تحت
شعاع قرار داده است.
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اخبار کوتاه
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مردمساالریبومی

هدف از پدید آمدن مجلسی به نام
شورای اسالمی شهر ،مسلط کردن
مردم بر سرنوشت خود ،و همچنین
تمرینی برای اعمال صحیح خواستههای
مردم به جریان قانون گذاری است.
ولی متاسفانه آنچه امروز بارزتر
شده ،نماینده ساالری به جای مردم
ساالریست.کاندیداها از پتانسیلهای
اجتماعی ،حیثیتی و فیزیکی مردم
استفاده میکنند و به جایگاه نمایندگی
میرسند و از آن پس رابطه میان
نمایندگان و مردم رابطه ای مانند
رابطه ارباب رعیتی میشوددر صورتی
که در مدل سیاسی اجتماعی مردم
ساالری واقعی ،جایگاه نماینده جایگاه
خدمتگذاری به مردم است.اینجانب با
لحاظ نگرشی نو در مدیریت شهری ،ارائه
دهنده ایده «مردم ساالری بومی» در
انتخابات و در مدیریت شهری میباشم.
جهت رفع معظل گریز از مسئولیت در
نمایندگان پس از پیروزی در کارزار
انتخاباتی و جهت تقویت مطالبه گری
در مردم راهکاری جدید ارائه می
شود.آنچه در این نوشتار مطالعه می
فرماید شرح و تفسیر این روش نوین
میباشد.سابقه انتخاب یک فرد به عنوان
متصدی پیگیری امور جامعه نزد فرد
حاکم یا سازمان مدیریتی حاکم شاید
به هزاران سال قبل برگردد.
آنچه با روش متداول امروز فرق داشته
نحوه انتخاب فرد و همچنین شیوه
ارتباط آن فرد با مجموعه مدیریت
بوده است.آنچه را ما امروز به عنوان
دموکراسی می شناسیم میتوان میراث
فرهنگ یونان و نتیجه همسویی ما با
جنبش جهانی دموکراسی دانست.

برای پیشینیان ما آنچه بیشتر از ثروت
و قدرت فرد در انتخاب فرد تاثیر می
گذاشت ،نحوه زیستن او بین امت و
اخالق و خصلتهای او بود.در نظام
ریش سفیدیگری که رسم سیاسی
اجتماعی دیرینه ایرانیان بوده ،سن فرد،
عدالت و منش او و همچنین شجاعت و
اقبال او برای پیگری دغدغه های مردم
بیش از هرچیز مورد اهمیت بوده است.
این نگرش بومی ما نه تنها با آموزههای
دینی اسالم تناقض نداشته بلکه هردو
تقویت کننده یکدیگر بوده اند.
در آموزههای اسالمی نیز احترام به
بزرگتر و نقش مشورت میان مردم به
طور جد مورد تأکید هستند.
در چند صده اخیر بنا به دالیل مفصل
که دراینجا مجالی برای بررسی
آنها نیست ،آنچه به نام دموکراسی
میشناسیم به جوامع مختلف راه پیدا
کرد.این روش هم در همه جای دنیا
منتقدانی دارد.
آنچه برای ما مهم است نقد بر این روش
نیست ،بلکه اصالح نواقصات آن در
جهت بهبود کارآیی آن برای ایجاد مردم
ساالری بومی است.یکی از نواقصات این
این روند کنونی ،عدم لحاظ سبقه فرد
کاندیدای نمایندگی و نبود ضمانتی
برای اجرای وعده های او میباشد.لذا
میتوان با نگاهی به رسوم گذشتگان و
افزودن نگرش آنها به تالش فعالینی که
دموکراسی را تا اینجا تقویت کرده اند،
ایراد ذکر شده را مرتفع و این رویه را
بهینه کرد.
این اصالح رویه میتواند تولدی مجدد
برای مردم ساالری بومی کشورمان به
شمار آید.

روش عملی کردن این روش نوین،
مستلزم نادیده گرفتن هیچ قسمت
از رویه کنونی نیست ،بلکه با تشویق
کاندیدا ها به اتخاذ این روش و بردن
رقابت انتخاباتی به سمت دیگری غیر
از برتری مالی و تبلیغاتی میسر میشود.
حلقه گم شده چرخه مردم ساالری
بومی ایرانیان ،نقش ریش سفیدان در
مدیریت جامعه است.
برای پرکردن این خأل ،می بایستی از
افرادی با سبقه متناسب با دیدگاه فرد
کاندید ،تحت عنوان سفیر ،جهت ایفای
نقش ریش سفید و نظارت بر عملکرد او
در شورای اسالمی شهر استفاده کرد.
سفیران یک کاندید ،از رسته های
شغلی مختلف ،و همچنین از طیفهای
اجتماعی متفاوت انتخاب میشوند.
ی میتوانند شامل
رسته های شغل 
کاگران ،كارآفرینان ،کارمندان ،بازاریان،
و طیف های اجتماعی میتواند شامل
بانوان ،ورزشکاران ،روحانیون ،معتمدین
و ریش سفیدان باشند.
این روش با ساختار اجتماعی جوامع
ما سازگارتر است چراکه هر کاندیدا
تعدادی سفیر از طوایف و یا رسته
های شغلی متفاوت را به عنوان ناظر
بر عملکردش و همچنین به عنوان
تضمینی برای اجرای وعده های او بعد
از انتخابات در کنار خود دارد.
جامعه با رجوع به سفیران مطالبات
خود را به سمع و نظر نماینده جهت
پیگیری می رساند.
نماینده موظف به پیگیری موارد
درخواستی در شورای شهر و اعالم
نتیجه به سفیران می باشد.
بدیهی است هرچه سبقه ی فرد کاندیدا

روشن تر و شفاف تر باشد ،سفیران
موجه تری حاضر به حمایت از او
میشوند و همچنین هرچه سفیران یک
کاندیدا دارای سبقه ی درخشان تری
باشند ،کاندیدا مقیدتر به اصول و کاراتر
خواهد بود.
پیش بینی میشود گسترش چنین
نگرشی در انتخابات و توفیق آن در
محقق کردن خواسته های مردم در
سطح شورای شهر زمینه را برای ایجاد
سازوکاری مشابه در سایر انتخابات
فراهم سازد.
در نتیجه استقبال مردم از چنین
نگرش نویی در انتخابات نه تنها راه های
منفعت جویی نماینده را مسدود می
کند ،بلکه وی را موظف به پاسخگویی
به جامعه می کند.
چنین رویه ای منجر به محقق شدن
مطالبات مردم نه تنها در سطح شورای
اسالمی شهر و روستا ،بلکه در تمام
سطوح قانونگذاری می گردد.تأکید
این روش بر شفافیت آرا نمایندگان و
فعالیت آنها و همچنین جلوگیری از
نفوذ جریانهای ثروت و کانونهای قدرت
در پروسه انتخابات است.
ارادتمند شما

اردوان رحیمی
کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای
شهریاسوج

چگونه انگیزه پایدار داشته باشیم ؟

هر انگیزه ای ناشی از یک نیاز است و راه
رسیدن به انگیزه باال شناخت نیازی است
که انگیزه ما بر اساس آن بنا شده است
به طور کلی انسانها دو دسته نیاز دارند,
نیازهایمبتنیبرکمبودونیازهایمبتنی
بر ایجاد و در علم روانشناسی هرم سلسله
نیازهای مازلو مطابق آنچه که در ادامه
آمده این سلسله نیاز ها را بیان می کند :
الف ) نیازهای مبتنی بر کمبود
-1نیاز های زیستی  :نیازهای زیستی
اولیه مثل  :خوراک پوشاک و مواردی
مشابه را شامل میشود؛
-2نیاز های امنیتی ؛ نیاز به حفاظت از
خود در زمان حال و آینده را شامل میشود؛

-3نیازهای اجتماعی  :یا احساس تعلق
و محبت؛
-4احترام :این احترام قبل از هر چیز
نسبت به خود است و سپس قدر و
منزلتی که توسط دیگران برای فرد
حاصل میشود.
این نیازها مبتنی بر کمبود هستند یعنی
اگر نباشند فرد به شدت دنبال برطرف
کردن آنها می باشد ولی مقداری که
بر طرف شد شخص در برطرف کردن
این نیازها کم رغبت میشود مثال اگر
شما یک دانش آموز کنکوری باشید
و درس را برای رسیدن به این نیازها
انتخاب کنید بعد از رتبه برتر شدن در

کنکور و گرفتن بورس رشته ای مثل
علوم پزشکی بقیه اهلل که تضمین شغلی
دارد بعد از قبولی به خاطر اینکه شما
می توانید این چهار نیاز را برطرف کنید
در دانشگاه فقط برای رفع تکلیف درس
میخوانید ولی اگر بر اساس عنصر پنجم
که خودشکوفایی است این مسیر را
انتخاب کرده باشید ماجرا کامال برعکس
است در ادامه نیاز پنجم را که اساس
تمرکز پایدار هست را توضیح میدهیم
-5خودشکوفایی و خودانگیزشی :یعنی
شکوفا کردن استعدادهای درونی و
کشف رسالت واقعی زندگی
این نیاز برخالف دسته اول تا چهارم
مبتنی برکمبود نیست و مبتنی بر
ایجاد هست و ما باید آن را کشف کنیم
به عنوان مثال اگر شما یک دانش آموز
کنکوری باشید و درس خواندن در
رشته ای مثل پزشکی را برای رسیدن
به نیاز مرحله  5انتخاب کرده باشید
یعنی خودتان تعیین کرده باشید که
رسالت من این است که بهترین پزشک
مغز و اعصاب جهان شوم ممکن است
سالها در کنکور شرکت کرده باشید و
بعد از قبولی و رتبه برتر شدن به جای

رفتن به دانشگاه بقیه اهلل به دانشگاه
تهران رفته و سالهای سال چون شغل
خاصی ندارید پس در برخی از نیازهای
اولیه خود مشکالتی داشته باشید ولی
مشکالت مسیر را به خاطر خود شدن به
صورت حداقلی برطرف می کنید و بعد
از  14سال تبدیل به بهترین پروفسور
مغز و اعصاب جهان می شوید اکثر افراد
موفق دلیل انگیزه پایدارشان این است
که مسیر اصلی زندگیشان را بر اساس
طبقه  5هرم ابراهام مازلو تنظیم کرده
اند و به نیازهای طبقه  1تا  4به صورت
اگاهانه و مدیریت شده رسیدگی کرده
اند ولی با هشیاری تمام اجازه نداده اند
که نیازهای مبتنی بر کمبود مانع از
تمرکز و حرکت به سمت خودشکوفایی
شان شود پس ما هم باید برای داشتن
انگیزه پایدار اهدافی را انتخاب کنیم که
در طبقه پنج زندگیمان هست و در
عین حال باید به طور حداقلی نیازهای
طبقه  1تا  4را برطرف کنیم تا بتوانیم
به راحتی با متمرکز بودن روی طبقه 5
با انگیزه پایدار و قدرتمند در حال مبارزه
برای تسخیر قله های موفقیت باشیم .

محمدامینتقوایی

چالش دوباره «پانسمان» برای پروانهایها
موسس و مدیرعامل خانه ایبی با انتقاد از
ایجادبرخیمشکالتبرایتامینپانسمان
بیمارانپروانهایوهمچنینعدمبرگزاری
جلسه برای حل مشکالت این بیماران از
سوی مسووالن امر در وزارت بهداشت،
گفت ۲۷ :ماه است که وزیر بهداشت
علیرغمچندیندرخواستکتبیما،هنوز
وقت مالقات ندادند .حجتاالسالم سید
حمیدرضاهاشمیگلپایگانیدرگفتوگو
باایسنا،بااشارهبهمشکالتبیمارانایبی،
گفت :بیماری ایبی یا پروانهای در کل دنیا
وجود دارد .پیشبینی میشود که در
ایران باید بین  ۱۰۰۰تا  ۱۲۰۰نفر بیمار
پروانهای شناسایی شود .چراکه برآورد
میشود که از هر  ۵۰هزار تولد زنده ،یک
نفر میتواند به بیماری ایبی مبتال باشد.
از سال  ۱۳۹۴که ما به صورت غیررسمی
فعالیتمان را شروع کردیم و از دی ماه
 ۱۳۹۶که به ثبت رسیدیم و با مجوز
وزارت کشور و وزات بهداشت ،انجمنی
در سطح ملی تشکیل دادیم ،تا امروز
توانستیم  ۸۵۰نفر از بیماران را شناسایی
کرده و برایشان تشکیل پرونده دهیم .در
برخی مناطق کشور متاسفانه نمیدانند
بیماری ایبی چه هست و امکانات ندارند.
بنابراین مراجعه نمیکنند .همین میزانی

