
معاون وزیر راه و شهرسازی:

یک کارشناس مسائل
 بین الملل مطرح کرد

دادستان قزوین: 

احیای حقوق عامه در اولویت 
دستگاه قضایی قرار دارد

بانک،  پنج  باید  پس  این  از 
برای  را  رفاهی  اعتباری  کارت 
متقاضیان صادر کنند که سقف 
هفت  فرد  هر  برای  آن  مبلغ 
بازپرداخت  و  تومان  میلیون 
تسهیالت این کارت حداکثر ۱۸ 

ماه است.  
مرکزی  بانک  ایسنا،  گزارش  به 
خرید  قدرت  افزایش  راستای  در 
بهبود  و  جامعه  مختلف  اقشار 
فرایند تامین مالی زنجیره تولید، 
رفاهی  کارت  اعطای  نامه  شیوه 
و تامین مالی زنجیره تولید را به 
پنج بانک »ملی ایران«، »ملت«، 
و  »تجارت«  ایران«،  »صادرات 

»رفاه کارگران« ابالغ کرد. 
برده  نام  بانک های  از  یک  هر   
شده می توانند حداقل ۲۰۰ هزار 
اشخاص  کلیه  برای  کارت  فقره 
حقیقی از جمله دارندگان سهام 
عدالت که تاکنون هیچ میزان از 
سهام خود را نفروخته اند و کلیه 
حداقل  که  خانوار  سرپرستان 
یا  نقدی  یارانه های  از  یکی 
با  معیشتی را دریافت می کنند، 
سقف فردی معادل هفت میلیون 

تومان صادر کنند.

شرایط وثایق برای دریافت کارت 
رفاهی

بر  عدالت  سهام  زمینه،  این  در 
 ۶۰ حداکثر  ارزشیابی  اساس 
مذکور)  سهام  روز  قیمت  درصد 
سپرده  شرکت  اعالم  اساس  بر 
گذاری مرکزی و تسویه وجوه( و 
حساب های یارانه نقدی و معیشتی 
طبق اعالم سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها و با در نظر گرفتن کسورات 
مربوط به اقساط وام های پرداخت 
عنوان  به  تواند  می  قبلی،  شده 
وثیقه های  قابل قبول از مشتری 

مورد پذیرش قرار گیرد. 
همچنین، مهلت بازپرداخت اعتبار 
موسسه  تشخیص  به  اعطایی 
اعتباری حداکثر ۱۸ ماه است که 
اعتبار کارت رفاهی برای خرید کاال 
و خدمات در فروشگاه ها و پذیرنده 
کارت طی قرارداد اعالمی توسط 
بانک های عامل و طرف قرارداد در 
امکانپذیر  ایرانیان  رفاهی  سامانه 
دیگر  مالی  تراکنش های  و  است 
چون برداشت وجه و انتقال وجه 

از کارت مزبور مجاز نیست.  
نرخ سود تسهیالت کارت رفاهی 

چند؟ 

عالوه براین، نرخ سود تسهیالت 
این شیوه نامه در قالب مصوبات 
و  است  اعتبار  و  پول  شورای 
موسسه اعتباری می تواند با عقد 
به  نسبت  پذیرنده ها  با  قرارداد 
اقدام  مشتری  به  تخفیف  اعمال 

کند. 
اعتباری  مؤسسه  دیگر،  سوی  از 
محقق  مطالبات  تسویه  می تواند 
شده پذیرنده کارت ) شخصی که 
مبادرت  تراکنش  انجام  طریق  از 
به  خیدمات  و  کاال  واگذاری  به 
از روش های  را  مشتری می کند( 

زیر انجام دهد:
۱_ استفاده از ابزارهای تأمین مالی 
زنجیره تولید از قبیل صدور اوراق 

گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و 
برات الکترونیکی به منظور خرید 
کاالها و خدمات مورد نیاز پذیرنده 
کارت و انتقال در زنجیره تأمین در 
چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه 
۲_ بازپرداخت اقساطی مطالبات 
بانک عامل و  با قرارداد  متناسب 

پذیرنده کارت
اعتباری  موسسه  همچنین، 
از  استفاده  به  نسبت  می تواند 
بیمه نامه اعتباری، از شرکت های 
بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی 
بازپرداخت  ریسک  کاهش  برای 
مشتریان  دامنه  در  تسهیالت 
تعداد  با  موسسه  هر  متقاضی 

حداقل ۲۵ نفر اقدام کند. 

کمیسیون  رئیسه  هیأت  ترکیب 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
یازدهم در اجالسیه دوم  مجلس 
مشخص شد.  نشست کمیسیون 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
مجلس شورای اسالمی بعد از با 
دستور کار انتخاب اعضای هیأت 

رئیسه کمیسیون برگزار شد.
بر این اساس، وحید جالل زاده 
کمیسیون  رییس  عنوان  به 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
شد.  انتخاب  یازدهم  مجلس 
و  عزیزی  ابراهیم  همچنین 
نواب  به عنوان  عباس مقتدایی 

کمیسیون  این  دوم  و  اول 
یازدهم  مجلس  اجالسیه  در 

انتخاب شدند.
زاده  عباس  محمود  همچنین 
مشکینی به عنوان سخنگوی این 

کمیسیون انتخاب شد.
علی  ملت،  خانه  گزارش  به 

نیز  رضازاده  یعقوب  و  زاده  علی 
از  آرا  اکثریت  با کسب  توانستند 
و  امنیت ملی  اعضای کمیسیون 
سیاست خارجی مجلس به عنوان 
دبیران اول و دوم این کمیسیون 
برای اجالسیه دوم مجلس یازدهم 

انتخاب شوند.

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
و  مذاکره  هیچ  کرد:  بیان  مجلس  خارجی 
هیچ بحثی غیر از برجام با طرف های غربی 

نداریم و نخواهیم داشت. 
حسین نوش آبادی، در واکنش به این موضوع 
که آمریکا به دنبال توافقی بلندمدت با ایران 

باید نسبت به  است، گفت: آمریکایی ها اول 
توافقی که امضا کردند اما به آن پایبند نبودند 
پاسخگو باشند، بعد به بحث های دیگر بپردازند 

و از مذاکره های دیگر بگویند.
شورای  مجلس  در  ورامین  مردم  نماینده 
اسالمی ادامه داد: آمریکایی ها افراد زیاده خواه، 
سلطه طلب و عهد شکنی هستند و آنها اگر 
صداقت دارند اول ثابت کنند به توافقی که به 
سازمان  و  رسیده  مختلف  کشورهای  امضای 
ملل آن را تایید کرده پایبند هستند، وقتی آنها 
به توافق چندجانبه پایبند نیستند چطور می 

شود توافقی دیگر با آنها داشت.
بار  زیر  اسالمی  جمهوری  داشت:  اظهار  وی 
توافق دیگری جز برجام  نمی رود و قطعا هیچ 
بحث دیگری در ذیل برجام با هیچ کشوری 

نداریم. االن فقط موضوع برجام و فعالیت هسته 
ای مطرح است و اجرای تعهدات طرف هایی که 
تا به امروز التزامی برای اجرا و عمل نداشته اند.

نوش آبادی در ادامه گفت: بنابراین آمریکایی 
ها پیش از آنکه بگویند با ایران دنبال توافق 
خود  برجامی  تعهدات  به  هستند،  بلندمدت 
غیر  به  موضوعی  به  ایران  قطعا  کنند  عمل 
از توافق هسته ای فکر نمی کند به شرطی 
آمریکایی ها و طرف مقابل ما به تعهدات خود 
لغو  کامل  طور  به  را  ها  کند،تحریم  عمل 
به صداقت  و  کنیم  آزمایی  راستی  و  کننده 
امنیت  کمیسیون  شویم.عضو  مطمئن  آنها 
کرد:  بیان  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
با  برجام  از  غیر  بحثی  هیچ  و  مذاکره  هیچ 

طرف های غربی نداریم و نخواهیم داشت.

بر  نظارت  مرکزی  هیئت  رئیس 
شهر  اسالمی  شورهای  انتخابات 
منتخبین  داشت:  اظهار  روستا  و 
مردم در انتخابات شوراها با تایید 
عنوان  به  نظارت  مرکزی  هیئت 
و  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
از ۹  و  روستا شناخته می شوند 

مرداد ماه آغاز به کار می کنند. 
در  کاظمی  حمیدرضا  سید 

خبرگزاری  خبرنگار  با  گفت وگو 
با  کرد:  نشان  خاطر  ملت،  خانه 
توجه به برگزاری انتخابات در ۲۸ 
خرداد ماه و شمارش با تاخیر آرا در 
شهرهای بزرگ و برخی روستاها 
پس از اعالم نتیجه رسمی چهار 
شکایت  برای  قانونی  فرصت  روز 
به نتایج وجود دارد و پس از آن 
شکایت های ارسال شده به هیئت 

شهرستان  و  بخش  نظارت  های 
طی ۱۵  روز رسیدگی می شود.

شکایت  خصوص  افزود:در  وی 
بر  نهایی  گیری  تصمیم  شهرها 
اگر  عهده هیئت مرکزی است و 
سرنوشت  بر  تاثیرگذاری  تخلف 
مورد  باشد  افتاده  اتفاق  انتخابات 
رسیدگی قرار خواهد گرفت و پس 
از اعالم نظر هیئت های نظارت در 

منتخبان  انتخابات  صحت  مورد 
نمایندگان  عنوان  به  مردم 
روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 

تلقی می شوند. 
نماینده پلدختر تصریح کرد: پس 
از این مرحله و تایید نهایی نتایج 
روز نهم مرداد ماه شوراهای جدید 
آغاز به کار می کنند و نمایندگان 
در سراسر کشور مستقر می شوند.

برای ساخت 
مسکن

 در سوریه
 رقیب نداریم

تالش 
مذاکره کنندگان 

برجامی برای 
توافق نهایی تا 
قبل از ۲۴ تیر

وام اجاره به 
مستاجران ۶ ماه 

دوم سال هم
 تعلق می گیرد

جزئیات دریافت کارت اعتباری ۷ میلیونی از پنج بانک 

در انتخابات هیات رئیسه اجالسیه دوم؛

جالل زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد

نوش آبادی:

فقط در مورد برجام با غرب مذاکره می کنیم

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر شوراها در گفت و گو با خانه ملت مطرح کرد؛

تشریح روال رسیدگی به شکایات و زمان شروع
 به کار ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا
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بانک مرکزی ابالغ کرد؛

اعطای وام ۷میلیون  
تومانی به دارندگان 

سهام عدالت و 
یارانه بگیران

بانک مرکزی در راستای حمایت از معیشت 
و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و 

بهبود فرایند تامین مالی زنجیره تولید.....

اردکانیان:

 باید به تولید ۸۴۰۰ 
مگاوات برق هسته ای 

تا سال ۱۴۲۰ برسیم

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران:

 مشارکت و تعامل در 
کار، نقش مهمی در 
افزایش بهره وری 

سازمان دارد

محدودیتی برای ثبت 
نام دانش آموزان اتباع 

خارجی در مدارس 
وجود ندارد

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت 
کشور گفت: محدودیتی برای ثبت نام دانش 
تحصیلی  سال  برای  خارجی  اتباع  آموزان 
آینده مدارس وجود ندارد. مهدی محمودی 

در تشریح آخرین وضعیت ثبت نام....

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز
 تاکید کرد:

استفاده از فن آوری 
جدید در زمینه  ایمنی 

و آتش نشانی 
ضروری است
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       دادستان قزوین گفت: احیای حقوق عامه، صیانت از منابع آبی و اراضی ملی و باغستان سنتی 
در اولویت برنامه های دستگاه قضایی استان قرار دارد. 

محمد قاســمی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اســتان که روز دوشنبه در محل دادگستری 
برگزار شد اظهار داشت: احیای حقوق عامه از مهم  ترین وظایف دستگاه قضایی است که دستورالعمل 
آن تدویــن و ابالغ شــده و در کنار آن در پیشــگیری از وقوع جرم و حقوق عامــه تاکنون اقدامات 

مستمر و ارزشمندی در استان قزوین انجام شده که موفق بوده است......

جنـاب آقـای مـرادی 
فقدان پدر و مادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت . غفران و رحمت 

الهی برای آن عزیز از دســت رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای 

جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

فاضل حیدری مدیرمسول روزنامه سراسری تالش ملی
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بانک مرکزی ابالغ کرد؛
اعطای وام ۷میلیون  تومانی به دارندگان 

سهام عدالت و یارانه بگیران
بانک مرکزی در راستای حمایت از معیشت و افزایش قدرت 
خرید اقشار مختلف جامعه و بهبود فرایند تامین مالی زنجیره 
تومانی  میلیون  رفاهی هفت  اعطای کارت  تولید، شیوه نامه 
را ابالغ کرد. از بانک مرکزی، این بانک در راستای حمایت 
و  جامعه  مختلف  اقشار  خرید  قدرت  افزایش  و  معیشت  از 
همچنین بهبود فرایند تامین مالی زنجیره تولید، نسبت به 
ابالغ شیوه نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید 
به پنج بانک »ملی ایران«، »ملت«، »صادرات ایران«، »تجارت« 
و »رفاه کارگران« با سهمیه هر بانک حداقل دویست هزار فقره 
کارت و سقف فردی هر متقاضی هفتاد میلیون ریال اقدام کرده 
است.براساس این شیوه نامه همه اشخاص حقیقی از جمله 
دارندگان سهام عدالت که تا کنون هیچ میزانی از سهام خود 
را نفروخته اند و همچنین کلیه سرپرستان خانوار که حداقل 
یکی از یارانه های نقدی یا معیشتی را دریافت می کنند، امکان 
استفاده از این کارت ها را دارند.سقف فردی اعتبار قابل اعطا 
به مشتری در این طرح حداکثر مبلغ ۷۰ میلیون ریال است.

مهلت بازپرداخت اعتبار اعطایی به تشخیص موسسه اعتباری 
حداکثر ۱۸ ماه است.بانک مرکزی اعالم کرده است که در 
راستای اجرای تصمیمات جلسه دویست و بیست و یکم ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت در هفتم اردیبهشت ماه ۱4۰۰ و 
نامه معاون اقتصادی رئیس جمهوری در خصوص »اعطای 
کارت رفاهی و تأمین مالی زنجیره تولید«، بانک های عامل بر 
اساس شیوه نامه تعیین شده، نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه مطرح کرد:
فعال سازی بیش از ۱۵ میلیون دستگاه 

تلفن همراه در سال ۹۹
سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: پارسال از 
مجموع ۱۶ میلیون و 4۱۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارده به 
کشور، تعداد ۱۵ میلیون و ۳4۰ هزار دستگاه فعال و مصرف 
شد. »محمدرضا عالیان« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
افزود: در سال ۹۸ مجموع واردات تلفن همراه به کشور ۱۵ 
میلیون و ۳۸ هزار دستگاه بود که از این تعداد ۱4 میلیون 
و  همراه  تلفن  واردات  افزایش  درباره  شد.وی  فعال  دستگاه 
استقبال کاربران، گفت: افزایش بیش از یک میلیونی واردات 
تلفن همراه نسبت به سال قبل به دلیل شیوع کرونا و سوق 
پیدا کردن آموزش و کسب و کار به سمت فضای مجازی بوده 
است و محدودیت ها و تغییر سبک زندگی افراد باعث شد تا 
مصرف تلفن همراه در کشور افزایش یابد.عالیان تاکید کرد: 
سال ۲۰۱۸ در جهان با افول تلفن همراه مواجه شدیم اما 
کرونا بازی را عوض کرد، تصور این بود که تلفن همراه در 
آینده از نظر میزان فروش رشدی نخواهند داشت و در یک 
مسیر خطی پیش خواهد رفت اما با پاندمی کرونا کل دنیا با 
افزایش فروش تلفن همراه مواجه شد.وی درباره سهم برندهای 
گذشته  سال  خاطرنشان کرد:  همراه،  تلفن  بازار  از  مختلف 
و  نوکیا ۱۷ درصد، هواوی ۹ درصد  سامسونگ ۵۶ درصد، 
شیائومی هفت درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دادند 
و رتبه پنجم متعلق به اپل است.این مقام صنفی یادآوری کرد: 
پارسال سامسونگ تقریبا ۲ درصد از سهم بازار را از دست 
داد و شیائومی با رشد خیره کننده صاحب ۲۹ درصد سهم 
بازار شد.وی ادامه داد: اکنون اپل ۶ درصد سهم بازار را دارد و 
دو برند هواوی با سهم ۶ درصدی و نوکیا با پنج درصد، افت 

چشمگیری را شاهد بودند.
به گزارش ایرنا، پیرو مصوبه بهمن ماه سال ۹۸ شورای عالی 
فضای مجازی مبنی بر دستیابی به ۲۰ درصد از سهم بازار 
گوشی هوشمند با استفاده از محصوالت بومی، وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات با همکاری نهادهای ذی ربط مانند سازمان 
برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، مرکز ملی فضای مجازی 
و بخش خصوصی فعال در حوزه تولید و واردات گوشی همراه 
از توسعه زیست بوم همراه،  هوشمند، »طرح جامع حمایت 
توسعه بازار و فناوری تولید گوشی های هوشمند داخلی« را 
تدوین کرد.به گفته »ستار هاشمی« معاون فناوری و نوآوری 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، پایان دوره پنج ساله اجرای 
طرح حمایت از تولید گوشی داخلی با تولید ۱4 میلیون دستگاه 
تلفن همراه، 4۳ هزار شغل پایدار مستقیم و غیرمستقیم و بیش 

از یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی همراه خواهد شد.

گامی در جهت افزایش حجم ذخایر ماده 
معدنی کشور

معاونت  و  ایمیدرو  زمین شناسی،  سازمان  سه گانه  همکاری 
فعالیت های  به  بخشی  رونق  جهت  صمت  وزارت  معدنی 
معدنکاری کشور کلید خورد؛ اجرایی شدن این طرح منجر 
به افزایش حجم ذخیره ماده معدنی و همچنین رفع گره ها و 
محدودیت های موجود در حوزه تامین مواد معدنی مورد نیاز 
صنایع معدنی کشور به خصوص مواد فلزی و مواد غیرفلزی 
خواهد شد.  به دنبال برگزاری نشستی میان علیرضا شهیدی 
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وجیه اهلل 
جعفری رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و  اسداهلل کشاورز معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صمت، حاضران در راستای دستور این وزارتخانه در خصوص 
رونق بخشی به فعالیت های معدنکاری در کشور و توجه ویژه به 
مقوله اکتشاف و سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه اکتشاف 
مذاکراتی انجام دادند.سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور، سازمان توسعه و نوسازی معادن و معاونت امور معادن 
و صنایع معدنی وزارت صمت به عنوان سه رکن معدنکاری 
کشور یاد می شوند که با برگزاری شورای هماهنگی به تبادل 
اطالعات در زمینه معادن کشور می پردازند و نشست فوق 
نیز در راستای اجرایی کردن زمینه های تفاهم نامه های امضا 
شده قبلی برگزار شد.بر همین اساس مقرر شد مطالعات 
باقی مانده جهت تکمیل و تولید اطالعات پایه در کشور از 
سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای یک 
برنامه پنج ساله با تامین منابع مالی توسط ایمیدرو انجام شود و 
پس از سرمایه گذاری و شناسایی مناطق امیدبخش معدنی 
برای  نوسازی معادن  به سازمان توسعه و  و عواید حاصله 
تکمیل فاز اکتشاف و انجام اکتشافات تفصیلی و آغاز چرخه 

بهره برداری از معادن انتقال یابد.

حذف حشرات مقاوم به سم 
با نانوحشره کش گیاهی

محصول  تولید  به  موفق  فناور  شرکتهای  از  یکی  محققان 
حشره کش گیاهی با کمک فناوری نانو شده اند که به گفته آن 
ها این محصول قادر است بسیاری از گونه های مقاوم در برابر 
سم را نیز از بین ببرد. این شرکت با استفاده از چند گیاه بومی 
ایران و بهره مندی از فناوری و فرموالسیون های نانویی موفق 
به تولید حشره کشی شده است که اثربخشی باالیی داشته 
و ماندگار بیشتری نیز در محیط دارد و در عین حال برای 

سالمتی انسان و محیط زیست نیز بی خطر است.
آیدین زیبایی دیوشلی، مدیر عامل این شرکت اظهار کرد: ما 
با استفاده از چند گیاه بومی ایرانی و استفاده از فناوری نانو 
چندین محصول نظیر سوسک و مورچه کش، ساس کش، کک 
و شپش کش و همچین آفت کش گل و گیاه تولید و به بازار 
عرضه کرده ایم. از آنجایی که در این محصوالت از فناوری نانو 
استفاده شده، اثربخشی و ماندگاری محصول باال است. این 
نوع فرموالسیون موجب شده تا میزان جذب عصاره گیاه به 
حشرات دو برابر بیشتر از سموم رایج باشد و در عین حال 
افزایش  با  واقع  در  دارد.  محیط  در  نیز  بیشتری  ماندگاری 
با کارایی  چسبندگی عصاره گیاه به حشرات، این محصول 

باالتری حشرات و آفات را از بین می برد.
در  محصول  این  از  استفاده  درباره  دیوشلی  زیبایی  دکتر 
حوزه های مختلف بیان کرد: در حال حاضر این محصوالت در 
فروشگاه ها و داروخانه ها وجود دارد و بسیاری از ادارات، زندان ها 
این محصوالت عالقه مند  از  استفاده  به  نسبت  و خوابگاه ها 
شده اند. در اقلیم هایی نظیر شمال کشور که وجود حشرات 
به عنوان عامل مزاحم موجب مشکالتی برای مردم می شود، 
این حشره کش های گیاهی نانویی می تواند ضمن دفع حشرات 
اثرات منفی کمتری روی محیط زیست داشته باشند. به ویژه 
کسانی که نگران مسمویت در اثر سموم شیمیایی هستند، 
می توانند از این محصوالت استفاده کنند.این فارغ التحصیل 
رشته حشره شناسی دانشگاه تهران درباره ویژگی های جالب 
این محصول گفت: ما تجربه جالبی روی اثرات شپش کشی 
این محصول داشته ایم، افرادی بودند که شپش های سر آنها 
نسبت به بیشتر داروهای موجود در بازار مقاوم بود، اما استفاده 
از این محصول موجب از بین رفتن این شپش ها شد.به نقل از 
ستاد نانو، به گفته دکتر زیبایی دیوشلی که در سال ۱۳۹۵ به 
مدت یک سال در یکی از مراکز تحقیقاتی کشور دانمارک در 
حوزه مقاومت سموم فعالیت پژوهشی داشته است، این شرکت 

ظرفیت تولید ۵ هزار بطری ۳۵۰ میلی لیتری در روز را دارد.

بانک امریکا پیش بینی کرد
صعود نفت به ۱۰۰ دالر در سال آینده

بانک امریکا پیش بینی کرد پیشی گرفتن رشد تقاضا از عرضه 
در ماههای آینده ممکن است به صعود قیمت هر بشکه نفت به 
۱۰۰ دالر در سال ۲۰۲۲ منتهی شود. تحلیلگران بانک امریکا 
گلوبال ریسرچ در یادداشتی نوشتند: ما بر این باوریم که احیای 
قوی تقاضا برای نفت در ۱۸ ماه آینده از میزان عرضه سبقت 
خواهد کرد و باعث کاهش بیشتر سطح ذخایر شده و زمینه را 
برای باالتر رفتن قیمت نفت مهیا می کند.طبق پیش بینی این 
بانک، میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۱ به ۶۸ دالر می 
رسد که باالتر از برآورد قبلی ۶۳ دالر در هر بشکه است. بانک 
امریکا میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۲ را 
۷۵ دالر پیش بینی می کند که باالتر از پیش بینی قبلی ۶۰ 
دالر است.تحلیلگران این بانک انتظار دارند بازار جهانی نفت در 
یک سال و نیم آینده با کمبود عرضه روبرو شود و این کمبود 

عرضه به ۹۰۰ هزار بشکه در روز برسد.
بانک امریکا جدیدترین پیش بینی کننده ای است که صعود 

قیمت نفت به ۱۰۰ دالر در آینده نزدیک را منتفی نمی داند.
دیوید تاویل، رییس شرکت ماگالن کپیتال هفته گذشته به 
شبکه فاکس بیزنس گفته بود تقاضای فوق العاده باال، تورم 
و فشار سهامداران روی غولهای نفتی برای کاهش چشمگیر 
آالیندگی ممکن است در سه سال آینده به بحران نفتی منجر 
شود و قیمتهای نفت و بنزین افزایش پیدا کند. قیمت نفت 
از هم اکنون تا پایان سال به شکل قابل توجه و به میزان 
مستمر افزایش پیدا خواهد کرد.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
بزرگترین بازرگانان کاالی جهان هم نسبت به دورنمای قیمت 
نفت خوش بین بوده و نفت ۱۰۰ دالری را منتفی نمی دانند. 
مدیران ارشد شرکتهای ترافیگورا، ویتول و گلنکور در کنفرانس 
هفته گذشته فایننشیال تایمز اعالم کردند اگرچه نفت ممکن 
است به سمت ابرسیکل جدیدی حرکت نکند اما به دلیل بهبود 
قوی تقاضا و کمبود عرضه فضا برای افزایش بیشتر قیمت دارد.

بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در اوت با ۱.۷ درصد 
افزایش، به ۷4 دالر و ۷4 سنت در هر بشکه رسید. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ژوییه 

با ۲.۷ درصد افزایش، ۷۳ دالر و ۵۹ سنت در هر بشکه بود.

