
قالیباف: 

حق مردم است که با مسئوالن 
خود بدون هیچ مانعی صحبت کنند

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: 
اعالم اینکه برای حوزه اجاره داری مبلغی وام 

تامین شود، درمان اساسی این بازار نیست. 

فرشید پورحاجت اظهار کرد: وضعیت عرضه 
تولید  کاهش  و  مسکن  بازار  در  تقاضا  و 
شرایط  عامل  مهمترین  کشور،  در  مسکن 

بحرانی امروز است.
شوربختانه  افزود:  وی  ایسنا،  گزارش  به 
متولیان بخش مسکن هیچ برنامه منسجمی 
برای تولید مسکن نداشته اند و کمبود مسکن 
بازار اقتصادی تاثیر داشته  در کشور بر این 
است و خانوارها در شرایط بسیار سختی به 

سر می برند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: 
دولت باید تمهیداتی برای اجاره داری به صورت 

منسجم و سیاست ورزانه دنبال کند.
پورحاجت با بیان اینکه بازار مسکن از بازار 
آزاد تبعیت می کند، افزود: اعالم اینکه برای 
شود،  تامین  وام  مبلغی  اجاره داری  حوزه 

درمان اساسی این بازار نیست.
صحبت  تلویزیونی  برنامه  یک  در  که  وی 
می کرد، گفت: از مالکان و تمام مردم ایران 
می خواهم کمک کنند و در این شرایط سخت 
به حوزه  اثر بی برنامگی و عدم توجه  بر  که 
مسکن ایجاد شده است، در کنار خانواده های 
مستاجر باشند و شرایط را به نحوی فراهم 
کنند تا فشار کمتری به خانواده ها وارد شود.

 راه آهن شلمچه- 
بصره یک  گام دیگر 
به اجرا نزدیک شد

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع 
حصول  از  شهرسازی  و  راه  وزارت 
توافق اولیه برای آغاز عملیات اجرایی 

راه آهن شلمچه-بصره در سفر اخیر...

روز  معامالت  در  نفت  قیمت 
سرمایه  که  شرایطی  در  دوشنبه 
گذاران منتظر نتیجه نشست هفته 
مذاکرات  و  پالس  اوپک  جاری 
از  پس  هستند،  آمریکا  و  ایران 
صعود به باالترین رکورد از اکتبر 

سال ۲۰۱۸، کاهش یافت. 
برای  برنت  نفت  معامالت  بهای   
تحویل در اوت ۱۶ سنت معادل 
۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۷۶ 
دالر و دو سنت در هر بشکه رسید. 
تگزاس  وست  معامالت  بهای 
اینترمدیت آمریکا برای تحویل در 
اوت با ۱۲ سنت معادل ۰.۲ درصد 
به ۷۳ دالر و ۹۳ سنت  کاهش، 
رسید.شاخصهای  بشکه  هر  در 
تاثیر  تحت  گذشته  هفته  نفت 
بهبود تقاضا برای سوخت با رشد 
اقتصادی قوی و افزایش سفرهای 

تابستانی در نیمکره شمالی برای 
صعود  متوالی  هفته  پنجمین 
کردند. عرضه جهانی نفت هم با 
و  اوپک  عرضه  محدودیت  حفظ 
است. مانده  محدود  متحدانش، 

این گروه تحت تسهیل تدریجی 
کاهش تولیدی که از ماه مه سال 
۲۰۲۰ به اجرا گذاشته است، در 
فاصله ماه مه تا ژوئیه ۲.۱ میلیون 
احیا  را  تولیدش  از  بشکه در روز 
اول  اوپک پالس در  کرد. وزیران 
کنند  می  دیدار  تیر(   ۱۰( ژوئیه 
و ممکن است با توجه به افزایش 
قیمتها و بهبود تقاضا، با افزایش 
بیشتر تولید در اوت موافقت کنند.

اقتصاددان  لی،  هووی  گفته  به 
احیای  سنگاپور،   OCBC بانک 
تقاضا برای سوخت همه را غافلگیر 
کرده و اوپک باید پاسخگوی این 

به  توجه  با  باشد.  باالتر  تقاضای 
افزایش  امکان  باالتر،  قیمتهای 
است  ممکن  و  دارد  وجود  تولید 
تولید این گروه از اوت ۲۵۰ هزار 

بشکه در روز افزایش پیدا کند.
گروه بانکی ANZ و ING انتظار 
دارند اوپک پالس تولیدش را به 
روز  در  بشکه  هزار   ۵۰۰ میزان 
افزایش دهد که احتماال  در اوت 
از قیمتهای باالتر نفت پشتیبانی 
موسسه  کرد.تحلیلگران  خواهد 
افزایش  هر  نوشتند:   ING
تولیدی کمتر از این میزان کافی 
خواهد بود تا قیمتها را در کوتاه 
برساند. باالتری  سطح  به  مدت 

یک تحلیلگر نفت مقیم سنگاپور 
گفت: قیمت نفت بعید است اصالح 
چشمگیری پیدا کند مگر این که 
اوپک پالس میزان عرضه خود را 

یک میلیون بشکه در روز یا بیشتر 
افزایش دهد.مذاکرات برای احیای 
توافق هسته ای ایران انتظار می 
رود در روزهای آینده ازسرگرفته 
میان  نظارت  توافق  مهلت  شود. 
تهران و آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای هفته گذشته به پایان 
و  آمریکا  ضعیفتر  رسید.دالر 
معکوس شدن ریسک پذیری در 
بازارهای جهانی از بهای معامالت 
است.بر  کرده  پشتیبانی  نفت 
آمریکا  اساس گزارش رویترز، در 
داد  نشان  بیکرهیوز  شرکت  آمار 
شمار دکلهای حفاری نفت و گاز 
طبیعی در ژوئن ۱۳ حلقه افزایش 
رشد  کوچکترین  اگرچه  و  یافته 
 ۲۰۲۰ سال  سپتامبر  از  ماهانه 
ماهانه  رشد  یازدهمین  است، 
متوالی دکلهای حفاری خواهد بود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور:

وام اجاره، درمان بازار مسکن نیست

 رکوردشکنی نفت متوقف شد
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استراتژی نگهداری 
میان مدت سهام، 

جایگزین نوسان گیری 
در بورس شود

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سهامداران 
باید  بورس  در  معقول  بازدهی  کسب  برای 
جایگزین  را  نگهداری  و  خرید  استراتژی 
بورس  معامالت  در  نوسان گیری  استراتژی 

کنند و سهامی را انتخاب کنند که جزو ....

انجمن جهانی فوالد گزارش داد:

ایران همچنان در میان 
۱۰ فوالدساز برتر جهان

عراقچی:

 به اندازه کافی مذاکره 
انجام شده است، زمان 

تصمیم گیری است

ظریف: 

دولت جدید آمریکا 
هم مانع دسترسی 
جانبازان شیمیایی

  به دارو و تجهیزات 
پزشکی می گردد

معاون پرستاری وزیر بهداشت:

تصویب تعرفه 
خدمات پرستاری 
خواسته دیرینه 

پرستاران بود
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2

3

3
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        رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: خون پاک شهید بهشتی و ۷2 تن از یارانش ریشه منافقین 
را از این کشور خشکاند و اکنون می بینید که چیزی جز ذلت نصیب منافقین نشد.به گزارش ایسنا، 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی در مراسم سالگرد شهدای هفتم تیر که در محل 
مسجد جامع تاریخی اردستان برگزار شد، گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری ارزش مجالس شهدا به 
اندازه خود شــهدا و خون شهدا است و دلیل آن هم روشن است چرا که این مجالس، مجالس ذکر 

شهدا، معرفت شهدا، شناخت شهدا و تداوم راه آنها است .....

روابط عمومی شهرداری خرم آباد

آگهی مزایده 
)نوبت دوم(

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

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

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

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

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

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

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

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

مراجعه و یا با شماره تلفن 33320011  تماس حاصل نمایند.

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

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

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

- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار وهزینه چاپ به عهده برنده مزایده می باشد.