از بیماران هم که شناسایی شدهاند ،با
تالش انجمن ،رسانهها و افراد فعال در این
حوزه بوده است .البته هدف ما این است
که بتوانیم هرچه سریعتر مابقی بیماران
پروانهای را شناسایی کنیم تا خدمات الزم
را دریافت کنند.وی افزود :اولین نیاز این
بیمارانبه یک پانسمانبهعنوان پانسمان
میپلکس است که تولید یک شرکت
سوئدی است .در دنیا بالغ بر  ۵۰کشوراز
این پانسمان استفاده میکنند .ما تا می
 ۲۰۱۸مشکلخاصیدرزمینهپانسمانها
نداشتیم.زیراشرکتتولیدکنندهدرتهران
نمایندگی داشت ،اما از می  ۲۰۱۸تا
می  ۲۰۱۹که آمریکا به صورت یکجانبه
از برجام خارج شد و بر شدت تحریمها
افزوده شد ،مشکالت زیادی ایجاد شد
و طی این فاصله  ۱۵نفر از بیمارانمان
مستقیما به دلیل نداشتن پانسمان فوت
کردند.
ن اهدای
سرنوشت  ۵۰۸تن پانسما 
یونیسف به بیماران ای بی چه شد؟
وزارت بهداشت پاسخ دهد
هاشمی ادامه داد :در تاریخ اردیبهشت
ماه سال گذشته ،وزارت بهداشت و خانه
«ایبی» با دولت آلمان وارد مذاکره شد و
نهایتارصدکردکهچهتعدادبیمارپروانهای

در کشور وجود دارد و چه وضعیتی دارند.
با حمایت دولت آلمان و یونیسف این
پانسمانها تهیه شد و  ۵.۸تن از این
پانسمانها به وزارت بهداشت تحویل داده
شد تا به صورت ادواری در اختیار ما قرار
دهندامامتاسفانهدرکشوراینپانسمانها
را به صورت نامنظم در اختیار ما قرار دادند.
به طوری که مهر و آبان سال  ۱۳۹۹اصال
پانسمانی به ما ندادند ،هنوز هم اعالم
نکردند که چه مقدار از این پانسمانها را
تحویل گرفتند .هنوز یک مقام مسئول
در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو
میزانپانسمانیراکهتحویلگرفتند،بیان
نکردند و بیم آن میرود که سرنوشت بدی
برای این محموله پیدا شود .چه اشکال
دارد که شفافسازی کنند و اعالم کنند
که این مقدار تحویل گرفتیم ،مقداری را
به خانه ایبی تحویل دادیم و خانه ایبی
گزارش دهد که این مقدار را چه کرده
است که ما گزارش آن را ارائه میدهیم.
مابقی آن را هم اعالم کنند.
هاشمی با بیان اینکه کارشناسی در
اداره کل تجهیزات پزشکی اعالم کرد
که تمام  ۵.۸تن پانسمان دریافت
شده ،اما موارد استفاده دیگری مانند
سوختگی و زخم دیابت هم نیاز دارند،

گفت :ادعای ما این است که این
پانسمان که از سوی یونیسف ارائه شده،
به خانه ایبی و بیماران پروانهای داده
شده و ریالی هم بابت آن پول پرداخت
نشده است .دیگر سوختگی و دیابت
اینجا جایگاهی ندارد .در عین حال آیا
این پانسمانها را برای بیماران دیابتی یا
سوختگی رایگان میدهید؟ .به هر حال
باید این شفافسازی انجام شود.
دولت فکری برای بیماران پروانهای کند
وی تاکید کرد :در عین حال نگرانی
دیگر ما این است که به هر حال این
پانسمان تمام میشود .دولت؛ چه این
دولت و چه دولت آینده باید فکری
برای این بیماران کنند .اگر این بیماران
پانسمان نداشته باشند ،نمیتوانند لباس
بپوشند ،نمیتوانند بیرون بیایند ،شدت
زخمهایشان هم بیشتر میشود و بسیار
دچار مشکل میشوند .در عین حال
وقتی بیمار فکر کند که برای فردا و
پس فردا پانسمان ندارد ،همین نگرانی
زخمش را بیشتر میکند ،اما اگر بداند
که پانسمان دارد ،از نظر روحی آرامش
دارد .استرس شدیدا بیماران پروانهای را
اذیت میکند .نبود پانسمان از نظر بُعد
روانی هم زخم را بیشتر میکند.

افزایش کالهبرداریهای رمزارزی

استخراج رمز ارزها و خرید و فروش آن گرچه مورد استقبال
تعداد قابل توجهی از شهروندان قرارگرفته ،اما از چشم
سودجویان نیز دور نمانده به طوری که معاون پلیس فتای
ناجا اعالم کرده که آمار جرائم در این حوزه رو به افزایش است.
سرهنگ رامین پاشایی در گفتوگو با ایسنا ،دراین باره گفت:
ابتدا باید تاکید کنم که برای خرید و فروش رمز ارزها تاکنون
هیچ صرافی مجازی در کشور وجود ندارد و از این رو الزم
است که افراد عالقهمند به حضور در این بازار به این نکته
توجه داشته باشند .برخی از صرافیهای رمز ارز مجوز محدود
دریافت کردهاند و بر اساس این مجوز میتوانند رمز ارز را فقط
برای مبادالت تجاری در اختیار کسب و کارهای محدودی قرار
دهند.وی با بیان اینکه بسیاری از صرافیهای رمز ارز بدون
مجوز فعالیت میکنند ،گفت :متاسفانه نبود قوانین درست و
دقیق در حوزه رمز ارزها آمار جرائم در این حوزه را نیز افزایش
ی غیر
داده است .به طوریکه حتی ممکن است یک صراف 
ی کاربرانش را تصاحب کنند.پاشایی با تاکید
مجاز تمام دارای 
بر اینکه الزم است برای فعالیت در حوزه رمز ارزها ،قوانین
مدونی نیز در کشور ایجاد شود ،تصریح کرد :متاسفانه مجرمان
سایبری در شرایط عدم وجود قوانین مدون با ارائه تبلیغات
کاذب در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها فعالیتهای متعدد
و متنوعی را پیش میبرند .مردم نیز آگاهی درستی از این
فضا نداشته و با فریب همین تبلیغات وارد سرمایهگذاری در
حوزه رمز ارزها میشوند ،درحالی که کاربران باید بدانند که
سرمایهگذاری در رمز ارز نیز مانند بازار بورس دوره نزولی و
صعودی دارد و همیشه در یک روند ثابت باقی نمیماند.
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با بیان اینکه الزم است
اطالع کاربران از این فضا افزایش پیدا کرده و درعین حال
قوانینی نیز در این زمینه تصویب شود ،گفت :در حال حاضر
آمارهای ما نشان میدهد که جرائم حوزه شرط بندی و قمار
کاهش پیدا کرده اما کالهبرداری ها درحوزه رمز ارز و به بهانه
سرمایهگذاری در این بازار روبه افزایش است.
وی تاکید کرد که کاربران قبل از ورود به این بازار باید حتما
از مشاوران اقتصادی معتبر و شناخته شده مشورت گرفته و
از اعتماد به افراد ناشناس در فضای مجازی و  ...پرهیز کنند.
کالهبرداری صرافیهای غیرقانونی از سرمایهگذاران رمز ارز
همچنین به گفته سرهنگ سهراب بهرامی از مسئوالن ارشد
پلیس امنیت اقتصادی ناجا ،بسیاری از شهروندان به خاطر
سودآوری رمزارزها و همچنین ریزش بازار بورس و طال،
بازار ارزهای مجازی را به عنوان یک بازار امن سرمایه گذاری
انتخاب کرده اند اما متاسفانه دچار مشکالت عدیده ای از جمله
کالهبرداری از طریق صرافی های غیرقانونی شدهاند ،از این رو
الزم است تاکید کنم که صرافیهای قانونی فقط صرافیهایی
اند که بانک مرکزی آنها را مجاز دانسته ،صرافیهای آنالین
هیچ مجوزی برای خرید و فروش رمزارزها ندارند.
وی با بیان اینکه افرادی با وعده های دروغین تحت عنوان
سودهای کالن مردم را فریب داده و به جذب سرمایهشان اقدام
میکنند ،گفت :با توجه به اینکه طبق مصوبه هیئت وزیران،
تبادالت از طریق صرافی های غیرمجاز ممنوع اعالم شد بانک
مرکزی هم اقدام به بستن درگاه های صرافی های غیرمجاز
کرد .مصوبه هیئت وزیران به صراحت اعالم کرده که متعاملین
از حمایت برخوردار نمی شوند و ریسک و هزینه این کار را باید
قبول کنند و فقط از کسانی حمایت می شود که رمزارز را در
داخل کشور تولید کرده و به بانک مرکزی ارائه دهند.
برخورد پلیس با استخراج غیرقانونی رمز ارز
سردار حسین رحیمی ،رییس پلیس پایتخت در گفتوگو با
ایسنا از برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارزها خبر داد و گفت
در تهران بزرگ موارد را داشتهایم که افراد در منازل و  ...اقدام
به استخراج رمز ارزها کردهاند که ما با این موارد برخورد کردیم.
حتی مواردی را در اطراف تهران کشف و با آن برخورد کردیم.
رحیمی درباره اظهاراتی که پیرامون ارتباط قطع برق با
استخراج رمز ارزها مطرح میشود نیز خاطرنشان کرد :اگر در
حوزه استحفاظی پلیس تهران جایی باشد که اقدام به استخراح
رمز ارزها کنند و نیاز به ورود و برخورد پلیس باشد ،ما حتما با
آن برخورد خواهیم کرد و این موضوع را به دوستان در وزارت
نیرو و اداره برق هم گفتهایم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ اضافه کرد :در تهران جایی نبوده
که به ما اعالم کنند و ما ورود نکنیم ،عالوه بر آن خود پلیس
هم برخورد با این موارد را در دستور کار خود داشته ،دارد و
خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد تا افراد سودجو با چنین
اقداماتی بار مضاعفی به شبکه برق کشور وارد کرده و موجب
قطع برق و سلب آرامش مردم شوند.

 ۴مرحله کرونا و افراد
در معرض خطر این بیماری

ابتال به بیماری کووید ۱۹-بر اساس شدت ،به چهار مرحله
تقسیم می شود که شامل نوع خفیف ،متوسط ،شدید و بحرانی
بیماری است و در هر یک از این موارد نیاز به اقدامات درمانی
و دارویی خاصی وجود دارد.تقسیمبندی بیماری کووید ۱۹-بر
اساس شدت و مرحله بیماری به شرح زیر است:
موارد غیرشدید ابتال به کرونا با عالئمی چون عالئم خفیف
دستگاه نفسی فوقانی ،تب ،سرفه ،خستگی ،میالژی (درد
عضالنی) بدون تنگی نفس و افت اکسیژن ،داشتن عالئم
گوارشی ،از بین رفتن حس بویایی یا چشایی خود را نشان
میدهد و در این موارد شواهد بیماری شدید یا تنگی نفس
شدید نیستیم.در عین حال در موارد متوسط ابتال به کرونا،
درگیری ریه کمتر از  ۵۰درصد خواهد بود .در حالی که در
موارد شدید ابتال درگیری ریه باالی  ۵۰درصد میرود.در
موارد بحرانی ابتال به کووید ۱۹-عالئمی چون نارسایی تنفسی،
هیپوکسی(کاهش اکسیژن) ،اینتوبه شدن بیمار ،اختالالت
همودینامیک ،اختالل هوشیاری و نارسایی یک یا چند ارگان
را به همراه دارد.
افراد با ریسک باال در ابتال به کرونا و اقدامات الزم برای آنها
بیمارانی که در ابتال به کرونا ریسک باالیی دارند ،شامل:
 دیابتیها ،مبتالیان به بیماری قلبی ،سنین باالی  ۶۰سال،مصرفکنندگان داروهای ایمنو ساپرسیو(داروهای سرکوبگر
سیستم ایمنی) ،چاقی ،مبتالیان به بیماریهای مزمن کلیوی
و ریوی ،مبتالیان به آنمی سیکل سل و بیماران پیوند اعضا؛
در این افراد بهتر است بالفاصله بعد از تشخیص ،به موقع
درمانهای آنتی ویرال و یا ضد التهاب و در صورت لزوم ضد
انعقاد برای بیمار شروع شود و روزانه شرایط و روند بیماری تا
زمان بهبودی پیگیری شود.

اخبار کوتاه

تاریخ برگزاری مراسم اسکار باز هم تغییر کرد

مراسم نود و چهارمین دوره جوایز سینمایی اسکار در سال
 ۲۰۲۲در اواخر ماه مارس و یک ماه زودتر از مراسم امسال
برگزار میشود.
به گزارش ایسنا به نقل از ددالین ،نود و چهارمین دوره جوایز
سینمایی اسکار روز  ۲۷مارس ( ۷فروردین  )۱۴۰۱برگزار
خواهد شد و نامزدهایی نهایی این جوایز نیز  ۸فوریه (۱۹
بهمن  )۱۴۰۰معرفی میشوند.
مراسم اسکار آتی در حالی در اواخر مارس برگزار میشود که
بیش از یک ماه زودتر از مراسم اسکار  ۲۰۲۱تحت تاثیر کرونا
در  ۲۵آوریل خواهد بود ،اما تا رسیدن به تاریخ اصلی این جوایز
که پیش از کرونا در فوریه برگزار میشد یک ماه فاصله دارد.
دوره زمانی آکادمی برای اکران آثار جهت واجد شرایط رقابت
شدن در جوایز اسکار نیز  ۱۰ماه و از تاریخ اول مارس تا ۳۱
دسامبر  ۲۰۲۱خواهد بود.همچنین طبق اعالم آکادمی با توجه
به ادامه شرایط همه گیری کرونا ،شرایط خاص اعالم شده
برای اسکار  ۲۰۲۱از جمله واجد شرایط شدن آثار با اکران
در سامانههای نمایش آنالین تحت شرایط خاص ،برای اسکار
 ۲۰۲۲نیز پابرجا خواهد ماند.