ادعای جدید ونزوئال
تولید نفت تا پایان امسال چهار برابر می شود

که  کرد  اظهار  بلومبرگ  با  مصاحبه  در  ونزوئال  نفت  وزیر 
کاراکاس در بهبود تولید نفت سرمایه گذاری کرده و قصد دارد 
تولیدش را تا پایان سال ۲۰۲۱ چهار برابر افزایش داده و به ۱.۵ 
میلیون بشکه در روز برساند. طارق العسیمی به بلومبرگ گفت: 
بدون هیچ گونه فاینانس و با پول خودمان، ما قادر بوده ایم به 
حد کافی سرمایه گذاری کنیم تا روند کاهش تولید را متوقف 
کرده و احیای تدریجی تولید را آغاز کنیم.با وجود تحریمها و 
با وجود بحران شدیدی که با شیوع همه گیری ویروس کرونا 
و سقوط قیمت نفت در سال میالدی گذشته شدت گرفت، 
ونزوئال مدعی است تولید نفت خود را چهار برابر خواهد کرد 
و به صفهای طویلی که در همه پمپ بنزینهای این کشور 
مشاهده می شود، پایان می دهد.وزیر نفت ونزوئال گفت: تولید 
نفت این کشور اکنون از ۷۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رفته که 
باالتر از 4۰۰ هزار بشکه در روز در تابستان سال گذشته است 
که تولید پس از شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمتها کاهش 
پیدا کرده بود.در جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، منابع ثانویه 
اوپک تولید نفت ونزوئال در ماه مه را ۵۳۱ هزار بشکه در روز 
برآورد کردند که 4۵ هزار بشکه در روز باالتر از تولید آوریل 
بود. ونزوئال به اوپک اعالم کرده که تولید نفت این کشور در 
ماه میالدی گذشته ۵۸۲ هزار بشکه در روز بود که ۱۳۰ هزار 

بشکه در روز باالتر از سطح تولید آوریل بوده است.

اعالم  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
این خبر که به زودی مشکالت انتقال 
پول به منظور فعالیت شرکتهای بخش 
خصوصی ایران در زمینه ساخت وساز 
در سوریه، حل می شود گفت: با توجه 
به خرابی های گسترده ناشی از جنگ 
دست  احداث  ظرفیت  سوریه،  داخلی 
این  کم ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در 
کشورهای  بین  و  دارد  وجود  کشور 

منطقه بی رقیب هستیم. 
با  گفت وگو  در  محمودزاده  محمود 
ایسنا اظهار کرد: تفاهم نامه ساخت وساز 
مسکن، خدمات، پروژه های زیربنایی و 
خصوصی  بخش  توسط  نقل  و  حمل 
به   ۱۳۹۸ آذرماه  سوریه  در  ایران 
ایران  شهرسازی  و  راه  وزرای  امضای 
و مسکن سوریه رسید که در روزهای 
اخیر به همراه مهندس اسالمی ـ وزیر 
این  به  را  سفری  ـ  شهرسازی  و  راه 
کشور داشتیم و موضوعات را پیگیری 
کردیم. این تفاهم نامه در واقع پیش نیاز 
برای  ایران  خصوصی  بخش  ورود 
سرمایه گذاری در حوزه های زیربنایی و 

حمل و نقل در سوریه است.
این  در  مهم  موضوع  دو  افزود:  وی 
پول  انتقال  و  نقل  چگونگی  زمینه 
ساختمانی  مصالح  حمل  مساله  و 
با تالشهایی که صورت گرفته  است. 

از سوی دو کشور صادر  مجوزهایی 
شده که در حال تعیین تکلیف نهایی 
است و هرچه زودتر این موضوعات به 

نتیجه می رسد.
تصریح  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
کشور  دو  حاکمیتی  ساختار  کرد: 
برای بخش  می تواند بستری مناسب 
فنی  صادرات  منظور  به  خصوصی 
مهندسی ایجاد کند. سوریه کشوری 
است که با توجه به مشکالت داخلی 
جنگ  با  مدت  طوالنی  درگیری  و 
نیاز گسترده ای به بازسازی و ساخت 
زمینه  در  هم  دارد.  عمرانی  ساز  و 
هم  و  مسکونی  واحدهای  احداث 
زیرساختهای عمرانی می توان در این 
خوبی  بازار  لذا  کرد.  فعالیت  کشور 

فعاالن حوزه صنعت ساختمان  برای 
ایران است.

سوال  این  به  پاسخ  در  محمودزاده 
ایران  که آیا عربستان و قطر، رقبای 
گفت:  هستند  سوریه  بازسازی  در 
به  را  اولویت  سوریه  مقامات  خیر، 
و مشکلی  داده اند  ایرانی  شرکت های 
بابت وجود رقیب نداریم. فقط موضوع 
اصلی، اتخاذ راهکارهای بین بانکهای 
تبادل  منظور  به  کشور  دو  مرکزی 
پول است که در این سفر بر روی این 
امیدواری  و  شد  صحبت  موضوعات 
بسیار زیادی به وجود آمد تا در آینده 

نزدیک این مشکالت حل شود.
فقط  تحریم  مساله  کرد:  تصریح  وی 
هم  سوریه  نیست.  ایران  به  مربوط 

تحریم  با  زیادی  بسیار  موارد  در  در 
زمان  از  بنابراین  است.  مواجه 
 ۱۳۹۸ آذرماه  در  تفاهم نامه  انعقاد 
بر  طرفین  تخصصی  کارگروههای 
چگونگی مناسبات اقتصادی دو کشور 
کار کردند و به نتایج خوبی رسیده اند.

درباره  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
تعداد واحدهایی که قرار است در سوریه 
می کنم  فکر  من  گفت:  شود  احداث 
هزار   ۲۰۰ ساخت  ظرفیت  حداقل 
تفاهم نامه  در  آنچه  دارد.  وجود  واحد 
تحت عنوان احداث ۳۰ هزار واحد به 
امضا رسیده در واقع نوعی سمبل است. 
اما نیاز کشور سوریه بسیار فراتر از این 
برای  محدودیتی  و  بود  خواهد  تعداد 
سازندگان ایرانی از بابت کمیت وجود 
ندارد. هرچقدر توان سیستم ما باشد آن 

طرف ظرفیت کار وجود دارد.
به گفته محمودزاده، در حال حاضر نیز 
تعدادی از شرکتهای بخش خصوصی 
از ایران در سوریه به شکل پیمانکاری 
مشغول ساخت و ساز هستند اما طبیعتا 
پول،  انتقال  محدودیتهای  دلیل  به 
فعالیتها به شکل گسترده اتفاق نیفتاده 
است. هدف ما این است بستر فعالیت 
را فراهم کنیم تا در مواردی همچون 
و جابه جایی  امنیت  بازگشت سرمایه، 

پول، اطمینان حاصل کنیم.

با وجود نامه نگاری وزیر بهداشت، درمان 
پروازهای  لغو  برای  آموزش پزشکی  و 
ایران به روسیه و اعالم آمادگی سازمان 
این  اجرای  برای  کشوری  هواپیمایی 
محدودیت پروازی، چرا این اتفاق پس 

از چند روز نیافتاده است؟ 
ایسنا، دو روز پیش سعید  به گزارش 
نمکی –وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی – در نامه ای به ستاد ملی مقابله 
با کرونا بر ضرورت طرح موضوع و اخذ 
تصمیمات فوری در مورد توقف پروازها 
بالعکس در جلسه  به مقصد مسکو و 
ملی  ستاد  امنیتی-اجتماعی  کمیته 

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

فوری  تصمیمات  و  مطرح  کرونا  ملی 
اتخاذ گردد.«

در پی این مکاتبه نمکی، تورج دهقان 
هواپیمایی  سازمان  –رییس  زنگنه 
کشوری- در پاسخ به این سوال که آیا 
وضعیت  به  توجه  با  روسیه  پروازهای 
شیوع ویروس کرونا و درخواست وزیر 
بهداشت لغو خواهد شد یا خیر، به ایسنا 
گفت: پروازهای روسیه به دلیل شیوع 
ویروس کرونا لغو خواهد شد و مسلما 
بهداشت،  وزارت  تابع  همیشه  مانند 
درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی 

مقابله با کرونا هستیم.
وی افزود: البته هنوز این اتفاق نیافتاده 
است چرا تا کنون نامه ای در این باره 
سازمان  به  پروازها  این  لغو  برای  و 
هواپیمایی کشوری نرسیده است اما در 
حال لغو این پروازها هستیم و به محض 
صدور دستور از سوی ستاد ملی مقابله 

با کرونا این پرواز را لغو خواهیم کرد.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تکلیف 
اجرای  با  روسیه  در  ایرانی  مسافران 
این ممنوعیت چیست؟ گفت: مسلما 
رها  ایرانی در کشور دیگری  مسافران 
تکلیف  تعیین  برای  و  کرد  نخواهیم 
هموطنانمان نیز برنامه ریزی  می کنیم 

اما سالمت مردم در اولویت قرار دارد.
تا  تنها  نه  که  است  حالی  در  این 
ملی  ستاد  سوی  از  دستوری  کنون 
صادر  باره  این  در  کرونا  با  مقابله 
پیرامون  اظهاراتی  بلکه  است  نشده 
نظر  به  که  شده  مطرح  مسئله  این 
لغو  برای  هم  عزمی  چندان  می رسد 
که  چرا  ندارد.  وجود  پروازها  این 
–سخنگوی  ذیبخش  حسن  محمد 
سازمان هواپیمایی کشوری- با اشاره 
به اینکه هم اکنون در هر هفته سه 
پرواز به روسیه انجام می شود، اظهار 
گونه  جدید  موج  شیوع  پی  در  کرد: 

کرونا  ویروس  روسی  یافته  جهش 
در روسیه، توقف پروازها از و به این 
با  مباره  ستاد  کار  دستور  در  کشور 
به  توجه  با  است.  گرفته  قرار  کرونا 
درمان  بهداشت،  وزارت  درخواست 
کنسل  بر  مبنی  پزشکی  آموزش  و 
هواپیمایی  سازمان  پروازها،  کردن 
محض  به  که  دارد  آمادگی  کشوری 
ابالغ ستاد ملی کرونا نسبت به قطع 

پروازها اقدام کند.
حاال با توجه به این وضعیت باید دید 
دستوری از سوی ستاد ملی مقابله برای 
لغو پروازهای روسیه صادر خواهد شد یا 
اینکه با تعلل در این زمینه موج جدیدی 
از این ویروس خطرناک در کشور شیوع 

پیدا خواهد کرد؟

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 
با توجه به اهمیت استراتژیک محصول 
در  پژوهشی  طرح  اجرای  از  زعفران 
با  زعفران  سنجی  اصالت  خصوص 
هوش مصنوعی و ایجاد ارزش افزوده از 

ضایعات بُنه زعفران خبر داد. 
با  دارویی  گیاه  یک  عنوان  به  زعفران 
ارزش، یکی از قدیمی ترین و گران ترین 
جایگاه  از  که  است  جهان  ادویه های 

ویژه ای در بین محصوالت صنعتی و 
قیمت  است.  برخوردار  ایران  صادراتی 
باالی این محصول موجب شده تا به 
شیوه های مختلف توسط افراد سودجو 

مورد تقلب قرار گیرد.
تولید مثل این گیاه که فاقد بذر است، 
از طریق تکثیر ساقه زیر زمینی یا بُنه 
صورت می گیرد. از طرفی ایران تولید 
کننده و صادرکننده حدود ۹۰ درصد 

زعفران دنیا محسوب می شود و از آنجا 
که بنه های با وزن کمتر از ۶ گرم در 
ساالنه  ندارند  گلدهی  توان  اول  سال 
مقدار زیادی از بنه های ریز با وزن کم به 
صورت ضایعات از زنجیره ایجاد ارزش 
موضوع  این  می شوند.  حذف  افزوده 
برای کشور ما به عنوان بزرگترین تولید 
کننده زعفران جهان اهمیت ویژه ای 
دارد و باید برای ایجاد ارزش افزوده از 

آن اقدامات اساسی صورت گیرد.
به گزارش ایرنا از وزارت علوم، حال با 
استراتژیک محصول  اهمیت  به  توجه 
زعفران برای کشور، مؤسسه پژوهشی 
علوم و صنایع غذایی از طریق تعامل با 
تولید کنندگان و فعاالن صنعت زعفران 
و خالء های موجود،  نیازها  و شناخت 
پژوهش های کاربردی و در خور توجهی 

را در این زمینه انجام داده است.

وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاون 
به  اجاره  وام  گفت:  وشهرسازی  راه 
تعلق  هم  دوم سال  ماه  مستاجران ۶ 
می گیرد و همه مستاجرانی که متقاضی 
این تسهیالت هستند می توانند تا پایان 
شهریورماه نسبت به ثبت نام در سامانه 

اقدام کنند. 
گو  گفت و  در  محمودزاده«  »محمود 
توضیح  ایرنا در  اقتصادی  با خبرنگار 
با  مبارزه  ستاد  مصوبه  از  بندی 
به  اجاره  دارد »وام  تصریح  کرونا که 
قراردادهای ۶ ماه نخست سال تعلق 

آن  معنای  به  بند  این  افزود:  دارد«، 
نیست که برای مستاجران ۶ ماه دوم 
سال امکان اعطای وام اجاره در نظر 

گرفته نشده است.
مستاجرانی  همه  توضیح داد:  وی 
هستند  تسهیالت  این  متقاضی  که 
می توانند تا پایان شهریورماه نسبت 
اقدام  طرح  سامانه  در  ثبت نام  به 
ملی مسکن صفحه مربوط به ودیعه 
اجاره، اقدام کنند و  نظام بانکی هم 
پرداخت  فرصت  آذرماه   پایان  تا 

تسهیالت را دارد. 

گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
کسانی هم که زمان تمدید اجاره نامه 
آنها در نیمه دوم سال است با ثبت نام 
بانکی،  مراحل  طی  و  سامانه  در 
اجاره نامه تمدید شده و کد رهگیری 

را ارائه می کنند.
سال  که  مستاجرانی  اضافه کرد:  وی 
گذشته وام اجاره را دریافت نکردند تا 
پایان شهریورماه فرصت ثبت نام دارند، 
نظام بانکی هم تا پایان آذرماه وام اجاره 
را پرداخت خواهد کرد که به احتمال 
تا  زمان  این  گذشته  سال  مثل  زیاد 

بهمن ماه تمدید خواهد شد.
این  بر  خاطرنشان کرد:  محمودزاده 
برای  اجاره  وام  دریافت  امکان  اساس، 
مستاجرانی که تا دی ماه قرارداد اجاره 

خود را تمدید می کنند وجود دارد.
وی ادامه داد: مستاجران تا پایان شهریور 
به  که  زمانی  و  دارند  ثبت نام  فرصت 
بانک معرفی شدند قرارداد اجاره خود 

را تقدیم می کنند.
درحال  مسوول،  مقام  این  گفته  به 
سامانه  در  نام  ثبت  برای  حاضر 

ارائه قرارداد نیست، بر این  نیازی به 
اساس مستاجران نیمه دوم سال هم 
وام  و  ثبت نام  سامانه  در  می توانند 

اجاره را دریافت کنند.
به گزارش ایرنا،ثبت نام وام ودیعه مسکن 
از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۶ خرداد 
آغاز شده است و همه مستاجران واجد 
شرایط دریافت تسهیالت کمک ودیعه 
 tem.mrud.ir سامانه  در  که  مسکن 
ثبت نام کرده اند اکنون باید منتظر پاسخ 

استعالم خود باشد.
اجاره  ودیعه  کمک  تسهیالت  سقف 
 ۷۰ تهران  شهری  منطقه  در  مسکن 
کالن شهرها  سایر  تومان،  میلیون 
نفر  میلیون  یک  باالی  )شهرهای 
مشهد،  شهرهای  یعنی  جمعیت 
اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز 
و کرمانشاه( 4۰ میلیون تومان و سایر 

شهرها ۲۵ میلیون تومان است. 
متقاضیان همچنین باید دارای اجاره نامه 
رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه 
و  مستغالت  و  امالک  معامالت  ثبت 

دارای کد رهگیری باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

برای ساخت مسکن در سوریه رقیب نداریم

چرا پروازهای روسیه لغو نمی شود؟

تقلب ممنوع؛ زعفران با هوش مصنوعی اصالت سنجی می شود

وام اجاره به مستاجران ۶ ماه دوم سال هم تعلق می گیرد

اقتصادی
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نیکزاد: 
غربی ها پیام مقاومت مردم ایران
 در انتخابات را دریافت کنند

 نایب رییس مجلس شورای اسالمی از کشورهای غربی خواست 
پیام مقاومت مردم ایران در انتخابات را دریافت کنند و گفت: 
پیام انتخابات ۲۸ خرداد نه بزرگ به تالش های شبکه سعودی 
و صهیونیستی از یک سو و توهمات برخی بی بصیرتان داخلی 
از سوی دیگر بود.  »علی نیکزاد«    در نطق پیش از دستور خود 
در جلسه علنی مجلس با تبریک میالد حضرت امام رضا)ع( 
گفت: انتخابات از مهمترین نمودهای جمهوریت در نظام مردم 
ساالری دینی است و پیام این دوره از انتخابات مخابره نه بزرگ 
به تالش های واهی شبکه های سعودی و صهیونیستی از یک 
سو و توهمات برخی بی بصیرتان متوهم داخلی از سوی دیگر 
بود.وی با بیان اینکه این دو گروه در جریان انتخابات تالش 
کردند که انتخابات را تحریم کنند، گفت: اما مردم عزیز کشور 
با بصیرت خود عالوه بر وجود مشکالت معیشتی و درگیری 
به دلیل همه گیری بیماری کرونا و تبلیغات صدها میلیاردی 
رسانه های معاند، با فراخوان رهبری به پای صندوق های رای 
آمدند.نیکزاد ادامه داد: مردم آمدند تا بگویند گرچه از مسووالن 
و وضعیت موجود دلخور هستند، اما به انقالب اسالمی و حل 

مشکالت امیدوارند.
این پیروزی  با تبریک  نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
به رهبر معظم انقالب و اینکه ایشان همیشه حافظ و پاسدار 
جمهوریت نظام اسالمی و در کنار مردم هستند، گفت:  مجلس 
در عین پایبندی به تفکیک قوا و عمل به وظایف ذاتی نظارتی 
هیچ  از  و  بود  خواهد  منتخب  دولت  همکار  و  همراه  خود، 

کوششی برای کاستن از مشکالت مردم دریغ نخواهد کرد.
نیکزاد با بیان اینکه مردم با وجود مشکالت، مناعت طبع و 
بزرگواری خود را با حضور در پای صندوق  رای نشان دادند،   
که  است  قوا  همه  در  دولتمردان  نوبت  اکنون  کرد:  تصریح 
نوکری خود را نشان دهند. هرکه برای خود شانی باالتر از 
نوکری مقابل این ملت بزرگ قائل است،   جایی در مجلس 

انقالبی،   دولت مردمی و قوه قضائیه مقتدر نخواهد داشت.  
وی با تاکید بر اینکه پس از حضور مردم در پای صندوق های 
رای اکنون نوبت ماست تا برای مشکالت آنها شب و روز بدویم، 
افزود:  در غیر این صورت در حق شهدا جفا کرده ایم. زیرا 
حضور مردم در انتخابات تبلور بازگشت قدرت به مردم بود 
و برای منتخب مردم آرزوی توفیق داریم و امیدواریم دولت 

سیزدهم بتواند تا پایان مردمی، والیی و انقالبی بماند.
نیکزاد با اشاره سخنان »سید ابراهیم رییسی«   در نشست  
با خبرنگاران گفت:  سخنان صریح و انقالبی رییس جمهور 
منتخب در احقاق حقوق ملت ایران جای قدردانی دارد. آنچه 
گفته شد منطبق با قانون اقدام راهبری برای لغو تحریم ها و 
صیانت از حقوق ملت ایران است و دولت آمریکا باید بفهمد 
قرار نیست تحت هیچ شرایطی بدون تامین منافع ملی ما قبل 
از لغو تمام تحریم ها در صحت اقوالشان از طریق راستی آزمایی،  

تعهدی امضاء شود.
انقالب  پیام  غربی  اینکه طرف های  از  امیدواری  ابراز  با  وی 
اسالمی و مقاومت ملت بزرگ ایران در برابر تحریم ها دریافت 
کنند،  گفت:  امیدواریم طرف های غربی از هر فرصتی که نظام 
اسالمی برای آنها فراهم کرده است، استفاده نمایند. زیرا هر 

آنچه می توانستید تحریم کردیم تا ملت را به زانو درآوردید.  
ایران  ملت  که  می بینیم  امروز  اما  کرد:  خاطرنشان  نیکزاد 
همچنان ایستاده اند و به سوی قله ها در حرکت اند و دشمنان 
یا  گیر شدند  زمین  باتالق های خودساخته  در  یا  ملت  این 

همچون نتانیاهو و ترامپ  به زباله دان تاریخ سپرده شدند.

مددجویان و معلوالن از پرداخت هزینه 
خدمات نظام مهندسی معاف شدند

معلوالن،  مددجویان،  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
ایثارگران و رزمندگان معسر را برای یک بار از پرداخت هزینه 
مجلس  نمایندگان  کردند.   معاف  مهندسی  نظام  خدمات 
شورای اسالمی در جریان جلسه علنی روز سه شنبه گزارش 
کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین 
مسکن را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان 
اصالحاتی  را در آن اعمال کردند.تبصره ماده ۱۵ بدین شرح 
اصالح شد: مددجویان، معلوالن، ایثارگران و رزمندگان معسر 
با معرفی کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی 
کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح)سازمان امور رزمندگان( از طریق وزارت راه و 
شهرسازی از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی برای یک 
بار )یک واحد مسکونی( معاف هستند و هزینه آن از محل 
تأمین و در وجه سازمان نظام  منابع صندوق ملی مسکن، 
مهندسی ساختمان واریز می گردد.ماده ۱۸ این طرح بدین 
شرح اصالح شد:در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، درج 
کلیه معامالت خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و 
اجاره مسکن در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور 

و أخذ شناسه)کد( رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.

خطیب زاده برگزاری موفقیت آمیز انتخابات 
پارلمانی ارمنستان را تبریک گفت

سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری موفقیت آمیز انتخابات 
و  مردم  به  را  ارمنستان  جمهوری  در  پارلمانی  زودهنگام 
منتخبان این انتخابات تبریک گفت.  سعید خطیب زاده با 
تبریک برگزاری موفقیت آمیز انتخابات زودهنگام پارلمانی در 
جمهوری ارمنستان، برای برگزیدگان این انتخابات در مسیر 
توسعه و پیشرفت ارمنستان و همچنین برقراری ثبات داخلی و 

تحکیم صلح در منطقه آرزوی موفقیت کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اهمیت کشورهای 
همسایه در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، توسعه 
روابط با ارمنستان را مهم دانست و ابراز اطمینان کرد که با 
تشکیل پارلمان و دولت جدید، روابط دوستانه بین دوکشور  

بیش از پیش توسعه و تعمیق یابد.
به گزارش ایرنا، مردم ارمنستان روز یکشنبه برای شرکت در 
انتخابات پارلمانی زودهنگام به پای صندوق  رای  رفتند که این 
امیدواری وجود دارد با مشخص شدن نتایج انتخابات و تحوالت 
پس از آن، تنش های سیاسی در این کشور کاهش یابد. »آرمن 
اردیبهشت،  اواخر  ارمنستان  جمهوری  رییس  سرکیسیان« 
بیستم ژوئن )۳۰ خرداد( را به عنوان روز انتخابات زودهنگام 

پارلمانی تعیین کرد. 

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور:
محدودیتی برای ثبت نام دانش آموزان 
اتباع خارجی در مدارس وجود ندارد

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: 
برای  اتباع خارجی  نام دانش آموزان  برای ثبت  محدودیتی 
سال تحصیلی آینده مدارس وجود ندارد. مهدی محمودی در 
تشریح آخرین وضعیت ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی 
برای تحصیل در مدارس کشور گفت: ثبت نام تحصیل در 
مدارس کشور به دو دسته تقسیم می شوند نخست دانش 
آموزان اتباع دارای مدارک معتبر مانند گذرنامه، روادید معتبر، 
دفترچه  شده،  تمدید  آنها  روادید  اخیرا  که  خانوار  گذرنامه 
پناهندگی، دفترچه اقامت، دارندگان کارت های آمایش ۱۵یا 
۱۶، دارندگان کارت های هویت ۱4 یا ۱۵ دارندگان برگه تردد 
دارای اعتبار و همچنین دارندگان دفترچه اقامت ویژه هستند 
با  اتباع خارجی فاقد مدرک که  و دسته دوم دانش آموزان 
توجه به فرمان مقام معظم رهبری برای ثبت نام آنها از سال 
۹4 دستورات الزم را ابالغ فرمودند و هر ساله ثبت نام همه 
آنها صورت گرفته است.محمودی تاکید کرد: دانش آموزانی که 
یکی از اعضای خانواده آنها در سال گذشته یا سال جاری برگه 
حمایت تحصیلی دریافت کرده و در مدارس ثبت نام کرده اند، 
کالس اولی هایی که یکی از والدین آنها در طرح سرشماری 
سال ۹۵ یا ۹۶ شرکت کرده اند و اطالعات آنها در سامانه 
موجود است، دانش آموزان دارای گذرنامه قانونی که بنابر عللی 
امکان تمدید روادید را نداشته اند یا دانش آموزان مادر ایرانی که 
تا کنون موفق به دریافت تابعیت و شناسنامه نشدند و همچنین 
آن دسته از فرزندان مادر ایرانی که تا کنون در وبسایت وزارت 
کشور مراتب ازدواج با تبعه خارجی را ثبت نکرده اند، همچنین 
دانش آموزانی که یکی از والدین آنها دارای مدرک معتبر است و 
دیگری مدرک معتبر ندارد ولی گواهی والدت دارند و تابحال در 
مدرسه ثبت نام نکرده اند می توانند ثبت نام فرزند خود را انجام 
دهند.این مسوول افزود: سایر دانش آموزان نیز طبق مواردی که در 
شیوه نامه ارائه شده اگر به ادارات کل اتباع خارجی استانداری ها 
مراجعه کنند و تقاضا ارائه دهند پس از بررسی در راستای فرمان 
مقام معظم رهبری برگه حمایت تحصیلی برای آنها صادر می شود. 
وی اظهار کرد: بیش از 4۰ سال است جمهوری اسالمی ایران به 
پناهندگان در عرصه ها و حوزه های مختلف خدمات ارائه می کند 
که از مهمترین آنها خدمات آموزشی است که بخش عمده ای از 
هزینه های آن را دولت جمهوری اسالمی ایران کمک می کند و 
بخش اندکی توسط سازمان های بین المللی پرداخت می شود.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور افزود: از ابتدای 
خرداد ماه پیش ثبت نام ها در دفاتر خدمات اتباع موجود در سراسر 
کشور آغاز شده است و در مکان هایی که این دفاتر وجود نداشته 
نیز فرمانداری ها و استانداری ها مکلف هستند این کار را انجام 

دهند و این موضوع تا ۲۵ تیر ماه ادامه خواهد داشت.