ما با وجود تسلط به بسیاری از علوم 
ارضی، سماوی و بحری و تلمذ نزد 
یکی از بزرگترین مکتبخانه داران 
شمال شرق کشور، هنوز نفهمیدیم 
آسمان چه پدر کشتگی با اصحاب 
هنر و هنرمندان دارد که قدما می 
گفتند:»آسمان کشتی ارباب هنر 
می شکند« مگر زبانم الل، آسمان 
مرض دارد یا خدای ناکرده با بیمه 
ساخت و پاخت دارد که کشی این 
بندگان خدا را می شکند! البته این 
داستان مالکیت کشتی خصوصی و 
امثالهم مربوط به هنرمندان ازمنه 
هنرمندان  وگرنه  باشد  می  دور 
خودروهای  همان  با  باید  فعلی 
سر  قسطی  و  نامی  ثبت  وطنی 
کنند و در کدام موقعیت » قدر 
بر صدر می نشینند«  و  می بینند 
بر ما پوشیده است! از سویی اگر 
این عزیزان در هفت آسمان یک 
ستاره ندارند در عوض روی زمین 
هستند افرادی که به جز اختصاص 
قطعه ای در بخش هنرمندان به 
فکر سالمتی و آینده این عزیزان 

هستند. چند سال پیش شرکت 
بدن  اعضای  داشت  قصد  تعاونی 
هنرمندان را بیمه کند که معلوم 

نشد کار به کجا رسید!
اصل خبر به روایت جراید  آن دوران

»یک تعاونی فرهنگی در نظر دارد 
بیمه  را  هنرمندان  بدن  اعضای 
فرهنگی  نهاد  این  مسئول  کند. 
گفت: این نوع بیمه به درد همگان 
ما  مثال  عنوان  به  نمی خورد. 
دست  یا  و  خواننده  یک  حنجره 
دست  و  چشم  یا  و  نوازنده  یک 
یک نقاش را بیمه می  کنیم که 
این به درد کسی نمی خورد و تنها 
هنرمندان می توانند از آن استفاده 
کنند. وی نوع بیمه های موسسه 
تعاونی پارس را بیمه هایی دانست 
است  هنرمندان  نیاز  مورد  که 
طمع  به  کسی  هر  کرد:  بیان  و 
بیمه شدن بخواهد از این جریان 
است  هنرمندان  و  هنر  حق  که 
استفاده کند، ضرر خواهد کرد!«) 
دست  حقیقتاً  مهر(  خبرگزاری 
َمَملی... در این دوره ای که عزیزان 

مورد  کمتر  ادب،  و  هنر  عرصه 
حمایت بیمه ها و مسئولین قرار 
تعاونی  موسسه  اقدام  این  دارند، 
پارس جای بسی شعف و شادمانی 
دارد! به شرطی که دوستان مراقب 
باشند تا دو روز دیگر هر کس که 
را  دو دانگ صدا دارد و صدایش 
در زیرزمین یا حمام منزلشان ول 
می کند، نیاید و درخواست بیمه 
حنجره کند یا این فوتبالیست ها 
که قر و فرشان از بسیاری از خلق 
بیایند و بگویند  اهلل بیشتر است 
کلّه و پاچه ما را هم بیمه کنید!  
علی ای حال با وجود اینکه تعمیم 
امور صواب امری پسندیده و مورد 
قبول همگان است ولی دقت در 
انتخاب هنرمندان نیز امری واجب 
و حساس است. فلذا پیشنهاد می 
عالوه  عظیم،  طرح  این  در  شود 
انتخاب هنرمندان  بر دقت کافی 
و  بصری  مختلف  های  ژانر  در 
شنیداری، کارمندان هم به عنوان 
هنرمند در نظر گرفته شوند! به هر 
حال کسی که با چندرغاز حقوق، 

عالوه بر خرج و مخارج کمرشکن 
زندگی، هزینه اجاره منزل، شهریه 
دانشگاه فرزندان، جهیزیه دختر دم 
بخت و هزار جور گرفتاری مترقبه 
و غیرمترقبه دیگر را رفع و رجوع 
می کند کم از هنرمند ندارد و به 
یک  »به  بزرگ  فردوسی  فرموده 
باقی  روی جویند هر دو هنر« و 

ماجرا ...
فقط این نکته را متذکر شویم که 
اگر این دوستان بیمه گر قبل از 
ارائه طرح بیمه هنرمندان، کتاب 
فیزیولوژی »آرتور گایتون و جان 
هال« را که بعد از شصت هفتاد 
سال هنوز هم معتبر ترین کتاب 
فیزیولوژی در دانشگاه های جهان 
است مطالعه می کردند، به فراست 
بدن  اعضای  که  یافتند  می  در 
ارتباط هستند؛  با هم در  همگی 
آورد  به درد  واقع چو عضوی  در 
روزگار، علی االصول دگر عضو ها 
هم کارآیی و قرار خود را از دست 
می دهند حاال چه با بیمه یا بدون 

بیمه...  

  طنزبیمه بدنه هنرمندان!
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مدیرعامل فرابورس ایران عنوان کرد:
ابالغ معافیت مالیاتی گواهی شراکت 
باهدف حمایت از کسب وکارهای نوپا

مدیرعامل فرابورس ایران از معافیت مالیاتی گواهی شراکت 
تامین مالی جمعی خبر داد و گفت: از این پس هر شخص 
حقیقی یا حقوقی که اقدام به نقل وانتقال گواهی شراکت تامین 

مالی جمعی کند، هیچ گونه مالیاتی پرداخت نخواهد کرد. 
فرابورس  ارتباطات  مدیریت  از  ایرنا  یکشنبه  روز  به گزارش 
ایران، امیر هامونی این اقدام را گام مهمی در راستای پشتیبانی 
و  نوپا  و شرکت های  کوچک  مالی کسب وکارهای  تامین  از 
همچنین رفع موانع فعالین حوزه تامین مالی جمعی دانست 
و افزود: درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در گواهی شراکت، 
برای صندوق های سرمایه گذاری و سایر سرمایه گذاران نیز معاف 
از مالیات خواهد بود و از این محل صندوق های سرمایه گذاری 

مالیاتی پرداخت نمی کنند.
به گفته وی عالوه بر این، سود و کارمزد پرداختی حاصل از این 
گواهی ها، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد 
شد و از این منظر نیز برای شرکت های کوچک متقاضی تامین 
مالی، دارای مزیت است؛ چرا که شرکت های کوچک و طرح ها 
و پروژه هایی که نیاز به تامین مالی دارند، می توانند تا سقف 
۱۰ میلیارد تومان از طریق تامین مالی جمعی اقدام به جذب 

سرمایه کنند.
قانون  اساس ماده هفت  بر  نکته که  این  با توضیح  هامونی 
توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تمامی درآمدهای حاصل 
از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون 
بازار اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از نقل وانتقال این اوراق یا 
درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر 
درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، معاف است، افزود: با شناسایی 
گواهی شراکت به عنوان نوعی از ورقه بهادار موضوع بند ۲۴ 
ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، معافیت های مالیاتی شامل این 

گواهی نیز خواهد شد.
وی همچنین در خصوص زمان ابالغ معافیت مالیاتی گواهی 
شراکت توضیح داد: با مساعدت ریاست سازمان امور مالیاتی و 
همچنین ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، گواهی شراکت 
تامین مالی جمعی طی ابالغیه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲۵ مورخ 

اول تیرماه ۱۴۰۰مشمول معافیت مالیاتی شد.
مدیرعامل فرابورس ایران  با اشاره به اینکه بازار تامین مالی 
جمعی فرابورس ایران در بهمن ماه سال ۹۹ با شروع جمع آوری 
وجوه برای دو طرح آغاز به کار کرد، اظهار داشت: تا کنون 
فرابورس  از  مالی  تامین  مجوز  دارای  در سکوهای  دو طرح 
ایران موفق به تامین مالی شده اند و یک طرح دیگر نیز در 
که  کرد  امیدواری  ابراز  است.هامونی  وجوه  حال جمع آوری 
با این معافیت اعطا شده به متقاضیان تامین مالی جمعی و 
سرمایه گذاران طرح های فوق، شاهد رشد روزافزون تامین مالی 

جمعی، تقویت شرکت های کوچک و نوپا باشیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اعالم کرد؛
۳۰۰ شهر کشور در وضعیت تنش آبی

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: درحال حاضر ۳۰۰ 
شهر از یک هزار و ۴۰۰ شهر کشور در وضعیت تنش آبی 
)نقطه سر به سر( قرار گرفته اند. »قاسم تقی زاده خامسی« 
افزود: منظور از تنش آبی، قطعی آب نیست، ما وقتی از تنش 
آبی حرف می زنیم یعنی چنانچه مصرف در مقابل تامین آب 
افت فشار می شود.وی ظرفیت  افزایش پیدا کند، آب دچار 
مخازن آب سدهای کشور را حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب 
اعالم کرد و اظهار داشت: ظرفیت مخازن پشت سدهای کشور 