دعوت از انیمیشن ایرانی برای جشنواره
سباستوپلآمریکا

اسپرو» ساخته فرزانه امیدوارنیا در تازه
انیمیشن کوتاه «سانگ َ
ترین حضور جهانی خود در جشنواره سباستوپل آمریکا به
نمایش درمی آید.
اسپرو» (آواز
«سانگ
کوتاه
انیمیشن
ایسنا،
به گزارش
َ
گنجشک) طبق گفته سازندگان؛ تاکنون در  ۳۰جشنواره
مورد تایید آکادمی اسکار حضور داشته و بیش از  ۴۰جایزه
بین المللی از جمله جایزه بهترین فیلم از چهل و نهمین دوره
جشنواره جیفونی ایتالیا ،چهل و سومین دوره فستیوال فیلم
کودک و نوجوان لوکاس در آلمان ،جایزه بهترین انیمیشن
از استودیو «بوزتّو» ایتالیا ،و بهترین فیلم جشنواره ویمبلدون
انگلیس را دریافت کرده است.
همچنین این انیمیشن پیش از این با برنده شدن جایزه بهترین
انیمیشن کوتاه جشنواره بین المللی لیبو در شیلی به آکادمی
اسکار معرفی شده است.
اسپرو» به اتفاقی که در سال ٢٠١٥
ایده اولیه فیلم «سانگ َ
رخ داده بود برمی گردد .یک کامیون حمل مواد پروتئینی در
مرز اتریش ،کنار جاده رها شده بود در حالی که جسم بی جان
 ٧١پناهجو در یخچال کامیون بود .آنها از سرزمینهای پر
رنجشان عازم دنیای آزاد بودند .سال  ۲۰۱۹مشابه این فاجعه
در ایرلند تکرار شد.
برای ساخت دکور این فیلم  ۴۰۰درختُ ۷۰۰ ،گل و ۱۵۰
خانه کوچک از جنس پارچه ساخته شده است .همچنین
برای اجرای بخشی از این پروژه از انیماترونیک و فیلمبرداری
مستقیم از عروسکها استفاده شده است.
فرزانه امیدوارنیا کارگردان ایرانی مقیم دانمارک فارغالتحصیل
رشته طراحی صنعتی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه
تهران کارشناسی ارشد طراحی و خالقیت و دکترای دیزاین از
دانشگاه پلی تکنیک دانمارک است.
اسپرو» دو فیلم کوتاه دیگر به نام
وی تا کنون عالوه بر «سانگ َ
های «بودن» ( )۲۰۱۷و «دلبند» ( )۲۰۲۰را ساخته که در
جشنواره های متعدد به نمایش درآمده اند  .او همچنین برای
اپرای تئاتر ساطنتی دانمارک طراحی لباس کرده و تاکنون
نمایشگاه های متعددی در زمینه های نقاشی ،عروسک سازی
و مجسمه سازی در دانمارک و نمایشگاه مجسمه های پارچه
ای را در ایران برگزار کرده و به داستان نویسی و فیلمنامه
نویسی هم مشغول است.
عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از :فیلمنامه نویسان :فرزانه
امیدوارنیا ،مهدی رستم پور ،مدیر فیلمبرداری :علیرضا برازنده،
تدوین :احسان واثقی ،طراحی و ساخت عروسک و دکور :فرزانه
امیدوارنیا ،جلوههای بصری :محمدرضا نجفی امامی ،عباسعلی
عباسی ،طراحی و ترکیب صداها :رامین ابوالصدق ،اصالح رنگ:
نیما دبیرزاده ،گروه تولید :شهاب فرج دادیان ،علی سرحدی،
سعید راد ،طراحی پوستر :اونیش امین اللهی ،ساخت تیزر:
حمید نجفی راد ،تهیه کننده :فرزانه امیدوار نیا.

مدیرکل ارشاد بوشهر:
پایتختی قرآن فرصتی برای ارائه
برنامههای بوشهر درسطح بینالمللی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر گفت :پایتختی
قرآن فرصتی برای این استان در زمینه ارائه برنامههای خود در
سطح ملی و بینالمللی است.
به گزارش ایرنا ،فاطمه کرمپور روز شنبه در جمع خبرنگاران
افزود :در این ارتباط عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی روز یکشنبه نهم خردادماه با
هدف آغاز برنامههای قرآنی بوشهر به مناسبت انتخاب این
استان به عنوان نخستین پایتخت قرآنی کشور در سال ۱۴۰۰
به بوشهر سفر میکند.
وی بیان کرد :برای سال  ۱۴۰۰بوشهر به عنوان نخستین
پایتخت قرآنی کشور انتخاب شدهاست که روز دوشنبه دهم
خردادماه این مهم به صورت رسمی اعالم خواهد شد.
کرمپور ادامه داد :در این سفر از لوح افتخار و برنامههای
استان بوشهر برای بزرگداشت عنوان پایتختی قرآن
رونمایی میشود.
وی افزود :با کسب این عنوان ارزشمند فرصتی فراهم
خواهد شد تا استان بوشهر مرجعیت فعالیتهای قرآنی در
کشور باشد.
کرمپور گفت :معرفی بوشهر به عنوان نخستین پایتخت قرآنی
کشور نشان از جایگاه ارزشمند فعاالن قرآنی استان بوشهر
اعم از مربیان ،حافظان ،قاریان است که در طول تاریخ کارنامه
درخشانی را از خود برجایی گذاشتند.
وی یادآور شد :فعالیت چشمگیر و بی بدیل بوشهریها در
عرصه فعالیتهای قرآنی باعث شد تا در هفته قرآنی بوشهر در
اسفندماه گذشته این استان به عنوان گزینه جدی نخستین
پایتخت قرآنی کشور لقب بگیرد.
کرمپور اظهار داشت :اکنون که این مهم برای استان بوشهر
محقق شده این فرصت بزرگ ایجاد میشود تا بتواند
ظرفیتهای قرآنی خود را در سطح ملی و حتی بینالمللی
ارائه کند.
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برای ماندگاری جشنواره جهانی فجر در فهرست فیاپ چه باید کرد؟
رضا میرکریمی در پی ثبت جهانی
جشنواره فیلم فجر از ضرورت تاسیس
یک دبیر خانه با هویت حقوقی مستقل
سخن گفت.
رضا میرکریمی دبیر سابق جشنواره
جهانی فیلم فجر در پی ثبت این رویداد
در فهرست «فیاپف» ( جشنوارههای
الف جهانی) با توجه به تالش های که
از دوره دبیری او ،برای ثبت این اتفاق
با همراهی محمد مهدی عسگرپور
(دبیر فعلی جشنواره جهانی و رییس
اتحادیه تهیه کنندگان فیاپف) افتاده؛
در گفتگویی پس از این اتفاق اعالم
کرده است که «باید در ادامه برای حفظ
این اتفاق مبارک ،حرف جدی بزنیم».
او در باره این اظهارنظر که معتقد است
«جشنواره باید حرف های جدی پس
از این داشته باشد» ،به سواالت ایسنا
پاسخ داد و در جایی از این گفتگو در
پاسخ به سوالی درباره کارگاه های
مجازی جشنواره جهانی فیلم فجر
که خودش یکی از اساتید آن است و
ضرورت «کالب هاووس» سخن گفت.
رضا میرکریمی در پاسخ به سوال ایسنا
مبنی بر اینکه برای حفظ این روند و
ماندن جشنواره جهانی فیلم فجر در
فهرست فیاپف ( جشنوارههای الف
جهانی) چه باید کرد؟ گفت :ثبت این
رویداد وظیفه همه ما را سنگین تر
می کند و برای استمرار آن باید تالش
مضاعف داشته باشیم  .به هرحال
شاهدیم یک جشنواره باسابقه در
آمریکای شمالی با وجود اینکه سال
ها در فهرست جشنواره های الف قرار
داشت به خاطر عملکرد ضعیفش در
سال های اخیر در حال خارج شدن از
این فهرست است و جشنواره فجر به
جای آن بعنوان عضو جدید در نامش
در میان پانزده جشنواره برتر رقابتی
قرار می گیرد ،بنابراین اگر جشنواره
ما هم در آینده نتواند حرکت رو به
رشدی داشته باشد ،نمی توانیم این
جایگاه ارزشمند را حفظ کنیم.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه
جشنواره جهانی به یک پالک ثبتی
جهانی با مختصات فرهنگی مان ،دست
پیدا کرده است و مهم ترین جشنواره
فرهنگی بین المللی کشور محسوب می
شود ،باید بدان توجه ویژه کرد و این
توجه ویژه از سطح وزارت ارشاد هم
باید باالتر برود و از سوی دولت و نهاد

های فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد.
بنابراین ضرورت تاسیس یک دبیرخانه
با یک هویت حقوقی مستقل ،به شکل
یک انجمن و بنیاد احساس می شود تا
این روند دستخوش تغییرات و سیاست
های موسمی نشود و ردیف بودجه
مستقلی برای آن تعریف شود.
وی تصریح کرد :باید رویکرد منطقه ای
جشنواره و انتقال تجربیات فیلم سازان
منطقه آسیا همواره مورد توجه ویژه قرار
بگیرد تا صرفا این رویداد محفلی جهانی
و بی هدف نباشد که بخواهد برنامه
خود را با چند فیلم خارجی و مهمان
بین المللی پر کند ،فکر می کنم برای
جشنواره جهانی و متمایز شدنش از
رقبا و باقی ماندنش در فهرست فیاپف،
نیازمند تعریف یک حوزه راهبردی برای
آن در منطقه هستیم.
رضا میرکریمی با اشاره به تالش های
محمد مهدی عسگرپور دبیر فعلی این
رویداد برای برگزاری آن در شرایط
پاندمی کرونا تصریح کرد :حضور
عسگرپور بعنوان نماینده ایران در
کادر مرکزی سندیکای جهانی تهیه
کنندگان نقش مهمی در این فرایند
داشت و خوشحالم ایشان تالش کردند
تا با وجود سختی های کرونا ،چراغ این
جشنواره روشن بشود .قابل پیش بینی
بود که بدون حضور مهمانان خارجی و
با محدودیت های بهداشتی مربوط به
کرونا ،ممکن است تصور بشود که این
دوره از جشنواره به شکل محدودتری
برگزار شود ،اتفاقی که دیگر جشنواره
های دنیا هم با آن دست به گریبان
هستند ،اما در سال های بعد امیدوارم با
ریشه کنی این ویروس منحوس ،شاهد
حضور مهمانان خارجی و رونق مجدد
آن باشیم.
این فیلم ساز که در این رویداد به دلیل

شیوع کرونا ،کارگاه مجازی فیلم سازی
را برای عالقه مندان سینما برگزار کرده
است ،در پاسخ به اینکه این کارگاه ها را
با توجه به اینکه امکان ارتباط مستقیم
با عالقه مندان و مخاطبانش نیست،
چقدر مفید می داند؟ توضیح داد :این
کالس ها با توجه به اینکه مجازی
برگزار می شود ،کالس های کم هزینه
است و در عین حال از تنوع اساتید بهره
می برد و قطعا مخاطبان بیشتری را هم
می تواند ،دعوت کند اما چون بعضا به
صورت یک طرفه برگزار می شود ،شاید
بشود از آن به عنوان نقطه ضعف یاد
کرد ولی به دلیل امکانات جدیدی که
در فضای مجازی ایجاد شده است ،می
توان در آینده تغییراتی در برگزاری آن
ایجاد کرد.
او با اشاره به فضای کالب هاوس که
امکانات مکالمه مستقیم را فراهم
کرده است ،خاطرنشان کرد :کالب
هاوس با توجه به وضعیت فعلی
جامعه ،یک موهبت یا به تعبیری
هدیه است که شرایط گفتگو را برای
ما فراهم کرده و در آن دیدگاه های
مختلف به راحتی می توانند ،مکالمه
کنند و مخاطبان فضای مجازی را که
در یک فضای یک طرفه ای به سر
می بردند که کمتر حرف مخاطبشان
را می شنیدند ،پرتاب کرده است
به فضای که آدم ها با دیدگاه های
مختلف با هم گفتگو می کنند و
مجبور هستند در کمال احترام به
حرف های دیگران هم گوش کنند و
خال یک فضای گفتمانی را پُر کرده
است.میرکریمی خاطرنشان کرد :این
عدم گفتگو فاصله آدم ها و دیدگاه
ها را از هم بیشتر می کرد اما وقتی
گفتگو اتفاق می افتد ،تحمل ،تعمق و
مدارا تبدیل به یک مهارت اجتماعی و

عمومی می شود.
کارگردان «خیلی دور ،خیلی نزدیک»
با اشاره به حضورش در چند وقت
اخیر در برخی روم های کالب هاوس
گفت :احساس کردم ،طبقه اقلیت در
کنار عموم مردم علی رغم اختالف نظر
و دیدگاه های مختلفی که به زبان می
آورند ،اتفاقا اشتراکاتی دارند که در سایه
دعوا های سیاسی گم می شود .مثال
در مفاهیمی چون امنیت ملی و هویت
ایرانی که مزیت های خوبی برای سامان
بخشی یک وفاق همبستگی ملی دارد و
نباید فراموش کنیم که مردم ما تا پیش
از این مرکزی برای تبادل و گفتگو
نداشتند و این خال در عملکرد ضعیف
صداو سیما و شبکه های فارسی زبان
به دلیل سیاست های یکسویه شان
احساس می شد.
وی ادامه داد :البته بحث مان از سینما
کمی دور شد اما با این موقعیتی که
گفتم ،می توان برای برگزاری کارگاه
های فیلم سازی از فضای کالب هاووس
استفاده کرد تا مسترکالس های
مفیدتری در تعامل با عالقه مندان فیلم
سازی داشته باشیم.
میرکریمی در بخش پایانی این گفتگو
با اشاره به بحث ثبت جهانی جشنواره
فیلم فجر در فهرست «فیاپف»
خاطرنشان کرد که این ثبت به اتفاق
آرا صورت گرفته است و تمام اعضای
فیاپف به اتفاق رای داده اند که اتفاق
مبارکی برای سینمای ایران است.
او همچنین در پاسخ به اینکه با توجه
به اینکه جشنواره جهانی فیلم فجر در
فهرست فیاپف قرار گرفته است،آیا به
عنوان جشنواره الف باید امیدوار بود،
فیلم های خارجی زیادی متقاضی این
رویداد برای رونمایی و اولین نمایش
شان باشند؟ توضیح داد :به هر حال ،در
کنار تالش برای رونمایی از فیلم هایی
از قاره هایی مختلف ،هر جشنواره می
تواند برای خود به شکل ویژه محدوده
ای مشخص کند مثال جشنواره جهانی
فیلم فجر در چند سال گذشته تالش
کرد ،بعنوان مهمترین جشنواره غرب
آسیا ،محلی باشد برای اولین نمایش
آثار این منطقه.
میرکریمی در پایان اظهار امیدواری
کرد تا سال آینده این رویداد با ریشه
کنی کرونا ،بتواند در سطح ایده آل
تری برگزار شود.