اسامی منتخبان شورای ششم پایتخت 
اعالم شد

رئیس ستاد انتخابات استان تهران اسامی ۲۱ عضو اصلی و 
اعضای علی البدل منتخب انتخابات شورای شهر تهران را اعالم 
کرد. شکراله حسن بیگی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
براساس بیشترین آرا کسب شده اعضای اصلی شورای شهر 
با 4۷۶ هزار و ۲۸۲  ترتیب شامل مهدی چمران  به  تهران 
رای، پرویز سروری با ۳۶۲هزار و ۹۲۰ رای، نرجس سلیمانی 
با ۳۵۶هزار و ۷۰۹ رای، حبیب کاشانی ۳۲۶ هزار و ۱۳۲رای، 
محمد آخوندی با ۳۲۵ هزار و ۸۵۷ رای، ناصر امانی با ۳۱4هزار 
و ۷۰۷ رای، مهدی پیرهادی با ۳۱۲ هزار و ۸۱۵ رای و مهدی 

بابائی با ۳۰۹ هزار و ۵۶۹ رای هستند.
وی افزود: همچنین سیدجعفر تشکری هاشمی با ۲۹۹ هزار و 
۷4۶رای، سید احمد علوی با ۲۹۷ هزار و ۱۶۸ رای، مهدی 
اقراریان با ۲۹۶ هزار   ۹4۰ رای، مهدی عباسی با ۲۹۶ هزار و 
4۶۳رای، علیرضا نادعلی شهرستانکی با ۲۹4هزار و ۷۲۶ رای، 
احمد صادقی با ۲۹۱هزار و 4۷4رای، سیدمحمد آقامیری با 
کد ۱۵۶۵و ۲۸۸ هزار و 4۳۳ رای، میثم مظفر با ۲۸۷ هزار و 
۷۸۵رای، زهرا شمس احسان با ۲۷۹ هزار و ۸۷۰ رای، نرگس 
معدنی پور با ۲۷۶ هزار و ۱۲۶رای، علی اصغر قائمی با ۲۷4 
هزار و چهار رای، سوده نجفی با ۲۶۵ هزار و ۶۰۷رای و جعفر 
بندی شربیانی با ۲۵۵ هزار و ۸۵4رای دیگر منتخبان شورای 
اسالمی شهر تهران در دور ششم هستند.رئیس ستاد انتخابات 
استان تهران گفت: همچنین جعفر فرجی با ۷4هزار و ۲۹4 
رای، سیدمهدی زری باف با ۶۶ هزار و 4۰۸ رای، حسین قرائی 
با ۵۵ هزار و ۹۷۰ رای، سید محمد آقامیری با کد ۱۵۶۶ با 
۵۵ هزار و ۸4 رای، اسماعیل احمدی با ۵4 هزار و ۲۶۸ رای، 
مرتضی طالیی با 4۷ هزار و ۵۸ رای، سیدمرتضی محمودی 
با 4۷ هزار و 44 رای، مجید حسینی با 4۶ هزار و ۵۶۷ رای، 
حامد عالمتی با 4۳ هزار و ۸۵۸ رای، عرفان خسرویان چم 
پیری با ۳۹ هزار و ۵۳۶ رای و محمد خزاعی فدافن با ۳۹ هزار 
و ۲۹۲ رای اعضای علی البدل این شورا را تشکیل می دهند.به 
گفته حسن بیگی طبق قانون اعضای شورای شهر تهران شامل 

۲۱ نفر اعضای اصلی و ۱۱ نفر علی البدل هستند.

جوکار:
هفته آینده وزیر کشور در کمیسیون 

امورداخلی کشور و شوراها حاضر می شود
اعضای  امورداخلی کشور و شوراها گفت:  رئیس کمیسیون 
هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از استانداری کرمانشاه در جلسه 
کمیسیون مشخص شدند. محمد صالح جوکار در گفت و گو 
با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه کمیسیون 
امورداخلی کشور و شوراها گفت: در جلسه الیحه درآمد پایدار 
برای شهرداری ها و دهیاری ها بررسی که این الیحه از سوی 
شورای نگهبان اعاده شده بود. ۷ ماده این الیحه در صحن 
مجلس تصویب شده بود که مجددا به کمیسیون برگشت، ماده 
۸ الیحه درآمد پایدار نیز در جلسه اصالح شد تا در نشست 
بعدی صحن به رای گذاشته شود.رئیس کمیسیون امورداخلی 
کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی بیان کرد: کمیسیون 
به دنبال این است که از طرق قانونی بسترهایی را فراهم کند 
تا از یک سو هم مردم تحت فشار قرار نگیرند هم اینکه درآمد 

پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها ایجاد شود.
جوکار بیان کرد: در ادامه نشست ، انتخابات ریاست جمهوری 
و شوراها اسالمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اعضای 

کمیسیون، نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

با  بین الملل  مسائل  کارشناس  یک 
تاکید بر این که مذاکرات برجامی و 
هر چه که به توافق رسید باید مورد 
نظر  به  گفت:  گیرد،  قرار  حمایت 
تالش  در  مذاکره کنندگان  می رسد 
هستند که قبل از ۲4 تیر ماه یعنی 
نتیجه  به  را  آن  برجام  توافق  زمان 
برسانند و دو طرف هم تمایل دارند 
تا زودتر به نتیجه برسد.حسن بهشتی 
ارزیابی  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  پور 
خود نسبت به روند مذاکرات برجامی 
که  است  این  واقعیت  وین گفت:  در 
مدتهاست در کلیات به توافق رسیدند 
تقریبا از جلسه سوم به بعد جزییات 
طول کشیده که اکنون هم هیات های 
خود  پایتختهای  به  کننده  مذاکره 
برگشته تا بررسی های بیشتر را انجام 
دهند.وی معتقد است: دو طرف باید 
خواسته  از  بخشی  از  و  دهند  امتیاز 
های خود بگذرند تا به توافق برسند.

این کارشناس مسائل بین الملل خاطر 

نشان کرد: این که نتیجه این مذاکرات 
در کدام دولت نهایی شود تفاوتی نمی 
کند چون این مساله و تصمیم گیری در 
مورد آن در سطح شورای عالی امنیت 

ملی و مقامات عالی باید انجام شود.
دالیل  از  یکی  ادامه  پوردر  بهشتی 
غیر  را  مذاکرات  شدن  طوالنی 
ایران  که  دانست  آن  بودن  مستقیم 
کند  گفت وگو  باید   4+۱ با  ابتدا 
آمریکا  به  را  نتایج صحبتها  آنها  بعد 

اطالع دهند، معتقد است:  اگر روش 
مستقیم انتخاب می شد شاید زودتر 
نشان  نتیجه می رسید.وی خاطر  به 
کرد: به نظر می رسد مذاکره کنندگان 
تیر   ۲4 از  قبل  تا  هستند  تالش  در 
ماه یعنی زمان توافق برجام مذاکرات 
و دو طرف هم  برسانند  نتیجه  به  را 
به  زودتر  کار  این  که  دارند  تمایل 
نتیجه برسد زیرا از سوی دیگر تمدید 
توافق ایران با آژانس هم به پایان می 

رسد.این کارشناس مسائل بین الملل 
مهمترین  برجام  کرد:  بیان  همچنین 
مساله سیاست خارجی ما بود اما به کف 
خیابان آمد و به وسیله افراد مختلف در 
مورد آن بحث شد در حالی که مسائل 
سطح  در  باید  ابتدا  خارجی  سیاست 
کارشناسی  مورد بررسی قرار گیرد و 
در سطح مسئولین هم تصمیم گیری و 
تصمیم سازی شود نه این که عده ای 
آن را وجه المصالحه کارهای جناحی 
قرار دهند.وی تصریح کرد: با توجه به 
فضای جدیدی که در کشور حاکم شده 
باید هر چه توافق شد ۸۰ میلیون نفر 
کنند.  حمایت  آن  از  کشور  جمعیت 
نه این که بخواهیم آن را برای تصفیه 
به  باید  قرار دهیم.  حسابهای جناحی 

منافع ملی توجه کنیم.
وی در پایان اظهار کرد: بار اصلی تحریم 
ها را مردم عادی تحمل می کنند. و 
هر چه زودتر تحریم ها برداشته شود 

خدمت بزرگی است.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با ارجاع 
طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده 
از شورای نگهبان به کمیسیون صنایع و 
معادن موافقت کردند. ادامه رسیدگی به 
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در 
مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده 
شده از شورای نگهبان است در دستور کار 
روز سه شنبه صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی قرار گرفت. در جریان بررسی این 
طرح »احسان خاندوزی« عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس در تذکری، اصالحیه 
کمیسیون را کافی ندانست که پس از رای 
گیری تذکر او با موافقت نمایندگان همراه 
به کمیسیون  باردیگر  این طرح  و  شد 

صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد.
در ماده 4 این طرح آمده است:  واردات 
تمام  و  برقی  تمام  خودروهای سواری 
در  مذکور  هیبریدی(  )تمام  ترکیبی 
آلودگی  کاهش  راستای  در   ،)۳( ماده 
های محیط زیستی و کاهش مصرف 
سوختهای فسیلی تا زمان تولید آنها در 
داخل، از دریافت و ارائه گواهی اسقاط 
موظف  دولت  هستند.  معاف  خودرو 
با  را در داخل  آنها  تولید  است زمینه 
ظرف  الزم  زیرساختهای  سازی  آماده 
مدت پنج سال فراهم نماید. هزینه های 
مالی ناشی از اجرای این ماده از محل 
درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره 
می  تامین  قانون  این   )۳( ماده  ذیل 
گردد. مصادیق خودروهای تمام ترکیبی 
)تمام هیبریدی( توسط وزارت صنعت، 

معدن و تجارت تعیین می شود.
این  به  نگهبان  شورای  که  ایرادی 
ماده گرفته بود به این شرح است که 
مستفاد از ماده 4 مصوبه، تجویز واردات 
خودورهای مذکوراست، این ماده مغایر 
کلی  های  سیاست   ۹ و   ۸ بندهای 

اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند 
۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. 
همچنین با توجه به نامه شماره  ۰۱۰۱/  
۹۹۳۰۱۸۰ مورخ  ۳۱ اردیبهشت ماه 
در  نظارت  عالی  هیات  رییس   ۱۳۹۹
این  مغایرت  نشدن  برطرف  خصوص 
ماده با سیاست های کلی نظام، مغایرت 
مصوبه با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی 

نیز کماکان به قوت خود باقی است.
از طرفی در ماده 4، با توجه به اصرار 
مجلس شورای اسالمی بر مصوبه خود، 
این شورا کماکان به قوت  ایراد سابق 
کمیسیون  ادامه  است.در  باقی  خود 
اصالح  را  ماده  این  معادن  و  صنایع 
کرد که در بند الف این اصالحیه آمده 
است: عرضه خودروهای مشمول تنظیم 
قیمت توسط شورای رقابت مطابق با بند 
)۵( ماده )۵۸( قانون اجرای سیاستهای 
کلی اصل 44 قانون اساسی، تا زمانی 
که مشمول قیمت گذاری باشند صرفاً 
از طریق بورس کاال و با ضوابط زیر انجام 
می شود.در این جزء یک جزء الف نیز 
با همکاری  رقابت  است: شورای  آمده 
کنندگان  مصرف  از  حمایت  سازمان 
قیمت  است  مکلف  تولیدکنندگان  و 

را  کاال  بورس  در  خودرو  عرضه   پایه 
بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در 
همان سال، با لحاظ هزینه های تحقیق 
و توسعه، هزینه های مالی موضوع تبصره 
)۲( ماده )۹مکرر( و هزینه های مالی تولید 
و بدون لحاظ هزینه های غیر عملیاتی و 
غیر تولید و هزینه های جذب نشده و زیان 
رسمی  تائید حسابرس  با  خودروسازها 
تعیین نماید.در جزء ۲ بند الف عنوان 
شده است:  فروش خودروهای خریداری 
شده از بورس کاال تا مدت ۲ سال پس 
به  مالیات  مشمول  خرید،  زمان  از 
میزان ۳۰ درصد قیمت خریداری شده 
می باشد.بر اساس جزء ۳ دستورالعمل 
اولویت گذاری متقاضیان خرید خودرو 
در بورس کاال بر اساس شاخص های 
های  خانواده  و  افراد  به  دهی  اولویت 
مصرف،  الگوی  رعایت  و  خودرو  فاقد 
خواهد  تعیین  رقابت  شورای  توسط 
شد.همچنین در جزء 4 بند الف آمده 
است: تخلف از عرضه خودرو در بورس 
کاال جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده 
و خریدار، هر کدام به مجازات مندرج 
در تبصره )۱( ماده )۱۸( قانون مبارزه 
ارز محکوم می شود. و  قاچاق کاال  با 

اصالح  که  نیز   4 ماده  )ب(  بند  در 
شد،   آمده است: مابه التفاوت حاصله 
از قیمت پایه مصوب شورای رقابت و 
قیمت فروش خودروها در بورس کاال، 
به حساب خاصی نزد خزانه داری کل 
کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت 
نمایندگان  از  متشکل  سازی  قطعه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت 
جمهوری،  ریاست  فناوری   و  علمی 
و  گسترش  سازمان  رقابت،  شورای 
قطعه  انجمن  و  ایران  صنایع  نوسازی 
سازان و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران )هر کدام یک نماینده( 
جهت مدیریت و تخصیص منابع به شرح 
یک  جزء  اساس  گیرد.بر  می  قرار  زیر 
بند )ب( ۳۰ درصد از منابع حاصله، با 
همکاری وزارت راه و شهرسازی، صرف 
اولویت  با  توسعه حمل و نقل عمومی 
خودروهای  جایگزینی  و  داخل  خرید 
فرسوده می شود.طبق جزء ۲ بند )ب( ۷۰ 
درصد از منابع حاصله، بصورت تسهیالت 
قرض الحسنه و یا یارانه تسهیالت با موعد 
بازپرداخت حداکثر پنج ساله با ترتیب 
اولویت طرح های افزایش شمارگان تولید 
اعطای  ماده،  این  مشمول  خودروهای 
مشوق های صادراتی، طرح های اعالمی 
سازی  بومی  منظور  به  خودروسازان 
و  طراحی  وارداتی،  خودروهای  قطعات 
تجاری سازی سکوهای خودرویی )پلتفرم 
های( با حداقل مشارکت مالی ۳۰ درصد 
خودروسازان، توسعه فناوری های جدید 
خودرویی بویژه خودروهای تمام برقی و 
ترکیبی )هیبریدی( و طرح های دانش 
بینان مرتبط با قطعه سازی خودرو که 
تمامی این طرح ها باید با تضمین خرید 
خودروسازان و یا تجاری سازی قطعی 

همراه باشد، اختصاص می یابد.

وزیر نیرو گفت که طبق سند شورای 
در  هسته ای  انرژی  سهم  انرژی  عالی 
سبد انرژی کشور تا سال ۱4۲۰، ۸4۰۰ 
 ۱۰۵۰ فعال  که  شده  تعیین  مگاوات 

مگاوات در دست بهره برداری است.
صبح  علنی  جلسه  در  اردکانیان  رضا 
هادی  سوال  به  پاسخ  در  )سه شنبه( 
بیگی نژاد نماینده مالیر درباره ی علت 
عدم پیش بینی هایی جهت تامین برق 
سوال  کرد:  اظهار  کشور  در  هسته ای 
ناظر به این بود که چه پیش بینی برای 
آینده  در  نیاز کشور  مورد  برق  تامین 
صورت گرفته و سهم انرژی هسته ای در 
سبد برق کشور چقدر است؟ همچنین 
وزارت نیرو چه پیگیری هایی از دولت و 

سازمان انرژی اتمی کرده است؟.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ اساسنامه 
تولید  تخصصی  مادر  شرکت  قانونی 
و توسعه انرژی اتمی ایران به تصویب 
امر  رسید،  نگهبان  شورای  تایید  و 
سوخت  تامین  طراحی،  مکان یابی، 
نیروگاه  از  بهره برداری  و  هسته ای 
شد.  محول  شرکت  این  به  هسته ای 
بهینه  جایابی  وظیفه  هم  نیرو  وزارت 
با  مناسب  ظرفیت  تعیین  بار،  برآورد 

شبکه برق را عهده دار است. در گذشته 
اما  بود  نیرو  وزارت  با  مسئولیت  این 
در سال ۶۰ از وزارت نیرو جدا شد و 
در سال ۸۳ مستقیم به شرکت مادر 
اتمی  انرژی  توسعه  و  تولید  تخصصی 

ایران واگذار شد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: شورای عالی 
گذشته  سال  مهرماه  در  کشور  انرژی 
سند تراز و تولید گاز مصرفی کشور تا 
افق ۱4۲۰ را تصویب کرد. شورای عالی 
انرژی کشور به مسئولیت رئیس جمهور 
بوده که دبیرخانه آن در سازمان برنامه 
نفت  وزارتخانه های  و  است  بودجه  و 
سایر  و  اتمی  انرژی  سازمان  و  نیرو  و 

دستگاه ها نیز در آن عضو هستند.وی 
ادامه داد: طبق این سند مصوب سهم 
انرژی کشور  در سبد  انرژی هسته ای 
تا سال ۱4۲۰، ۸4۰۰ مگاوات تعیین 
شده است فعال ۱۰۵۰ مگاوات در دست 
تا ساعت  ان شاء اهلل  داریم.  بهره برداری 
۱4۰۷، دو واحد ۱۰۵۰ مگاواتی دیگر 
واحد  به ۱۰۵۰  مگاوات  جمعا ۲۱۰۰ 
فعلی اضافه می شود. همچنین تا سال 
۱4۱۵، دو واحد دیگر در منطقه مکران 
جمعا به ظرفیت ۲۱۰۰ مگاوات افزوده 
شده و تا سال ۱4۲۰ هم سه واحد دیگر 
اضافه می شود تا تکلیف ۸4۰۰ مگاوات 
گفت:  ادامه  در  شود.اردکانیان  روشن 

واحدهای دوم و سوم در حال ساخت 
از  استفاده  با  نیرو  وزارت  در  ما  است. 
تکنولوژی های پیشرفته به دنبال فراهم 
کردن امکانی هستیم که نیروگاه اتمی 
حاشیه خلیج فارس و دریای عمان برای 
این واحدها از طریق خطوطی به داخل 
انتقال پیدا کند. این نیروگاه ها  کشور 
از آن جهت ارزشمند است که فشار و 
درجه حرارت بخار ورودی به توربین در 
آنها بسیار پایین تر از نیروگاه های بخار 
همچنین  دارد  بیشترین  عمر  و  بوده 
آلودگی زیست محیطی نداشته و انرژی 
پاک تلقی می شود. هزینه سوخت هم 
قرار  توجه  کانون  در  لذا  است  پایین 
داشته و باید با برنامه ریزی دقیق به 
یک نقطه روشن برسیم.وزیر نیرو بعد 
از سخنان بیگی نژاد نماینده مالیر مبنی 
نیکزاد  دفتر  در  جلسه ای  تشکیل  بر 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با 
حضور وزیر نفت و رئیس سازمان انرژی 
اتمی گفت: با کمال میل این پیشنهاد 
را می پذیرم فکر می کنم گام بلندی با 
به  می تواند  و  بوده  مجلس  مشارکت 
تنظیم نقشه راهی برای کوتاه مدت و 

بلند مدت منجر شود.

یک کارشناس مسائل بین الملل مطرح کرد

تالش مذاکره کنندگان برجامی برای توافق نهایی تا قبل از ۲۴ تیر

طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع ارجاع شد

اردکانیان:

 باید به تولید 84۰۰ مگاوات برق هسته ای تا سال ۱42۰ برسیم

سیاسی
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مدیر کنترل کیفی شرکت سپهر الکتریک در گفت وگو با ایراسین: 
محصوالت فوالد مبارکه

 در ایران حرف اول را می زند
مدیر کنترل کیفی شرکت سپهر الکتریک گفت: در ایران هیچ 
شرکتی قادر به تولید ورق هایی با کیفیت فوالد مبارکه نیست 
و فوالد مبارکه حرف اول را می زند و استفاده از محصوالت این 
شرکت باعث ایجاد مزیت رقابتی در شرکت سپهر الکتریک 
شده است. سید علی اکبر حاجی میرصادقی، مدیر کنترل 
کیفی شرکت سپهر الکتریک در گفت وگو با خبرنگار ایراسین 
با اشاره به فعالیت این شرکت در حوزه تولید لوازم خانگی 
مبارکه  فوالد  محصوالت  کیفیت  از  مجموع  در  کرد:  اظهار 
رضایت داریم و امیدواریم کیفیت محصوالت این شرکت به 
صورت مستمر افزایش یابد.وی افزود: اگرچه گاه محصوالت 
این شرکت با برخی مشکل به دست ما می رسیده اما هر زمان 
به سرعت  کردیم  رسانی  اطالع  باره  این  در  این شرکت  به 
رسیدگی و تصمیمات الزم اتخاذ شده است.مدیر کنترل کیفی 
شرکت سپهر الکتریک در پاسخ به این سوال که آیا استفاده 
از محصوالت فوالد مبارکه باعث ایجاد مزیت رقابتی برای این 
شرکت شده است یا خیر اظهار کرد: قطعا همینطور است. 
در ایران هیچ شرکتی قادر به تولید ورق هایی با کیفیت فوالد 
مبارکه نیست و فوالد مبارکه حرف اول را می زند.شایان ذکر 
است شرکت فوالد مبارکه در اردیبهشت ماه سال جاری موفق 
به ثبت رکورد کیفی سازی محصوالت در تاریخ شکل گیری 
این شرکت شد. بر این اساس  همزمان با رشد چشمگیر تولید 
باالترین بازده کیفی محصوالت  در نواحی فوالد سازی، نورد 
گرم، نورد سرد و فوالد سبا به دست آمد که منجر به کسب 
رکورد ۹۱% در کل شرکت و بهبود ۲% نسبت به سال قبل شد 

که در شرکت فوالد مبارکه رکورد محسوب می شود.

عناوین روزهای هفته مدیریت مصرف 
بهینه آب سال ۱4۰۰ اعالم شد

شرکت  مردمی  ارتباطات  و  عمومی  روابط  دفتر  سوی  از 
مهندسی آب وفاضالب کشور، عناوین روزهای هفته مدیریت 
مصرف بهینه آب در سال جاری اعالم شد. مدیر روابط عمومی 
و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان 
این که هفته اول تیرماه، هفته مدیریت مصرف بهینه آب و برق، 
نام گذاری شده است، اعالم کرد: روز یکم تیرماه تحت عنوان 
مدیریت مصرف آب، برق و خانواده است که این عنوان  با هدف  
فراهم کردن زمینه مشارکت خانواده ها در مدیریت مصرف و 
افزایش نقش زنان در اصالح الگوی مصرف انتخاب شده است. 
مهرداد خورسندی، روز دوم هفته صرفه جویی را مدیریت 
مصرف آب و برق ، افکار عمومی و رسانه خواند و بیان داشت: 
هدف از نام گذاری روز دوم تیرماه استفاده گسترده تر از ظرفیت 
وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی به منظور افزایش 
آگاهی عمومی و باالبردن سطح دانش مصرف کنندگان آب 
هفته صرفه  روز سوم  است.وی  منابع  محدودیت  به  نسبت 
سازمان های  صنعت،  برق،  و  آب  مصرف  مدیریت  را  جویی 
عمومی و موسسات خصوصی اعالم کرد و خاطر نشان ساخت: 
این روز با هدف تبیین نقش تولیدکنندگان تجهیزات کاهنده 
مصرف در توسعه فناوری های کاهنده مصارف آب و انرژی، 
تشریح ضرورت توسعه صنایع و بهره  برداری از معادن متناسب 
با ظرفیت های منابع آبی و انرژی کشور و تبیین نقش سازمان ها 
و موسسات در اعمال رویه های صحیح مصرف آب و انرژی در 
تاسیسات و ساختمان و غیره نام گذاری شده است. خورسندی 
عنوان روز چهارم هفته صرفه جویی را مدیریت مصرف آب و 
برق و آموزه های دینی  اعالم کرد و خاطر نشان ساخت: هدف 
از نام گذاری  تبیین اهمیت صحیح مصرف کردن و پرهیز از اسراف 
از منظر تعالیم دینی و معرفی شیوه های صحیح مصرف با اتکا 
به تعالیم دینی است.وی روز پنجم را مدیریت مصرف آب و 
برق ، خدمات شهری و روستایی و جلب مشارکت های مردمی 
و خیرین دانست و تصریح کرد: تشویق و ترغیب دستگاه های 
خدمات رسان شهری و روستایی به کاهش مصارف آب و انرژی،  
تشویق و ترغیب مردم و خیرین برای سرمایه گذاری به منظور 
توسعه و بهبود زیرساخت های تولید و انتقال و توزیع آب و 
انرژی و جلب مشارکت صنایع و صاحبان منابع مالی در انجام 
برنامه  اجرای  با  انرژی  و  آب  حوزه  در  اجتماعی  مسئولیت 
های فرهنگ سازی از اهداف نام گذاری این روز بوده است.

خورسندی  با اشاره به این که عنوان روز ششم هفته صرفه 
جویی مدیریت مصرف آب و برق غذا، منابع طبیعی و حفظ محیط 
زیست است، افزود: تشریح نقش آب و انرژی در امنیت غذایی، 
تشریح نقش منابع طبیعی در توسعه اقتصادی جوامع و ضرورت 
حفظ محیط زیست برای بقا و تداوم تمدن بشری و تشریح نقش 
اجرای طرح های جمع آوری و تصفیه بهداشتی فاضالب و 
همچنین بازچرخانی آب در حفظ و ارتقای کیفیت منابع آبی 
از اهداف نام گذاری این روز است.مدیر روابط عمومی و آموزش 
آبفای استان اصفهان، مدیریت مصرف آب و برق،  همگانی 
اقتصاد و حقوق شهروندی را شعار روز هفتم در هفته صرفه 
جویی اعالم کرد و بیان داشت: این نام گذاری با هدف تشریح 
ارزش اقتصادی آب و برق،  تشریح نقش و ارزش اقتصادی کاهش 
مصرف در حفظ منابع و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و 
لزوم رعایت قانون از سوي همگان و اطالع رساني در خصوص انواع 

جرایم و تخلفات در بخش آب و برق انجام شده است. 