در مقایسه با سال گذشته ۲۸ درصد کاهش یافته است.
تقی زاده خامسی در ادامه از مصرف کنندگان آب در بخش 
خانگی، رستوران ها و غیره دعوت کرد برای گذر از تنش آبی 

طی تابستان امسال در مصرف آب صرفه جویی کنند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت 
شهروندان  از  درصد  آب ۲۰  مصرف  گفت:  ایران  آب  منابع 
تهرانی باالست و به همین خاطر شهر تهران در زمره شهرهای 

پر مصرف آب قرار گرفته است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به ضرورت اصالح 
شبکه های فرسوده آب، تصریح کرد: امسال برای نخستین  بار 
در کشور اعتبار خوبی از محل تبصره های قانون بودجه سال 

۱۴۰۰ در بخش آب پیش بینی شده است.
به گزارش ایرنا، مصرف آب تهران در ۵ تیرماه۱۴۰۰ برابر با 
سه میلیارد و ۶۲۳ میلیون لیتر بوده که یک درصد افزایش 
نسبت به پارسال را نشان می دهد.پیشتر مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب کشور گفته بود که امسال به دلیل کاهش ۴۰ 
درصدی بارندگی در سال آبی جاری، تامین آب آشامیدنی 

۱۰۱ شهر کشور در وضعیت قرمز قرار گرفته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت و مرغ اهواز:
هر کسی بسته به وجدان خود، یک قیمت 

برای مرغ دارد
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز و مرغ اهواز گفت: 
وضعیت موجودی مرغ در بازار اهواز خوب است اما فعال گرانی 
آن به معضل تبدیل شده است و هر کسی بسته به وجدان 
خود، یک قیمت برای خود دارد. سید اصغر حسینی بهارانچی 
در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت مرغ در بازار اهواز، 
اظهار کرد: گرانی مرغ یک مساله سراسری است اما در اهواز 
به اندازه ای از دست های پشت پرده در این بازار صحبت کردم 
که خسته شدم. از مِن رئیس اتحادیه گرفته تا توزیع کنندگان، 

کشتارگاه ها و سایر مسئوالن، در موضوع مرغ مقصر هستیم.
وی افزود: در اهواز از فروشندگان مرغ تا توزیع کنندگان آن، هر 
کسی هر کاری که دلش می خواهد انجام می دهد. قیمت مرغ 
در اهواز هر کیلوگرم از ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان است و به ندرت 
پیدا می شود.رئیس  تومان  هزار  قیمت مصوب ۲۹  با  مرغ 
اهواز  تخم مرغ  و  مرغ  قرمز،  گوشت  فروشندگان  اتحادیه 
تصریح کرد: وضعیت قیمت مرغ در حال خوب شدن بود 
که دولت دوباره نرخ جدیدی برای مرغ تعیین کرد و پس 
از این تعیین نرخ، قیمت دوباره باال رفت. توزیع کنندگان و 
مرغ داران نیز به صورت مستقل عمل می کنند و هر کاری 
گفت:  می دهند.حسینی بهارانچی  انجام  بخواهد  دل شان 
فعال  اما  است  اهواز خوب  بازار  وضعیت موجودی مرغ در 
گرانی آن به معضل تبدیل شده است و هر کسی بسته به 

وجدان خود، یک قیمت برای خود دارد.

کشف و جمع آوری بیش از ۱۹۰ هزار 
دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی 
برق ایران )توانیر( گفت: تاکنون و از ابتدای طرح برخورد با 
استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز، بیش از ۱۹۰ هزار دستگاه 

غیرمجاز کشف و جمع آوری شده است. 
»محمدحسن متولی زاده«   )دوشنبه( در گفت وگوی اختصاصی 
با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: جمع آوری این دستگاه ها با 

کمک گزارش های مردمی ممکن شده است.
اند که  یافته  اند و اطالع  ادامه داد: مردم احساس کرده  وی 
فعالیت این دستگاه های غیرمجاز عالوه بر آسیب به شبکه برق 

به تاسیسات خود آنها نیز خسارت وارد می کند.
مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: همچنین مردم آگاهی یافته 
برق در کشور  باعث کمبود  غیرمجاز  مراکز  فعالیت  اند که 
می شود.متولی زاده گفت: بر این اساس مردم اطالعات بیشتری 
در اختیار ماموران شرکت های توزیع قرار داده اند که منجر به 

کشف و ضبط این دستگاه ها شده است.
وی از تشدید برخورد با فعالیت این نوع دستگاه ها با توجه به 
روند افزایش مصرف برق خبر داد و خاطرنشان کرد: خاطیان با 

کمک قوه قضائیه به مجازات می رسند.
به گزارش ایرنا،  به فرایند استخراج ارزهای دیجیتال، صنعت 
»ماینینگ« و به مراکز تولید این ارزها، مزرعه یا »فارم« گفته 
می شود. در صنعت ماینینگ، نفت و گاز به انرژی برق و در 
نهایت به محصول ارز دیجیتال تبدیل می شود که به عنوان یک 

پول مجازی می توان برای مبادالت مالی از آن استفاده کرد.
موضوعی  که  مجازی(  ارزهای  )استخراج  ماینینگ  موضوع 
ناشناخته در کشور به شمار می رود، در روزهای اخیربه دلیل 
نگرانی از افزایش مصرف برق و احتمال کمبود این حامل انرژی 

مورد توجه قرار گرفته است.
ارزهای  استخراج  دستگاه های  توسط  برق  باالی  مصرف 
به  برق  صنعت  برای  تهدیدی  همواره  مجازی،  و  دیجیتال 
شمار می رود.  البته گفته می شود این تهدید بیشتر از سمت 
استخراج کنندگان غیرمجاز ارزهای مجازی است تا کسانی که 

به صورت مجاز اقدام به این کار می کنند.

انتقال برق ترکمنستان به ایران
 در حال انجام است 

در حال حاضر خط انتقال برق ترکمنستان به ایران که چندی 
پیش آسیب دیده بود، تعمیر شده و اکنون درحال انتقال برق 
است. چندی پیش سخنگوی صنعت برق کشور از تالش برای 
افزایش واردات برق برای تامین نیاز کشور خبر داد و گفت قرار 
است که در نخستین گام واردات ۱۴۰ مگاواتی برق به ایران از 
ترکمنستان عملیاتی شود که می تواند بخشی از نیاز منطقه 

خراسان را تامین کند.
اما ۱۷ خرداد ماه امسال، خط انتقال ترکمنستان به گنبد که با 
عملیات خرابکارانه )سرقت بخشی از تجهیزات دکل(  قطع شد 
ولی با تالش شبانه روزی و در کمتر از ۵۱ ساعت در مدار قرار 
گرفت. اکنون نیز  شرکت توانیر اعالم کرده تعمیرات این خط 

انتقال رکوردی در اجرای این گونه فعالیت ها به شمار می رود.
وظیفه این خط انتقال برق از ترکمنستان به ایران در پیک 
برق  انتقال  های خط  دکل  از  یکی  است.   امسال  تابستان 
ترکمنستان به گنبد  اواسط مردادماه مورد سرقت قرار گرفته و 

باعث آسیب به دکل و انتقال  شده بود.
پیشتر سخنگوی صنعت برق در همین زمینه با اشاره به خطرات 
ناشی از نزدیک شدن به خطوط انتقال برق، تصریح کرد: خطوط 
انتقال فشار قوی می تواند باعث کشته شدن افرادی شود که به 

آن نزدیک می شوند.
به گفته وی براساس قانون، با سارقان تجهیزات شبکه برق، با 

معرفی به قوه قضاییه، قاطعانه برخورد می شود.