کرونا در داستان چه تاثیری میگذارد؟
شهریار عباسی از تاثیر کرونا بر ادبیات
داستانی میگوید و در عین حال معتقد
است کرونا مانند برخی بحرانها در
داستاننویسی موج ایجاد نمیکند.
این داستاننویس در گفتوگو با ایسنا
درباره مواجهه ادبیات با بحرانهایی
از جمله جنگ ،بالیای طبیعی و
بیماریهای همهگیر از جمله کرونا
اظهار کرد :ادبیات داستانی درواقع
بازآفرینی تجربه زیسته انسانها به
شکلی هنرمندان ه و با یک نگاه خاص
است .بنابراین آنچه در زندگی شخصی
ش میآید ،انعکاس
و اجتماعی ما پی 
مستقیم و غیرمستقیمی در ادبیات و
هنر دارد .یک هنرمند در فضایی زیست
میکند و زمانی که کار هنری و ادبی
انجام میدهد ،تجربه زیسته خود را
در قالب هنرش ،شعر ،داستان ،نقاشی
و موسیقی بازآفرینی میکند .زمانی
که اتفاقهایی نظیر جنگ ،سیل ،زلزله
و بیماری همهگیر پیش میآید ،قطعا
بر روابط انسانی و اجتماعی انسانها
تاثیر میگذارد و به هر حال نمودی در
هنرها خواهد داشت .او درباره اینکه
برخی میگویند بعد از اینکه انسانها
سالهای سختی پشت سر میگذارند،
به شکوفایی میرسند و شاهکارهایی
هم خلق میشود ،و آیا ممکن است
بعد از کرونا هم این اتفاق در ادبیات
بیفتد ،گفت :من نامش را میگذارم
انسان در موقعیت خاص؛ زمانی که
شما زندگی روتین و روی روالی دارید
و به شکلی از زندگی عادت میکنید،
رفتارهای شخصی و اجتماعی شما
از یک همسانی برخوردار میشود که
خیلی به کار داستان و هنر نمیآید،
عاملی که این روال را به هم میزند مثال
جنگ یا زلزله و یا همین بیماریهای
همهگیر مناسبات اجتماعی را تغییر
میدهد و انسان در مواجهه با اینها
یکسری از درونیاتش را که در شرایط

ساکن به فراموشی سپرده بود ،بروز
میدهد ،یا بهتر است بگویم انسان در
موقعیت خاص بیشتر درونیات خود را
نشان میدهد.عباسی در ادامه با تشبیه
بحرانها به قطعی برق در چهارراه و
نبود پلیس ،تصریح کرد :زمانیکه یک
چهارراه چراغ قرمز دارد و پلیسی هم
ایستاده ،ماشینها به صورت طبیعی
عبور میکنند و با قرمز شدن چراغ
میایستند ،در چنین موقعیتی کمتر
میتوانید متوجه شوید کدام راننده
عصبی است ،کدام باگذشت است ،کدام
صبور است و کدام یکی عجول است.
اما اگر برق برود و چراغ قرمز کار نکند
و پلیسی هم نباشد ،آن وقت شما با
یک صحنه جدید مواجه میشوید؛
برخی از رانندهها شروع به داد و فریاد
میکنند ،یکنفر از ماشین پیاده شده
و میخواهد نقش پلیس را ایفا کند،
برخی میخواهند حق دیگران را ضایع
کنند و رد شوند ،کسی از ماشین پیاده
شده ،سیگار میگیراند و میخندند،
دیگری فحش میدهد .درواقع با قطعی
برق شاهد یکسری رفتارها هستید که
در شرایط عادی ،آن را نمیدیدید .زمانی
که جنگ میشود و یا بیماری همهگیر
میآید و سیل و زلزله رخ میدهد
چیزی شبیه خاموش شدن چراغ
راهنما است و رفتار انسانها در این
موقعیتهای دردناک و ناراحتکننده به

کار داستاننویس میآید ،زیرا او دنبال
نمایش جدیدی از انسان میگردد .من
هم معتقدم این شرایط با همه تلخی
ها برای داستاننویسان موقعیتی خاص
است و قاعدتا شاهکاری از آن بیرون
میآید.نویسنده «بازیگوش» و «دختر
لوتی» درباره خلق آثار کرونایی در یک
سال اخیر اظهار کرد :بهنظر پاندمیها
تفاوتهایی با جنگ ،سیل و زلزله دارند.
این بیماری آنچنان فاجعهبار نشده
است ،نمیخواهم بیرحمانه به موضوع
نگاه کنم ،تعداد زیادی از هموطنانمان
از بین رفتهاند ،اما در مقایسه با جنگ و
بمباران و زلزله که در مدت کوتاه یک
شهر را نابود میکند و تعداد زیادی
آدم کشته میشوند ،کمتر با فاجعه
مواجه هستیم ،این بیماری ذره ذره
کارش را میکند و چندین هزار نفر
را در یک فاصله دوساله از بین میبرد.
من انتظار ندارم ادبیاتی مانند ادبیات
جنگ هشتساله عراق و ایران که
فضای احساسی و ایدئولوژیک مذهبی
یا برای برخی ایدئولوژیک میهنپرستانه
دارد ،داشته باشد .از کرونا اصال چنین
انتظاری ندارم اما قطعا تاثیری در
ادبیات ما خواهد داشت ،حال ممکن
است امسال نباشد و سال دیگری باشد.
البته بهنظرم ممکن است داستان کوتاه
در این زمینه داشته باشیم .در خانه
کتاب و ادبیات ایران یک فستیوال

داستان کرونا گذاشتیم و برای خودم
جالب است که چه تعداد داستان و با
چه کیفیتی میآید .حدسم این است
داستانهایی خلق شود اما انتظار موج
ندارم.او درباره اینکه آیا نوشتن درباره
بحرانها از جمله کرونا میتواند موجب
تقویت روحیه افراد جامعه شود و مثال
در این دوران کتاب «طاعون» پیشنهاد
میشد ،گفت :همانطور که گفتم من
انتظار موج ادبی ندارم .بخشی از سوال
را باید از جامعهشناسان بپرسید ،من از
نگاه یک داستاننویس میگویم ،من
کرونا را آنقدر قدرتمند نمیدانم که
بخواهد در ادبیات موج ایجاد کند .در
این دوره آمار مرگ و میر قدری باال
رفته و زندگیها از روال عادی خارج
شده اما آنقدر زیاد نیست ،مانند جنگ
که فرزند یک خانواده لباس سربازی
بپوشید و به جنگ برود ،در برابر دشمن
قرار بگیرد ،اینها سرزمینی را فتح
کنند و در بره ه دیگری آنها .چیزهایی
که درباره «طاعون» هست در «کوری»
ساراماگو هم هست اما آنها موقعیت
خود را به یک شهر تقلیل میدهند و
بیش از آن نمیتوانند لوکیشن بدهند،
چون جواب نمیدهد ،تمام افراد شهر
با بیماری درگیر میشوند اما درباره
کرونا اینطور نیست که همه مردم
جامعه درگیر شوند .از طرف دیگر
 ۸۰درصد افرادی که کرونا گرفتهاند،
خوب شده و با یک بحران شخصی و
خانوادگی مواجه نشدهاند ،فقط بخشی
کوچکی بحران داشتهاند.عباسی درباره
رمان جدید خود نیز گفت :یک رمان
دارم که تازه تمام شده است و نامش
را هم گذاشتهام «دختران شماره
»۱۷؛ داستان درباره کسی است که
عشقی را در دو نسل از یک خانواده
تجربه میکند .جنگ برایم مهم است
و مانند همه کارهایم بخش از زندگی
شخصیت داستان در جنگ میگذرد.

اخوان ثالث هم منتظر تمام شدن
کروناست

برای نخستینبار فقط چند روز قرار بر گشایش خانه موزه
ن هم به صورت محدود و برای گروههای کمتر از
گذاشتند ،آ 
 ۱۰نفر به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی ،تا «خانه موزه
اخوان ثالث» در روزهای پایانی هفته میراث فرهنگی فعالیتی
هرچند کوچک و محدود داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،کار مرمت و تجهیز اولی ه خانه موزه «اخوان
ثالث» درست در روزهای نخست شیوع ویروس کرونا به پایان
رسید اما در طول این مدت زمان به جز برای اجرای یکی دو
برنامه کوچک موفق به بازگشایی نشده ،هرچند متولیانش هنوز
اعتبار و زمان برای افتتاح کامل خانه موزه این شاعر مطرح
معاصر نیاز دارند.
خیابان زرتشت غربی ،کوچه خجسته شاهد زندگی  ۱۲سال
پایانی عمر اخوان ثالث بوده که بعد از درگذشت این شاعر و
زندگی چندساله خانواده در این خانه یادگار پدر ،خانه به عنوان
کتابخانه اخوان ثالث در فهرست آثار ملی به ثبت میرسد و
مدتی بعد توسط شهرداری تهران خریداری میشود تا به خانه
موزه اخوان ثالث تبدیل شود.
هرچند در طول سالهای گذشته عالقهمندان به این شاعر
پیگیر وضعیت خانه او بودند و نبود همین امکانات و اقدامات
مورد نیاز برای تبدیل خانه به موزه ،این فرصت را برای
درک زندگی ساده این شاعر از عالقهمندانش گرفته بود ،اما
دستکم بعد از گذشت این سالها ،حاال هرچند با وسایلی
اندک از اخوان ثالث مانند مبلمان ،میز ناهارخوری ،بخاری ،گاز
آشپزخانه و تعدادی از کتابها که در بخشهای مختلف قرار
گرفتهاند ،خانه موزه را راه انداختهاند.
حاال مهدی ُدرخواه  -سرپرست خانه موزه اخوان ثالث  -به
ایسنا میگوید :میراث فرهنگی خانه مهدی اخوان ثالث را
همراه با چند بنای تاریخی دیگر مانند خانه سیمین و جالل در
سال  ۱۳۸۲در فهرست آثار ملی کشور ثبت کرد و چند سال
بعد شهرداری تهران آن را خرید تا سرانجام سال  ۱۳۹۷در
اختیار شرکت توسعه فضاهای فرهنگی قرار گرفت و اقدامات
مرمتی برای ساماندهی خانه و تبدیل آن به خانه  -موزه اخوان
ثالث آغاز شد.
او با بیان اینکه اقدامات مرمت خانه تا اسفند  ۱۳۹۸به سرانجام
رسید و خانه موزه آماده افتتاح شد ،اظهار میکند :متاسفانه در
همان زمان ،شیوع کرونا باعث شد تا از همان ابتدای کار ،د ِر
خانه بسته بماند و قاعدتا تا زمان اعال ِم شهرداری تهران برای
بازگشایی موزههای زیر نظر این نهاد تعطیل خواهد بود.
ُدرخواه با اشاره به اینکه در حال حاضر تعدادی از وسایل
شخصی خانه و بیشتر کتابهای اخوان ثالث در معرض نمایش
در این خانه موزه قرار گرفتهاند ،ادامه میدهد :در مرحل ه نخست
این خانه با عنوان کتابخان ه مهدی اخوان ثالث در فهرست آثار
ملی به ثبت رسید و حتی تا سال  ۱۳۸۵نیز خانواده اخوان در
این خانه زندگی میکردند ،همچنین وسایلی مانند کیفدستی،
دوربین عکاسی ،ماشین ریشتراشی ،برگههای دستخط وی
و حتی کمد لباسهای او در اختیار این خانه موزه است که
برای نمایش آنها در ویترینهای مخصوص نیازمند اختصاص
یک ردیف بودجه مناسب هستیم که در صورت اختصاص
میتوان کار آمادهسازی و تجهیز موزه را به طور کامل انجام
داد .متاسفانه به دلیل نبود بودجه ،در حال حاضر حتی اعتباری
برای تهیه بروشور موزه در اختیار نداریم.
او با اشاره به اینکه اگر خانواده اخوان ثالث همکاری بیشتری
با خانه موزه داشته باشند ،میتوان به وجه موزهای این خانه
بیشتر پرداخت ،میگوید :با استفاده از اسناد و تصاویر موجود
تالش کردیم تا وسایل موجود در خانه در زمان حیات این شاعر
را مانند گذشته خریداری کنیم .مانند خرید ماشین لباسشویی
با همان مارک و مدل در گذشته ،یا بخاری قدیمی موجود در
طبقه دوم که مشابه آن برای طبقه پایین نیز تهیه شد .از سوی
دیگر مواردی مانند کابینتها نیز شبیه به گذشته بازسازی
شدندُ .درخواه با بیان اینکه این خانه در حدود سالهای ۹۲
تا  ۹۳در اختیار ستاد گردشگری شهرداری تهران قرار گرفته
بود ،میافزاید :این خانه در آن زمان به یک مکان اداری تبدیل
شد که فضای داخلی آن با تغییراتی مواجه میشود و حتی
در خانه نیز تعویض شده بود که بعد از در اختیار گرفتن خانه
توسط مرکز گسترش فضاهای فرهنگی شهرداری تهران ،خانه
بر اساس اسناد موجود به وضعیت سابق و اصالت گذشته خود
ن ثالث که گفته میشود در دوره
برگشت.خان ه مهدی اخوا 
پهلوی دوم ساخته شده است ،در طبقه همکف و یک طبقه
باالی آن بنا شده و هر دو نقشهای یکسان دارند؛ نشیمن،
پذیرایی رو به جنوب ،اتاقی شمالی ،راهرویی که در ضلع شرقی
واقع است و در انتها پلکانی دسترسی به دو طبقه را فراهم
میکند .طبق ه اول مخصوص خانواده بوده و از اتاق کار آقای
شاعر در طبق ه همکف جدا بوده است ،همین تفکیکبندی را
در طبقه اول خانه نیز میتوان دید.