اردشیر مطهری به عنوان رئیس مجمع 
نمایندگان استان سمنان انتخاب شد

با  آرادان  و  انتخابیه گرمسار  نماینده حوزه  اردشیر مطهری 
رای نمایندگان حوزه های انتخابیه چهارگانه استان در مجلس 
سمنان  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس  عنوان  به  یازدهم 
انتخاب شد. تنظیم روابط نمایندگان استان با استاندار و مدیران 
کل و ایجاد هماهنگی الزم میان ۲ قوه مقننه و مجریه در 
استان در باالترین سطح،تبادل نظر با دیگر نمایندگان استان 
در زمینه توسعه و پیشرفت، شرکت در شورای اداری استان و 
بررسی اولویت های استان بر مبنای شاخص های تعریف شده 
در قوانین کشور از جمله وظایف اردشیر مطهری به عنوان 
رئیس مجمع نمایندگان استان خواهد بود.استان سمنان در 
مجلس یازدهم شورای اسالمی دارای چهار نماینده است.عباس 
گلرو نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه، 
علی اصغر خانی نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی 
و علی اکبر علیزاده نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس 

شورای اسالمی هستند.

همزمان با سالگرد پیوستن مجتمع فوالد سبا به شرکت 
فوالد مبارکه عنوان شد: 
افزایش ظرفیت تولید

 در سال ۱4۰۰ به۱.6 میلیون تن 
مصطفی عطایی پور، مدیر مجتمع فوالد سبا، در گرامیداشت 
سالروز واگذاری مجتمع فوالد سبا به شرکت فوالد مبارکه 
ضمن تبریک به همکاران و شرکت فوالد مبارکه یادآور شد: 
مجتمع فوالد سبا در تاریخ ۲۸/۰۳/۱۳۸۵ با هدف افزایش 
تولید ورق های فوالدی در کشور به شرکت فوالد مبارکه واگذار 
شد. وی تصریح کرد: ظرفیت این مجتمع ۷۰۰ هزار تن در 
سال تعریف شده بود که با توانمندی مدیران، کارشناسان و 
مردان پرتالش شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا و با 
انتقال دانش فنی، تکنولوژی های موردنظر،  اجرای طرح های 
توسعه و انجام اصالحات موردنیاز در طول چند سال به ظرفیت 
۱.4 میلیون تن رسید. مدیر مجتمع فوالد سبا افزود: به منظور 
افزایش و تکمیل زنجیره تولید و پشتیبانی از آن، پروژه های 
بزرگی در فوالد سبا در سال های گذشته به بهره برداری رسیده 
واحد  راه اندازی  است:  این شرح  به  از آن ها  برخی  است که 
مگامدول شهید شهبازی با ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون تن آهن 
اسفنجی در سال؛ واحد اکسیژن سبا شامل دو پلنت ۱۰ هزار 
متر مکعب بر ساعت تولید گاز اکسیژن و سایر گازهای صنعتی؛ 
راه اندازی توسعه پست 4۰۰ سبا؛ راه اندازی طرح توسعه خط 
دوم فوالدسازی و ریخته گری؛ راه اندازی نیروگاه CHP سبا با 
ظرفیت ۲۸ مگاوات؛ راه اندازی تصفیه خانه آب سبا با ظرفیت 
۲۱۰۰ مترمکعب بر ساعت و تصفیه خانه پساب با ظرفیت ۷۵۰ 

مترمکعب بر ساعت؛ راه اندازی و بهره برداری از راه آهن سبا.
مجتمع فوالد سبا با داشتن نیروی مجرب و کارآمد توانسته با 
بومی سازی تجهیزات باعث جلوگیری از خروج منابع ارزی شود 
و همچنین با دست یابی به رکوردهای تولید ساالنه کویل نورد 
گرم و تولید ساالنه آهن اسفنجی باعث افتخار و غرور صنعت 

فوالد کشور گردیده است.
 مجتمع فوالد سبا در بخش انرژی و سیاالت نیز با برنامه ریزی 
توانسته است مصارف انرژی را مدیریت کند و کمک شایانی به 
صنایع برق، آب و گاز نماید و با بازچرخانی پساب های صنعتی 
رکورد بی سابقه ای در سطح بین المللی در کاهش مصرف آب 
خام برجای گذارد.مجتمع فوالد سبا با افزایش مساحت فضای 
سبز در سطح مجتمع و اجرای پروژه ای محیط زیستی در 
کرد:  خاطرنشان  است.عطایی پور  پیش قدم  آلودگی  کاهش 
در راستای افزایش تولید مجتمع فوالد سبا در سال ۱4۰۰ 
واحدهای  توسعه  طرح های  ادامه  و  اصالحات  و  اقدامات  با 
ریخته گری و نورد گرم، ظرفیت این مجتمع به ۱.۶ میلیون تن 
در سال ارتقا خواهد یافت و با رهنمودهای مهندس عظیمیان 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه برای رسیدن به ظرفیت ۲ 

میلیون تن در سال، در حال بررسی و اقدام است.

برگزاری انتخابات بدون هیچ مشکل 
ارتباط مخابراتی در استان گلستان

گرگان- سمیه میرزاعلی/ با زیرساختهای مناسب مخابراتی  در 
استان گلستان ، انتخابات بدون هیچ مشکل ارتباطی برگزارشد. 
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان ، دکتر 
غالمعلی شهمرادی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه 
توسعه زیرساختهای مناسب مخابراتی در ایام انتخابات گفت 
: فعالیتهای الزم جهت تامین ارتباطات پایدار انجام شده و با 
همکاری بعمل آمده با کمیته فناوری اطالعات انتخابات ، مستقر 
در استانداری هیچ مشکل ناشی از نقصان در ارتباطات مخابراتی در 
روز انتخابات  مشاهده نشده است . وی با تاکید بر اینکه با برگزاری 
جلسات متعدد بین استانداری و مخابرات منطقه گلستان و 
بررسی تمامی شعب  در کمیته فنآوری اطالعات استانداری ،  
آنتن دهی تمامی شعب توسط نمایندگان فرمانداری، کارشناسان 
مخابرات و دیگر عوامل اجرایی در چندین نوبت تایید شده 
است.مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اینکه ارتباطات 
تمامی تجهیزات مخابراتی در روز ۲۸ خرداد و روز انتخابات نرمال 
بوده است تاکید کرد اختاللی در سیستم آنتن دهی شعب وجود 
نداشته است و اختالالت پیش آمده مربوط به دستگاه احراز 

هویت و سرور وزارت کشور بوده است. 

سه نقطه مرزی استان گلستان به اینترنت 
پرسرعت 4G مجهز شد

گرگان- سمیه میرزاعلی / شهرستان گنبد در سه نقطه مرزی 
به اینترنت پرسرعت مجهز شده است . به گزارش اداره روابط 
عمومی مخابرات منطقه گلستان ، مهندس حیدر خسروی با 
اعالم این خبر گفت : نقاط مرزی دماغ ، نارلی داغ و آی تمر 
با تجهیز به اینترنت 4G همراه اول می توانند ارتباطات سیار 
با کیفیت تر را تجربه نمایند. وی با اشاره به اینکه در مرکز 
دماغ شبکه کابل مسی وجود نداشته و امکان برقراری ارتباطات 
مخابراتی در این منطقه برای مردم میسر نبوده لذا با راه اندازی 
اینترنت پرسرعت همراه اول در این منطقه ، مردم می توانند 
بدون هیچ محدودیتی از سرویس اینترنت بهره مند باشند.  
ارائه  براینکه  تاکید  با  گنبد  شهرستان  مخابرات  اداره  مدیر 
خدمات و سرویسها در نقاط محروم و روستایی با عزم جدی 
انجام می شود گفت : منطقه محروم داشلی برون جزء نقاطی 
است که در برنامه های ارتباط رسانی مخابرات شهرستان گنبد 
قرارداشته و برآنیم تا بهترین امکانات را در اختیار مردم قرار 
 USO دهیم .الزم به یادآوری است پروژه مذکور در قالب طرح

ابالغی از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجرا شده است .

نخستین پرواز مستقیم یاسوج به مشهد
 ۱۵ تیرماه برقرار می شود

مدیر فرودگاه یاسوج گفت: با برنامه ریزی و هماهنگی های 
صورت گرفته با شرکت هواپیمایی پارس ایر، پرواز یاسوج - 
مشهد از روز سه شنبه ۱۵ تیرماه ۱4۰۰ برقرار می شود. عنایت 
انصاری فرد اظهار داشت: این پرواز با هواپیمای CRJ ۲۰۰ به 
ظرفیت ۵۰ نفر انجام می شود.وی افزود: این پرواز روزهای سه 
شنبه از یاسوج ساعت هشت صبح و از مشهد ساعت ۱۰ و 4۵ 
دقیقه و روزهای جمعه از یاسوج ساعت هشت و ۳۰ دقیقه و 
از مشهد ساعت ۱۱ صبح انجام می شود.مدیر فرودگاه یاسوج 
بیان کرد: برای کاهش هزینه سفر و رفاه حال مردم کهگیلویه 
و بویراحمد و استمرار این پرواز، با همکاری یکی از بانک های 
این استان سه میلیون تومان وام قرض الحسنه به زائرانی که 
از طریق این پرواز عازم مشهد مقدس شوند پرداخت می شود.

ایران  گاز  انتقال  شرکت  مدیرعامل 
سابق  مدیر  معارفه  و  تکریم  آیین  در 
و سرپرست جدید منطقه ۹ عملیات 
فوق،  مطلب  بیان  ضمن  گاز،  انتقال 
افزود: ارزشمندترین و مهم ترین رکن 
انسانی آن سازمان  هر سازمان، منابع 
از  به کارگیری  و  استفاده  با  است که 
ضعف  توان  می  آنان،  های  توانمندی 
بیرونی یک  های درونی و تهدیدهای 

سازمان را برطرف کرد.
از  ادامه،  در  جمشیدی دانا  مهدی 
اعتماد شرکت ملی گاز ایران به مدیران 
مناطق انتقال گاز ابراز خرسندی کرد 
دومین  بیگلریان  مقدم  شد:  یادآور  و 
مدیر از شرکت انتقال گاز بوده که برای 
استانی  گازهای  مجموعه  در  مدیریت 
انتخاب می شود و این امر نشان دهنده 
اعتماد شرکت ملی گاز به شرکت انتقال 

گاز ایران است.
وی با آرزوی موفقیت برای بیگلریان 
با  وی  کرد:  بیان  جدید  سمت  در 
منطقه  در  که  مدیریتی  تجربه های 
کرده،  گاز  کسب  انتقال  عملیات   ۹
سفیر خوبی برای شرکت گاز استان 

مازندران خواهد بود.
ایران  گاز  انتقال  شرکت  مدیرعامل 
محی الدین  به  تبریک  با  ادامه،  در 
مفخمی سرپرست منطقه ۹ عملیات 
به  توانمند،  را فردی  انتقال گاز، وی 
خصوص در بخش خطوط لوله عنوان 
بتوانیم  که  امیدواریم  افزود:  و  کرد 
و  تالش  و  متعال  خداوند  توفیق  با 
اهداف  تحقق  راستای  در  کوشش، 
شرکت انتقال گاز ایران بیش از پیش 

موفق و سربلند باشیم.
سابق  مدیر  بیگلریان  مقدم  همچنین 

این  در  گاز  انتقال  عملیات  منطقه ۹ 
همه  از  تشکر  و  قدردانی  با  مراسم 
تالش  با  شد:  یادآور  منطقه  همکاران 
همکاران شایسته، پرتالش و همراه در 
منطقه ۹ با کارکرد مطلوب در سال های 
در  فشار  افت  یا  و  قطعی  هیچ  اخیر، 
شمالی  استان های  خانگی  مصارف 
بوجود نیامد و این امر جای افتخار و 

قدردانی دارد.
وی به اقدامات منطقه برای آمادگی 
همچنین  و  رامسر  و  رشت  ایستگاه 
اجرای خط سوم قطعه نور- کالرآباد 

گفت:  و  کرد  اشاره  جاری  سال  در 
نگاه من به مسئولیت نگاه امانت داری 
با  تا  بوده  این  تالشم  تمام  و  بود 
در  منطقه  همکاران  خوب  همراهی 
نسبی  موفقیت  از  مسئولیت ها  انجام 

برخوردار باشم.
در ادامه، محی الدین مفخمی سرپرست 
منطقه ۹ عملیات انتقال گاز بیان کرد: 
این اتفاق را برای خود افتخاری می دانم 
و امیدوارم با همراهی همکاران تجربیات 
خود را در راستای تحقق انتقال پاک، 
ایمن، پایدار و بهره  ور گاز طبیعی به 

اجرا درآورم.
خوب  اقدامات  به  پایان،  در  مفخمی 
اشاره  اخیر  سال های  در   ۹ منطقه 
دامغان،  خط  احداث  افزود:  و  کرد 
از طرح های  یکی  نکا  کیاسر، ساری، 
پایداری شبکه  تاثیرگذار در  و  خوب 
گاز در استان های شمالی بوده و امید 
است با تالش  همه همکاران، حمایت 
پژوهشگران  تجربیات  ارشد،  مدیران 
منابع  به  توجه  و  صنتعگران  و 
انجام  تیمی،  کار  ترویج  و  سازمانی 

چنین پروژه های مهمی تداوم یابد.

حقوق  احیای  گفت:  قزوین  دادستان 
عامه، صیانت از منابع آبی و اراضی ملی 
و باغستان سنتی در اولویت برنامه های 

دستگاه قضایی استان قرار دارد. 
قزوین؛  از  برنا  خبرگزاری  گزارش  به 
خبرنگاران  جمع  در  قاسمی  محمد 
روز  که  استان  گروهی  های  رسانه 
دوشنبه در محل دادگستری برگزار شد 
اظهار داشت: احیای حقوق عامه از مهم 
 ترین وظایف دستگاه قضایی است که 
دستورالعمل آن تدوین و ابالغ شده و 
در کنار آن در پیشگیری از وقوع جرم 
و حقوق عامه تاکنون اقدامات مستمر 
انجام  قزوین  استان  در  ارزشمندی  و 
افزود:  وی  است.  بوده  موفق  که  شده 
رفع تصرف از منابع طبیعی، جلوگیری 
از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، رفع 
از  تصرف از حریم رودخانه ها، صیانت 
باغستان سنتی و منابع طبیعی به عنوان 
حقوق عامه در دستور کار دستگاه قضا 

قرار داشته است.
خصوص  در  داشت:  اظهار  قاسمی 
سایت پسماند محمدآباد که مشکالت 

پیمانکار  از  ید  خلع  با  داشت  زیادی 
مدیریت  به  قادر  که  سابق  مجری  و 
و  توانستیم  نبود  مجموعه  مناسب 
شهرداری  به  مجدداً  را  آن  مدیریت 
قرار  راستا  این  در  و  کنیم  واگذار 
است لندفیل جدیدی در این سایت 
شود.دادستان  اندازی  راه  و  نصب 
اجرای  حوزه  در  شد:  یادآور  قزوین 
اندازه  به  اراضی  کاربری  قانون حفظ 
اقدامات پیشگیرانه  ۱۰ سال گذشته 
با  کرد:  بیان  است.وی  شده  انجام 
توجه به کاهش منابع آبی در استان 
و ضرورت مدیریت بهینه آب موضوع 
نصب کنتورهای هوشمند در چاههای 
کشاورزی و انسداد چاه های غیرمجاز 
در دستور کار قرار گرفته و توانسته از 

هدر رفت منابع آبی جلوگیری کند.
دادستان قزوین در خصوص جابجایی 
زندان  گفت:  نیز  چوبیندر  زندان 
چوبیندر در سال های گذشته و زمانی 
احداث شده بود که چوبیندر یک روستا 
بود و زندان نیز در محدوده سکونتگاهی 
قرار نداشت اما امروز با توسعه شهرها 

متاسفانه زندان در داخل شهر قرار دارد 
و برای مردم مشکل ساز شده است.

وی گفت: جابجایی زندان مصوب شده 
دارد  سنگینی  بسیار  چونهزینه  اما  
ممکن است سالها به طول بیانجامد اما 

در کوتاه مدت طرحی داده شده 
تا ورودی آن از داخل منطقه چوبیندر 
تغییر کند  که این طرح نیز به دلیل 
داشتن معارضین محلی کمی با تاخیر 
با  می کنیم  تالش  اما  شده  مواجه 
جابجایی درب ورودی زندان بخشی از 

مشکالت حل شود.
قاسمی در خصوص تخلف انتخاباتی در 
استان هم اظهاراشت: متاسفانه قانون 
انتخابات متعدد است و یک عمل گاهی 
مصداق مجرمان دار و یک جا با سکوت 
قانون مواجه شده و چون مجازات سبک 

دیده شده ، دست ما را بسته است.
وی اضافه کرد: انتظار داریم در مجلس 
یازدهم این ایراد جبران شده و با اصالح 
انتخابات بتوانیم در مواقع لزوم  قانون 
برخورد منطقی و جدی تری با تخلف 

انتخاباتی داشته باشیم.

تشکیل ۳۲ پرونده تخلف انتخاباتی در 
قزوین  وی گفت: در برخورد با تخلف در 
زمان انتخابات جدی بودیم و برخی از 
کاندیداها را نیز به علت تخلف انتخاباتی 
بازداشت کردیم و در حال رسیدگی به 

موارد مطرح شده هستیم.
دادستان قزوین تصریح کرد: ۳۲ پرونده 
تخلف انتخاباتی در قزوین تشکیل شده 
زمان  در  و  است  بررسی  حال  در  و 
تبلیغات انتخابات هم نسبت به برخورد 
بنر  داربست،  نصب  فقره  هزار  یک  با 
تبلیغی که خارج از مقررات بود برخورد 
قانونی صورت گرفت و امروز هم آمادگی 
داریم در صورتی که شهرداری نسبت به 
هر نامزدی که خارج از عرف تبلیغات 
داشته و چهره شهر را نازیبا کرده وارد 
عمل شویم.قاسمی در خصوص تفاوت 
برخی  دستگیری  رسانی  اطالع  در 
قرار  اظهارداشت:  شهری  مسئوالن 
مستندات  تا  را  دستگیری  هر  نیست 
کنیم  ای  رسانه  نشده  کامل  پرونده 
اما اگر الزم بود این کار توسط روابط 
عمومی دستگاه قضایی انجام می شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: 
در راستای کاهش آمار زندانیان ضمن 
استفاده از طرح های جایگزین حبس، 
تعداد 4۷۲ نفر نیز از پابند الکترونیکی 
نوراهلل  االسالم  حجت  کردند.  استفاده 
قدرتی در جمع خبرنگاران رسانه های 
گروهی استان که در محل سالن کنفرانس 
دادگستری قزوین برگزار شد با تقدیر از 
حضور مردم در انتخابات اظهارداشت: 
امپراتوری رسانه ای دشمن همه امکانات 
خود را به کار گرفت تا نگذارند حضور 
باشکوهی در این دوره از انتخابات صورت 
گیرد اما با درایت مردم شکست خوردند.

وی افزود: بسیاری از کشورهای اروپایی 
علیرغم ظاهر زیبا و اقتصادی و قدرتمند 
اما همچنان زیر سلطه استعمارگران قرار 
در  اروپایی  کشورهای  حتی  و  دارند 
تصمیم گیری زیر سیطره دیگرانند.رئیس 
کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: 
در چهار دهه گذشته اقدامات خوبی در 
عرصه های مختلف انجام شده اما انقالب 
به ما هویت داد و باور کردیم که می توانیم 
در مقابل ارقدرتها بایستیم و از حق خود 

دفاع کنیم.
نگاه سیاسی بر سایر امور غالب بوده است

طول  در  متاسفانه  کرد:  بیان  وی 
همه دولتها یک نگاه سیاسی در اجرا 
حاکم بوده و این رویکرد موجب شده 
عملکردها زیر سایه سیاست کم رنگ 
و یا پر رنگ شود و همه ظرفیت ها به 
در  و  نشده  داده  سوق  سمت خدمت 

بخش اقتصاد دچار خسران شویم. 
تغییر در اجرا نیازمند حضور مردم است

در  ما  حال  هر  به  کرد:  اضافه  قدرتی 
و تحول  تغییر  نیازمند  هر چند سال 

در سیاست ها، مدیریت ها، رویکردها 
هستیم و این تغییر بدون حضور مردم 
نمی شود  انتخابات محقق  در صحنه 
و اگر مردم نخواهند کاری نمی شود.

قزوین  استان  دادگستری  کل  رئیس 
بیان کرد: در ۲۸ خرداد مردم بار دیگر به 
صحنه آمدند و در تعیین رئیس جمهور 
وارد میدان شدند و  و منتخبان شورا 
نقشه مستکبران را خنثی کردند و بدون 
تردید مهمترین پیروز انتخابات فقط» 
با اشاره به کاهش  مردم« هستند.وی 
میزان مشارکت نسبت به دوره های قبل 
گفت: به هر حال با وجود ویروس کرونا 
و مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم و 
عملکرد ضعیف برخی مدیران کاهش 
مشارکت طبیعی است اما باید اذعان کرد 
در اکثر کشورهای مدعی دموکراسی و 
اروپایی همواره میزان مشارکت 4۰ تا 
۶۰ درصد است و با درنظر گرفتن همه 
عوامل باید این حضور را قابل توجه و 

ارزشمند بدانیم.
رسانه ها همراه دولت باشند/ منتقد 

سازنده باشید
قدرتی در ادامه به نقش رسانه ها در 

اشاره  مسئوالن  به  مشکالت  انعکاس 
کرد و گفت: رسانه ها باید چشم بینا، 
باشند  مردم  زبان گویای  گوش شنوا، 
و با بیان مشکالت و چالش ها و نقد 
سازنده در واقع کمک دولت باشند تا 
مشکالت سریعتر حل شود و امیدواریم 
رئیس جمهور هم به وعده های خود 

عمل کند.
آزادسازی 3۴ هکتار حریم رودخانه ها

قزوین  استان  دادگستری  رئیس کل 
خبرداد  هم  عامه  حقوق  از  دفاع  از 
باغستان،  از  صیانت  اظهارداشت:  و 
تغییر  از  پیشگیری  و  طبیعی  منابع 
کاربری غیر مجاز اراضی، آزاد سازی 
از  ها  رودخانه  شده  تعرض  حریم 
است  قضایی  دستگاه  رویکردهای 
شود.قدرتی  می  دنبال  جدیت  با  که 
از  هکتار   ۳4 آزادسازی  کرد:  بیان 
حریم رودخانه ها، ۳۶ هکتار الیروبی، 
ساماندهی سایت پسماند محمدآباد، 

از کارهای انجام شده است.
شوراهای حل اختالف به سمت احکام 

سازشی حرکت خواهند کرد
وی در خصوص فعالیت شوراهای حل 

شعب  این  احکام  گفت:  نیز  اختالف 
در بخش های »سازشی« و »حکمی« 
است اما باید همه احکام و فعالیتها فقط 

در مسیر صلح و سازش باشد.
قزوین  استان  دادگستری  کل  رئیس 
پرونده  میزان  سال ۹۸  در  کرد:  بیان 
سال  در  و  درصد   ۲۸ سازشی  های 
گذشته این تعداد به ۳4 درصد رسید 
که باید تالش کنیم همه پرونده ها به 
صلح برسد.وی از فعالیت ۱۰۷ شعبه 
و  استان هم خبرداد  در  اختالف  حل 
اظهارداشت: ۳۳ شعبه صلح و سازش و 
۷۷ شعبه حکمی است و بیش از ۸۵۰ 

نفر در این شعب فعالیت می کنند.
۷ پرونده قتل مصالحه شد

برای  اوقات  گاهی  کرد:  اضافه  قدرتی 
الزم  زیادی  زمان  شاکیان  نظر  جلب 
است اما در سال قبل ۷ فقره پرونده قتل 
از قصاص به دیه تغییر کرد و با سازش 
توانستیم این موارد را به مصالحه برسانیم.   

استفاده از ۴۷۲ پابند الکترونیک
قزوین  استان  دادگستری  رئیس کل 
آمار  کاهش  برای  گفت:  ادامه  در 
مجازات  از  استفاده  ضمن  زندانیان 
هم  الکترونیک  پابند  از  جایگزین 
در  اظهارداشت:  کردیم.وی  استفاده 
مدت 4 سال گذشته 4۷۲ نفر از پابند 
زندان  از  و  استفاده کرده  الکترونیک 
 ۱۳۲ حاضر  حال  در  و  شدند  خارج 
جمع  از  پابند  از  استفاده  با  زندانی 
آمار محبوسان استان خارج شده اند.

قدرتی با تقدیر از تالش رسانه ها در 
اطالع رسانی و جلب مشارکت مردم 
های  آسیب  کاهش  در  را  آنها  نقش 

اجتماعی موثر و انکار ناپذیر دانست.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران:

 مشارکت و تعامل در کار، نقش مهمی در افزایش بهره وری سازمان دارد

دادستان قزوین: 

احیای حقوق عامه در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد

رئیس کل دادگستری استان قزوین: 

4۷2 نفر از پابند الکترونیک در استان قزوین استفاده کردند

استان ها 



اخبار کوتاه اخبار کوتاه

کشف ۳۰۰ هزار کیلوگرم موادمخدر
 در کشور در بهار امسال

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از کشف ۵۵۰۰ کیلوگرم 
مخدر شیشه در ماموریت های پلیس طی سه ماهه اول سال 
خبر داد. سردار مجید کریمی در نشست خبری که در ستاد 
مرکزی ناجا برگزار شد، گفت: از ابتدای امسال تا پایان خردادماه 
۳۰۰ هزار کیلوگرم موادمخدر معادل ۳۰۰ تن در سراسر کشور 

کشف و ضبط شده است.
وی با بیان اینکه مبارزه با موادمخدر شیشه یکی از اولویت های 
پلیس مبارزه با موادمخدر در سال ۱4۰۰ است، گفت: امسال 
و طی سه ماه نخست سال ۵۵۰۰ کیلوگرم مخدر شیشه که 

عمدتا در افغانستان تولید شده بود، کشف وضبط شده است.