افزایش ۵۰۰ درصدی کشفیات مواد مخدر
انواع مواد مخدر سنتی،  ایران  طبق اعالم مسئوالن گمرک 
صنعتی، روان گردان ها و به ویژه کشف ۱۲۰ تن پیش سازهای 
مواد مخدر توسط گمرک که در بهار امسال انجام شده نسبت 

به مدت مشابه، ۵۲۳درصد رشد داشته است. 
اله لطیفی - سخنگوی گمرک  به گزارش ایسنا، سید روح 
ایران- در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر جریان کشفیات 

موارد مهدر در بهار ۱۴۰۰ را تشریح کرد.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه گمرک ایران در مبارزه با مواد 
مخدر که در اهم اولویت های این سازمان قرار دارد گفت که با 
اقدامات صورت گرفته و  تجهیز  مبادی رسمی به دستگاههای 
کنترلی، ایکس ری و سگ های مواد یاب،  کشفیات انواع مواد 
مخدر صنعتی و سنتی، قرص های روان گردان و یا پیش سازها 

رشد چند برابری داشته است.
لطیفی  در رابطه با انواع مواد کشف شده در مرزها در فصل 
بهار، توسط گمرک توضیح داد:با توجه به اینکه تولید ماده 
مخدر مت آمفتامین در افغانستان در سال های اخیر صدها 
برابر شده است،کشف ده هزار و ۷۵۰ کیلوگرم فسفر قرمز در 
گمرک دوغارون و جلوگیری از ورود آن به افغانستان تاثیر 
بسیار زیادی در جلوگیری از تولید مواد مخدر صنعتی در این 
کشور خواهد داشت، این محموله در البالی کیسه های شکر 

جاسازی شده بود.
اینکه  بر  عالوه  که  موادی  مهمترین  از  وی  اعالم  طبق 
خطرناک  جرائم  سایر  در  و  است  مخدر  مواد  ساز  پیش 
گمرک  کارکنان  که  است  کتامین  ماده  دارد  کاربرد  نیز 
فرودگاه امام )ره( موفق شدند ۱۳هزار و ۸۰۰گرم از این 
ماده  را در سه ماه ابتدایی سال کشف کنند  که از حیث 
کشف سرنخ های شبکه زیر زمینی قاچاق کتامین بسیار 

واجد اهمیت است.
سخنگوی گمرک ایران با اشاره به اینکه یکی از گلوگاههایی 
مخدر  مواد  قاچاق  به  اقدام  آن  طریق  از  قاچاقچیان  که 
جدید می کنند، دفاتر ارسال مرسوالت پستی و یا حمل بار 
هوایی یا تجاری است و کنترل گمرک جمهوری اسالمی 
ایران در این حوزه ها نیز بسیار واجد اهمیت است، افزود: 
کشف  ۱۱۷هزار و ۳۲۹گرم تریاک، پنج هزار و ۹۹۶گرم 
شیشه، ۱۴۰هزار و ۴۴۷گرم هروئین،هشت هزار و ۴۰۰گرم 
یک  و   مادر  شاهدانه  بذر  و ۵۷۸گرم  هزار  یک  حشیش، 
هزار و ۴۰۷ گرم انواع قرص های مخدر از مواردی است که 
طی سه ماهه اول سال جاری در مبادی رسمی ورودی و 

خروجی کشور کشف شده است.

گفت:  سرمایه  بازار  کارشناس  یک   
بازدهی  کسب  برای  سهامداران 
معقول در بورس باید استراتژی خرید 
استراتژی  جایگزین  را  نگهداری  و 
نوسان گیری در معامالت بورس کنند 
جزو  که  کنند  انتخاب  را  سهامی  و 
میزان  از  و  هستند  بازار  اصلی  سهام 

نقدشوندگی باالیی برخوردارند. 
گفت  در  )دوشنبه(  حدادی«  »پیمان 
و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره 
زمینه  در  منتشر شده  اخبار  تاثیر  به 
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی 
دارایی شستا و تاثیر آن در بهبود روند 
معامالت بورس اشاره کرد و گفت: این 
موضوع با تاثیر زیادی در معامالت کلی 
بازار و شتاب در روند صعودی شاخص 
بورس همراه بود.وی افزود: اکثر سهام 
بزرگ بازار در حال معامله بر مدار منفی 
بودند اما معامالت مثبت سهام شرکت 
شستا و زیرمجموعه های آن  منجر به 
بازار  در  بورس  روند صعودی شاخص 
شدند و معامالت بازار را از روند منفی 

به سمت صعود پیش بردند.
علت بازگشت رشد به معامالت بورس

هیجان  و  نوسان  کاهش  به  حدادی 
و  بورس  معامالت  در  شده  ایجاد 
بازگشت شاخص بورس بر مدار  علت 
صعودی اشاره کرد و گفت: بازار از دو 
ماه گذشته و بعد از اصالح شدیدی که 
تجربه کرد در موقعیت مناسبی برای 
تحت  اما  گرفت  قرار  گذاری  سرمایه 
تاثیر ابهامات موجود در زمینه انتخابات 
ایران و وجود ترس  ریاست جمهوری 
بورس  بازار، شاخص  این  معامالت  در 

همچنان به روند نزولی خود ادامه داد.
این کارشناس بازار سرمایه به کاهش 
ابهامات موجود در بازار از زمان مشخص 
شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
ایران تاکید کرد و گفت: ثبات در قیمت 
ارز، گزارش مثبت شرکت ها، رکود در 
به خصوص  موازی  بازارهای  معامالت 
رمز ارزها که به عنوان رقیب اصلی بازار 
در طی هفته های گذشته بودند باعث 

شد تا معامالت بورس رنگ دیگری به 
خود بگیرد و روزهای امیدوارکننده ای را 
در این بازار ایجاد کنند.وی خاطرنشان 
کرد: همچنین در کنار این مسایل به 
مرور نمادهای کوچک بازار که در صف 
فروش قرار داشتند به تعادل رسیدند و 
با توجه به قرار گرفتن در فصل مجامع 
برخی از سرمایه گذاران سرمایه های 
در اختیار خود را برای اخذ سود وارد 
نقدی  سود  بتوانند  تا  کنند  می  بازار 
از مجمع کسب کنند، این موضوع به 
بازار  به  نقدینگی  ورود  افزایش  دلیل 
معامالت  سوی  و  سمت  تغییر  باعث 
امیدوارکننده  روزهای  ایجاد  و  بورس 
به  است.حدادی  شده  بازار  این  در 
روند  بهبود  در  تاثیرگذار  عامل  دیگر 
معامالت بورس اشاره و بیان کرد: در 
بودجه دولت افزایش تورم پیش بینی 
شده است؛ بنبراین انتظار افزایش تورم 
دیگر عامل موثر در رشد بازار بود که 
باعث شد تا شاخص بورس از روزهای 
گذشته در مسیر صعودی قرار بگیرد.

نتیجه  به  بازار سرمایه  کارشناس  این 
انتخابات ریاست جمهوری ایران و تاثیر 
آن به روند معامالت بورس اشاره کرد 
در  ریاست جمهوری  انتخاب  افزود:  و 
بازار با دو تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت 
پایان  آن  تاثیر  نخستین  بود،  همراه 
بود  ابهامی  رفع  و  انتخابات  برگزاری 
که گریبان بازار را گرفت و باعث ایجاد 
روند منفی در معامالت بورس شد.وی 

اظهار داشت: تاثیر بلندمدت آن مرتبط 
کابینه  خصوص  به  دولت  کابینه  به 
اقتصادی است که این موضوع می تواند 
به شدت بر روند بازار تاثیرگذار باشد، 
باید منتظر ماند و دید برنامه و دیدگاه 
کابینه جدید چگونه خواهد بود و کدام 
یک از سیاست های انبساطی و انقباضی 
را در دستور کار خود قرار می دهند.