تاثیر کرونا بر زبان و شیوه ارتباطی

آزمایشگاه پژوهشهای زبانشناسی اجتماعی دانشگاه
میشیگان با گردآوری گفتارهای ضبطشده ساکنان این ایالت
به بررسی تاثیر کووید_ ۱۹بر زبان و شیوه ارتباطی پرداخته
است .گروه واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نقل از
خبرنامه دانشگاه میشیگان در اینباره نوشته است« :آزمایشگاه
پژوهشهای زبانشناسی اجتماعی دانشگاه میشیگان
گفتارهای ضبطشده ساکنان این ایالت را گردآوری کرده تا
تغییرات زبان را در مدت بروز این بیماری بررسی کند .جنگ
و فجایع طبیعی همیشه تاثیر عمیقی بر زبان گذاشت ه است؛
پس ،احتمال دارد دنیاگیری ویروس کرونا هم بر کاربرد زبان
اثر داشته باشد؛ مثال ،در جنگ جهانی دوم ،مردم در پناهگاهها
و جبهههای جنگ یا ،بهویژه زنان ،در جایگاه نیروهای کار،
کنار هم قرار گرفتند و با کسانی همکالم شدند که قب ً
ال با آنها
ارتباطینداشتند.
دو هفته پس از آغاز قرنطینه میشیگان ،جمعآوری دادههای
این طرح آغاز شد .عالقهمندانی که در وبگاه «خاطرات کووید
در میشیگان» ثبتنام کردهاند ،به پرسشهایی از این قبیل
پاسخ میدهند :حاال که ماسک میزنید ،آیا بهجای لبخند،
برای بیان احساستان از حالتهای چشمها یا دستانتان
کمک میگیرید؟ از واژه «کووید» استفاده میکنید یا «ویروس
کرونا» ،و آیا در موقعیتهای مختلف واژههای متفاوتی بهکار
میبرید؟ این امر که چگونه این رویداد جهانی و بهویژه نبو ِد
تعامل چهرهبهچهره بر کاربرد زبان اثر میگذارد ،از موضوعهای
موردعالقه زبانشناسان است».

اخبار کوتاه

رئیس اداره ورزش و جوانان:

مراغه  ۱۲رویداد ورزشی کشور
را میزبانی میکند

رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت :این شهرستان در سال
جاری  ۱۲رویداد ورزشی کشور از جمله اردوهای آمادهسازی
تیمهای ملی را میزبانی میکند .مهدی نوائی افزود :این
شهرستان از ابتدای سال تاکنون میزبان سه رویداد ورزشی
کشور بوده و در رشتههای فوتسال و فوتبال پذیرای تیمهای
فوتبال جام حذفی ،دسته سوم ،فوتسال بانوان و نیز فوتسال
امیدهای مناطق کشور بوده است.
وی ادامه داد :بر اساس اذعان تیمهای شرکتکننده در
مسابقات کشوری که تاکنون در این شهرستان برگزار شده،
مراغه توانسته است از نظر اسکان ،برگزاری منظم رقابتها و نیز
رعایت استانداردهای رشتههای ورزشی میزبانی شایسته باشد.
وی اظهار داشت :وجود زیرساختها و سالنهای مجهز و
استاندارد ،هتل مناسب برای اسکان و همراهی ادارات و
دستگاههای مختلف با محوریت فرمانداری زمین ه تسهیل در
میزبانی از رویدادهای ورزشی را در مراغه فراهم کرده است.
«نوائی» اضافه کرد :برگزاری رقابتها و اردوهای تیمهای
ملی در این شهرستان طی سالهای اخیر زمینهساز رشد ،و
شناسایی استعدادهای ناب ورزشی و توسعه تیمهای مختلف
در رشتههای تیمی بوده است.
وی با بیان اینکه تیمهای ورزشی مراغه هماکنون در لیگ
های معتبر کشور حضور دارد ،بیان کرد :هماکنون تیم فوتبال
اوحدی در لیگ دسته سوم کشور و تیم هندبال این شهرستان
نیز در لیگ دسته اول کشور حضور دارند.
رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه افزود :همچنین تیم فوتسال
بانوان آریا ترکان نیز با برتری در دور نیمه نهایی لیگ دسته
اول کشور در آستانه صعود به لیگ برتر فوتسال بانوان قرار دارد.
«نوائی» حضور نماینده مراغه در لیگ دسته یک فوتسال را
نیز نوید داد و افزود :با رایزنیهای انجام شده سهمیه حضور در
لیگ دسته اول فوتسال بزرگساالن برای این شهرستان فراهم
شده است.وی اضافه کرد :تیم شهدای گمنام مراغه نیز با قرار
گرفتن در رتبه سوم لیگ فوتسال امیدهای مناطق کشور ،مجوز
حضور در لیگ دسته اول امیدهای کشور را دریافت کرده است.
به گفته وی حضور تیمهای مختلف ورزشی این شهرستان در
لیگهای معتبر کشورمان ،توسعه و بالندگی ورزش این خطه
را نوید میدهد و تحقق آن نیازمند حمایت و تیمداری بخش
خصوصی است.به گزارش ایرنا مراغه طی چند دهه گذشته
در رشتههای مختلف ورزشی از جمله کشتی ،تنیس رویمیز،
هندبال ،فوتبال و فوتسال خوش درخشیده و ورزشکارانی در
تراز ملی به جامعه ورزشی کشورمان تقدیم کرده است.

مدرس پاکستانی دوره سطح عمومی
اسکواش در همدان برگزار کرد

رییس هیات اسکواش همدان گفت :دوره سطح عمومی
اسکواش به مدرسی استاد جهان یوسف مربی پاکستانی و
سرمربی سابق تیم ملی ایران به میزبانی همدان برگزار شد.
اسداهلل ربانی مهر روز شنبه در گفت وگو باخبرنگار ایرنا اظهار
داشت :در این دوه که به مدت  ۲روز به میزبانی سالن حجاب
همدان برگزار شد ،اعضای اسکواش استان همدان حضور
داشتند.وی بیان کرد :این دوره آموزشی سطح عمومی تربیت
مربی اسکواش با هدف بازآموزی ،توانمندسازی و تربیت مربیان
این رشته با حضور تعدادی محدود و با رعایت پروتکلهای
بهداشتی برگزار شد.ربانی مهر خاطرنشان کرد :این دوره
با هماهنگی کمیته آموزش فدراسیون اسکواش و هیات
اسکواش استان همدان به صورت تئوری در سالن حجاب و
در کورت شهید شمسی پور به صورت عملی اجرا شد.رییس
هیات اسکواش همدان یادآور شد :توانمندسازی ،آموزش و
تربیت مربی از برنامههای با اولویت اسکواش استان همدان
در سالجاری است.همدان یکی از استانهای موفق در ورزش
اسکواش کشور است.

تیم کشتی آلیش خراسان رضوی مقام
قهرمانی کشور را از آن خود کرد

دبیر هیات کشتی خراسان رضوی گفت :تیم الف خراسان
رضوی در مسابقات قهرمانی آلیش آزاد مردان کشور به مقام
نخست دست یافت .خسرو علیزاده روز شنبه با بیان این مطلب
به خبرنگار ایرنا افزود :بعد از خراسان رضوی ،تیم تهران به مقام
دوم دست یافت و تیم گلستان هم سوم شد و تیمهای سمنان،
مازندران و خراسان شمالی نیز در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
وی ادامه داد :مسابقات یک روزه کشتی آلیش آزاد مردان،
قهرمانی کشور با حضور  ۸۱کشتی گیر از استانهای مختلف
کشور در  ۶وزن در سرخس برگزار شد و به پایان رسید.
دبیر هیات کشتی خراسان رضوی گفت :در این مسابقات ۱۰۲
کشتی در پنج دور برگزار شد و تیمهای برتر معرفی شدند.
کشتی آلیش که کشتی با شال هم به آن گفته میشود از
سالهای بسیار دور به صورت یک کشتی سنتی در کشورهایی
از جمله قرقیزستان ،ازبکستان ،لیتوانی و قزاقستان برگزار
میشده است و در ایران هم در مناطقی از جمله استانهای
خراسان ،گلستان و مازندران سابقه دارد.
فعالیتهای بینالمللی این رشته ورزشی از سال  ۱۹۹۰آغاز
شده و در سال  ۱۹۹۵نخستین دوره مسابقات بینالمللی آلیش
با قوانین متحدالشکل در کشور قرقیزستان در بخش مردان و
زنان برگزار شد.مرکز شهرستان  ۹۰هزار نفری سرخس در
 ۱۸۵کیلومتری شمال شرق مشهد واقع است .این شهرستان
از شمال و شرق هم مرز با کشور ترکمنستان است.

فدراسیونهای کشتی ایران و بلغارستان
تفاهمنامه همکاری امضا کردند

رییسان فدراسیونهای کشتی ایران و بلغارستان تفاهمنامه
همکاری امضا کردند .تفاهمنامه همکاری مشترک میان دو
فدراسیون کشتی ایران و بلغارستان ،با حضور علیرضا دبیر
رئیس فدراسیون کشتی و آرمن نازاریان قهرمان چندین دوره
کشتی فرنگی المپیک و جهان و سایر مسئوالن فدراسیون
بلغارستان به امضاء رسید.در این تفاهمنامه که به امضاء گریشا
گانچف بزرگترین حامی مالی ورزش بلغارستان و حامی مالی
فدراسیون کشتی این کشور رسید ،مقرر شد اردوهای مشترک
آماده سازی بین کشتی گیران دو کشور برگزار شود.
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لژیونر کاراته به دنبال حضور در تیم ملی
لژیونر کاراته ایران در وزن  -۷۵کیلوگرم
گفت :تمرینات جدی خود را برای
حضور در رقابت های انتخابی تیم
ملی پشت سر می گذارم .امیرارسالن
حیدرزاد درباره حضور در  ۲دوره رقابت
های لیگ کاراته امارات به همراه تیم النصر
وکسبعنوانقهرمانیلیگاماراتولیگ
کشورهای عربی ،اظهار کرد :در سال های
 ۲۰۱۸و ۲۰۱۹به همراه تیم النصر امارات
به عنوان بازیکن و مربی موفق به کسب
عنوان قهرمانی امارات و لیگ کشورهای
شدیم.پسازشیوعکروناوتعطیلیرقابت
هایبینالمللی،مسابقاتلیگاماراتنیز
لغو شد و قرار است با برنامه ریزی های
انجام شده بار دیگر از سر گرفته شود .برای
مسابقات امسال از دو تیم النصر و پلیس
شارجه امارات پیشنهاد دارم و از سوی
دیگر نیز پروانه مربیگری ام را از فدراسیون
جهانی کاراته دریافت کردم و عالوه بر
النصر از یکی از باشگاه های اماراتی نیز
پیشنهاد مربیگری دارم.لژیونر کاراته ایران
با تاکید بر اینکه تمرینات جدی خود
را برای حضور در رقابت های انتخابی و
رسیدن به تیم ملی پشت سر می گذارد،
اظهار کرد :هدفم از حضور در مسابقات
قهرمانی کشوری به عنوان مرحله نخست
انتخابی تیم ملی ،رسیدن به تیم ملی و
حضور در رویدادهای پیش رو است و
امیدوارم با تالش و تمرینات بسیار خوبی
که پشت سر می گذارم به هدفم برسم.
کاراته ایران با هدایت مربی بزرگی به اسم
شهرام هروی امروز یکی از قدرت های برتر
جهان است و تمام دنیا احترام زیادی برای
کاراته ایران قائل است ،قطعا حضور در تیم