وضعیت متفاوت کرونا در استان های جنوبی 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه تاخیر در 
تززیق ُدز دوم واکسن کرونا قابل قبول بوده است، گفت: 
تزریق  آغاز  همچنین  و  واکسن  جدید  محموله  توزیع  با 
واکسیناسیون  برای  برنامه ها  برکت  کووایران  واکسن 

ادامه می یابد. 
دکتر جلیل کوهپایه زاده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
در حال حاضر میزان پذیرش بیماران کرونا نسبت به ترخیص 
شدگان کمتر است، گفت: البته هنوز هم مراجعات سرپایی به 
بیمارستان ها و مراکز جامع خدمات سالمت وجود دارد و در 
شیب نزولی پیک چهارم هستیم ولی امیدواریم با رعایت های 

مردم کمتر نگران پیک های بعدی باشیم.
توجه  با  گفت:  نیز  کرونا  علیه  واکسیناسیون  درباره  وی 
ما  شد،  خواهد  توزیع  هفته  این  مجددا  واکسن  اینکه  به 
گروه های سنی اعالم شده را به سرعت واکسینه می کنیم. 
تاخیرهای صورت گرفته در تزریق واکسن قابل قبول بوده 
می تواند  تاخیر  برای  را  معقول  مدتی  واکسنی  هر  است. 
بپذیرد و با توجه به نوع واکسن هایی که ما تزریق کردیم 
توزیع  با  ان شاءهلل  داریم.  دوم  ُدز  تزریق  برای  زمان  هنوز 
محموله جدید واکسن و آغاز تزریق واکسن کووایران برکت، 

برنامه های خود را ادامه می دهیم.
کوهپایه زاده درباره پیش بینی از وضعیت کرونا در روزهای 
آتی با توجه به برخی تجمعات در روزهای گذشته، اظهار 
با توجه تمهیداتی که اندیشیده شده بود پیش بینی  کرد: 
سطح  در  که  گزارشاتی  باشیم.  داشته  نباید  دیگری  موج 
ملی هم واصل شد حکایت از انجام مراقبت های بهداشتی 
در اغلب شعب اخذ رای داشت اما مناطقی که ازدحام شکل 
پیش بینی  دارد.  وجود  هم  رخداد  افزایش  امکان  گرفته 

خیلی سخت است و باید به رفتار ویروس هم نگاه کنیم.
وی افزود: بیشتر نگرانی ما بر ویروس جهش یافته هندی 
در  مواردی  حتی  و  کشور  جنوبی  مناطق  در  که  است 
جنوبی  آفریقای  جهش  است.  شده  مشاهده  هم  پایتخت 
هم در کشور ما چندان گسترش نداشته است.  در صورت 
بروز پیک پنجم، بیشترین احتمال بروز پیک با نوع جهش 
یافته است که ایمنی جامعه هم ممکن است نسبت به آن 
متفاوت باشد و یا واکسیناسیون به شکل کامل در مقابل 
آن اثر نداشته باشد. البته پیش بینی محققان این است که 
افرادی که واکسینه شدند کمتر مبتال شوند ولی هر جهشی 
حال  در  باشد.  ویروس  گسترش  برای  خطر  یک  می تواند 
حاضر استان تهران را در معرض خطر نمی بینیم اما در کل 
کشور بویژه استان های جنوبی وضعیت متفاوت است و باید 

مراقب باشیم.
ابراز  با  حال  عین  در  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
نگرانی از سفرها در تابستان، ادامه داد: با اتمام امتحانات 
کنکور  به  نزدیکی  و  سفرها  برخی  آغاز  دانش آموزان، 
سراسری، تحرکات اجتماعی افزایش می یابد که خود عاملی 
تهدید آمیز برای گسترش بیماری است و ما بیشتر نگران 

انتقال ویروس می شویم.
تمهیدات  گفت:  نیز  سراسری  کنکور  برگزاری  درباره  وی 
الزم برای برگزاری کنکور اندیشیده شده است و همکاران 
ما با کمک سازمان سنجش مراکز و حوزه های امتحانی را 
آماده می کنند تا فاصله گذاری مناسب و رعایت پروتکل ها 

صورت گیرد و کنکور را به خوبی مدیریت کنیم.

هشدار پلیس نسبت به مصرف قرص های 
الغری برند گلوریا و سیگارهای الکترونیک

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا نسبت به عوارض مصرف 
قرص های الغری برند گلوریا و سیگارهای الکترونیک با روغن 

حشیش هشدار داد. 
حاشیه  در  کریمی  مجید  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
گفت:  شد،  برگزار  ناجا  ستاد  در  که  خبری  نشست 
میان  در  نیز  طرفدارانی  که  الغری  قرص های  متاسفانه 
برای  ناپذیری  جبران  عوارض  دارد  جوانان  و  زنان 
نام  به  برندی  میان  این  در  دارد.  درپی  مصرف کنندگان 
مخدر  حاوی  است  الغری  کپسول های  شامل  که  گلوریا 

شیشه تشخیص داده شده است.
سازمان  و  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  اینکه  بیان  با  وی 
تایید  را  کپسول ها  این  در  شیشه  وجود  غذاودارو 
زنانه،  آرایشگاه های  در  قرص ها  این  گفت:  است،  کرده 
 ... و  ماهواره ای  تبلیغات  ورزشی،  باشگاه های  عطاری ها، 

به فروش می رسد.
کریمی با بیان اینکه این قرص ها به صورت قاچاق وارد 
مصرف  از  مورد  دو  تاکنون  داد:  ادامه  می شود،  کشور 
جنین  سقط  و  کبد  مشکل  دچار  قرص ها  این  کنندگان 
رسمی  شکل  به  که  است  مواردی  این  البته  و  شده اند 

گزارش شده است.
وی افزود: مصرف کنندگان این قرص ها بدون آنکه خودشان 
بدانند دچار اعتیاد شدید به شیشه شده و امکان ترک کردن 

آن برایشان بسیار دشوار خواهد بود.
وی نسبت به سیگارهای الکترونیک نیز هشدار داد و گفت: 
این سیگارها تحت عنوان سیگار ترک موادمخدر و ... نیز عرضه 
این  از  داشتیم مشخص شد  ما  که  بررسی  در  اما  می شود. 
سیگارها برای مصرف گل وحشیش نیز اشتفاده شده وحتی در 

یک مورد ما اسانس های حشیش را کشف کردیم.
وی ادامه داد: این اسانس ها سبب اعتیاد فرد به حشیش شده 
وگاهی افراد با این تصور که سیگار الکترونیکی مصرف می کنند 

ناخواسته به مصرف حشیش معتاد می شوند.

وزارت بهداشت:
زمان مراجعه برای تزریق دوز دوم واکسن 

کووید ۱۹ اعالم می شود
 زمان مراجعه برای تزریق دوز دوم واکسن کووید۱۹ از طریق 
پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به نشانی اینترنتی www.behdasht.gov.ir و همچنین پیامک 
اطالع رسانی می شود.  مرکز روابط عمومی و اطالع  رسانی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطالعیه  ای اعالم  
کرد، افرادی که اولین واکسن کووید ۱۹ را دریافت کرده اند، 
تا قبل از دریافت پیامک و یا اطالعیه رسمی وزارت بهداشت از 
مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی خودداری کنند.  همچنین، 
در این اطالعیه با اشاره به تامین و توزیع واکسن مورد نیاز در 
روزهای اخیر، خاطرنشان شده که تاخیر چند روزه حتی تا 
چند هفته و برای برخی از واکسن ها تا چند ماه، تاثیر منفی در 

اثربخشی و ایمنی زایی واکسن نخواهد داشت.
طی روزهای اخیر برخی شهروندان که پس از تزریق دوز اول 
واکسن کرونا، تزریق دوز دوم آنها به تاخیر افتاده، پرسش های 
را در این خصوص مطرح و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده 
بودند.این درحالیست که دکتر مسعود مردانی عضو ستاد ملی 
مقابله با کرونا در گفت وگو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: تاخیر 
در تزریق دوز دوم واکسن کرونا عارضه ای ایجاد نمی کند، اما 
باید پس از دسترسی به واکسن، دوز دوم حتما تزریق شود.

براساس وزارت بهداشت، تا کنون 4 میلیون و ۳۸4 هزار و 4۵۱ 
نفر دوز اول واکسن کرونا و ۹۱۹ هزار و ۵۵۷ نفر نیز دوز دوم 
را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور 
به ۵ میلیون و ۳۰4 هزار و ۸ دوز رسید.محمدحسن قوسیان 
مقدم سخنگوی جمعیت هالل احمر نیز روز شنبه هفته جاری 
به خبرنگار ایرنا گفت: این جمعیت تاکنون و در چهار مرحله، 
4 میلیون و 4۰۰ هزار دوز واکسن کرونا وارد کشور کرده است 
و به زودی یک میلیون دز دیگر هم وارد می شود.هفته گذشته 
یک میلیون دوز واکس کرونا وارد کشور شد و به گفته مقامات 
هالل احمر قرار است یک میلیون دوز دیگر نیز به کشور برسد.

از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایرنا)اسفند ۹۸( تا کنون ۸۲ 
هزار و ۸۵4 نفر از هموطنان جان خود را از دست داده اند.

مدعی فروش آنالین سواالت کنکور 
دستگیر شد

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: فردی که مدعی دسترسی 
و فروش سواالت کنکور سراسری سال ۱4۰۰ در فضای مجازی 
بود، شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ رامین پاشایی  اظهارکرد: 
بر اساس رصد صورت گرفته در فضای مجازی،  فردی که با 
همدستی همسرش با انجام تبلیغات فریبنده در شبکه های 
اجتماعی اینستاگرام و ایجاد کانال در پیام رسان تلگرام مدعی 
دسترسی و واگذاری سواالت کنکور ۱4۰۰ به متقاضیان بود، 
مورد شناسایی قرار گرفت.معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با 
اشاره به اینکه پس از هماهنگی با مقام قضائی طی یک عملیات 
غافلگیرانه متهمان دستگیر شدند و در مواجهه با ادله جرم به 
بزه انتسابی خود اقرار کردند، گفت: بر اساس تجزیه و تحلیل 
پرونده های قضائی ادوار گذشته، همه ساله با نزدیک شدن به 

ایام کنکور ما شاهد این گونه کالهبرداری ها هستیم.
وی ادامه داد: مجرمان با ترفندهای مختلف از جمله جعل 
و سایر جزئیات شناخته شده  عالی  آموزش  مدیران  هویت 
پس از فریب کاربران و دریافت مبالغ مختلف، دیگر پاسخگوی  
متقاضیان  نخواهند بود و یا با ارسال نمونه سواالت کنکور ادوار 
گذشته  از قربانیان خود کالهبرداری و صدمات مالی و روانی 

شدیدی به متقاضیان وارد می کردند.
از  بیش  اکنون  هم  افزود:  ناجا  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون 
۱۰۰ کارگروه ویژه در پلیس فتا ناجا و رده های استانی و 
شهرستانی کشور درحوزه شناسایی این جرم فعالیت می کنند 
و تاکنون تعدادی صفحه و کانال مجرمانه با موارد مشابه ، 
ضمن اشراف اطالعاتی و پی جویی های فنی مورد شناسایی 
قرار گرفتند و ضمن مسدود سازی، اقدام قضائی علیه متهمان 
در حال پیگیری است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس 
فتا وی ضمن توصیه به کلیه داوطلبان کنکور سال ۱4۰۰  در 
خصوص اینکه » به هیچ عنوان فریب اینگونه تبلیغات دروغین 
را نخورند« ، از خانواده هایشان خواست نظارت بیش تری بر 
عملکرد تحصیلی و سایبری فرزندان خود داشته باشند و در 
سایت  طریق  از  را  موضوع  مشکوک  موارد  مشاهده  صورت 
آدرس www.cyberpolice.ir &nbsp; بخش  به  فتا  پلیس 
گزارشات مردمی  اطالع دهند و یا با شماره تلفن ۹۶۳۸۰ 

جهت رسیدگی هر چه سریع تر تماس بگیرند.

رییس انستیتوپاستور ایران:
مجوز اضطراری واکسن کرونا 

»پاستوکووک« این هفته صادر می شود
رییس انستیتو پاستور ایران گفت: پیش بینی می شود این 
هفته سازمان غذا و دارو پس از بررسی پرونده، مجوز اضطراری 
برای واکسن »پاستوکووک« را صادر کند و این واکسن وارد 
برنامه واکسیناسیون همگانی کووید-۱۹ شود. دکتر علیرضا 
بیگلری گروه دانشگاه و آموزش ایرنا افزود: سازمان غذا و داروی 
کشور با احصای نیازها و بررسی مستندات علمی سازندگان 

واکسن، اقدام به صدور مجوز اضطراری واکسن می کند.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود در کشور، اگر مسئوالن 
نظام سالمت نیاز و اضطرار برای استفاده از واکسن کرونا را 
احساس کنند، اقدام به صدور مجوز اضطراری می کنند، به 
این معنی که تا قبل از تحلیل نهایی نتایج فاز سوم کارآزمایی، 

واکسن وارد واکسیناسیون عمومی می شود.
بیگلری تاکید کرد: براساس روال عادی، پس از اتمام کارآزمایی 
بالینی فاز سوم برای بررسی و تحلیل نتایج اولیه حداقل ۲ ماه 
زمان نیاز دارد، ولی مسئوالن نظام سالمت به دالیلی از جمله 
اضطرار می توانند مجوز استفاده واکسن را زودتر صادر کنند.  

تزریق دوز دوم واکسن »پاستوکووک« به پایان رسیده است
وی ادامه داد: براساس برنامه پیش بینی شده، آخرین گروه از 
داوطلبان وارد این طرح مطالعاتی شده اند. این افراد در شهر 

بابل دوز دوم واکسن خود را دریافت کردند.
بیگلری، تعداد داوطلبان فاز سوم تست بالینی این واکسن را 
۲4 هزار نفر اعالم کرد و گفت: این طرح تحقیقاتی با حضور 
۲4 هزار داوطلب در هشت شهر به اجرا درآمده و تزریق دو دوز 

واکسن به تمام داوطلبان به اتمام رسیده است.

ایالم – بهار قربانی
 بسیاری از مردم به محض مواجه شدن 
با اخبار و گزارش های مربوط به سرقت 
و  پدال  قفل  یاد  به  ناخودآگاه  خودرو، 
فرمان افتاده و بی درنگ خود را در قامت 
شهروند منضبط و قانونمندی می بینند 
که به توصیه های پیشگیرانۀ پلیس برای 
استفاده از چنین تجهیزات بازدارنده ای 
نظر  این صرِف  با وجود  عمل می کند. 
از این که آیا اصوالً چنین تجهیزاتی از 
استانداردهای الزم برخوردار است یا خیر، 
باید گفت سلب فرصت سرقت خودرو از 
سارقان نه فقط با استفاده از قفل پدال و 
فرمان، بلکه با هوشیاری و رعایت مسائل 
موقعیت های  و  شرایط  در  گوناگون 
گوناگون امکان پذیر است؛ به این دلیل که 
سارقان حرفه ای برای رسیدن به هدفشان 
از شیوه ها و ترفندهای بسیار متنوعی بهره 
می گیرند. نکتۀ حائز اهمیت در ارتباط با 
جرائمی نظیر سرقت این است که اگر چه 
به طور کلی قرار گرفتن در معرض سرقت 
ناگوار و دردناک است، اما تأثیر این جرم 
بر مالباختگان، با توجه به میزان، شدت 
و شکل وقوع آن یکسان نیست؛ بسیاری 
از افراد مالباخته، یا دیگر هیچ گاه سارق 
اموالشان را نمی بینند و یا هنگام دستگیری 
توسط پلیس، پس از گذشت مدت زمانی 
نامشخص با وی مواجه می شوند؛ در حالی 
که تجربۀ برخی دیگر از افراد، بسیار تلخ تر 
بوده و به دنبال قرار گرفتن در معرض 
و  خشن  چهرۀ  عنف،  به  سرقت  یک 
تا  زورگیر  افراد  یا  فرد  بی رحمانۀ  رفتار 
می ماند.  باقی  ذهن شان  در  مدت ها 
همچنین افرادی که در پی ساده اندیشی 
و طمع ورزی خود، اموال شان را با افتادن 
در دام یک کالهبردار حرفه ای از دست 
به سادگی نمی توانند خاطرات  داده اند، 
تلخ و آزاردهندۀ مربوط به جزئیات رفتار 
کالهبردار و تحت تأثیر قرار گرفتن در برابر 
را فراموش  او  دروغ ها و چرب زبانی های 
کنند و چه بسا تا سال ها خود را مالمت 
وضعیتی  چنین  در  بنابراین  می کنند؛ 
اقتصادی،  پیامدهای  تحمیل  بر  عالوه 
پیامدهای زیانبار روحی و روانی ناشی از 
عمل مجرمانه نیز بر فرد قربانی تحمیل 
خواهد شد، اینجاست که ارزش و اهمیت 

پیشگیری و تالش و سرمایه گذاری برای 
آن به خوبی عیان می گردد. آن چه مسلم 
است شناخت و آگاهی مردم نسبت به 
شیوه های ارتکاب سرقت و ملزم دانستن 
سارقان،  از  فرصت  سلب  به  خودشان 
را دست کم  امنیت  احساس  و  امنیت 
در این زمینه برای آنها به ارمغان خواهد 
آورد. در این نوشتار با استفاده از تجارب 
و  بسترها  شناخت  بر  مبتنی  پلیسی 
زمینه های وقوع سرقت و بررسی رفتار 
سارقان حرفه ای خودرو، اهم راهکارهای 
مقابل  در  خودرو  سرقت  از  پیشگیری 
دیدگان مالباخته، زورگیری و کالهبرداری 
در معامالت خودرو را به صورت تیتروار 
مطرح می کنیم تا با همکاری و مشارکت 
دست  بتوانیم  گرامی  هم وطنان  شما 
تصرف  از  را  کالهبرداران  و  سارقان 
نامشروع و غیرقانونی بر مهم ترین مال از 

اموال منقول تان کوتاه کنیم.
۲۰ راهکار مهم برای مراقبت از خودرو 

در برابر سارقان و کالهبرداران:
۱. اجتناب از ترک خودرو با موتور روشن 
یا با وجود سوئیچ، حتی در صورت حضور 

اعضاء خانواده به عنوان سرنشین
۲. پرهیز از اعتماد بیجا در واگذاري سوئیچ 
به افراد ناشناس با عناوین مختلف مانند 

امتحان کردن یا تشخیص نقص فنی
به  خودرو  سپردن  از  اجتناب   .۲

تعمیرکاران ناشناس و فاقد مجوز
۳. خودداری از سپردن نصب دزدگیر به 

افراد متفرقه و ناشناس
افراد  به  خودرو  سپردن  از  پرهیز   .4
ناشناس براي خارج کردن از پارکینگ 
یا برطرف  نمودن نقص فني که عمدتاً 

توسط خانم ها صورت می گیرد.
یا  خوراکي   پذیرفتن  از  اجتناب   .۵

نوشیدنی از مسافران ناشناس
۶. هوشیاری در برابر سارقان مسافرنمایی 
که از پوشش  خانوادگي برای جلب اعتماد 

راننده استفاده مي کنند.
۷. اجتناب از تردد در مسیرهای پرت و 
خلوت به پیشنهاد مسافران ناشناس با 

انگیزۀ دریافت کرایۀ بیشتر
حضور  در  خودرو  ترک  از  پرهیز   .۸
مسافر به بهانه هاي مختلف مانند خرید

برداشتن  موتور،  خاموش نمودن   .۹
در  خودرو  درهاي  قفل کردن  و  سوئیچ 
مواقعی مانند بازوبسته کردن درِ پارکینگ، 
سوخت گیری و برطرف نمودن نقص فني

۱۰. تماس با پلیس و یگان های امداد و 
نجات جاده ای به جای توقف، در مواجهه 
با تصادف ها، نزاع ها و صحنه سازی های 

مشکوک به زورگیری خودرو
۱۱. ممانعت از نشستن افراد ناشناس 
پشت فرمان هنگام بروز نقص فنی و نیاز 

به ُهل دادن خودرو
۱۲. هوشیاری در مواجهه با مأمورین 
قالبی که تالش می کنند خودرو را با 
تهدید یا به بهانه های واهی مانند انتقال 

به پارکینگ تصاحب کنند.
افراد  با  تنها  قرار مالقات  از  ۱۳. پرهیز 
فروش  قولنامۀ  تنظیم  براي  ناشناس، 

خودرو
۱4. مطابقت دادن دقیق و کامل بدنه، 
موتور، شاسي، اتاق، رنگ و مدل خودرو 

با اسناد و مدارک آن
۱۵. هوشیاری کامل در هنگام تنظیم 
از  استعالم  و  خودرو  فروش  قولنامه 
کارشناسان و مراجع معتبر برای قیمت گذاری

۱۶. اجتناب از تحویل خودرو و اسناد 
و مدارک آن به خریدار قبل از تسویه 
حساب کامل مالی در دفتر اسناد رسمی

۱۸. اجتناب از خرید خودرو به صورت 
قولنامه ای یا وکالتي و تنظیم سند صرفاً 

در دفتر اسناد رسمی
۱۹. اجتناب نمودن از انجام معامله با 
دالالن در مراکز غیرمعتبر مانند دفاتر 

مشاور امالک
۲۰. انجام استعالم های الزم از کارشناسان 

فنی و انتظامی قبل از خرید خودرو
مشارکت  و  همگانی  آموزش  اداره 
انتظامی  اجتماعی  معاونت  عمومی 
استان ایالم رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران اعالم کرد؛
ورود 4۰ هزار دوز واکسن کرونا به مازندران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
واکسیناسیون  دوم  مرحله  گفت: 
سالمندان با ورود 4۰ هزار دوز واکسن 

کرونا در مازندران آغاز شد.
سیدعباس موسوی در جمع خبرنگاران 
واکسیناسیون  دوم  مرحله  کرد:  اظهار 
سالمندان در استان از سه شنبه آغاز شد.

افرادی  با  اولویت  افزود:  موسوی 
است که دوز اول را دریافت کردند تا 

واکسیناسیونء این گروه تکمیل شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
این  در  شده  وارد  واکسن های  گفت: 
مرحله با واکسن های قبلی هیچ تفاوتی 

ندارد و از نوع سینوفارم است.
موسوی افزود: برای تزریق مرحله دوم 
واکسیناسیون کرونا امروز 4۰ هزار دوز 

واکسن سینوفارم وارد مازندران شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
تعداد  گذشته  ساعت   ۲4 طی  گفت: 
۶۳ بیمار مشکوک به کرونا بر اساس 
بیمارستان های  در  بالینی  تشخیص 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  تحت 
مازندران در سطح استان بستری شدند.

تعداد ۶۳  افزود: طی همین مدت  وی 
از  شده،  بستری  مشکوک  افراد  از  نفر 
بیمارستان ها مرخص شدند و  تکمیل روند 
درمانی خود را در منزل ادامه خواهند داد.

مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بیان کرد: هم اکنون  ۲۱۵ نفر مشکوک 
به کرونا بر اساس تشخیص بالینی در این 
مراکز بستری هستند که از این تعداد 4۸ 
نفر نیز  با عالئم حاد تنفسی در بخش های 

مراقبت ویژه بستری هستند.

زیست  محیط  آموزش  مرکز  رییس 
حفاظت  سازمان  محیط بان  تربیت  و 
انحالل  به  محیط زیست ضمن اشاره 
محیط بانی  و  زیست  محیط  دانشکده 
از ابتدای امسال گفت: در زمینه تربیت 
نیروی متخصص محیط بانی دچار خال 
دانشکده  امسال  ابتدای  از  هستیم.  
محیط زیست که تبدیل به نقطه امیدی 
و  تخصصی  آموزش های  ارائه  برای 
حرفه ای به محیط بانان شده بود، منحل 
شد و امکانات و فضای آموزشی آن از 
دست رفت. بر کسی پوشیده نیست که 
اجرای دوره های تخصصی آموزشی برای 
محیط بان چه تاثیری در امر حفاظت از 
جان  حفظ  حتی  و  چهارگانه  مناطق 
دارد  متخلفان  مقابل  در  محیط بانان 
زیست  محیط  دانشکده  انحالل  با  اما 
آن  در  اخیر  سال  دو  یکی  طی  که 
دوره های تخصصی محیط بانی آموزش 
داده می شد، چالش هایی در این حوزه 
به  وجود آمده است و انتقاداتی نسبت 
دوره های  اجرای  کنونی  شیوه  به 
یوسفی  دارد.آرش  وجود  محیط بانی 
- رییس مرکز آموزش محیط زیست 
حفاظت  سازمان  محیط بان  تربیت  و 
منحل  چرایی  درباه   - زیست  محیط 

شدن دانشکده محیط زیست به ایسنا 
 ۱۳۹۸ سال  مصوبه  اظهارمی کند: 
شورای عالی اداری، دستگاه های اجرایی 
آموزش  واحدهای  داشتن  از  را  کشور 
عالی مستقل منع کرد. پس از آنکه ما 
دوره های بدو خدمت را برای محیط بانان 
شاغل در این دانشکده برگزار کردیم، 
دانشجو  پذیرش  برای  جدیدی  مجوز 
در رشته محیط بانی برای ما صادر نشد. 
گذشته  سال  دوم  نیمه  این رو طی  از 
زیست  محیط  دانشکده  انحالل  بحث 
مطرح و از ابتدای امسال به طو رسمی 
منحل شد.وی در ادامه تصریح می کند: 
درحال  حاضر در محل دانشکده محیط 
زیست و محیط بانی، اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان البرز مستقر شده و 
متاسفانه امکانات و فضای آموزشی این 

دانشکده از دست رفته است.
دانشکده محیط زیست که منحل شد 
آموزش  »مرکز  عنوان  تحت  مرکزی 
محیط زیست و تربیت محیط بان« در 
چارت سازمان حفاظت محیط زیست 

جای گرفت اما تاکنون فضایی برای ارائه 
آموزش های الزم به محیط بانان در اختیار 
این مرکز قرار نگرفته است و این یکی 
از همان انتقاداتی است که به شیوه های 
اخیر آموزش محیط بان مطرح می شود 
چراکه آموزش های محیط بانی مانند هر 
رشته دیگری باید به صورت منسجم و 
همزمان پیش رود نه آنکه هر استان به 
فراخور بودجه و امکانات خود این دوره های 
تخصصی را برگزار کند یا به تعویق بیندازد.