به گفته حدادی، در این زمینه یکی از 
مسایل قابل توجه این است که کابینه 
اقتصادی کشور کدام یک از مسایل را 
مانند تورم یا رشد اقتصادی به عنوان 
اولویت فعالیت خود در دستور کار قرار 
سرمایه   بازار  کارشناس  دهد.این  می 
بسیار  موضوع  دیگر  طرف  از  افزود: 
مهم بازار، دیدگاه دولت جدید نسبت 
به برجام است این موضوع جزو مسایلی 
تلقی می شود که می تواند به شدت بر 

روند بازار اثرگذار باشد.
وی این کارشناس بازار سرمایه اظهار 
داشت: با توجه به وجود چنین مسایلی 
این  از  بازار،  بر  آن  تاثیر  و  کشور  در 
موضوع نباید غافل ماند که ۱۰۰ درصد 
پایان  تا  بورس  معامالت  کلی  روند 
سال مثبت است  و می تواند بازدهی 
در  بازارها  سایر  به  نسبت  را  بیشتری 

اختیار سهامداران قرار دهد.
قیمت  اکنون  داشت:  اظهار  حدادی 
اصالح  از  بعد  ها   اکثر شرکت  سهام 
بسیار  اند  کرده  تجربه  که  شدیدی 
ارزان شدند و موقعیت مناسبی را برای 

اند.این  کرده  فراهم  گذاری  سرمایه 
سهامداران  به  سرمایه  بازار  کارشناس 
برای  سهامداران  گفت:  و  کرد  توصیه 
باید  بورس  در  معقول  بازدهی  کسب 
استراتژی خرید و نگهداری را جایگزین 
معامالت  نوسان گیری در   استراتژی 
بورس کنند و سهامی را انتخاب کنند 
که جزو سهام اصلی بازار هستند و از 

میزان نقدشوندگی باالیی برخوردارند.
وی تاکید کرد: سهامداران برای سرمایه 
گذاری در این بازار باید گزارش ماهانه 
شرکت ها و صورت های مالی فصلی 
دهند،  قرار  مدنظر  زیادی  دقت  با  را 
اکنون و با توجه به وضعیت فعلی بازار 
وزن تحلیل در بازار بیشتر می شود به 
سهامی  باید  سهامداران  دلیل  همین 
را که از پتانسیل خوبی  برای سرمایه 
کنند،  انتخاب  برخوردارند  گذاری 
درست  انتخاب  در صورت  سهامداران 
می توانند تا پایان سال بازدهی خوبی 
را از بازار کسب کنند.حدادی با اشاره 
به ریسک تهدیدکننده معامالت بورس 
گفت: ریسکی که اکنون بازار را تهدید 
می کند نوعی ابهام در خصوص نتیجه 
مذاکرات است، همچنین در کنار این 
موضوع اسامی اعالم شده برای کابینه 
اقتصادی دولت سیزدهم جزو مسایل 
بسیار مهمی تلقی می شود که می تواند 

روند بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.
اقدامات  به  بازار سرمایه  این کارشناس 
تاثیرگذار در بهبود روند معامالت بورس 
اشاره کرد و اظهار داشت: وعده هایی در 
خصوص واریز ۲۰۰ میلیون دالر منابع 
مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه داده 
شده بود که اکنون فقط معادل ریالی ۵۰ 
میلیون دالر واریز شده است، در صورت 
به صندوق  مالی  منابع  باقیمانده  واریز 
فعالیت  افزایش  سرمایه،  بازار  تثبیت 
بازارگردانی سهام، وعده های دولت جدید 
در مورد بازار سرمایه در یک برنامه مدون 
و نیز انتشار آن وضعیت بازار بهتر از روند 
فعلی می شود و می توان شاهد رشد 

بیشتر شاخص بورس در بازار باشیم.

تداوم حضور  از  فوالد  انجمن جهانی 
تولیدکننده  بین ۱۰ کشور  در  ایران 
برتر فوالد جهان در پنج ماهه نخست 
دی ماه   ۱۲( میالدی  جاری  سال 
داد.  خبر   )۱۴۰۰ خرداد   ۱۰ تا   ۹۹
معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان  از 
)ایمیدرو(،  ایران  معدنی  صنایع  و 
 World Steel( فوالد  جهانی  انجمن 
گزارش  تازه ترین  در   )Association
کشورهای  برترین  اسامی  خود، 
تولید  میزان  و  جهان  فوالدساز 
سال  نخست  پنج  در  آنها  محصول 

جاری میالدی را منتشر کرد.
ایران در مدت مورد اشاره با تولید ۱۲ 
خام  فوالد  تن  هزار   ۵۰۰ و  میلیون 
توانست همچنان در رتبه دهم جهان 
بایستد و جایگاه خود را در میان برترین 

فوالدسازان جهان حفظ کند.
این میزان تولید حاکی از رشد ۹.۲ 
ایران  خام  فوالد  تولید  درصدی 
مشابه سال گذشته  به مدت  نسبت 

میالدی است.
تولید  این در حالی است که مجموع 
۶۴ فوالدساز جهان در پنج ماه نخست 
سال ۲۰۲۱ میالدی به ۸۳۷ میلیون و 
۵۰۰ هزار تن رسید که افزایش ۱۴.۵ 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی 

گذشته نشان می دهد.
می  ماه  تولید  ۷.۷درصدی  رشد 

)اردیبهشت- خرداد(
برپایه این گزارش، میزان تولید فوالد 

ایران طی ماه می ۲۰۲۱ میالدی )۱۱ 
تا ۱۰ خرداد( شاهد رشد  اردیبهشت 
مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی   ۷.۷
سال گذشته بود و ۲ میلیون و ۶۰۰هزار 
تن به ثبت رسید.میزان تولید جهانی 
فوالد در این دوره یک ماهه نیز ۱۷۴ 
میلیون و  ۴۰۰هزار تن اعالم شد که 
نسبت  درصدی   ۱۶.۵ رشد  از  حاکی 
به ماه مه ۲۰۲۰ میالدی است.انجمن 
جهانی فوالد در این گزارش تصریح کرد: 

چین با تولید ۴۷۳ میلیون و ۱۰۰هزار 
تن )۱۳.۹ رشد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته(، هند با تولید۴۸  میلیون 
رشد(،  درصد   ۳۳.۶( تن  هزار  و ۶۰۰ 
ژاپن با تولید ۴۰ میلیون تن )۹.۱ درصد 
رشد(، ایاالت متحده آمریکا با تولید ۳۴ 
درصد   ۱۰.۶( تن  و ۸۰۰هزار  میلیون 
رشد( و روسیه با تولید ۳۱ میلیون و 
پنج  رشد(،  درصد   ۷.۹( تن  ۹۰۰هزار 
فوالدساز برتر جهان در پنج ماه نخست 
بودند.همچنین  میالدی  جاری  سال 
و  میلیون   ۲۹ تولید  با  کره جنوبی 
۳۰۰هزار تن )رشد۶.۹ درصدی(، آلمان 
 ۱۳.۶ )رشد  تن  میلیون  تولید ۱۷  با 
تولید ۱۶ میلیون  با  ترکیه  درصدی(، 
و ۳۰۰هزار تن )رشد ۲۱.۲ درصدی( 
و ۹۰۰  میلیون  تولید ۱۴  با  برزیل  و 
هزار تن فوالد )رشد۲۰.۳ درصدی( به 
ترتیب در رتبه های ششم تا نهم تولید 
فوالد جهان طی ۵ ماهه نخست سال 

۲۰۲۱ میالدی قرارگرفتند.

منابع  مدیریت  و  ریزی  برنامه  معاون 
وزارت راه و شهرسازی از حصول توافق 
اولیه برای آغاز عملیات اجرایی راه آهن 
به  خود  اخیر  سفر  در  شلمچه-بصره 

عراق خبر داد. 
به گزارش ایرنا، ایران و عراق نخستین 
بار در سال ۹۰ برای احداث این خط 
که  کردند  امضا  نامه ای  تفاهم  آهن، 
اجرایی نشد؛ در سال ۹۳ بار دیگر تفاهم 
نامه احداث راه آهن شلمچه-بصره میان 

تهران و بغداد به امضا رسید.
متعهد  ایران  تفاهم نامه ها  این  طبق 
به طراحی و ساخت یک پل بر روی 
اروند و طرف عراقی موظف به احداث 
۳۲ کیلومتر خط آهن از مرز شلمچه 
خاک  در  بصره  راه آهن  ایستگاه  تا 

عراق شد.
همه ۳۲ کیلومتر مذکور در خاک عراق 
قرار دارد؛ ۹۰۰ متر نیز عرض رودخانه 
شط العرب )بهمنشیر( است که ایران 
قول ساخت پل بر روی آن را داده است. 
با این حال این پروژه بعد ده سال هم 

روی  عراقی  طرف  بدقولی  با  چنان 
زمین مانده بود.