ملی افتخار بزرگی برای هر کاراته کای
ایرانی خواهد بود و من نیز انگیزه زیادی
دارم تا در گام نخست در مسابقات انتخابی
که تیرماه برگزار می شود به موفقیت
برسم.وی تصریح کرد :دیگر کاراته جهان
مثل سال های قبل نیست که فقط در
اختیارچندچهرهباشدبلکههرسالهتعداد
زیادی جوان با اراده می آیند و با شکست
نفرات با تجربه و عنوان دار حرف اول را می
زنند .به عنوان مثال یکی از هم تیمی هایم
در تیم النصر امارات ،جوانی فوق العاده با
اراده به نام علی الساوی است که تمامی
مدعیان را برد و المپیکی شد یا صدرالدین
سایماتوف که امیر مهدی زاده یکی از نابغه
های سبک وزن کاراته جهان گاهی اوقات
مقابل او به مشکل می خورد.حیدرزاد
درباره تجربه حضور در لیگ امارات و
تفاوتهایکیفیکاراتهایرانبااینکشور،
گفت :بخاطر اینکه سطح فنی ام باالتر از
آن ها بود به عنوان کمک مربی نیز از من
استفاده می شد .سال اول خیلی خوب
ظاهر شدیم و برای سال دوم از مراکش و

عربستان نیز لژیونر گرفتیم .نوع رسیدگی
و مبلغ قراردادها و حمایت ها تفاوت زیادی
با ایران دارد .حامیان مالی پشتیبانی مالی
خوبی از تیم ها دارند و جدا از جوایز حتی
وام نیز در اختیار کاراته کاها قرار می گیرد.
بدون شک سطح کاراته ایران قابل قیاس
با کشورهای اطراف نیست و اگر کاراته
کاهای ایران فقط تا حدی مانند امارات
مورد حمایت های مالی قرار گیرند قطعا
خیلی بیشتر از این ها رشد می کنند
و ستاره های بیشتری در کاراته ایران
خود را نشان می دهند.بازیکن و کمک
مربی تیم النصر امارات ،خاطرنشان کرد:
برای کسب سهمیه المپیک در وزن
 -۶۷کیلوگرم در جدول رنکینگ مبارزه
کردم و از سال  ۲۰۱۶در  ۶مرحله رقابت
های لیگ جهانی به میدان رفتم اما بعد از
آخرین مبارزه ام در شانگهای بخاطر اینکه
برای سر وزن رسیدن سختی زیادی می
کشیدم و بدنم ضعیف شده بود با ناداوری
به حریف ژاپنی که در رده  ۶رنکینگ
بود ،در حالیکه جلو بودم با اختالف

ناچیز شکست خوردم و در نهایت بخاطر
مشکالت سر وزن رسیدن تصمیم گرفتم
به وزن  -۷۵کیلوگرم بروم.وی درباره
عناوین خود گفت :سه مقام کشوری دارم
و  ۴سال به اردوی تیم ملی دعوت شدم.
از سال  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۱در مسابقات بین
المللی ترکیه طال و نقره رفتم .سال ۸۷در
مسابقات بین المللی باکو قهرمان شدم و
در سال  ۲۰۰۶نیز در مسابقات بالروس
مقام اول تیمی و مقام سوم انفرادی را
کسبکردم.همچنین ۴سالدرمسابقات
سوپرلیگکشوردرترکیب ۴تیممختلف
بهمیدانرفتم.همچنیندرمسابقاتبین
المللی مشهد مقام نخست را کسب کردم
و سال گذشته نیز در مسابقات بین المللی
در ایران که  ۱۲کشور حضور داشتند و
خیلی از ملی پوشان کنار رفتند به مدال
برنز رسیدم.کاراته کای وزن -۷۵کیلوگرم
ایران درباره ناکامی ذبیح اهلل پورشیب
کاپیتان تیم ملی کاراته از رسیدن به
المپیک با قوانین عجیب فدراسیون
جهانی کاراته ،گفت :ذبیح با اراده ترین،
مصمم ترین و پرتالش ترین کاراته کای
ایران است و بدون شک کمترین حق او
حضور در المپیک بود .واقعا کاراته جهان
با قوانین عجیب و غریب خود را از حضور
ذبیحاهللپورشیبدرالمپیکوقدرتنمایی
او محروم کرد .خیلی حیف شد او را در
المپیک نمی بینیم .او همیشه یک رده
سنی باالتر از من بود اما در اردوها کامال
حس می کردم او در کارش بی نظیر است.
امیدوارم در بازی های آسیایی پیش رو او
را در تیم ملی ببینیم و شاهد موفقیتش
باشیم تا این روزها را فراموش کند.

لیگ آزادگان؛

استقالل خوزستان و مس کرمان باز هم امتیاز از دست دادند

تیم های استقالل خوزستان و
مس کرمان در ادامه کسب نتایج
ناامید کننده در هفته های گذشته،
درچارچوب رقابت های هفته بیست و
ششم نیز مغلوب رقبای خود شده و باز
هم امتیاز از دست داده و جایگاه شان
را به دیگر مدعیان صعود به لیگ برتر
واگذار کردند .شاگردان «محمد رضا
مهاجری» که مدت ها صدر جدول
رده بندی این رقابت ها را با پنج امتیاز
اختالف نسبت به تیم دوم درتصاحب
خود داشتند از هفته بیست و سوم به
بعد با قبول  ٢شکست و یک تساوی
روند نزولی خود را آغاز و در هفته بیست
و ششم صدر جدول را از دست داده و
به رده دوم سقوط کردند.آنان با نتیجه
یک بر صفر برابر تیم پارس جنوبی
جم شکست خوردند و نتوانستند صدر

جدول را از بادران تهران بازپس گیرند.
«علی فاتح» دردقیقه  ۳۱از روی نقطه
پنالتی برای پارس جنوبی گلزنی و
برتری تیمش مقابل مس را رقم زد.
مس کرمان همانطورکه عنوان شد
بدون کسب امتیازی از این دیدار با ۴۳
امتیاز در جایگاه دوم باقی ماند و تیم
پارس جنوبی جم که پس از امتیازهای
این دیدار  ۳۹امتیازی شد نیز به دلیل
تفاضل گل بهتر تیم شاهین شهرداری
بوشهر نتوانست از جایگاه نهم به رده
های باالتر جدول این رقابت ها نقل
مکان کند.همچنین شاگردان «امیر
خلیفه اصل» در تیم استقالل خوزستان
که مدت ها جایگاه دوم جدول رده
بندی لیگ آزادگان را در دستان خود
داشتند نیز به همان ترتیبی که مس
صدر را از دست داد این رتبه را به دیگر

تیم ها واگذار و به رده های پایین تر
سقوط کردند.آخرین پیروزی بازیکنان
این تیم به هفته بیست و یکم این رقابت
ها باز می گردد .آنان پس پیروزی که
درآن هفته مقابل استقالل مالثانی
بدست آوردند دیگر در هیچ رقابتی در
لیگ دسته یک به پیروزی نرسیدند.
شاگردان خلیفه اصل درهفته بیست و
دوم مقابل آرمان گهر با نتیجه  ۲برصفر
شکست خورده و سپس برابر تیم های
ملوان ،رایکا بابل و پارس جنوبی جم با
تساوی های متوالی بدون گل به کار
خود پایان دادند.
آنان درچارچوب رقابت های هفته
بیست و ششم به روند نزولی خود
ادامه داده و با نتیجه یک برصفر
مقابل قشقایی شیراز شکست خوردند
تا از  ۵دیدار گذشته خود تنها ۳

امتیاز کسب کرده باشند.بدون تردید
بازیکنان این تیم چنانچه درهفته
های آینده نتوانند امتیاز الزم برای
صعود به لیگ برتر را جمع آوری و از
راهیابی به این لیگ باز بمانند حسرت
امتیاز های ازدست رفته در طول این
پنج هفته را خواهند خورد.
به هر حال در دیدار تیم قشقایی با
گلی که «مهدی لیموچی» دردقیقه
 ۱۹درون دروازه استقالل خوزستان
جای داد به پیروزی رسید وسه امتیاز
ارزشمند این بازی را بدست آورد.
استقالل خوزستان که از این دیدار
امتیازی کسب نکرد با  ۴۰امتیاز به رده
پنجم سقوط کرد و قشقایی شیراز نیز با
کسب این پیروزی امتیاز خود را به ۳۰
رساند و جایگاه پانزدهم جدول این لیگ
را برایخود حفظ کرد.

مالیی:

فدراسیون ورزش همگانی ،تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کرد
ن ورزش همگانی با
رییس فدراسیو 
بیان اینکه کرونا بر ورزش ایران و جهان
تاثیرات زیادی گذاشته است گفت:
با اقدامات انجام شده در زمینه ترویج
ورزش همگانی ،تهدیدات زمان قرنطینه
این ویروس را به فرصت تبدیل کردیم.
«افشین مالیی» روز شنبه در گفت
وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه
دگرگونی در سبک زندگی موجب
برخی کمتحرکیها شده اظهار داشت:
هشداری که اکنون از سوی جامعه
پزشکی ،وزارت ورزش و فدراسیون
ورزش همگانی به سطح جامعه داده
میشود این است که کم تحرکی و
پیامدهای ناشی از آن در آینده به
یک مساله ملی تبدیل خواهد شد و
سالمت شهروندان را تحت تاثیر قرار
خواهد داد .سالمت یکی از مولفههای
مهم توسعه به شمار میرود و نباید به
خاطر برخی از مشکالت ناشی از زندگی
ماشینی تحت تاثیر قرار گیرد .یکی از

راهکارهای عبور از این مساله ورزش در
بعد همگانی آن است.
ش همگانی ادامه
رییس فدراسیون ورز 
داد :مشکل کمتحرکی در جامعه در
دهههای گذشته رو به افزایش بوده اما در
یکسال گذشته به خاطر شیوع ویروس
کرونا بدتر از هر دورهای شده و این
مشکالت را بیش از پیش خواهد کرد.
باید تدابیری در دستور کار میگرفت
تا ما بتوانیم از پیچ سخت مشکالت
عبور کنیم .یکی از این تدابیر استفاده
از فضای مجازی برای ایجاد تحرک و
نشاط در بین افراد مختلف جامعه است.
البته ما تنها به فضای مجازی بسنده
نکردیم بلکه با اقدامات اساسی به
دنبال توسعه ورزش همگانی در جامعه
هستیم .در این زمینه تفاهمنامههای
خوبی با نهادهای مختلف امضا شده
و سعی داریم از ظرفیتهای ورزش
دانشجویی ،دانشآموزی ،کارگران و
نیروهای مسلح استفاده کنیم تا بتوانیم

اهداف خود را بهتر از همیشه پیش
ببریم .همچنین اقدامات و توافقهای
خوبی با شهرداریها انجام شده که می
تواند به خوبی ورزش همگانی در سطح
جامعه توسعه دهد.
مالیی با تشریح اقدامات فدراسیون
در زمینه ترویج ورزش همگانی
در زمان شیوع ویروس کرونا گفت:
اقدامات خوبی انجام شد که بخشی
از آن در فضای مجازی بود و بخش
دیگر آن نیز به کمک مربیان و
کارشناسان انجام دادیم .بخشی از این
اقدامات با نام «بهار تندرستی» بود.
شامل پیادهروی و ورزش همگانی
در این دوره مورد تاکید ما بود .بهار
تندرستی یک برنامه بلند مدت برای
توسعه ورزش همگانی است که از آن
رونمایی شده و همچنان در دستور
کار قرار میگیرد .اقدامات فدراسیون
تاکنون موجب شده تا تهدیدات
قرنطینه ناشی از کرونا به فرصت

تبدیل شود.او در پایان با اشاره به
توسعه ورزش در بین اقشار مختلف
جامعه نیز گفت :توسعه ورزش
همگانی در جامعه مربوط به یک
یا چند گروه سنی نیست بلکه در
تالشیم تا با در نظر گرفتن شرایط و
روحیات گروههای مختلف برای آنان
برنامه متنوعی ارائه کنیم .همچنین
برنامه ویژه برای سالمندان داریم
چون آنان بیش از هر گروه دیگر نیاز
به تحرک و سالمت دارند .برای این
قشر نیز مربیان و کارشناسانی در
نظر گرفتیم اما مشکالتی پیش رو
است .مربیان ورزش همگانی نسبت
به ورزش قهرمانی کمتر مورد توجه
قرار خواهند گرفت و ما برای برطرف
کردن دغدغههای آنان به دنبال آن
هستیم تا با همکاری سازمان تامین
اجتماعی طرح بیمه کردن این
مربیان را بررسی کنیم .در این زمینه
اقدامات خوبی انجام شده است.