و  زیست  محیط  آموزش  مرکز  رییس 
تربیت محیط بان سازمان حفاظت محیط 
زیست نیز بر این باور است که باید بستر 
مناسبی مانند دانشکده محیط زیست 
وجود  محیط بانان  آموزش  ارایه  برای 
این  او حتی می گوید که  باشد.  داشته 
مرکز پیگیر شکل گرفتن آموزش های ملی 
محیط بانی و دولت نیز درحال  بررسی این 
موضوع است اما باتوجه به شرایط کشور و 
تغییر و تحوالت پیش رو باید دید که این 
موضوع به کجا خواهد رسید؟یوسفی در 
ادامه صحبت هایش با بیان اینکه متاسفانه 

درحال حاضر آموزشی برای محیط بانان در 
سطح ملی ارائه نمی شود، توضیح می دهد: 
محیط  حفاظت  سازمان  درحال حاضر 
زیست بسته های آموزشی الزم را در این 
زمینه تهیه و آن ها را همراه با اعتبارات 
قرار  استانی  کل  ادارات  اختیار  در  الزم 
می دهد تا آموزش محیط بانان با محوریت 
استان ها دنبال شود.درحال  حاضر تمامی 
روزه   ۱۵ دوره  یک  شاغل  محیط بانان 
اما  گذرانده اند  را  خدمت  بدو  توجیهی 
این پرسش مطرح می شود که این دوره 
کوتاه مدت چه تاثیری بر افزایش دانش 
زیست،  محیط  حوزه  در  محیط بانان 
آشنایی با مهمات شغل خود و حتی دفاع از 
خود در برابر متخلفان دارد و چرا دوره های 
تخصصی تر برای محیط بانان پس از این 

دوره توجیهی اجرایی نمی شود؟
زیست  محیط  آموزش  مرکز  رییس 
حفاظت  سازمان  محیط بان  تربیت  و 
محیط زیست در پاسخ به این پرسش 
می گوید: درحال  حاضر جذب محیط بان 
در کشور بر اساس مدرک دیپلم است. 

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: 
پایتخت نشینان برای اهدای خون و نجات 
جان بیماران نیازمند به خون و فراورده های 
آن می توانند به جشنواره »4۷ تا 4۷« 
افزود:  زاده  مهدی  محمدرضا  بپیوندند. 
جشنواره »4۷ تا 4۷« به دلیل اینکه ۹ 
مرداد ماه روز ملی اهدای خون نامگذاری 
شده و همچنین این روز چهل وهفتمین 
سالگرد تاسیس سازمان انتقال خون ایران 
است و به دلیل اینکه روز جهانی اهدای 
خون هم ۲4 خرداد ماه برابر با ۱4 ژوئن 
بود، فاصله بین روز جهانی اهدای خون و 
روز ملی اهدای خون هم 4۷ روز است این 
جشنواره به نام جشنواره »4۷ تا 4۷« با 

هدف اهدای خون نامگذاری شده است.
می  تهرانی  شهروندان  داد:  ادامه  وی 
برای اهدای خون به ۱۲ مرکز  توانند 
تهران  استان  در  خون  انتقال  ثابت 
مراجعه کنند و خون اهدا کنند، و نیز 

اینترنتی  نشانی  طریق  از  توانند  می 
نزدیکترین  به   https://tehran.ibto.ir
مرکز اهدای خون مراجعه کنند یا اینکه 
از طریق دریافت نوبت اینترنتی در زمان 
و مکان مورد نظر خود خون اهدا کنند.

مهدی زاده تصریح کرد:  بهتر است که 
اهداکنندگان خون به صورت خانوادگی 
برای اهدای خون مراجعه کنند زیرا این 
همبستگی  موجب  خون  اهدای  نوع 
بیشتر در خانواده و گسترش فرهنگ 
همچنین  و  شود  می  خون  اهدای 
موجب ایجاد حس نشاط، شادمانی و 
نوعدوستی در بین اعضا خانواده خواهد 
شد.مدیرکل انتقال خون استان تهران 
افزود: در تابستان هر ساله شاهد کاهش 
اهدای خون هستیم و همچنین  آمار 
شیوع کرونا هم ما را با کاهش میزان 
اهدا کنندگان خون مواجه کرده، از این 
رو از مردم می خواهیم در این روزهای 

گرم تابستان و کرونایی بیش از هر زمان 
دیگر به فکر اهدای خون باشند و یاری 
انتقال خون و نجات بخش جان  گیر 
بیماران باشند.وی افزود: سطح ذخایر 
خون در استان تهران اکنون پایدار است، 
اما با افزایش گرما در روزهای تابستان و 
اهدای  آمار  روز  تا ۳  اگر ۲  همچنین 
خون کاهش یابد این سطح ذخیره نیز 
کاهش خواهد یافت و وضعیت ذخیره 
خون نگران کننده خواهد بود.مدیرکل 
تاکید کرد:  تهران  استان  انتقال خون 
بنابراین برای حفظ سطح ذخایر خون 
در استان تهران و حفظ پایداری آن نیاز 
است که اهدای خون به صورت دایم 
باشد و اهدا کنندگان خون بخصوص 
اهدا کنندگان مستمر )با سابقه حداقل 
دو بار اهدای خون در سال( و با سابقه، 
اهدای خون را در اولویت برنامه زندگی 
جان  بخش  نجات  و  دهند  قرار  خود 

بیماران نیازمند به خون و فرآورده های 
آن باشند.مهدی زاده با اشاره به عمر 
کوتاه و سه روزه پالکت گفت: کسانی 
که به این فرآورده خونی نیاز مبرم پیدا 
می کنند معموال مشکالت انعقادی یا 
سرطان دارند و در صورت کمبود این 
فرآورده همکاران انتقال خون با تماس 
دریافت  و  کنندگان  اهدا  فراخوان  و 
می  رفع  را  نیاز  این  پالکت  مستقیم 
کنند.وی با اشاره به بیماری های مزمن 
نیازمند به خون و فرآورده های آن مثل 
تاالسمی و هموفیلی و سرطان و حجم 
باالی جراحی هایی که در مراکز درمانی 
تاکید  شود،  می  انجام  تهران  استان 
با  تهران  استان  در  خون  ذخایر  کرد: 
توجه به شرایط موجود بسیار شکننده 
است و شهروندان تهرانی در کمک به 
همشهریان و هموطنان خود و حفظ 
وضعیت پایدار ذخایر خونی اقدام کنند.

قفل فرمان و پدال را برای پیشگیری از سرقت خودرو کافی ندانیم

به مناسبت روز ملی محیط بان؛

انحالل رسمی دانشکده محیط بانی از ابتدای امسال

برای اهدای خون به جشنواره »4۷ تا 4۷« بپیوندیم
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استاندار:
ساخت فاز دوم باغ موزه دفاع مقدس 

خراسان شمالی آغاز می شود 
استاندار خراسان شمالی از آغاز ساخت فاز دوم باغ موزه دفاع 
مقدس استان و به بهره برداری رسیدن آن تا دهه مبارکه فجر 
سال جاری خبر داد. محمد علی شجاعی، در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به اینکه کتابخانه، گالری، آمفی تئاتر و... از فازهای 
باقی مانده باغ موزه دفاع مقدس است، ادامه داد: در فاز دوم 
اولویت تکمیل محوطه بر اساس طراحی تیپ باغ موزه های 
دفاع مقدس با آرایش ادوات جنگی است و تا حداکثر دو هفته 

آینده فاز دوم باغ موزه دفاع مقدس تعریف خواهد شد.
وی اظهار کرد: تالش ما این است که در دهه مبارک فجر سال 

جاری یکی از فازهای دیگر این پروژه را افتتاح کنیم.
اینکه در نظر داریم مدت زمان هشت  بر  تاکید  با  شجاعی 
ماهه ای را برای به بهره برداری رسیدن فاز دوم باغ موزه دفاع 
مقدس در استان تعریف کنیم، تصریح کرد: در فاز دوم نیز مانند 
فاز اول از ترکیب اعتبارات ملی و استانی استفاده خواهد شد و 
در اولین وهله اولویت تکمیل محوطه است تا بازدیدکنندگان 

بتوانند از این فضا به خوبی استفاده کنند.

توزیع و ابالغ اعتبارات استانی مربوط توسط 
صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران 

با توجه به نهادینه شدن اعتبارات موضوع بند »ب« تبصره ۱۶ 
قانون بودجه سال ۱4۰۰ و در جهت اجرای بند »پ« ماده 
۸۹ قانون برنامه ششم توسعه، توزیع و ابالغ اعتبارات استانی 
مربوط توسط صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران انجام شد.  
در نخستین مرحله از اجرای بند »ب« تبصره ۱۶ قانون برنامه سال 
۱4۰۰ و به منظور تحقق بند »پ« ماده ۸۹ قانون برنامه ششم 
توسعه از مجموع منابع لحاظ شده در قانون بودجه که رقمی 
معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به جامعه ایثارگری است، به 
بانک کشاورزی دو هزار میلیارد ریال، بانک مسکن دو هزار 
میلیارد ریال و پست بانک ۵۰۰ میلیارد ریال )جمعاً رقمی معادل 
4، ۵۰۰ میلیارد ریال( تخصیص پیدا کرد و در اختیار شعب 
استانی ذیربط بانک ها قرار گرفت.این مبالغ طبق دستورالعمل 
و ضوابط ابالغی توسط صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با 
معرفی ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها از طریق 
بانک های عامل در اختیار متقاضیان و مشمولین بهره مندی از 
تسهیالت موصوف قرار می گیرد.شایان ذکر است اقدامات الزم در 
جهت تخصیص الباقی اعتبارات مربوط از طریق سایر بانک های 
عامل نیز در حال انجام است.گفتنی است عالوه بر تالش های 
صورت پذیرفته توسط صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران 
و معاونت های توسعه مدیریت و منابع و حقوقی و امور مجلس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت جذب منابع موصوف، 
حمایت های راهبردی جناب آقای مهندس سعید اوحدی معاون 
رییس جمهور، ریاست بنیاد و رییس هیئت امنای صندوق مذکور 

نیز در این مسیر بسیار مثمر ثمر بوده است.

درخشش فرهنگ و ادبیات ایران
 در قلب بغداد

 اقبال از ارائۀ آثار فاخر ادبی از جمله ترجمۀ کتابی از گذشته 
ادبیات ایران با به زبان عربی، برگزاری بزرگداشتی برای سردار 
سلیمانی و از سرگیری مناسبات فرهنگی بین المللی در روزهای 
حضور  درخشش  از  ارمغانی  کرونا،  پاندمی  از  ناشی  رخوت 

فرهنگ و ادبیات ایران در نمایشگاه کتاب بغداد را رقم زد. 
بیست  و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد با شعار 
»کتاب میهن« با حضور ۲۲۸ انتشارات از ۱4 کشور از جمله 
ایران، لبنان، مصر، سوریه، سودان و ... با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی از ۲۰ خرداد آغاز به کار کرد و  ۳۰ خردادماه ۱4۰۰به 
کار خود پایان داد.در این نمایشگاه برای اولین بار با حضور بیش 
از ۱۰ ناشر فاخر ایرانی از کشورمان تقریبا هزار و ۲۰۰ عنوان 
کتاب در موضوعات مختلف علوم انسانی، هنر، فرهنگ، زبان 
و ادبیات فارسی، ایران شناسی، گردشگری، معارف دینی در 

معرض دید عالقه مندان قرار گرفت.
برگزاری فیزیکی این نمایشگاه نوید بخش از سرگیری مناسبات 
فرهنگی بین المللی در روزهای رخوت ناشی از یک پاندمی 

جهانی برای کشورهای شرکت کننده در این رویداد بود.
در این نمایشگاه چهار سالن مجزا با عنوان »فرهیختگان کشور 
عراق« به ناشران اختصاص داده شد و در سالن های جانبی نیز 
رویدادهای فرهنگی ای از قبیل برگزاری سمینارهای فرهنگی و 
هنری، جشن امضای کتاب، شب شعر، میزگرد و سمینارهایی 
با عناوین مختلف با حضور شخصیت های فرهنگی، هنری و 
سیاسی محلی و خارجی و برگزاری نمایشگاه های مختلف هنری 
در جریان بود.عمده کتاب های این نمایشگاه را آثار مکتوب 
ادبی، هنری، دینی و تاریخی شکل داده و حضور جوانان در این 
رویداد قابل توجه بود. در این نمایشگاه با همکاری غرفه های 
رایزنی فرهنگی ایران در بغداد، خانه کتاب و ادبیات ایران و 
مؤسسه ابرار معاصران، غرفه ملی جمهوری اسالمی ایران در 
سالن چهار نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد افتتاح شد.غرفه 
ملی جمهوری اسالمی ایران در مساحت ۷۵ مترمربع با حدود 
هزار و ۲۰۰ عنوان کتاب در قالب ۱۳ هزار جلد با موضوعات 
مذهبی، فرهنگی، هنری، شعر و ادبیات، سیاسی، ایران شناسی 
و ... به زبان های فارسی و عربی پذیرای بازدیدکنندگان عراقی 
بود.فراتر از عرضه کتاب در این نمایشگاه، دیدارها و رایزنی 
های نمایندگان ایران با روسای این دوره از نمایشگاه برای 
گسترش مناسبات فرهنگی بین دو کشور و لزوم حضور ناشران 
طرفین در نمایشگاه های کتاب مختلف ایران و عراق در دوران 
پساکرونا بود.از جمله دیدار حجت االسالم والمسلمین محمد 
اسدی موحد مدیرعامل موسسه انتشارات بین المللی الهدی و 
دبیر کمیته هماهنگی و پشتیبانی نمایشگاه های کتاب خارجی 
ناشران عراق و  اتحادیه  الراضی رئیس  با دکتر عبدالوهاب 
رئیس بیست ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد بود 
که در این دیدار اسدی موحد به ظرفیت های نشر بین دو 
بحث  در  که  داریم  آمادگی  ما  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور 
از  سویه  دو  کتاب های  ترجمه  نشر،  نشر، خدمات  صنعت 
عربی به فارسی و بالعکس با ناشران عراقی و با اعضای اتحاد 
ناشران این کشور همکاری ویژه داشته باشیم و بتوانیم در 
این راستا کمک کنیم و همچنین بتوانیم در بخش فروش 

کپی رایت با یکدیگر تبادل داشته باشیم.

جشن »حافظ« امسال برگزار می شود
بیست و یکمین جشن حافظ پاییز برگزار می شود. 

به گزارش ایسنا، امید معلم دبیر جشن سینمایی-تلویزیونی 
حافظ اعالم کرد بیست و یکمین دوره این جشن پاییز امسال 

برگزار می شود.
دبیر جشن حافظ علت این تصمیم را وضعیت شیوع کرونا و 
احتمال پیشرفت واکسیناسیون تا پاییز دانست و ابراز امیدواری 
کرد بشود در این مقطع جشن حافظ را به شکل مناسب برگزار 

کرد.
جزییات برگزاری بیست و یکمین جشن حافظ طی هفته های 

آینده اعالم می شود.

تاکید دوساالنه ملی خوشنویسی
 بر شناسایی بانوان بااستعداد

توجه به استعدادیابی جوانان زیر بیست و پنج سال و همچنین 
بانوان خوشنویس، در ششمین دوساالنه خوشنویسی مورد 

تاکید قرار گرفته است. 
به گزارش ایسنا و به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره کل 
هنرهای تجسمی، پوستر ششمین دوساالنه خوشنویسی که 
صداقت جباری از هنرمندان خوشنویس و طراحان گرافیک 
هنر  فرهنگستان  خانه  آیینه  تاالر  در  است  کرده  طراحی 

رونمایی شد. 
در آغاز این نشست، هادی مظفری، مدیرکل دفتر هنرهای 
تجسمی در سخنانی گفت: دوساالنه خوشنویسی همیشه از 
منظم ترین رویدادهای هنری بوده است و امیدواریم دوساالنه 
ششم خوشنویسی به نقطه عطفی در دوساالنه ها بدل شود 
و با توانایی که در انجمن خوشنویسان و همچنین همکاری 

فرهنگستان این مهم به انجام خواهد رسید. 
دو  نیز گفت:  دوساالنه  این  دبیر  اسماعیلی،  محمد حسین 
این رویداد یکی توجه شورای سیاستگذاری و  ویژگی مهم 
داوران به استعدادیابی جوانان زیر بیست و پنج سال و بانوان 
از  گروه  این  برای  را  ای  ویژه  بخش  که  است  خوشنویس 
خوشنویسان طراحی کرده ایم. همچنین همکاری فرهنگستان 
هنر که موجب غنای پژوهش در این دوره از دوساالنه خواهد 
بود و با برگزاری نشست های تخصصی درباره عمادالکتاب به 

انجام خواهد رسید. 
ششمین دوساالنه ملی خوشنویسی ایران مهر و آبان ۱4۰۰ در 

شهر قزوینـ  پایتخت خوشنویسی ایرانـ  برگزار خواهد شد.
در این مراسم هادی مظفری )مدیرکل هنرهای تجسمی(، 
محمدحسین اسماعیلی )مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آبادی  اشرف صندوق  علی  دوساالنه(،  دبیر  و  قزوین  استان 
)نائب رئیس انجمن خوشنویسان ایران(، سجاد یارزاده )رئیس 
موسسه فرهنگی و هنری صبا(، احمد پیله چی )عضو شورای 
سیاستگذاری دوساالنه( و میرحیدر موسوی )رئیس انجمن 
خوشنویسان قزوین و عضو شورای سیاست گذاری دوساالنه( 

حضور داشتند.

باشگاه  مدیریت ارتباطات یونسکو 
در ایران تاسیس شد

»باشگاه  مدیریت ارتباطات یونسکو ـ ایران« با انگیزه ارتقای 
سطح دانش و بینش عمومی حوزه ارتباطات تاسیس شد. 

و  دفتر مطالعات  روابط عمومی  از  نقل  به  ایسنا  به گزارش 
برنامه ریزی رسانه ها،  باشگاه  مدیریت ارتباطات یونسکوـ  ایران 
با انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتالی آموزش، 
علم و اشاعه مبانی اصیل ایرانی و اسالمی بر اساس اهداف 
مطروحه فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و 
چارچوب های کمیسیون ملی یونسکو – ایران با التزام به رعایت 
مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تاسیس باشگاه های 
یونسکو و بر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده در این 

اساسنامه تشکیل شده است.
هدف از تشکیل این باشگاه که سیدغالمرضا کاظمی دینان 
رئیس کل و امیرعباس تقی پور به سمت دبیرکل آن منصوب 
شده اند، نشر، توسعه و ترویج دانش مدیریت ارتباطات، معرفی 
آخرین دستاوردها و تبادل تجارب موفق در حوزه مدیریت 
انجمن ها،  با  حرفه ای  تعامل  توسعه  و  هم افزایی  ارتباطات، 
موسسات، نخبگان و فعاالن حوزه مدیریت ارتباطات، برقراری 
تعامل مناسب میان فعاالن حوزه مدیریت ارتباطات با مراکز 

دانشگاهی و تحقیقاتی است.
ارتباطات  مدیریت  باشگاه   فعالیت  اصلی  موضوع  همچنین 
مدیریت  از  که  تعاریفی  آخرین  اساس  بر  ایران   – یونسکو 
است،  شده  انجام  علمی  و  دانشگاهی  محافل  در  ارتباطات 
متناسب با اهداف تعریف شده، در حوزه رسانه، روابط  عمومی، 

تبلیغات، بازاریابی و جامعه اطالعاتی خواهد بود.
اعضای هیات موسس این باشگاه را سیدغالمرضا کاظمی دینان، 
نظری،  مجتبی  اقدم،  کاظم پور  ابراهیم  تقی پور،  امیرعباس 
منصور ساعی و مجید محمدخانی غیاثوند و همچنین اعضای 
هیئت رئیسه را سیدغالمرضا کاظمی دینان، امیرعباس تقی پور، 
مجید محمدخانی غیاثوند، مجتبی نظری و منصور ساعی 

تشکیل می دهند.

پرفروش شدن کتاب خاطرات
 »ویل اسمیت«

با اعالم خبر انتشار کتاب خاطرات »ویل اسمیت«، این کتاب 
به سرعت به یکی از پرفروش ترین آثار »آمازون« تبدیل شد. 

به گزارش ایسنا و به نقل از ددالین، انتشارات »پنگوئن پرس« 
روز یکشنبه از انتشار کتاب خاطرات »ویل اسمیت« هنرپیشه 
مشهور آمریکایی در نهم نوامبر خبر داد و این هنرپیشه نیز با 
انتشار تصویری در صفحه اینستاگرام خود از تصویر جلد این 

کتاب که با عنوان »ویل« منتشر خواهد شد رونمایی کرد.
پرفروش ترین  نخست  رتبه  در  ژوئن  بیستم  از  کتاب  این 
کتاب های خاطرات و زندگی نامه های بازیگران »آمازون« قرار 
گرفته است.»اسمیت« اعالم کرده است پس از دو سال کار 
کردن بر روی این کتاب آمادگی انتشار خاطرات خود را پیدا 
کرده است.این کتاب توسط انتشارات »پنگوئن پرس« منتشر 
خواهد شد و »مارک منسون« نیز از نویسندگان این اثر است.

کتاب »ویل« به داستان زندگی و حرفه »اسمیت« می پردازد 
و روایتی از روند بزرگ شدن او در غرب فیالدلفیا تا تبدیل 

شدنش به یک هنرپیشه است.

علنی  جلسه  برگزاری  حاشیه  در 
شهر  اسالمی  شورای  هفته  این 
گذاری  سرمایه  صندوق  اصفهان، 
خطرپذیر)جسورانه( شهرداری اصفهان 
برای  و  خصوصی  بخش  مشارکت  با 
جلوگیری از فرار طبقه خالق از شهر 

اصفهان افتتاح شد.
رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
نصر  علیرضا  اصفهان،  شهرداری  ای 
شورای  علنی  جلسه  در  اصفهانی، 
اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: امروز 
که از  انتخابات فارغ شده ایم، می توان 
دوره  این  در  شهری  مدیریت  گفت 

مدیریت موفقی بوده است.
وی ادامه داد: در این مسیر بخشی از 
کارها در این فرصت محدود انجام شده 
به استمرار  نیاز  و بخشی آغاز شده و 
دارد. البته برخی طرح ها که در شورای 
پنجم داشتیم در برنامه اصفهان ۱4۰۵ 

لحاظ شده و باید آغاز شود.
اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
بین  های  مرکز همایش  کرد:  تصریح 
بهره  آماده  های  طرح  از  یکی  المللی 
برداری در این دوره است. همچنین با 
ورود مدیریت شهری کنونی به رینگ 
چهارم حفاظتی و خط دوم قطار شهری 
در پایان دوره ششم مردم می توانند از 

خط دو قطار شهری استفاده کنند.
وی با بیان اینکه تعداد طرح های دوره 
پنجم با چهار دوره گذشته برابری می 
کند، افزود: در این دوره بخشی از امور 
و  کارکنان ساماندهی شد  استخدامی 
یقینا باید این روند استمرار پیدا کند، 
همچنین در این دوره انضباط مالی در 

شهرداری پیگیری شد.
صندوق  ایجاد  گفت:  نصراصفهانی 
سرمایه گذاری خطرپذیر که با مشارکت 

شهروندان اصفهانی انجام شده
نیز یکی دیگر از دستاوردها است که در 
برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« این 

هفته افتتاح میشود. 

*صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر یکی 
از مترقی ترین مصوبات شوراهاست

همچنین در ادامه این جلسه، کوروش 
های  پژوهش  مرکز  رئیس  خسروی، 
شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای 

ما  کند  می  ثابت  که  پنجم  شورای 
شورای  نه  و  هستیم  شهر  شورای 
سرمایه  صندوق  تشکیل  شهرداری، 
گذاری خطرپذیر است، اظهار کرد: در 
اصفهان فرار طبقه خالق هرروز اتفاق 
می افتاد و شهر از قشر کارآفرین تهی 
امکان  کارها  و  می شد چراکه کسب 
خود  های  طرح  برای  سرمایه  جذب 

نداشتند.
وی ادامه داد: چون تمام صندوق های 
سرمایه گذاری در تهران متمرکز بود 
روبرو  پایتخت  به  فرار طبقه خالق  با 
 ۹۷ شهریور  در  رو  همین  از  بودیم؛ 
ایجاد  صندوق  یک  تا  کردیم  مصوب 
این  ایجاد  پیگیری   ۹۹ پاییز  و  شود 

صندوق شکل گرفت.
شورای  های  پژوهش  مرکز  رئیس 
اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: تعهد 
میلیارد  این صندوق دو  شهرداری در 
تعهد  هم  تومان  میلیارد   ۵ و  تومان 
بخش خصوصی بود که در آذر ۹۹ با 
برگزاری یک رویداد سرمایه گذاری در 
اصفهان، تعهد سرمایه گذاری سرمایه 

صندوق به ۱۵ میلیارد تومان رسید.
صندوق  این  تشکیل  افزود:  وی 
مصوبات  ترین  مترقی  از  یکی  ها، 
خود  که  است  ایران  شهر  شوراهای 
کرد  به حفظ طبقه خالق  متعهد  را 
مبلغ  هرچند  برداشت؛  قدم  یک  و 
نیست  زیادی  عدد  گذاری  سرمایه 
اما اینکه دغدغه ای در این خصوص 

وجود دارد، حائز اهمیت است.
اظهار کرد: شهرداری مکلف  خسروی 
سرمایه   ۱4۰۵ برنامه  در  است  شده 
خطرپذیر را از دو میلیارد تومان به ۲۰ 
و شورای  افزایش دهد  تومان  میلیارد 

بودجه  در  را  موضوع  این  باید  ششم 
های سنوات شهرداری پیگیری کند و 
اگر چشم خود را روی این مصوبه ببندد 
روند خروج طبقه خالق از اصفهان ادامه 

می یابد.
وی افزود: رئیس اتاق بازرگانی استان 
اصفهان هم اعالم کرد بعد از این اقدام 
تشکیل  برای  ای  مصوبه  شهرداری، 
در  خطرپذیر  گذاری  سرمایه  صندوق 

دست اقدام دارد.