»محمد اسالمی«  وزیر راه و شهرسازی 
در نیمه دوم اسفند ماه سال گذشته در 
سفری که به بغداد و بصره داشت، عالوه 
بر دیدار با »ناصر حسین بندر«، وزیر 
حمل ونقل جمهوری عراق، توانست با 
»مصطفی الکاظمی«  نخست وزیر این 
کشور هم مالقات کرده و رایزنی ها در 

خصوص این خط آهن را تقویت کند.
اهمیت خط آهن شلمچه- بصره از آن 

جهت است که خط آهن عراق از بصره 
تا کربال متصل بوده و می تواند به عنوان 
خط مسافرت ریلی زائران ایرانی مورد 
استقبال قرار گیرد و هم اینکه از سمت 
شرق عراق به اردن و شمال شرق به 
زمینه  و می تواند  است  سوریه متصل 
را  بازارهای سوریه  به  ایران  دسترسی 

هم فراهم کند.
تیر-  ششم   - وشهرسازی  راه  وزارت 
»امیر  اخیر  سفر  در  که  کرد  اعالم 
محمود غفاری«، معاون برنامه ریزی و 

مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی به 
کشور عراق، دو طرف برای آغاز عملیات 
اجرایی احداث راه آهن شلمچه-بصره 

در اسرع وقت توافق کردند.
حسین  »ناصر  با  غفاری  نشست  در 
بندر الشبلی« وزیر نقل جمهوری عراق 
طرفین اوال برای ارائه فوری و رسمی 
محتوای نامه وزیر راه و شهرسازی ایران 
به عنوان پیشنهاد مورد تایید و حمایت 
وزارت نقل عراق جهت طرح و تصویب 
با  کشور  آن  وزیران  هیات  در  نهایی 
هدف واگذاری فوری پروژه به شرکت 
پروژه معرفی شده در این زمینه توسط 

طرف ایرانی موافقت کردند. 
همچنین دو کشور موافقت کردند که 
زمین های  مالکیت  تحصیل  اقدامات 
پروژه از سوی طرف عراقی را ادامه داده 
و عالوه بر آن، مقدمات تجهیز کارگاه 
و شروع اقدامات مقدماتی نظیر نقشه 
دوطرف  ...در  و  گمانه  حفر  برداری، 
مرز توسط دو وزارتخانه نیز به زودی 

عملیاتی شود.

استراتژی نگهداری میان مدت سهام، جایگزین نوسان گیری در بورس شود

انجمن جهانی فوالد گزارش داد:

ایران همچنان در میان ۱۰ فوالدساز برتر جهان

راه آهن شلمچه- بصره یک  گام دیگر به اجرا نزدیک شد

اقتصادی
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دستیار وزیر خارجه: آمریکایی ها غیرمسئوالنه از 
افغانستان فرار کردند 

دستیار وزیر خارجه: آمریکایی ها 
غیرمسئوالنه از افغانستان فرار کردند 

دستیار وزیر امورخارجه و مدیر کل غرب وزارت امور خارجه 
تاکید کرد: آمریکایی ها غیرمسئوالنه از افغانستان فرار کردند 
و این کشور را در آستانه جنگ داخلی قرار دادند.سید رسول 
افغانستان  اخیر در  به تحوالت  اشاره  با  توییتی  موسوی در 

نوشت : 
 فرار غیرمسئوالنه ورود مسئوالنه

آمریکایی ها غیر مسئوالنه از افغانستان فرار کردند و کشور را در 
آستانه جنگ داخلی قرار دادند. ضروری است دولت ، طالبان ، 
مجاهدین و همه نیروهای ملی افغانستان با ورود مسئوالنه به 
موضوع آینده افغانستان و اتخاذ تصمیمات شجاعانه کشور را 

نجات دهند.

شریعتی: 
وزرای کابینه آینده باید تخصص

 محور و فراجناحی باشند
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
وزرای کابینه دولت آینده باید هم از توانمندی علمی و تخصصی 

برخوردار باشند و هم فاقد نگاه حزبی و جناحی باشند.
غالمرضا شریعتی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت 
تشکیل کابینه ای کارآمد و فراجناحی برای حل مشکالت 
کشور بیان کرد: کشور توسط دستگاه های اجرایی اداره می 
شود و کارآمدی دولت و دستگاه های اجرایی نیز به وزرای 
توانمند بستگی دارد. بحمداهلل رئیس جمهور توانمند و اصلح 
از سوی مردم انتخاب شد اما رئیس جمهور زمانی در اجرای 
برنامه هایش توفیق پیدا می کند که کابینه ای کارآمد به لحاظ 

دانش تجربی و تخصصی تشکیل دهد.
از سوی دیگر وزرای کابینه دولت  ادامه اظهار کرد:  وی در 
آینده نباید در چالش های سیاسی جناح ها گرفتار باشند 
بلکه وزارتخانه باید فراجناحی اداره شود. وزرای جناحی بیشتر 
به فکر منافع حزب خود هستند تا خدمت رسانی به مردم. 
بنابراین وزیری که نگاه جناحی داشته باشد نمی تواند به خوبی 

به مردم خدمت کند.
نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
توانمندی علمی و تخصصی  از  باید هم  کابینه  پس وزرای 
برخوردار باشند و هم نگاه حزبی و جناحی نداشته باشند و 
رئیس جمهور سیزدهم باید به این دو اولویت در تشکیل کابینه 
توجه شود.شریعتی در پایان تاکید کرد: زمانی که کابینه با 
وزرای متخصص و علمی تشکیل شود و نگاه تخصص محور 
حاکم باشد رئیس جمهور نیز می تواند با کارآمدی که دارد 
برنامه ها و اهداف خود را در جهت خدمت به مردم اجرایی 

کند.

هاشمی:
 اصالحات به خون تازه ای نیاز دارد

در  کارگزاران سازندگی گفت:  رییس شورای مرکزی حزب 
شرایط فعلی باید برنامه جدی برای بازسازی وآسیب شناسی 
عملکرد اصالح طلبان طراحی شود. جریان اصالحات نیاز به 

خون و نگاه تازه ای دارد.
محسن هاشمی همچنین اظهار کرد: بازسازی جریان اصالحات 
باید با تمرکز بر عملگرایی و واقع گرایی و مساله محوری صورت 
گیرد تا اعتماد جامعه به کارآمدی اصالح طلبان و توانایی آنها 

برای حل مساله جلب گردد.
متن کامل گفت و گوی ایسنا با محسن هاشمی رییس شورای 
شهر تهران و رییس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 

به شرح زیر است:
نسبت به عملکرد اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 
این انتقاد  مطرح است که این جریان نتوانست به تصمیم 
واحدی در خصوص حمایت از یک گزینه برسد. به نظر شما 
با عملکرد خود چه نقشی در پیروزی رقیب  اصالح طلبان 

داشتند؟
مساله عملکرد اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری را 
باید در چارچوب ساختار کلی احزاب در کشور تحلیل کنیم. 
اصوال در کشور دو طیف از احزاب وجود دارد. احزاب همراه 

حاکمیت واحزاب منتقد حاکمیت.
 احزاب همراه برای حضور در انتخابات مشکلی به عنوان رد 
صالحیت ندارند، اما احزاب منتقد مانند اصالح طلبان تا زمان 
اعالم تایید صالحیت ها تکلیفشان روشن نیست و مثال در 
این دوره هر ۹ کاندیدای جبهه اصالحات رد صالحیت شدند 
و در سه هفته قبل از انتخابات با بالتکیفی مواجه شدند و تا 
آخر نیز نتوانستند تصمیم روشنی درباره انتخابات بگیرند. به 
نظر می رسد اگر برای نظام رقابت و مشارکت مهم است باید 
در زمانبندی انتخابات تجدید نظر شود و یک فرصت کافی در 
حد شش ماه برای احزاب جهت تصمیم گیری و حضور در 
انتخابات ایجاد شود تا آنها هم بتوانند در قبال فعالیت خود 

مسئولیت بپذیرند.
 تقریبا همه روسای جمهور در این ۱۳ دوره در نهایت گفتند 
که بصورت مستقل در صحنه حضور پیدا کردند و این به معنای 
آن است که نه احزاب در برابر عملکرد دولت های مورد حمایت 
خود مسئولیت و پاسخگویی دارند و نه رییس جمهور خود را 
ملتزم به برنامه و رویکرد مشخص و شفافی می داند و موضوع 
به مساله ای شخصی تبدیل می شود. تا فضا و ساختار احزاب 
در کشور به این صورت باشد، عمال عرصه انتخابات یک فضای 
شخص محور و نه برنامه محور خواهد بود. با توجه به از دست 
شوراهای  اسالمی،  شورای  مجلس  انتخابی  نهادهای  دادن 
اسالمی و ریاست جمهوری، اصالح طلبان تقریبا هیچ سهمی 
در نهادهای نظام ندارند. تحلیل شما در این شرایط از آینده این 

جریان چیست؟
ما این تجربه را در سال ۱۳۸۴ هم داشتیم ودر این مقطع 
هم شورای دوم، هم مجلس هفتم وهم دولت نهم در اختیار 
اصولگرایان قرار گرفت. البته با اتکا به چهره های کاریزماتیکی 
نظیر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی جبهه اصالحات توانست در 

سال ۱۳۹۲ به عرصه رسمی بازگردد.
 در شرایط فعلی نیز باید برنامه جدی برای بازسازی وآسیب 
شناسی عملکرد اصالح طلبان طراحی شود. جریان اصالحات 

نیاز به خون و نگاه تازه ای دارد.