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نوبت دوم

برابر رای شماره  ۱۴۰۰-۶۸۳مورخه 1400/02/20
هیات به شماره کالسه  ۱۳۹۹ -۸۳موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرهاد رحمانی فرزند قدرت اهلل بشماره شناسنامه  ۰۶۷۰۱۶۴۵۱۸صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب منزل مسکونی کلنگی به
مساحت  301/14متر مربع از پالک  ۱۵۵اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی باغچقی فرزند علی اکبر
محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/03/09 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/02/25 :

عبادیپور:
ژاپن فوقالعاده بازی کرد

میالد عبادیپور پس از شکست تیم ملی والیبال مقابل ژاپن
گفت :ژاپن فوقالعاده بازی کرد و باید بگویم که که در ست
اول واقعاً بد بودیم .ملی پوشان والیبال ایران در اولین دور از
مسابقات لیگ ملت های  ۲۰۲۱والیبال (جمعه  ۷خرداد)
از ساعت  ۱۵.۳۰مقابل ژاپن قرار گرفتند .تیم ملی ژاپن که
همگروه ایران در المپیک است در یک بازی یکطرفه توانست
ایران را با نتیجه  ۳بر صفر شکست دهد.میالد عبادی پور که
در غیبت سعید معروف کاپیتان تیم ملی ایران در این بازی بود،
درباره شکست مقابل ژاپن گفت :ژاپن فوق العاده بازی کرد .در
ست اول واقعاً بد بازی کردیم سپس خوب شدیم اما آنها از ما
بهتر بودند .در سراسر جهان ژاپن به سبک بازی شگفت انگیز
خود معروف است .آنها در دفاع و اسپک عالی هستند.ملی پوش
والیبال ایران ادامه داد :ژاپنی ها در طول بازی به یکدیگر کمک
می کنند .باید بگویم که آنها نمونه خوبی برای تیم های دیگر
به خصوص در رسته والیبال هستند؛ چرا که ملی پوشان آنان
از یکدیگر در زمین حمایت می کنند.

علینژاد:
کمک  ۵۲میلیارد تومانی برنامه و بودجه
به فوتبال صحت ندارد

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان
خبر اختصاص کمک  ۵۲میلیارد تومانی از سوی سازمان برنامه
و بودجه به فدراسیون فوتبال را تکذیب کرد .درپی انتشار
خبری مبنی بر اختصاص کمک  ۵۲میلیارد تومانی سازمان
برنامه و بودجه و عدم پرداخت این کمک از سوی وزارت ورزش
و جوانان به فدراسیون فوتبال ،معاون توسعه ورزش قهرمانی و
حرفهای وزارت ورزش و جوانان این موضوع را رد کرد.
مهدی علینژاد در این بار گفت :کل مبلغ تخصیص یافته توسط
سازمان برنامه و بودجه به فدراسیون فوتبال از محل سرجمع
اعتبارات وزارت ورزش و جوانان بوده و کمک جداگانهای در کار
نبوده است .مبلغ مذکور نیز  ۲۰میلیارد تومان بوده که از این
میزان تاکنون  ۱۰میلیارد تومان از طرف خزانه داری کل کشور
به وزارت ورزش و جوانان پرداخت شده که بالفاصله نیز به
حساب فدراسیون فوتبال واریز شد و هر زمان مابقی پرداخت
نیز توسط خزانه کل کشور به این وزارت پرداخت شود ،به
حساب فدراسیون پرداخت واریز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :اساسا فدراسیون فوتبال به وزارت ورزش
ی بابت شستا ندارد که این وزارت بخواهد پولی
و جوانان بده 
را بابت این منظور برداشت کند.علینژاد در پایان از رسانهها
گروهی خواست در این برهه حساس از هر خبر غیر واقعی
که آرامش تیم ملی فوتبال را به هم میریزد ،خودداری کنند.

کمانداران برتر تیمهای ملی نوجوانان و
جوانان معرفی شدند

مسابقات انتخابی تیروکمان در رده سنی نوجوانان و جوانان با
حضور  ۱۴۰ورزشکار در سایت تیروکمان برگزار و نفرات برتر
معرفی شدند .در پایان مسابقات انتخابی تیروکمان در رده سنی
نوجوانان و جوانان نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند.
کامپوند نوجوانان دختر:
 -۱ساغر قاسمی از یزد  -۲شکیبا جاللی از زنجان  -۳ریحانه
طالبی از تهران  -۴هلیا یوسفی از تهران  -۵یسرا پرموته از
هرمزگان  -۶نرگس عادل از البرز
کامپوند نوجوانان پسر:
 -۱ابوالفضل سلطانینژاد از کرمان  -۲علیرضا حاجیان از
مازندران  -۳سپهر بابایی از تهران  -۴امیررضا عزیزی از زنجان
 -۵نیما عطایی از همدان  -۶عرشیت خرمشاهی از تهران
کامپوند جوانان دختر:
 -۱بیتا عاشقزاده از آذربایجان شرقی  -۲ساغر حلوائی از
زنجان  -۳فاطمه یعقوبی از مازندران  -۴مهسا معمارزاده از
خراسان رضوی  -۵الهام حسینی از بوشهر  -۶فرین سلمانیوند
از آذربایجان شرقی
کامپوند جوانان پسر:
-۱امیرمحمد قربانزاده از مازندران  -۲امیرحسین مافی از البرز
 -۳پارسا زمانی نژاد از البرز  -۴پارسا احمدخانی از زنجان -۵
آرین رضایی از تهران  -۶محمدپارسا رحیمی از تهران
ریکرو نوجوانان دختر:
-۱یگانه علیمحمدی از چهارمحال و بختیاری  -۲یسنا
پورماهی از کیش  -۳روشا منتظر شهری از کیش  -۴ستایش
روشنی از چهارمحال و بختیاری  -۵آرمینا کاظمزاده از
مازندران  -۶گیلدا گلیزاد از آذربایجان شرقی
ریکرو نوجوانان پسر:
 -۱ارشک فاضل از اصفهان  -۲نیما نادری از آذربایجان شرقی
 -۳محمدحسین گلشنی از تهران  -۴هادی روشن از آذربایجان
شرقی  -۵علیرضا مهری از آذربایجان شرقی  -۶بردیا شاکری از
آذربایجان شرقی
ریکرو جوانان دختر:
 -۱آرزو عسگری از تهران  -۲حوریه حاجیحسینی از اصفهان
 -۳نازنین سلیمانیان از چهارمحال و بختیاری  -۴تینا بهنام
نیا از اصفهان  -۵کیانا فرزان از البرز  -۶تکتم علیلو از تهران
ریکرو جوانان پسر:
 -۱پرهام شبانکاره از کیش  -۲امیر یزدانی از اصفهان  -۳علی
رسولی از چهارمحال و بختیاری  -۴الیار فریدونی از کیش
 -۵امین منصوری از آذربایجان شرقی  -۶مبین رمیار از تهران
نفرات اول تا ششم هر ماده مجوز حضور در تیم ملی نوجوانان
و جوانان را کسب کردند .دو نفر هم با انتخاب سرمربی راهی
ی خواهند شد.
تیم مل 

قهرمانیتیمبانوانشهدادرمسابقاتچوگان

بانوان چوگان باز تیم شهدا ،قهرمان استان تهران شدند.
مسابقات چوگان بانوان ،قهرمانی استان تهران با مشارکت تیم
های شهداء و قصرفیروزه برگزار شد .چوگانبازان تهرانی در
چهار چوکه به رقابت پرداختند که نهایتا تیم شهداء توانست
 ۴به  ٣تیم قصرفیروزه را شکست دهد.این رقابتها با حضور
نازنین احمدی ،میتراهمایونفر ،سحر یعقوبی ،سعیده صادقی
و دالرام احمدی از تیم شهداء و عسل حیدری ،بهارجاسب،
نفیسه باختر ،حدیثه سلطانی و مرجان ایزدی از تیم قصرفیروزه
در مجموعه چوگان شهداء برگزار شد.
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رکورد تولید در شرکت فوالد تاراز شکسته شد

اخبار کوتاه

استاندار قزوین:
روند ساخت مسکن محرومان
در قزوین مطلوب است

استاندار قزوین گفت :روند ساخت مسکن محرومان در قزوین
مطلوب است و امیدواریم با احداث  2000واحد روستایی و
 1300واحد در طرح اقدام ملی بخش زیادی از نیاز مسکن
افراد کم درآمد تامین شود.
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ هدایت اهلل جمالی پور
استاندار قزوین روز پنجشنبه در مراسم افتتاح  24واحد
مسکونی مجتمع گلستان در شهر اقبالیه در جمع خبرنگاران
با تشکر از اقدمات بنیاد مسکن اظهارداشت :این نهاد با هدف
خانه دار کردن محرومان به دستور امام راحل تاسیس شد و
در همان سالهای اولیه توانست کارهای ارزشمندی انجام دهد.
وی افزود :یکی از کارهای خوب بنیاد تامین سرپناه برای
محرومان و نیازمندان در شهرهای کم جمعیت بویژه روستاییان
است که در استان قزوین عملکرد این نهاد مطلوب و قابل قبول
است.استاندار قزوین یادآورشد :در استان تعامل خوبی برای
هماهنگی و خانه دار شدن مردم وجود دارد و توانسته ایم طرح
های خوبی را عملیاتی کنیم که با تکمیل آنها گام موثری در
حانه دار شدن مردم برداشته می شود.
وی بیان کرد :سهم استان قزوین از مسکن روستایی حدود 2
هزار واحد است که با تسهیالت بانکی و کمک بالعوض 30
میلیون تومانی می توان بسیاری را صاحب سرپناه کرد.
استاندار قزوین اظهارداشت :تالش می کنیم بخشی از این طرح
ها تا پایان دولت به مرحله بهره برداری رسیده و کام مردم از
این کار شیرین شود.
وی افزود :استان قزوین به دلیل حادثه خیز بودن باید خانه
های مقاومی داشته باشد که در این راستا بنیاد مسکن توانسته
بیش از نیمی از خانه های روستایی را مقاوم سازی و نوسازی
کند که جای تقدیر دارد.
جمالی پور بیان کرد :در شهرهای کوچک هم بنیاد مسکن
توانسته تعداد  ۴۰۰واحد مسکونی را به محرومان واگذار کند
و روند ساخت همچنان تداوم خواهد یافت تا افراد بیشتری
صاحب سرپناه شوند.
استاندار قزوین افزود :امیدواریم با افزایش وام مسکن و مشارکت
بیشتر بنیاد مسکن بتوانیم نیازهای مسکن در استان را بسرعت
پاسخ داده و دغدغه خانه دار شدن افراد کم درآمد را کاهش
دهیم.جمالی پور از سفر نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن به
استان قزوین و افتتاح طرح های مسکن شهری و روستایی
تشکر و قدردانی کرد

به کارگیری دیزل ژنراتورها تنها راه برون
رفت از خاموشی ها
برگزاری دومین مانور اقدام فراگیر با
محوریت عبور از پیک تابستان

دومین مانور اقدام فراگیر سال 1400با محوریت عبور از
پیک تابستان پنج شنبه 30اردیبهشت در شرکت توزیع برق
اصفهان همزمان با دیگر شرکت های توزیع کشور برگزار شد
حمید رضا پیر پیران مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان با
اشاره به اهداف این مانور گفت  5 :هدف اصلی در این مانور
دیده شده است که یکی تعدیل روشنایی معابر است به عبارتی
یک در میان کردن چراغ های روشنایی در معابر اصلی و فرعی
موجب کاهش مصرف برق خواهد شد و با اجرایی شدن این
پروژه 50درصد مصارف روشنایی معابر کاهش می یابد.
وی تصریح کرد جلب همکاری ادارات در کاهش مصرف برق
یکی دیگر از اهداف این مانور بوده است به طوری که از تمام
ادارات خواسته شد تا میزان مصرف خود را کاهش دهند و در
جلسه استانداری که با حضور روسای ادارات برگزار شد استاندار
همه سازمانهارا مکلف کرد که در ساعات اداری باید 50درصد
مصرف برق را کاهش دهند و بعد از ساعات اداری این میزان
به 90درصد برسد
پیرپیران از شهرداری به عنوان یک ارگان برجسته در مدیریت
مصرف انرژی یاد کرد و گفت  :عزم شهرداری در مدیریت
مصرف برق جدی است و در ممنوعیت آب نماها در پروژه های
جدید شهری قابل توجه است و همچنین شرکت های پیمانکار
فضای سبز توجه ویژه ای به مدیریت مصرف برق داشته اند
وی به مقابله رمز ارزهای غیر قانونی اشاره کرد و گفت :
متاسفانه توسعه زیادی در رمز ارزها در صنعت ؛ کشاورزی
؛ خانگی به صورت غیر قانونی به وجود آمده و توصیه ای
که به همشهریان عزیز داریم این است که اگر ملکی یا
محلی را اجاره داده اند به میزان برق مصرفی آن توجه
داشته باشند تا دچار چالش دادگاه و پرداخت برق مصرفی
صعودی مستاجر خود نشوند .