*صندوق های سرمایه گذاری ریسک 
شکست استارتاپ ها را کاهش می دهد

رئیس  فر،  گلچین  علیرضا  همچنین، 
های  شرکت  و  صنایع  با  ارتباط  اداره 
اظهار  اصفهان  دانش  بنیان شهرداری 
شورا  مصوبه  که  شهریور ۹۷  از  کرد: 
در زمینه تشکیل صندوق های سرمایه 
گذاری به دست ما رسید، اقدامات در 

این خصوص پیگیری شد.
وی افزود: صندوق های سرمایه گذاری 
خطرپذیر، با مشارکت در سهام کسب و 
کارهای نوین بر روی طرح های نوآورانه 
فناورانه مشارکت مالی می کنند و  و 
در عین حال کمک های مدیریتی و 
آموزش های الزم را در اختیار این افراد 
قرار می دهد تا محصوالت را در بازار 

ارائه دهند.
رئیس اداره ارتباط با صنایع و شرکت 
اصفهان  شهرداری  دانش  بنیان  های 
ریسک  ها  صندوق  این  کرد:  تصریح 
چون  دهد،  می  کاهش  را  شکست 
مجموعه کالن تری باالی سر آنهاست 
و سود اقتصادی غیرمتعارف برای آنها به 
همراه دارد؛ در استارتاپ های تشکیل 
شده در کشور رشدهای اقتصادی فراتر 

از عدد و رقم هایی است که در کسب و 
کارهای معمول رخ می دهد.

وی افزود: در ایران سابقه صندوق ها به 
دهه هفتاد برمی گردد و در دهه هشتاد 
صندوق های پژوهش شکل گرفتند و 
در دهه ۹۰ انجمن سرمایه خطرپذیر 
ایران تشکیل شد و بیش از ۵۰ مجموعه 

را ذیل خود جای داده است.
گلچین فر اظهار کرد: صندوق پژوهش 
و فناوری استان اصفهان در سال ۸4 
مند  نظام  ها  تالش  اما  شد  تشکیل 
نبود بر همین اساس، گزارشی در مرکز 
شهرداری  و  ارائه  شورا  های  پژوهش 
مکلف به اهدا یا مشارکت در تشکیل 
سرمایه  اهدای  که  شد  صندوق  این 
به  شهری  مدیریت  نگری  آینده  با 

مشارکت تبدیل شد.
می  شرطی  به  شهرداری  افزود:  وی 
که  دهد  انجام  را  هزینه  این  تواند 
سرمایه گذار بخش خصوصی صاحب 
صالحیت، حضور پیدا کند و برهمین 
اساس فرآیند آغاز و جلسات متعددی با 
سرمایه گذاران برگزار شد و در نهایتا در 
بهمن ۹۸ جمعی که برای سهامداران 
نیاز داشتیم تشکیل شد تا در تیرماه ۹۹ 
اولین واریزی تعهدی سهامداران انجام 

شود.
رئیس اداره ارتباط با صنایع و شرکت 
اصفهان  دانش  بنیان شهرداری  های 
تصریح کرد: این صندوق در قالب یک 
شرکت سهامی خاص فعالیت خود را 
تبدیل  صندوقی  به  بعد  تا  کرد  آغاز 
عرضه  قابل  هم  بورس  در  که  شود 

باشد.
مراحل،  این  گذراندن  با  افزود:  وی 
و  واریز  را  تعهد  درصد  شهرداری ۳۵ 
و  کردند  واریز  هم  سهامداران  مابقی 
سرمایه  شرکت  ثبت  رسمی  عملیات 
از بهمن  گذاری خطرپذیر آغاز شد و 
تحت  را  رسمی  فعالیت  صندوق   ۹۹

عنوان شرکت آغاز کرد.
اصفهان  شهرداری  گفت:  فر  گلچین 
توسعه  گروه  سهام،  درصد   ۳۲ با 
کارآفرینی بهمن به نمایندگی از بنیاد 
پژوهش  و  فناوری  صندوق  برکت، 
استان اصفهان، و سه نفر هم سهامدار 
این  سهامداران  جمله  از  حقیقی 

شرکت هستند.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان 
با بیان این که به دلیل شرایط سخت 
کم آبی، ذوب آهن حدود ۲ تا ۳ درصد 
از برنامه های خود عقب است، گفت: 
اگر آب به حدی کم شود که نتوانیم 
بدنه کوره ها را خنک نگه داریم، احتمال 
اتفاقات ناگوارهمچون انفجار در کوره و 

توقف چند ساله آن وجود دارد. 
وی افزود : همزمان با تعمیرات اساسی 
ایستگاه ریخته گری شماره ۵، نصب 
هیبریدی  کننده  خنک  های  برج 
ایستگاه ریخته گری شماره ۵، تعمیرات 
اساسی آگلوماشین شماره 4 و تعمیرات 
اساسی تعویض لوله های اکران دیگ 
اساسی  تعمیرات   ،۲ شماره  کنورتور 
درجه ۳ کوره بلند شماره ۲ شرکت نیز 

با موفقیت انجام شد.
مهرداد توالییان در خصوص تعمیرات 
اساسی کوره بلند شماره ۲ ذوب آهن، 
اظهار کرد: این تعمیرات اساسی از نوع 
درجه سه بود که از نظر زمانی در هفت 
کرد:  تصریح  انجام شد.وی  روز  شبانه 
این تعمیرات اساسی برای حفظ شرایط 
اساسی  تعمیرات  فلسفه  است.  تولید 
است  پایداری شرایط موجود  و  حفظ 

تا در آینده ضرری به تولید وارد نشود.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان 
تاکید کرد: با توجه به محدودیت های 
زیاد در حوزه آب و برق که به شدت 
ذوب آهن را تحت تاثیر منفی قرار داده، 

تعمیرات اساسی کوره بلند شماره ۲ 
انجام شد، اگرچه این تعمیرات پیشتر 
ریزی  برنامه  دیگری  زمانی  بازه  برای 

شده بود.
وی با بیان این که ۱۶۰ نقطه کوره بلند 
شماره ۲ ذوب آهن تعمیرات اساسی 
انجام شده است، گفت: از جمله قسمت 
های اصلی این تعمیر مربوط به زینک 
پل  به قسمت  مربوط  دیگری  و  خانه 
به  کرد:  تاکید  بود.توالئیان  دار  شیب 
اساسی،  تعمیرات  برای  معمول  طور 
های  سال  از  که  نیازی  مورد  قطعات 
قبل خریداری و نگهداری شده است، 
در زمان مناسب تعمیرات اساسی برای 

نوسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
کوره  اساسی  تعمیرات  مورد  در  وی 
بلند شماره ۳ ذوب آهن نیز، توضیح 
داد: اگر برخی اقالم مورد نیاز این کوره 
همچون مواد نسوز از خارج وارد کشور 

تعمیرات  شود  می  بینی  پیش  شود، 
در  آهن  ذوب  شماره ۳  کوره  اساسی 
مهر و آبان امسال انجام و این کوره برای 
تعمیر متوقف شود، در غیر این صورت 
کار خاصی برای تعمیرات اساسی آن 
ذوب  برداری  بهره  ندارد.معاون  وجود 
و  آبی  کم  تاثیر  درباره  اصفهان  آهن 
آسیبی که به بخش های مختلف تولید 
و به خصوص کوره های بلند ذوب آهن 
می زند، گفت: آسیب ها دو دسته اند؛ 
معمول  طور  به  که  داشت  توجه  باید 
تجهیزات و کارخانجات صنعتی زمانی 
خوب کار می کنند که به صورت پایدار 
و یک نواخت در مدار باشند، اما اگر به 
هر دلیل کوره های بلند چند روز توقف 
و دوباره کار کنند و این شرایط تداوم 
زیادی  آسیب  تکنولوژی  نظر  از  یابد، 
بر  عالوه  که  شود  می  وارد  کوره  به 
افت تولید، موجب بسته شدن و یا به 

اصطالح ماسیدگی مواد داخل کوره می 
شود.وی با اشاره به آسیب های جدی 
کم آبی به کوره های بلند ذوب آهن، 
توضیح داد: اگر آب به حدی کم شود 
که نتوانیم بدنه کوره را خنک نگه داریم، 
احتمال اتفاقات ناگوار همچون انفجار در 
کوره و توقف چند ساله آن وجود دارد.

توالئیان با اشاره به نگرانی ذوب آهن از 
کم آبی، تاکید کرد: امروز ذوب آهن با 
ریسک بسیار باال در حال حرکت است 
و این تعمیرات اساسی موجب شده تا 
روز  بازه ۱۰  این  در  آهن  ذوب  تولید 
کاهش یابد، که این موجب نیاز به آب 
کمتر شده است.وی با بیان این که در 
حال حاضر به دلیل شرایط سخت کم 
آبی ذوب آهن اصفهان حدود ۲ تا ۳ 
درصد از برنامه های خود عقب است، 
سال  سوم  ماه  در  اگرچه  کرد:  اظهار 
قرار داریم، اما به دلیل شرایط سخت 
کم آبی ذوب آهن در بحث تولید اصلی 
خود شامل چدن و فوالد تقریبا دو تا 
بینی  پیش  های  برنامه  از  درصد  سه 

شده خود عقب است.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان 
تاکید کرد: البته این اتفاق موجب نشده 
تا ذوب آهن از تعهدات صادراتی خود 
تولیدی  تعهدات  چراکه  بماند،  عقب 
اما  است،  کوتاه  فواصل  در  صادرات  و 
از برنامه پیش بینی شده خود اندکی 

عقب مانده ایم.

آذربایجان دارای 
موزه مطبوعات شد

تبریز  در  آذربایجان  مطبوعات  موزه 
عمومی  روابط  از  نقل  به  شد.  افتتاح 
دفتر مطالعات وبرنامه ریزی رسانه ها، 
مونسان  اصغر  علی  توسط  موزه   این 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  )وزیر 
از  جمعی  حضور  با  و  دستی(  صنایع 
و  فرهنگ  اصحاب  و  استانی  مدیران 
رسانه آذربایجان شرقی در خانه تاریخی 
کلکته چی )صلح جو( در خیابان تربیت 

آن  یادبود  تمبر  از  و  اندازی  راه  تبریز 
رونمایی شد.

در این موزه نسخه های قدیمی جراید 
منتشر شده در استان های آذربایجان 
شرقی، اردبیل، آذربایجان غربی و زنجان 
و دستگاه های چاپ این خطه همراه با 
دوربین ها و عکس های خبری قدیمی 

به نمایش گذاشته شده است.
همچنین شماری از نسخه های قدیمی 

روزنامه های خطه آذربایجان مانند تبریز 
به تاریخ ۱۲۹۶ قمری، ناصری، تجدد و 
آذربایجان جزء الینفک ایران در محل 

موزه نصب شده است.
اسناد و ابزار کار خبری همراه با دست 
توسط  شده  نوشته  کتب  و  ها  نوشته 
پیشکسوتان تاریخ مطبوعات آذربایجان 
در داخل و خارج از کشور در این موزه به 

نمایش گذاشته شده است.

نصر اصفهانی:

 مردم اصفهان در پایان دوره ششم شورا می توانند از خط دوم مترو استفاده کنند

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

بحران کم آبی، مانع انجام تعهدات تولیدی و صادراتی ذوب آهن نشد

فرهنگی
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ازسرگیری اردوی تیم ملی تکواندو 
تیم  ملی تکواندو مردان پس از بازگشت از رقابت های آسیایی 

مرحله جدید تمرینات خود را از سر می گیرد. 
به گزارش ایسنا، تیم ملی تکواندو مردان ایران پس از بازگشت 
از رقابت های قهرمانی آسیا و استراحتی دو روزه، مرحله جدید 

تمرینات خود را در مرکز جهانی تکواندو آغاز خواهد کرد.
تمرینات  از  مرحله  این  در  ملی  تیم های  سازمان  اعالم  با 
آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی، سجاد مردانی، امیرسینا 
بختیاری، امیرمحمد بخشی، مهران برخورداری، محمدحسن 
و  پلنگ افکن، محمد صادق دهقانی، محمد مهدی عمادی 
عرفان ناظمی حضور دارند که در ابتدای ورود تست کرونا داده 

و تا مشخص شدن نتیجه قرنطینه می شوند.
هدایت این نفرات برعهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربی و 

وحید عبداللهی به عنوان مربی است.

محمدسیفی:
 مسابقات آزاد ساندا ایده خوبی است

برگزاری  من  نظر  از  گفت:  ایران  ووشوی  ملی  تیم  ستاره 
مسابقات حرفه ای ووشو )مبارزات آزاد ساندا( تصمیم خوبی 

است که در آینده پیشرفت زیادی خواهد داشت. 
برگزاری  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  محمدسیفی  محسن  
مسابقات آزاد ساندا در کشور برای نخستین بار، توضیح داد: به 
نظرم خیلی ایده خوب و جدیدی است که در آینده نه چندان 
دور  هم می تواند بعد تبلیغاتی داشته باشد. تا االن این مسابقات 

وجود نداشت و به نظرم وجودش مفید خواهد بود.
او ادامه داد: برای برگزاری رقابت ها ۸ ووشوکار خوب در چهار 
وزن دعوت شده اند که با این شرایط می توان گفت رقابت های 
خوبی هم خواهیم داشت. ضمن اینکه با توجه به عملکرد آقای 
صدیقی در برگزاری لیگ و چیزی که در خاطر داریم، قطعا 

شاهد یک برگزاری خوب خواهیم بود.
پر افتخارترین ووشوکار ایران در بازی های آسیایی با سه مدال 
طال، در پاسخ به این سوال که ادامه داشتن این مسابقات را به 
صالح این رشته می داند؟ توضیح داد: قطعا اگر این رویداد به 
صورت ادامه دار برگزار شود برای ووشو کمک کننده خواهد 
بود، مخصوصا وقتی که اردوهای رسمی تیم ملی نیست و 
ملی پوشان نمی توانند تمرین خوبی داشته باشند. این اتفاق 

می تواند یک انگیزه خوب برای ورزشکاران باشد.
او درباره لیگ برتر نیز گفت: فعال خبری از لیگ نیست، اما ما 
عضو  تیم دانشگاه هستیم  و امیدوارم امسال هم با توافقاتی که 

حاصل می شود در تیم دانشگاه باشیم.
محمدسیفی درباره حضورش در مسابقات MMA نیز گفت: 
من قراردادی را با سازمان BRAVE که یکی از سازمان های 
برگزار  هم  مسابقات خوبی  که  بسته ام  است   MMA خوب
می کند. تا کنون ۵۰ دوره مسابقه برگزار کرده است که من در 
دور 4۸ حضور داشتم و خوشبختانه برای اولین بار هم مبارزه 

خوبی انجام دادم.
او درباره قراردادش نیز توضیح داد: با این سازمان پنج مسابقه 
قرارداد دارم و خداراشکر از نظر امکانات و جوایز هم شرایط 
خوبی دارد که امیدوارم روند خوبی را در این مسابقات نیز طی 
کنم. موقع بستن قرارداد هم با آن ها صحبت کردم و بندی در 
قراردادم هست که من در همه مسابقات رسمی ووشو شرکت 
خواهم کرد و از این جهت مشکلی در تیم  ملی نخواهم داشت. 
محمدسیفی در مورد شرایط فعلی خود نیز گفت: همیشه سعی 
می کنم با آمادگی خوبی برابر حریفان حاضر شوم. االن نیز با 
همه توان کار می کنم تا پر قدرت برای چهارمین مدال طالی 

بازی های آسیایی روی سکو بروم.

قایدی:
 امیدوارم استقالل به اوج برگردد

بازیکن تیم فوتبال استقالل می گوید این تیم شرایط خوبی 
ندارد امام امیدوار است با حمایت هواداران این تیم به اوج 
برگردد. مهدی قایدی، بازیکن تیم فوتبال استقالل تهران 
پس از پیروزی دو بر صفر این تیم برابر پدیده اظهار کرد: 
بازی خوب در شرایط سختی  با یک  توانستیم  خداراشکر 
که در این مدت داشته ایم، پیروز شویم و دل هواداران را 
شاد کنیم. ما در این مدت سختی زیادی کشیده ایم و این 
امکانات برای تیم استقالل زشت است. حرف زیاد زده ایم 
برای هواداران و  انجام نشده است. ما فقط  اما هیچ کدام 
استقالل بازی می کنیم امیدوارم باز هم هواداران صدای ما 

را بشنوند و استقالل به روزهای اوج برگردد.
تیم ملی در  بازی های  از  بعد  به دوبی  او درباره سفرش 
بودم.  با آقای مجیدی هماهنگ کرده  بحرین گفت: من 
که  گفت  من  به  مجیدی  آقای  و  نداشتم  استراحت  من 
استراحت  روز  چهار  می توانی  ملی  تیم  بازی های  از  بعد 
من  استقبال  به  است  قرار  مادرم  نمی دانستم  من  کنی. 

بیاید و این اتفاق افتاد.
او درباره احتمال رفتنش از استقالل اظهار کرد: من با باشگاه 
قرارداد دارم و هر اتفاقی بیفتد باشگاه برای من تصمیم می گیرد.

دی بروین: 
کسب جوایز فردی همیشه زیبا است

هافبک تیم ملی فوتبال بلژیک از پیروزی برابر فنالند و انتخاب 
به عنوان بهترین بازیکن میدان راضی و خوشحال است. 

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، تیم ملی فوتبال بلژیک 
در دیدار برابر فنالند با دو گل به پیروزی دست پیدا کرد تا با ۹ 
امتیاز صعودش را به عنوان تیم نخست به دور بعد قطعی کند.

در این بازی کی وین دی بروین برای نخستین بار در ترکیب 
اصلی بلژیک به میدان رفت و به عنوان بهترین بازیکن هم 
انتخاب شد.او بعد از بازی گفت: کسب جوایز فردی همیشه 
زیبا و خوشحال کننده است اما مهم موفقیت ما به عنوان یک 
تیم است. من نهایت تالشم را به کار می گیرم تا هم درکارهای 
دفاعی به تیم کمک کنم و هم تیم را به سمت حمله سوق 
دهم.دی بروین ادامه داد: از دیدار برابر فنالند درس گرفتیم و 
اکنون باید خود را آماده دور بعد کنیم. فنالند بازی دفاعی را 
در دستور کار خود قرار داد و ما توانستیم برابر این تیم خوب 
به پیروزی برسیم. بعد از آنکه گل نخست را زدیم شرایط برای 
ما آسان شد و بعد از جلو کشیدن حریف گل دوم را هم زدیم.

کی روش به عراقی ها جواب منفی داد
خبرنگار عراقی مدعی شد که کارلوس کی روش درخواست 
فدراسیون فوتبال این کشور برای جایگزینی کاتانچ را رد کرده 
است.  شکست تیم ملی فوتبال عراق برابر ایران باعث شد تا 
فدراسیون فوتبال عراق با وجود صعود این تیم به دور بعد 

انتخابی جام جهانی با کاتانچ اسلوونیایی قطع همکاری کند.
اصلی ترین گزینه جایگزینی  عنوان  به  کارلوس کی روش  از 
کاتانچ در تیم ملی عراق سخن به میان آمد و حتی رسانه های 
این کشور مدعی شدند که وزیر ورزش از رئیس فدراسیون 

خواسته است که با مربی سابق کلمبیا وارد مذاکره شود.
عمار علی، خبرنگار عراقی در گفت و گویی که با اسپورت عراق 
داشت، اعالم کرد که کی روش درخواست فدراسیون فوتبال 

عراق برای برعهده گرفتن هدایت این تیم را رد کرده است.

نام کنعانی زاده گان در فهرست بازیکنان 
خارجی االهلی!

باشگاه االهلی قطر نام کنعانی زاده گان را در فهرست بازیکنان 
خارجی خود برای فصل بعد قرار داده است. 

به گزارش ایسنا، داستان محمد حسین کنعانی زاده گان با 
پرسپولیس بسیار عجیب شده است.

باشگاه پرسپولیس اعالم می کند که اطالعی از مذاکره کنعانی 
بازیکن هم به صراحت  این  با االهلی ندارد و خود  زاده گان 
چیزی نمی گوید و  همچنان در ترکیب اصلی به میدان می رود 
این درحالی است که رسانه های قطری با قاطعیت از پیوستن 
بازیکن ملی پوش پرسپولیس به االهلی سخن به میان می آورند.

روزنامه الرای در شمار خود نام کنعانی زاده گان را در فهرست 
4 بازیکن خارجی االهلی قرار داد و تاکید کرد که با این بازیکن 

قرارداد امضا شده است.
طبق اعالم روزنامه الرای با آمدن کنعانی زاده گان جدایی امید 
ابراهیمی قطعی شده است آن هم بدون  آنکه مقصد بعدی این 

بازیکن معرفی شود که البته به نظر می رسد که الخور باشد.

رشیدی:
 بی نظمی در استقالل زیاد است

پیشکسوت استقالل گفت: حواشی زیادی دور و بر تیم است و 
با این شرایط تیم نتیجه نمی گیرد و این مشکالت بیش از پیش 

گریبان گیر تیم می شود. 
منصور رشیدی در گفت وگو با ایسنا درباره برتری استقالل 
مقابل پدیده اظهار کرد: یک بازی سرد و بی روح را پیش از 
رفتن برق دیدیم. این استراحت طوالنی مدت به ضرر تیم ها 
تمام شد و مشخص است که تیم های لیگ آماده نیستند. بعد 
از شروع مجدد بازی در دقایق پایانی فوتبال زیبایی را شاهد 
بودیم و جفت تیم ها عالی کار کردند. حمالت بیشتر از طرف 

تیم پدیده بود که واقعا مستحق گل مساوی هم بودند.
او ادامه داد: نمی شود از لحاظ فنی درباره نیمه اول صحبت 
کرد اما در دقایق آخر بازی فوتبال تهاجمی از دو تیم بودند. 
معمول  طبق  و  بودند  قبلی  مشکالت  دچار  استقاللی ها 
بی  و  نبودند  کارساز  برای خط حمله  استقالل  هافبک های 
نظمی در تیم استقالل زیاد است. قائدی در سفر بود و یک روز 
قبل از بازی به تمرینات برگشت و شرایط بازگشت دیاباته هم 
به آن صورت شد. اگر تمرینات مداوم باشد و تیم کامل و با نظم 
باشد پیشرفت خواهند کرد اما ادامه این روند چندان جالب 
نیست.پیشکسوت استقالل درباره مشکالت و حواشی استقالل 
گفت: حواشی زیادی دور و بر تیم است و با این شرایط تیم 
نتیجه نمی گیرد و این مشکالت بیش از پیش گریبان گیر تیم 
می شود. البته این بی نظمی در تمام تیم ها وجود دارد و مثال 
برای پرسپولیس هم حواشی وجود دارد. در فوتبال ما چنین 

مسائلی وجود دارد.

گفت:  کشورمان  فوتبال  کارشناس 
اسکوچیچ نشان داد مربی باهوشی است 
و به نظرم او باید به کارش در تیم ملی 
ادامه دهد و از او در این شرایط حساس 

حمایت کنیم. 
محمود کلهر روز سه شنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا، تصریح کرد: اسکوچیچ 
او  باهوش است.  اما  یک مربی بی ادعا 
فوتبال ایران را به خوبی می شناسد. در 
مرحله مقدماتی و در آن شرایطی که 
تیم قرار داشت، نتایج خوبی به دست 
آورد و موفق شد یک کارسخت را به 

سرانجام برساند.
وی ادامه داد: خیلی از آن هایی که ادعا 
داشتند آمدند و پول های آنچنانی هم 
گرفتند و همه دیدیم چه نتایجی رقم 
خورد اما اسکوچیچ بی ادعاست و در 

این برهه زمانی موفق عمل کرد.
به  او  از  باید  نظرم  به  داد:  ادامه  وی 
خوبی حمایت کرد و تیم ملی و او را 
تنها نگذاشت. بازیکنان خوبی داریم، 
آینده ای  در  می توانند  که  جوانانی 

نزدیک در تیم های بزرگ توپ بزنند. 
مهدی طارمی و سردار آزمون نشان 
اثبات شایستگی  برای  راه  این  دادند 

ها باز است.
همچنین  پرسپولیس  اسبق  بازیکن 
حذفی  جام  شهرآورد  خصوص  در 
بهترین  از  یکی  این  شاید  گفت: 
که  چرا  باشد.  تهران  شهرآوردهای 
قرار  خوبی  شرایط  در  تیم  دو  هر 
دارند و بازیکنان در آمادگی مطلوب 

هستند. تقابل استقالل و پرسپولیس 
در جام حذفی می تواند زیبایی های 
خاص خود را داشته باشد و امیدوارم 
بازی  یک  فوتبال  اهالی  و  هواداران 
زیبا و تماشاگر پسند را شاهد باشند. 
آرامش  بدون شک  کرد:  تاکید  کلهر 
شود  می  باعث  تیم  دو  فنی  کادر 
بازی زیباتر و جذاب تر دنبال شود و 
بازیکنان نیز با تمرکز کافی در زمین 

به اجرای دستورات مربی بپردازند.

وی ادامه داد: یحیی گل محمدی نشان 
داده، یک مربی باهوش و زیرک است 
نیمه  در  پرسپولیس  تغییرات  روند  و 
دوم که به نیمه مربیان معروف است 
گواه این ادعاست. از سویی دیگر فرهاد 
بازیکن ساالری مقابله  با  نیز  مجیدی 
اختیار  در  را  خوبی  بازیکنان  و  کرده 
دارد و همه این ها کافی است تا امیدوار 
باشیم یک بازی زیبا، جذاب، پرگل و 

تماشایی را ببینیم.
این کارشناس فوتبال کشورمان گفت: 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا، در 
لیگ برتر و جام حذفی نشان داد از چه 
توانایی و قدرتی برخوردار است. توصیه 
من به هر دو تیم حفظ آرامش در طول 
بازی است تا هواداران یک بازی خوب را 

نظاره گر باشند.
وی در مورد بازی سوپرجام هم گفت: 
حضور پرسپولیس در این مسابقه نیز 
نشان از قدرت و توانایی این تیم دارد 
اما  بود  خوبی  تیم  هم  تراکتور  البته 

خوشبختانه جام به پرسپولیس رسید.