نماینده اصفهان: 
دولت به داد دامداران برسد

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
دامداران کشور امروز در مشکالت فراوانند و متولیان امر صدای 

حق آنان را نمی شنوند.
با  بارها  اینکه  بیان  با  مقتدایی  عباس  ایسنا،  گزارش  به 
دولت مکاتباتی در این زمینه داشته ایم و خواستار این 
کرد:  تصریح  برسد،  دامداران  داد  به  دولت  که  شدیم 
عدم  نهایت  در  و  نهاده  نبود  گرانی،  علت  به  دامداران 
توانمندی مالی برای تامین آذوقه، دام های مولد و صغیر 
خود را به کشتارگاه می برند. این روند در آینده ای نه 
و  گوشت  قیمت  رویه  بی  افزایش  موجب  دور  چندان 
مدیریت  عدم  صورت  در  و  گردد  می  لبنی  محصوالت 
واردات  مسیر  به  خودکفایی  مسیر  از  را  کشور  صحیح، 
دولت  با  مجلس  متعدد  مکاتبات  کند.  می  هدایت 
مشکالت،  رفع  عدم  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  مخصوصا 
بیانگر عدم مدیریت صحیح در مجموعه های متولی می 

باشد.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
که  آنگونه  کشاورزی  جهاد  وزارت  کرد:  اظهار  مجلس 
روزی  مرغ،  گرانی  بحث  روزی  نکرد،  عمل  شاید  و  باید 
نهاده های دامی صنعت دام و صنعت غالت و این روزها 
بحث دامداران و گرانی محصوالت لبنی و... می شنویم، 
این ها از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که 
وزارتخانه  این  دولت،  پایانی  روزهای  این  در  امیدواریم 

اقدام موثری در حل مشکالت انجام دهد.
مقتدایی خاطرنشان کرد: در نامه ای به رئیس جمهور و معاون 
ایشان  جدی  و  شخصی  ورود  خواستار  جمهور  رئیس  اول 
شدم و االن بحث دامداران که در اصل بحث تامین گوشت 
و محصوالت لبنی است، موضوع بسیار مهمی است که باید 

شخص آقای رئیس جمهور ورود کند.
رئیس  به  ای  نامه  در  همچنین  افزود:  اصفهان  نماینده 
سازمان بازرسی کل کشور خواستار ورود فوری این سازمان 
و نظارت الزم و همچنین برخورد با ترک فعل های صورت 
کنونی  امر در خصوص  وضعیت  متولیان  از سوی  گرفته 

دامداران شدم.

بازگشت آمریکا به برجام از موضوعات 
دیدار بایدن و ریولین

آمریکا  جمهور  رئیس  که  داد  گزارش  رویترز  خبرگزاری 
قرار است با رئیس رژیم صهیونیستی دیدار کند و موضوع 
بازگشت آمریکا به توافق هسته ای و برنامه هسته ای ایران 
از موضوعات گفت وگوی آن ها خواهد بود.جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید با روِون ریولین 
دیدار خواهد کرد تا مذاکراتی گسترده درباره تالش های 
و تشکیل  ایران  ای  توافق هسته  به  بازگشت  برای  آمریکا 

دولت جدید در قدس اشغالی داشته باشند. 
این دیدار چند هفته پس از پیروزی نفتالی بنت در مقابل 
بنیامین نتانیاهو انتخابات نخست وزیری رژیم صهیونیستی 
انجام می شود. مقامات آمریکا در تالشند در هفته های آتی 

دیداری بین بایدن و بنت ترتیب دهند.
 یک منبع مطلع از امورات دیدار بایدن و ریولین گفت که 
قرار است بایدن با ریویلین بگوید آمریکا و رژیم صهیونیستی 
هدفی مشترک دارند و آن این است که ایران اجازه ی تولید 
یک سالح هسته ای را نیابد و بایدن بر حمایت آمریکا از 
حق این رژیم برای دفاع از خود تاکید خواهد کرد. این سفر 
آخرین سفر ریولین به عنوان رژیم اسرائیل خواهد بود؛ دوره 

ی ریاست او در ۷ ژوئیه پایان خواهد یافت. 

یک دیپلمات پیشین کشورمان مطرح کرد
مقامات افغانستان به دنبال کسب حمایت 

آمریکا هستند
مقامات  سفر  به  اشاره  با  کشورمان  پیشین  دیپلمات  یک 
اصلی  بازیگر  آمریکا  کرد:  تاکید  واشنگتن  به  افغانستان 
تحوالت افغانستان در ۲۰ سال گذشته بوده و نقش مهمی 
بر  زیادی  تاثیرات  آمریکایی  نیروهای  خروج  فلذا  داشته 

افغانستان بر جای گذاشته است
ارزیابی  ایسنا در  با  .محسن روحی صفت در گفت و گو 
طالبان  پیشروی های  و  افغانستان  اخیر  تحوالت  از  خود 
نیروهایآامریکایی  خروج  از  ناشی  تحوالت  این  گفت: 
نظر  به  آمریکا  و  طالبان  نیروهای  بین  تبادل  در  و  بوده 
با  کرد:  تصریح  طالبان شد.وی  نفع  به  باالنس  رسد  می 
و  کرده  کسب  طالبان  که  خارجی  مشورتهای  به  توجه 
تعداد زیادی از زندانیان طالبان که آزاد شدند وقوع این 

تحوالت محتمل بود.
آنچه  کرد:  بیان  همچنین  منطقه  مسائل  کارشناس  این 
نیروهای  خروج  هدف  با  داد  رخ  دوحه  نشستهای  در  که 
آمریکایی از افغانستان بود و کمتر به فکر صلح بودند اکنون 
هم طالبان احساس برتری می کند و خیلی زیر بار مذاکرات 
به سفر  اشاره  با  پیشین کشورمان  دیپلمات  رود.این  نمی 
سال   ۲۰ حدود  کرد:  اظهار  آمریکا  به  افغانستان  مقامات 
است که آمریکا بازیگر اصلی در افغانستان می باشد بنابراین 
نقش مهم و اصلی را در تحوالت افغانستان طی ۲۰ سال 
و  داشته  پررنگی  نقش  جهت  این  از  و  کرده  ایفا  گذشته 
خروج نیروهای آمریکایی تاثیرات زیادی را بر جای گذاشته 
لذا مهم است که روابط دولت مرکزی با آمریکا چگونه باشد 
به طور طبیعی مقامات افغانستان به دنبال کسب حمایت 

آمریکا هستند.
جمله  از  همسایه  کشورهای  نقش  مورد  در  صفت  روحی 
ایران برای کمک به حل بحران افغانستان گفت: پیش از 
این مذاکراتی که بین ایران و طالبان صورت می گرفت 
در هماهنگی با دولت افغانستان بود و به طالبان توصیه 
می شد تا صلح را از طریق مذاکرات به دست آورند و به 

دنبال کسب موفقیت از طریق جنگ نباشد.
این کارشناس مسائل منطقه خاطر نشان کرد: تنها راه حل 
مشکل افغانستان سیاسی است و نه جنگ و افغانستان باید 
حمایت های الزم را برخوردار باشد گرچه طالبان تالش می 

کند به عنوان سکاندار تحوالت افغانستان باقی بماند.