مدیرعامل فوالد تاراز گفت :با تالش و
همدلی کارکنان پر تالش شرکت فوالد
تاراز در اردیبهشت  ۱۴۰۰موفق شدیم
رکورد تولید ماهانه را به مقدار  ۱۸هزار
و  ۹۳۷تن محصول با کیفیت و ابعاد
متنوع به خصوص ضخامت پایین به
ثبت برسانیم.سعید رشیدی در گفتوگو
با ایراسین با بیان این مطلب ،اظهار کرد:
در ادامه روند خوب و عملکرد درخشان
شرکت فوالد تاراز در سال  ۹۹که با
رشد تولید ۱۵.۴درصدی نسبت به سال
 ۹۸همراه شده بود ،خوشبختانه با تالش
و همدلی کارکنان پر تالش شرکت
فوالد تاراز در اردیبهشت  ۱۴۰۰موفق
شدیم رکورد تولید ماهانه را به مقدار
۱۸هزارو۹۳۷تن محصول با کیفیت
و ابعاد متنوع به خصوص ضخامت
پایین به ثبت برسانیم.وی ادامه داد :در
اردیبهشت ماه سال گذشته ۱۸هزار و
یک تن تولید داشتیم ،البته آخرین رکورد
تولید فوالد تاراز در دیماه  ۹۹بود که
تولید ۱۸هزارو۵۴۹تن به ثبت رسیده
بود؛ در واقع در اردیبهشت ماه نسبت به
رکورد قبلی  ۲درصد رشد تولید داشتیم.
بزرگترین مشکل فوالد تاراز ،تامین مواد
اولیه است به گفته وی ،محدودیتها
و موانع تولید در فوالد تاراز بسیار زیاد
است و بزرگترین مشکل این شرکت،
تامین مواداولیه و کالف سرد است؛ این

درحالیست که با توجه به رکورد ثبت شده
انتظارات از ما در ماههای آتی بیشتر از
قبل خواهد شد؛ البته تالش و برنامهریزی
برای اینکه بتوانیم تولید خود را به باالی
 ۲۰هزارتن در ماه برسانیم وجود دارد ،اما
نگرانیاصلیدرخصوصشیوهنامهابالغیه
فوالد است که از آبان سال قبل اجرا شد
و با توجه به اینکه تامین نیاز شرکتهای
تولیدی ورق گالوانیزه در نظر گرفته
نشده بود تامین مواد اولیه شرکت فوالد
تاراز که به عنوان حلقه آخر زنجیره فوالد
میتواند ارزش افزوده زیادی برای کشور
داشته باشد را با مخاطره جدی روبرو کرده
است .رشیدی افزود :بزرگترین چالش
فوالد تاراز تامین مواد اولیه بوده و این در
حالی است که کالف سرد با محدودیت
زیاد عرضه به دلیل تقاضای باال از سوی
سایر مصرف کنندگان به ویژه شرکتهای
خودرو سازی و لوازم خانگی ،در عمل
امکان خرید کالف سرد برای فوالد تاراز در
 ۴ماه گذشته وجود نداشته و کالف گرم
بصورت محدود جایگزین آن شده است؛
البته در سامانه بهینیاب برای فوالد تاراز
۲۰هزارتن سهمیه ماهانه در نظر گرفته
شده ،اما در عمل در بورس کاال امکان
تامین بسیار محدود بوده و تنها حدود
 ۲۵درصد تقاضای ما محقق شده است.
خطر توقف تولید۲۰روزه در ماه وجود دارد

به گفته رشیدی ،اگر تمهیدی برای

تامین مواد اولیه از خردادماه امسال برای
شرکتتارازاندیشیدهنشود،خطرتوقفات
حدود ۲۰روز ماهانه در خط تولید وجود
دارد و این موضوع مشکالت فراوانی
به همراه خواهد داشت .بنابراین وزارت
صمت و متولیان امر باید برای تامین
مواداولیه شرکت فوالد تاراز که یکی از
تولیدکنندگان موفق ورق گالوانیزه کشور
است ،تمهیدی بیاندیشند؛ زیرا تعطیلی
این واحد تهدیدات زیادی را به همراه
خواهد داشت؛ زیرا همانگونه که میدانید
راهاندازی واحد فوالد تاراز امید را در دل
جوانانمنطقهچهارمحالوبختیاریایجاد
و اشتغال پایدار مستقیم و غیرمستقیم در
استان فراهم کرده است.وی افزود :امسال
نیز سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی
هاست و باید مانع بزرگ تولید از پیش
روی ما برداشته شود تا بتوانیم روزبهروز
تولیدباکیفیتتروبیشتریداشتهباشیم؛
همچنین در زمینه صادرات نیز حمایت
های الزم صورت گیرد.
طرح توسعه ای فوالد تاراز با کمک
صادرات اجرا میشود

رشیدی ادامه داد :با توجه به ارزش
افزوده باالی ورق گالوانیزه و اینکه میزان
تولید بیش از مصرف داخلی است ،باید
بتوانیمبرایصادراتنیزبرنامهریزیثابتی
داشته باشیم و با ارزآوری برای طرحهای
توسعهای مجموعه فوالد تاراز به عنوان

یکیاززیرمجموعههایفوالدمبارکهتولید
۴۵۰هزار تن در سال را محقق کرده و
به زودی به تولیدکننده کالف سرد برای
مصرف شرکت و سایر کارخانجات تبدیل
شویم.به گفته وی ،رکورد تولید افزایش
تولید باعث میشود تا تقاضای بیشتری
از مشتریان را پاسخ دهیم ،همچنین این
افزایش تولید در بحث صادرات نیز موثر
خواهد بود؛ زیرا میتوان مازاد تولید را
صادر کرد.مدیرعامل فوالد تاراز افزود :با
توجه به اهمیت بخش تولید که هر ساله از
سوی رهبر معظم انقالب نیز به آن تاکید
میشود ،حمایت از تولید باید از سوی همه
بخشها و سازمانها صورت گیرد.رشیدی،
رکوردزنی در میان کارکنان شرکت نیز
انگیزه ایجاد کرده و همچون یک محرک
برای تالش بیشتر بوده و این بزرگترین
دستاورد است.مدیرعامل فوالد تاراز افزود:
ورق گالوانیزه فوالد تاراز به مصرف صنایع
وابستههمچونلوازمخانگی،صنایعفلزی،
ساختمانی و ...میرسد و زمانی که تولید
افزایش پیدا میکند و میتوان میزان
عرضه در بورس را افزایش داد ،طبیعتا
تقاضا بهتر پاسخ خواهد داد .این اتفاق
نقش مثبتی در بازار خواهد داشت؛ در واقع
هراندازه تولید و عرضه در بازار بیشتر شود
قیمت محصوالت متعادلتر خواهد شد و
با توجه به قیمت مواد اولیه سود معقول
تولیدکنندگاننیزدرنظرگرفتهشود.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اخبار کوتاه

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن

مدیریت مصرف خاموشی ها
را كاهش می دهد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گفت
نیروگاههای برق کشور به هم پیوسته است و از مجموعه
نیروگاهها برق کل کشور تامین میشود اگر مشکلی در یک
نقطه ای از کشور ایجاد شود برق کل کشور از مدار خارج و
قطع می شود.
محمد اسماعیل هنرمند با برشمردن علل بروز مشکالت گفت
 :کمآبی وکاهش آب پشت سدها ،رشد مصرف  ،کاهش میزان
تولید برق در نیروگاههای برق آبی،استفاده غیر قانونی رمز ارز
ها ،افزایش زودرس دمای هوا و باال رفتن مصرف برق در کل
کشور منجر به اعمال خاموشی های ساعتی شده است .
هنرمند گفت  :سهم خاموشی در هر استان براساس 20درصد
پیک مصرف همان استان تعیین شده است
وی افزود در اردیبهشت ماه امسال در استان گیالن با افزایش
 ۱۰درصدی رشد مصرف رو به رو شدیم که در مقایسه با سال
گذشته میزان این رشد در کشور  ۲۰درصد بود و در تیرماه
سال گذشته درگیالن این رشد  ۵درصد بود
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن افزود:
در استان گیالن بیش از  ۳۰مورد رمز ارزهای غیر مجاز و
غیرقانونی با بیش از  ۴هزار و  ۵۷۲دستگاه کشف شد که
با ۴میلیون کیلووات ساعت مصرف غیر قانونی برق ،رقمی
بالغ بر  ۳۰میلیارد تومان خسارت به وزارت نیرو وارد کردند
با شناسایی رمز ارز های غیر مجاز و اعمال مدیریت مصرف و
همراهی مردم می توانیم تابستان کم مشکل یا بی مشکلی را
سپری کنیم.
وی اضافه کرد :سرقت تجهیزات یکی دیگر از مشکالت است
سال گذشته علی رغم همکاری های بسیار خوب نیروی
انتظامی ,بسیج و مردم همیشه همراه 20میلیارد تومان از
تجهیزات نیروی برق استان گیالن درسال 99به سرقت رفت
که جایگزینی این تجهیزات زمان بر و هزینه بر است لذا از مردم
خوب استان گیالن می خواهم که هر گونه موارد مشکوک را
اطالع رسانی کنند تا شاهد کاهش مشکالت باشیم

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد :خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت ،از طریق
برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.
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مدیرکل امور اجتماعی استانداری قزوین:

مبلغتضمین

720/000/000

پیشنهاددهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.irدریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ
 1400/03/29در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی (پاکت الف-ضمانت نامه) خود را به نشانی  :جاده اصفهان -خیابان شریف غربی -امور برق
منطقه سه (غرب) دبیرخانه تحویل نمایند.به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir
سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی :
http://iets.mporg.ir
سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی:
http://eepdc.ir
سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی:
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن  031-34122451واحد مناقصات و خرید -آقای مهدی بهمنی و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات،اطالعات،شرح
خدمات این مناقصه با شماره تلفن  031-34122440اداره مهندسی –آقای قادری تماس حاصل فرمایید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934دفتر ثبت نام  021-88969737و  021-85193768تماس حاصل فرمایید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :در اسناد درج شده است.
مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارک و فعالیت های خود  ،در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی http://www.eepdc.ir
مراجعه نمایند ( .درصورت هرگونه سوال با شماره تلفن  32241153آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید).
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا  72ساعت قبل از بازگشایی پاکت ها برای خود محفوظ می دارد.
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده،از آخرین
اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند ،در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.
*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
*حضور پیشنهاددهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه) در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
*به مدارک،پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء،مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
*سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

تالش کادر درمانی در مبارزه با ویروس
کرونا ستودنی است

مدیرکل امور اجتماعی استانداری قزوین گفت :تالش کادر
درمانی ،پرستاری و پزشکی در مبارزه با ویروس کرونا و تضمین
سالمت مردم ستودنی و قابل تقدیر است.
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ اداره کل ورزش و جوانان
استان قزوین به پاس  15ماه تالش شبانه روزی کادر بهداشتی،
درمانی و پرستاری قزوین در ایام کرونا به نمایندگی از بیش
از دو هزار نفر کادر مدافعان سالمت از  10زوج کادر درمانی و
پرستاری بیمارستانهای استان تجلیل کرد.
در مراسمی که ظهر پنجشنبه با حضور مجید بهرامی معاون
اجرایی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین ،عباس عالیی مقدم
مدیرکل ورزش و جوانان ،مریم بیدخام معاون امور اجتماعی
استانداری ،علی لطفی معاون جوانان استان ،جمعی از پرستاران
و مدافعان سالمت در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد
از تالش ایثارگرانه همه پرستاران و مدافعان سالمت تقدیر شد.
مریم بیدخام در این مراسم گفت :ویروس کرونا بسیاری از
مناسبت های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داد،کسب و کار،
دورهمی و مجالس خانوادگی را تعطیل کرد و سالمت بسیاری
به خطر افتاد و تجربه جدیدی را پشت سرگذاشتیم.
وی بیان کرد :هر چند بسیاری از فعالیتها تعطیل و نیمه فعال
شد اما کادر درمانی بیشتر از گذشته تالش کردند تا سالمت
مردم را حفظ کنند و در این راه خود نیز آسیب دیدند و برخی
جان خود را فدا کردند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری قزوین یادآورشد 15 :ماه
تالش بی وقفه کادر درمانی و پرستاری و مدافعان سالمت بی
تردید حرکت افتخار آمیز و ایثارگرانه ای است که از یاد مردم
نخواهد رفته و ما همواره قدردان این خدمات هستیم.
وی افزود :مبارزهع با بیماری کرونا در کشورمان در شرایطی رغ
داد که فشار تحریم ها و منع ورود تجهیزات پزشکی و داروها،
سختی را مضاعف کرد اما شاهد تالش ایثارگرانه پزشکان و
پرستاران و نیروهای جهادی در کنار خدمتگزاران بخش
بهداشت و درمان بودیم.
بیدخام اظهارداشت :با شکل گیری پویش های مردم و نذر
سالمت و نذر خدمت همه پای کار بودند و تشکل های
مردمی هم احساس مسئولیت کردند و در حد توان پای کار
بودند که جای تقدیر دارد.

(( آگهـــي ))

آگهــــي

به استنـاد رونوشت سند شماره  188986مورخ  99/06/02به شماره شناسه سند  139911456392000072دفتر اسناد رسمي شمـاره
 34آبادان  ،آقایان علی انگالی بوشهر فرزند صفر  ،کاظم نصاری فرزند عبدالجلیل و روح اله انگالی بوشهر فرزند صفر  ،تمامی شش دانگ
شناور حمل کاالی عمومی احمدی  2به شماره ثبت  20581بندرامام خمینی (ره ) را به آقایان عبدالحسین عامری پور فرزند عبداللطیف
به شماره شناسنامه  2335صادره از آبادان  ،باقر عامری پور فرزند عبدالخالق به شماره شناسنامه  2324صادره از بوشهر و عباس عامری
پور فرزند عبداللطیف به شماره شناسنامه  1176صادره از اروندکنار انتقال قطعي داده اند.
مراتب به موجب ماده  3قانون اصالح قانون دريايي ايران آگهي مي گردد.
شناسه آگهی1138936 :
م.الف725 :

باستناد سند شماره  188912شناسه  139911456392000063مورخ  1399/05/26دفترخانه اسناد رسمي شماره

 34آبادان  ،خانم رقیه مطور با شماره ملی  1940189411نسبت به انتقال ششدانگ یک فروند شناور باری

ناکو بشماره ثبت -17336بوشهر به خانم فاطمه صالحی با شماره ملی  4709732949اقدام نموده اند .مراتب به

استنـاد ماده  25قانون دريايي ايران آگهي مي گردد.
شناسه آگهی1138934 :
م.الف724 :