در  همچنان  ایران  والیبال  ملی  تیم 
کسب پیروزی در رقابت های لیگ ملت 
های والیبال ناکام است. تیم ملی والیبال 
مردان ایران در پایان سیزدهمین دور از 
رقابت های لیگ ملت ها به مصاف فرانسه 
رفت و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد 
تا ششمین باخت متوالی خود در لیگ 
ملتها را تجربه کند.ملی پوشان ایران در 
حالی مقابل فرانسه صف آرایی کردند که 
در ۱۲ بازی گذشته مقابل هلند، کانادا، 
ایتالیا، بلغارستان و آمریکا به پیروزی 
صربستان،  روسیه،  ژاپن،  به  و  رسیده 
آلمان، استرالیا، برزیل و اسلوونی بازی 
را واگذار کردند.باخت ایران مقابل تیمی 
مانند استرالیا دور از تصور بود چرا که 
این تیم تا زمان بازی مقابل ایران هیچ 
آخرین  نداشت!  کارنامه  در  امتیازی 
پیروزی ایران مقابل آمریکا رقم خود؛ 

ملی پوشان والیبال ایران مقابل تیم دوم 
آمریکا موفق شدند به پیروزی برسند و 
پس از آن بازی دیگر رنگ برد را ندیدند!

های  ملت  لیگ  در  ایران  های  باخت 
والیبال با دیدگاه های متفاوتی کارشناسی 
شده است. برخی از کارشناسان معتقد 
اند که آلکنو ترکیب های متفاوتی را 
اجرا می کند و برای همین باخت های 
ایران رقم می خورد. گروه دیگر اعتقاد 
آلکنو نمی خواهد  دارند که والدیمیر 
دست خود را برای تیم های دیگر رو 
کند و برای همین، ایران بازی ها را  از 
دست می دهد. عده ای دیگر معتقدند 
آلکنو همچنان در حال شناسایی  که 
بازیکنان در شرایط سخت است و به 
عمد بازیکنان را در شرایط دشوار قرار 
می دهد تا کارایی آنها را زیر نظر بگیرد.

این کارشناسی ها تا قبل از مصاحبه 

با  بازی  از  پس  پور  عبادی  میالد 
فرانسه منطقی به نظر می رسید. اما 
عبادی پور پس از باخت مقابل فرانسه 
گفت: شانسی برای پیروزی در دیدار 
اینگونه  با  نداشتیم.  فرانسه  مقابل 
بازی ها شانسی برای برد در المپیک 
داشت.  نخواهیم  هم  توکیو   ۲۰۲۰
تا  ایجاد کنیم  تغییراتی  تیم  باید در 
برنده شویم.این صحبت ها نشان می 
دهد والدیمیر آلکنو با بحرانی در تیم 
ملی والیبال مواجه شده است و آن هم 
از یاد بردن پیروزی!شاگردان آلکنو پس 
آنها  باخت  به  که  ساده  های  بازی  از 
منجر شد تمرکز خود را از دست دادند 
و به اصالح به باخت عادت کردند. به 
نظر می رسد آلکنو به مشکل خورده 
و باید راهی برای فرار از این بن بست 
پیدا کند. صحبت های میالد عبادی 

پور نشان می دهد که آلکنو قصد دار 
پیروز میدان باشد اما نمی تواند بازی 
ها را به سود تیم ملی تغییر دهد. آلکنو 
مربی بزرگی بوده و افتخارات زیادی را 
در کارنامه خود دارد. قطعا با گذر زمان 
و پیدا کردن راه حل هایی توسط این 
مربی روس، ایران باز هم می تواند در 
گذشته  از  بهتر  جهانی  های  عرصه 
بدرخشد. قطعا با بیشتر شدن شناخت 
آلکنو از تیم ملی والیبال و حاشیه های 
قاطعانه  تواند  می  سرمربی  این  آن، 
تصمیم بگیرد که چگونه تیم را هدایت 
کند اما مشکل بزرگ این است که زمانی 
برای ساختن تیم وجود ندارد و یک ماه 
دیگر تیم آلکنو باید در المپیک به میدان 
برود؛ رویدادی که رئیس فدراسیون درباره 
اش گفته بود انتظار حضور در جمع 4 

تیم پایانی را داریم.

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش با 
بیان اینکه فدراسیون کشتی می تواند 
باشد،  الگو  ها  فدراسیون  سایر  برای 
گفت: از حضور در مجمع این فدراسیون 
لذت می برم.  مهدی علی نژاد معاون 
ای  حرفه  و  قهرمانی  ورزشی  توسعه 
مجمع  در  جوانان  و  ورزش  وزارت 
عمومی سالیانه فدراسیون کشتی که به 
صورت وبینار در سالن فارسی آکادمی 
المپیک برگزار شد، گفت: وقتی  ملی 
در مجمع فدراسیون کشتی حضور پیدا 
می کنیم لذت می بریم و معموال روز 

خوبی برای ما رقم می خورد.
وی ادامه داد: با این عملکردی که کشتی 
داشته باید بگویم که این فدراسیون می 
تواند برای سایرین الگو باشد، چراکه این 
حجم کاری که چه به لحاظ فنی و چه 
به لحاظ زیر ساختی انجام شده  قابل 
تقدیر است.علی نژاد تصریح کرد: وزارت 
ورزش و کمیته ملی المپیک حمایت 

خود را کرده اند و فدراسیون کشتی 
هم کار خود را به بهترین شکل ممکن 

انجام داده است.
وی با اشاره به جایگاه کشتی در کشور 
گفت: کشتی ورزش اول و باستانی ایران 
است. چه در شاهنامه و چه در کتب 
تاریخی دیگر جایگاه ویژه  ای داشته و 
در رگ و خون ما ایرانی  ها جریان دارد. 
االن هم که در دنیای مدرن قرار داریم 

کشتی توانسته جایگاه خود را در عرصه 
مدال آوری در المپیک را حفظ کرده 
اظهار  جوانان  وزش  وزیر  است.معاون 
هزینه  کشتی  برای  چقدر  هر  داشت: 
با خرج کردن  باز هم جا دارد.  کنیم، 
در کشتی پول را دور نریختیم. این را 
می دانیم که سرمایه گذاری به صرفه ای 
است و برای یک ریال هزینه دو ریال بر 
می گردد.علی نژاد با تمجید از عملکرد 

عمل  سرعت  کرد:  تصریح  فدراسیون 
به سرعت  بوده  العاده  آقای دبیر فوق 
هماهنگی  داخلی  بخش  در  توانست 

های زیادی به وجود بیاورد.
وی در مورد نحوه انتخاب ملی پوشان 
برای المپیک توکیو گفت: انتخابی در 
کشتی هیچ وقت به این شفافیت نبوده. 
۱۱ نفر انتخاب شدند و حتی یک نفر 

هم اعتراض نکرد.
علی نژاد گفت: یک ماه تا المپیک زمان 
مانده و ما سعی داریم حمایت ها را از 
ما تالش  بدهیم. وظیفه  ادامه  کشتی 
کردن برای رسیدن به موفقیت است اما 
اینکه چه نتیجه ای رقم می خورد را 

فقط خدا می داند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همه بدانند 
که فدراسیون کشتی کم نگذاشت و هر 
کاری که توانست انجام داد. حتی برخی 
از کمبودهای به جای مانده از دوره های 

گذشته را نیز رفع کرد.

کلهر: 

اسکوچیچ باهوش و زیرک است؛ باید از او حمایت شود 

لیگ ملتهای والیبال تبدیل به زنگ خطر شد

ایران و آلکنو از بن بست خارج می شوند؟

علی نژاد: 

خرج در کشتی پول دور ریختن نیست

ورزش

بخش ۲ بجنورد 
۱۲۹ _ اصلی موسوم به ملکش 

ششدانگ پالک ۲۴۵۶ فرعی یک باب خانه 
مالکیت : امیر حسین کمالی فرزند علی اکبر به کد ملی ۰۶۷۰۰۲۲۹۰۱

در روز شنبه بیست و ششم تیرماه سال یکهزار و چهارصد ) ۱4۰۰/۰4/۲۶( ساعت ۹ 
صبح  در محل شروع و بعمل خواهد آمد .

لذا به موجب ماده ۱4 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین 
شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال 
در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها 
در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای 
تبصره ۲ ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی ، معترضین می بایست از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه داد خواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 

قضائی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به  این اداره تسلیم نمایند . 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱4۰۰/۰4/۰۲

گواهی حصر وراثت
قدمعلی خلیل طهماسبی بشناسنامه شماره 4۶۶۹۵۶۵۶۷۲ باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه،درخواستی به شماره۹۹۰۰۸۱۲  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان نوروز علی خلیل 

طهماسبی بشناسنامه شماره 4۲۷ در تاریخ پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸۵  در درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از: 
قدمعلی خلیل طهماسبی فرزند نوروز علی به شماره شناسنامه 4۶۶۹۵۶۵۶۷۲ نسبت با متوفی: فرزند / ماه گلی 
خلیل طهماسبی فرزند نوروز علی به شماره شناسنامه ۵۲۶نسبت با متوفی: فرزند / ماه بی بی خلیل طهماسبی 
فرزند نوروز علی به شماره شناسنامه4۷۰ نسبت با متوفی: فرزند / شمسی خلیل طهماسبی فرزند نوروز علی به 
شماره شناسنامه 4۰۸نسبت با متوفی: فرزند / سکینه خلیل طهماسبی فرزند نوروز علی به شماره شناسنامه ۰ 
نسبت با متوفی: فرزند / دختربس خلیل طهماسبی فرزند نوروز علی به شماره شناسنامه4۰۷ نسبت با متوفی: فرزند

پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهی مالیات بر ارث به شماره   سرانجام در تاریخ در وقت فوق العاده شعبه دوم  
حصروراثت شورای حل اختالف آلونی بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی می 
نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یادشده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پرداخت و 

انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد و به صورت زیر تقسیم می گردد.
قدمعلی خلیل طهماسبی – فرزند – ۲/۷ – دو هفتم – از کل ماترک / ماه گلی خلیل طهماسبی – فرزند- ۱/۷ 
– یک هفتم – از کل ماترک  / ماه بی بی خلیل طهماسبی– فرزند- ۱/۷ – یک هفتم – از کل ماترک / شمسی 
خلیل طهماسبی– فرزند- ۱/۷ – یک هفتم – از کل ماترک / سکینه خلیل طهماسبی– فرزند- ۱/۷ – یک 

هفتم – از کل ماترک / دختربس خلیل طهماسبی– فرزند- ۱/۷ – یک هفتم – از کل ماترک
این گواهینامه صرفاً جهت درج در روزنامه سراسری صادر گردید و فاقد اعتبار دیگری است.

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم  حصروراثت آلونی_مسعود مرادی 

گواهی حصر وراثت
آقای محمدرضا خالدی بشناسنامه شماره4۶۶۰۳۷۳۸۱۹  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه،درخواستی به شماره ۰۰۰۰۱۷۵ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان محمد مراد خالدی بشناسنامه شماره  4۶۶۹۶4۸۱۶۰ در تاریخ جمعه ۱4 خرداد ۱4۰۰ در 
درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از: صنم فرحمند فرزند حیدر به شماره شناسنامه  نسبت 
با متوفی: زوجه  / محمدرضا خالدی فرزند محمد مراد به شماره شناسنامه نسبت با متوفی: فرزند  / سهیال 
خالدی فرزند محمد مراد به شماره شناسنامه نسبت با متوفی: فرزند / نرگس خالدی فرزند محمد مراد به شماره 

شناسنامه نسبت با متوفی: فرزند / مریم خالدی فرزند محمد مراد به شماره شناسنامه نسبت با متوفی: فرزند
پس از تشریفات قانونی سرانجام در تاریخ۱4۰۰/۰۳/۲۶ در وقت فوق العاده شعبه دوم   حصروراثت شورای 
حل اختالف آلونی بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه 
درگذشته منحصر به اشخاص یادشده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پرداخت و انجام حقوق 
و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد و با عنایت به ماده واحده مربوط به اصالح مواد ۹4۶ و ۹4۸ قانون مدنی مصوب 
۶ بهمن ماه ۱۳۸۷ و به استناد ماده واحده الحاق  یک تبصره به ماده ۹4۶ قانون مدنی اصالحی ۱۳۸۷/۱۱/۶ 
مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ مجلس شورای اسالمی به صورت زیر تقسیم می گردد.صنم فرحمند: زوجه – ۱/۸ – یک 
هشتم  از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول / مابقی ترکه بین سایر وراث به قاعده ذکور دو برابر اناث تقسیم 
می شود  / محمدرضا خالدی : فرزند – ۲/۵ – دو پنجم از مابقی ترکه  / سهیال خالدی : فرزند – ۱/۵ – از مابقی 

ترکه  / نرگس خالدی فرزند – ۱/۵ – از مابقی ترکه / مریم خالدی فرزند – ۱/۵ – از مابقی ترکه
این گواهینامه صرفاً جهت درج در روزنامه سراسری صادر گردید و فاقد اعتبار دیگری است.

قاضی شورای حل اختالف شعبه اول  حصروراثت آلونی _مسعود مرادی 
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اخبار کوتاه اخبار کوتاه

کسب رتبه »شایسته« دانشگاه
 علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مازندران رتبه »شایسته« بین دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور را کسب کرد.مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران گفت: بر اساس گزارش معاونت توسعه 
مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، این دانشگاه موفق 
به کسب رتبه »شایسته« بین دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی سراسر کشور در میزان تحقق برنامه عملیاتی سال ۹۹ 
شد.دکتر بابائی با اشاره به اهمیت فرآیند تدوین و پایش برنامه 
عملیاتی و نیز استقرار آن، نقش این برنامه را به عنوان یکی از 
ارکان سیاستگذاری در حوزه سالمت بسیار با اهمیت برشمرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصریح کرد: 
رتبه بندی دانشگاه ها به صورت سرآمد، شایسته، مقبول، متعهد به 

تالش و غیر قابل قبول انجام شده است.

سرپرست شرکت گاز استان خبر داد؛
ادامه گازرسانی  به مناطق کوهستانی مازندران

سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: ۱۱4روستا در مناطق 
کوهپایه ای استان تا پایان امسال از نعمت گاز طبیعی بهره 
مند می شوند.مقدم بیگلریان افزود: با بهره برداری از این طرح ها، 
ضریب پوشش گازرسانی روستایی به باالی ۹۵/۵درصد خواهد 
رسید.وی گفت: ۳ماه نخست امسال ۱۰هزار مشترک جدید 
و  میلیون  یک  به  استان  مشترکین  کل  تعداد  و  پذیرش 
۵۱4هزار و 4۰۸مشترک رسیده است.سرپرست شرکت گاز 
مازندران با اشاره به اینکه کوهستانی بودن و پراکندگی زیاد 
روستاها، اجرای شبکه گاز را دچار مشکل کرده است افزود: تا 
کنون به ۵۹شهر و دو هزار و ۳۶۱روستای استان گازرسانی شده 

اند که از این تعداد ۷۸روستا پارسال از نعمت گاز بهره مند شدند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد:
بازرسی های متمرکز از کشتی های ورودی 

به بنادر امیرآباد و نکا
مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد گفت: بازرسی های متمرکز 
از کشتی های ورودی به این بندر و نکا ادامه دارد.محمدعلی 
اصل سعیدی پور با تأکید بر اجرای ضمیمه یک کنوانسیون 
کنوانسیون  این  اصلی  هدف  گفت:   )MARPOL( مارپل 
کنترل  و  دریایی  زیست  محیط  عمدی  آلودگی  کامل  رفع 
آلودگی های غیرعمدی ناشی از سوانح شناور ها است.مدیرکل 
بنادر و دریانوردی امیرآباد افزود: بر اساس مقررات ضمیمه یک 
کنوانسیون مارپل )MARPOL( و برای جلوگیری از آلودگی 
ناشی از نفت در دریا، بازرسی های متمرکز از کشتی های ورودی 
به بنادر امیرآباد و نکا همواره در دستورکار قرار دارد.سعیدی 
پور با اشاره به آمادگی کامل گروه امدادی و مقابله با آلودگی 
بنادر با احتمال بروز آلودگی گفت: مانور های روزانه و شبانه 
متعددی در بنادرامیرآباد و نکا برگزار شده تا نقاط ضعف و قّوت 
گروه مقابله با آلودگی به صورت تحلیل عملکردی، مورد ارزیابی 
مداوم قرار گیرد.مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد بر رعایت 
الزامات کنواسیون بین المللی، بروزسانی و استفاده از تجهیزات 
مدرن جمع آوری آلودگی نفتی با هدف سالمت محیط زیست 
تاکید کرد.محمدعلی اصل  این بندر  دریایی در پهنای آبی 
 PM سعیدی پور همچنین افزود: تعمیرات اساسی منجر به
اسکله های حوضچه شماره یک بندرامیرآباد، با ۹ پُست و هزینه 
بیش از ۳۸۱ میلیاردریال برای افزایش بهره وری، استفاده بهینه 
از منابع زیرساخت های موجود، نگهداری و افزایش طول عمر 
سازه های موجود با صرف هزینه زودبازده، پایان یافت.مدیرکل 
بنادر و دریانوردی امیرآباد تصریح کرد: در تعمیرات اساسی 
اسکله های این بندر، از روش نوین DSM استفاده شده و اجرای 
عملیات اختالط عمیق خاک، خاکبرداری ماشینی و دستی 
کانالبا هدف اجرای DSM، الیروبی کانال های تأسیساتی و 
جمع آوری آب های سطحی، تعویض و نصب ۵۳۰ فندر، نصب 
۲۹ نردبان و تعمیر سطوح بتنی شمع ها از مراحل اجرایی طرح 
تعمیرات اساسی اسکله در بندرامیرآباد به شمار می رود.سعیدی 
پور با اشاره به استفاده از هزار و ۸۵۰ متر انواع لوله های پلی 
اتیلن، تخریب بتن، خاکبرداری، لوله گذاری، غالف گذاری در 
کانال، ایجاد درزگیر قائم و افقی روی تیر پیشانی، قالب بندی، 
آرماتور بندی، بتن ریزی، لکه گیری آسفالت روی اسکله ها، 

بارگیری و ... را از موارد اجرایی این عملیات اعالم کرد.

رفع تجاوز به حریم خط فرآورده
 علی آباد – گنبد

یک فقره ساخت وساز غیرمجاز در حریم خط لوله فرآورده علی 
آباد – گنبد در محدوده شهرستان رامیان تخریب و حریم قانونی این 
خط لوله آزاد شد.به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران - منطقه شمال، محمد آدمی رییس تاسیسات 
گنبد با اشاره به اهمیت صیانت و حفاظت از حریم خطوط لوله 
به عنوان بیت المال و زیرساخت حیاتی توسعه کشور، حساسیت 
نسبت به این موضوع را از وظایف مهم سازمانی و ملی برشمرد.

وی از تخریب یک فقره ساختمان غیرمجاز در حال ساخت در 
کیلومتر ۲۲حریم خط لوله ۸ اینچ علی آباد – گنبد طی روزهای 
گذشته خبر داد و افزود: ساخت این سازه از فروردین امسال باوجود 
تذکرهای پیاپی شفایی و ابالغ شده توسط تاسیسات گنبد، 
حراست و تعمیرات خط منطقه آغاز شده بود و مالک اقدام 
به ایجاد فونداسیون و دیوارسازی برای ساخت یک مجموعه 
اقتصادی و تجاری در حریم خط لوله کرده بود.به گفته آدمی 
به دلیل بی توجهی مالک به اخطارهای صادر شده در نهایت 
با هماهنگی امور حقوقی و حراست منطقه و حضور نیروی 

انتظامی آزادسازی حریم انجام شد.

استاندار قزوین: 
برنامه های پیش بینی شده برای اوقات 

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

های تابستانی دانش آموزان پیش بینی شود. 
قزوین؛ سومین جلسه شورای  از  برنا  به گزارش خبرگزاری 
آمورش و پرورش عصر یکشنبه با حضور جمالی پور استاندار 

قزوین در سالن مدیریت بحران استانداری تشکیل شد.
هدایت اهلل جمالی پور در این نشست اظهار داشت: در جلسات 
شورای آموزش و پرورش باید دنبال هم افزایی باشید و نکات 
مهم و اولویت بندی شده که قبال در نشست های کارشناسی 
با دستگاهها مطرح شده و به نتیجه رسیده مطرح شود و ما اگر 

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

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

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

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

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

اوقات فراغت دانش آموزان کمک کند.

ایالم – بهار قربانی
 مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
دوره  بستر  اینکه  به  توجه  گفت:با 
باشد  می   IT صنعتی  انقالب  چهارم 
جدید  های  آوری  فن  از  استفاده 
در  نشانی  آتش  و  ایمنی  زمینه  در 
در  بالتبع  و  نفت  وزارت  مجموعه 
نفت ضروری  وزارت  تابعه  شرکتهای 
روابط  گزارش  به  رسد.  می  نظر  به 
در  نوریان  اله  روح  دکتر  عمومی، 
ایمنی  تخصصی  کمیته  دومین 
به  که  نفت  وزارت  نشانی  آتش  و 
برگزار  ایالم  گاز  پاالیشگاه  میزبانی 
چهارم  صنعتی  انقالب  افزود:  شد، 
آینده  سال   ۱۰ در  عظیمی  تحول 
بحث  در  که  آورد  خواهد  وجود  به 
های  پیشرفت  نوین،  های  آوری  فن 
رباتیکی، شهر هوشمند، رایانش ابری، 
هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، کالن 
داده ها و داده کاوی، محاسبات نرم و 
کاربرد اینترنت اشیا می تواند در این 

صنعت تحول اساسی ایجاد کند. 
آتش  و  ایمنی  موارد  اهمیت  به  وی 
پرمخاطره  واحدهای  در  نشانی 
اظهار  و  اشاره  ها  پاالیشگاه  همچون 
انقالب  چهارم  دوره  شروع  با  داشت: 
استفاده  و   ۲۰۱۵ سال  از  صنعتی 
بخش  در  جدید  های  آوری  فن  از 
همچون  نشانی  آتش  و  ایمنی  های 
در   V.R مجازی  واقعیت  از  استفاده 
شبیه سازی حوادث و استفاده آتش 

نشانان از آن،کاله ایمنی و دستبند 
در  هوشمند  سنسورهای  هوشمند، 
افراد،ارسال  ردیابی  نجات،  و  امداد 
برای  حیاتی  اطالعات  ای  لحظه 
احتمالی  با حوادث  مقابله  و  آمادگی 

ضرورت دارد.
روش  با  خطرات  شناسایی  به  وی   
 HAZID ، HAZOP مختلف  های 
اقدامات  انجام  همچنین  و   ، JHA
ریسک  های  فعالیت  برای  اصالحی 
این  در  گذشته  سنوات  در  باال 
کرد:  تصریح  و  اشاره  گاز  پاالیشگاه 
واحدهای  در  شده  انجام  اقدامات  با 
سال  چند  در  خوشبختانه  فرآیندی 
آتش  یا  ناتوان کننده  گذشته حادثه 
پاالیشگاه  سطح  در  گسترده  سوزی 
نداشته ایم و در زمینه کاهش حوادث 
این شرکت کارنامه قابل قبولی دارد. 
همچنین مدیر HSE شرکت ملی گاز 
ایران با اشاره به اینکه علل تامه اکثر 

زیرمجموعه  های  در شرکت  حوادث 
خطاهای  ایران  گاز  ملی  شرکت 
اکثر  تامه  علل  گفت:  است،  انسانی 
که  است  انسانی  خطاهای  حوادث 
های  فاکتور  اهمیت  دهنده  نشان 
انسانی و نقش تعیین کننده آنها در 

حوادث می باشد.
 غالمرضا بهمن نیا به وضعیت رو به 
گاز  پاالیش  شرکت  در   HSE رشد 
ایالم اشاره کرد و افزود: با ادامه این 
روند انتظار بر این است که پاالیشگاه 
ایالم به زودی در رده پاالیشگاه های 

برتر در حوزه HSE دیده شود.
 وی به اهمیت و ضرورت نگاه عمیق 
آموزی  و درس  بروز حوادث  علل  به 
داشت:  اظهار  و  اشاره  حوادث  از 
گاز  ملی  شرکت   HSE مدیریت 
بروز  از  پیشگیری  راستای  در  ایران 
از  آموزی  درس  بر  تکیه  با  حوادث 
بهبود  های  پروژه  گذشته،  حوادث 

حوادث  بررسی  جمله  از  متعددی 
۱۰ سال اخیر در شرکت ملی گاز و 
استخراج و استفاده از درس آموخته 
انسانی در  ها و بررسی نقش خطای 
علل  حذف  راهکارهای  و  حوادث 
مدیریت  و  خطاها  بروز  ای  ریشه 
تعریف  انسانی  های  فاکتور  بهینه 
باشد. می  پیگیری  در حال  و  نموده 

حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  نیا  بهمن 
تالش  ایران  گاز  ملی  شرکت   ،HSE
می کند با ایجاد هم افزایی در همه 
شرکت های زیرمجموعه و بکار گیری 
ظرفیت موجود از بروز مجدد حوادث 
 HSE مدیر  کند.  پیشگیری  گذشته 
هر  به  گفت:  ایران  گاز  ملی  شرکت 
پیشگیری  در  اساسی  کار  راه  حال 
در   HSE فرهنگ  ارتقائ  از حوادث، 
این  اشاعه ی  و  سازمان  کل  سطح 
 HSE زمینه  در  همه  که:  موضوع 
مسئول هستند، می باشد که در این 
این  در  اساسی  نقش  آموزش  راستا 
زمینه دارد. بهمن نیا افزود: برگزاری 
مجازی،  و  حضوری  های  آموزش 
های  کتابچه  انتشار  و  چاپ  تدوین، 
قوانین طالیی در زمینه های ایمنی، 
استخراج  زیست،  محیط  و  بهداشت 
۵۰۰ درس آموخته از ۵۰ حادثه در 
سطح وزارت نفت و اطالع رسانی در 
اقدامات  جمله  از  و...  شرکت  سطح 
از  پیشگیری  راستای  در  شده  انجام 

حوادث بوده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز تاکید کرد:

استفاده از فن آوری جدید در زمینه
 ایمنی و آتش نشانی ضروری است

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

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دوم

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

ردیف
شماره فراخوانعنوان مناقصه

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

مبلغ برآورد اولیه پروژه 
)ریال(

محل تامین اعتبار

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

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

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

اسالمی با سررسید 1402 با نماد اخزا)910(

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

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

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

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

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

2000009025000146336/000/0006/713/334/976

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

2000009025000147336/000/0006/713/334/976

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

2000009025000148336/000/0006/713/334/976

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

2000009025000149336/000/0006/713/334/976

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

2000009025000150336/000/0006/713/334/976

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

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

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

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

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

شناسه آگهی: 1153142