علیرغم  گفت:  کشورمان  خارجه  وزیر 
منع  سازمان  همکاری  و  ما  تالشهای 
تسلیحات شیمیایی، هنوز دولت جدید 
آمریکا دست از سیاست شکست خورده 
دولت قبلی برنداشته و در تداوم اعمال 
دسترسی  مانع  غیرقانونی  تحریمهای 
جانبازان شیمیایی ما به دارو و تجهیزات 
پزشکی می گردد.محمد جواد ظریف 
سالگرد  گرامیداشت  مناسبت  به 
بمباران شیمیایی شهر سردشت و روز 
و  شیمیایی  سالح های  با  مبارزه  ملی 
بیولوژیک پیامی منتشر کرد که متن 

آن بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

فاجعه  سالگرد  چهارمین  و  سی  در 
دهشتبار حمله شیمیایی رژیم صدام به 
شهر مظلوم سردشت، یاد و خاطره جان 
باختگان شیمیایی را گرامی می دارم و از 
خداوند منان برای جانبازان عزیز شیمیایی 
ناشدنی سالمتی و  آن فاجعه فراموش 
طول عمر پر برکت مسئلت دارم. سردشت 
نماد بکارگیری تسلیحات شیمیایی علیه 
غیرنظامیان و مناطق مسکونی در دوران 
شیمیایی  عزیز  است.جانبازان  معاصر 
ضدبشری  سیاستهای  قربانی  دوبار  ما 
آن  یکبار  دولتهای غربی شدند.  برخی 
هنگام که شرکتهای غربی به رژیم صدام 
مواد شیمیایی و فناوری ساخت سالح 
دولت  نمایندگان  و  دادند  را  شیمیایی 
متحد  ملل  امنیت  شورای  در  هایشان 
با سکوت و چشم بستن به جنایتهای 
شیمیایی صدام، دست او را برای تداوم 
کاربرد سالح شیمیایی علیه نظامیان و 
غیرنظامیان باز گذاشتند و یکبار هم در 

دوره ترامپ که با اعمال وحشیانه ترین 
تحریمهای ضد بشری مانع ارسال دارو 
و تجهیزات پزشکی برای کاستن از آالم 

جانبازان عزیز شیمیایی ما شدند.
علیرغم تالشهای ما و همکاری سازمان 
دولت  هنوز  شیمیایی،  تسلیحات  منع 
جدید آمریکا دست از سیاست شکست 
در  و  برنداشته  قبلی  دولت  خورده 
تداوم اعمال تحریمهای غیرقانونی مانع 
دسترسی جانبازان شیمیایی ما به دارو و 
تجهیزات پزشکی می گردد.جهان وامدار 
ویژه  به  و  ایران  دوست  صلح  مردمان 
ساکنان شهرهای سردشت، اشنویه و سایر 
شهرهای ایران و همچنین مردم مظلوم 
حلبچه است که زیر بمباران سالحهای 
خواهی  تظلم  فریاد  صدام،  شیمیایی 
سردادند و حضور جانبازان شیمیایی ما 
مذاکرات  تسریع  سبب  اروپا،  خاک  در 
منع تسلیحات شیمیایی و نهایتا انعقاد 
کنوانسیون منع سالحهای شیمیایی در 
سال ۱۹۹۳ گردید.پیگیری هاِی حقوقِی 
دولِت جمهوری اسالمی ایران از مجاری 
بین المللی جهت احقاق حقوق جانبازان 

اراده  فقدان  دلیل  به  شیمیایی  معزز 
غربی جهت سپردن  دولتهای  سیاسی 
و  حقیقی  مباشران  و  معاونان  عامالن، 
حقوقی حمالت شیمیایی مورد اشاره به 
دست عدالت و نیز نقائص و موانع موجود 
در نظام کیفری بین المللی معاصر، دشوار 
شده است.وجه اشتراک سالح های کشتار 
جمعی و تحریم، عدم تبعیض و تفکیک 
در اهدافشان می باشد. این در حالی است 
که بحران جهان گستر ناشی از ویروس 
کوید- ۱۹، یکبار دیگر ضرورت تقویت 
همکاری های بین المللی جهت غلبه بر 
بحران های جهانی را گوشرد می کند و 
اقدامات یکجانبه را ناکارآمد و محتوم به 
شکست می داند.دو راه موثر در جلوگیری 
کاربرد  از  ناشی  انسانی  فجایع  تکرار  از 
سالح های کشتار جمعی در آینده وجود 
دارد:۱- سپردن عامالن کاربرد سالح های 
شیمیایی به همراه همدستان و مباشران 
بزرگداشت  و ۲-  عدالت  دست  به  آن 
قربانیان  و خاطره  یاد  مداوم  و  مستمر 
گرامیداشت  و  شیمیایی  های  سالح 
جانبازان شیمیایی.هفتم تیر سال ۱۳۶۶ 

بمب های  از  استفاده  با  صدام  رژیم 
شیمیایی چهار نقطه پرازدحام سردشت 
را بمباران کرد. امروز، با گذشت بیش از 
سه دهه از این فاجعه انسانی، هنوز شهر 
سردشت بوی تاول و سرفه های خردل 
این شهر،  از ساکنان  بسیاری  می دهد. 
کماکان از مشکالت تنفسی رنج می برند و 

با مرگ دست و پنجه نرم می کنند.
انتظار می رود دول عضو کنوانسیون سالح 
امحاء  پیگیری  ضمن  شیمیایی،  های 
کامل و سریع سالح های شیمیایی و نیز 
جهانشمولی کنوانسیون، به تعهداتشان 
ذیل مفاد مرتبط کنوانسیون سالح های 
به  و  داشته  را  الزم  اهتمام  شیمیایی 
وظایف خود در قبال مصوبات کنفرانس 
دول عضو پیرامون »شبکه حمایت بین 
المللی مصدومین سالح های شیمیایی« و 
»صندوق کمک به مصدومین شیمیایی« 
عمل نمایند. کما اینکه شایسته است 
و  بشردوستانه  ابعاد  حفظ  به  نسبت 
مرتبط با امداد و حفاظت در برابر کاربرد 
سالح های شیمیایی- به عنوان یکی از 
ستون های اصلی کنوانسیون سالح های 
شیمیایی- در ماموریت آینده سازمان منع 
سالح های شیمیایی توجه الزم شود.در 
ارواح  با تجدید احترام و درود به  پایان 
طیبه شهدای عزیز شیمیایی به ویژه در 
سردشت، و ارج نهادن به جانبازان عزیز، 
خداوند  از  می داریم.  گرامی  را  روز  این 
متعال برای جانبازان شیمیایی عزیز به 
خاطر فداکاری ها و تحمل مصائب جانبازی 
جراحات  از  ناشی  روزمره  رنج  و  درد  و 
شیمیایی، اجر و پاداش مسئلت نموده و 

برایشان آرزوی سالمتی می نمایم.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: خون 
پاک شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش 
ریشه منافقین را از این کشور خشکاند و 
اکنون می بینید که چیزی جز ذلت نصیب 
منافقین نشد.به گزارش ایسنا، محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
در مراسم سالگرد شهدای هفتم تیر که 
در محل مسجد جامع تاریخی اردستان 
برگزار شد، گفت: به تعبیر مقام معظم 
رهبری ارزش مجالس شهدا به اندازه خود 
شهدا و خون شهدا است و دلیل آن هم 
روشن است چرا که این مجالس، مجالس 
ذکر شهدا، معرفت شهدا، شناخت شهدا 
و تداوم راه آنها است و همچنین محفلی 
برای تربیت انسان ها در این مسیر است 
آن هم در شبی که برای گرامیداشت 
شهدای هفتم تیر شهید بهشتی و ۷۲ تن 
از یارانش از جمله شهید بزرگوار شهید 
سید نوراهلل طباطبایی نژاد نماینده مردم 
شریف اردستان و همچنین دیگر شهدای 
این شهرستان مراسمی برگزار شد.وی 
افزود: ما شهید بهشتی را سیدالشهدای 
وقتی  می شناسیم،  اسالمی  انقالب 
ایشان به شهادت رسیدند حضرت امام 
این مضمون فرمودند  با  )ره( جمله ای 
که مظلومیت شهید بهشتی در مقابل 
هنگام  است.  ناچیز  بسیار  شهادتش 
معظم  مقام  بهشتی  شهید  شهادت 
رهبری در بیمارستان بستری بودند چرا 

که در روز ۶ تیر ماه به دست منافقین 
کوردل در مسجد ابوذر تهران قبل از 
فاجعه هفتم تیر ترور شدند و با حفظ 
ایشان این منت را خداوند بزرگ بر ملت 
ما و جامعه اهل بیتی ما و ایران عزیزمان 
به  موفق  کوردل  منافقین  و  گذاشت 
شهادت مقام معظم رهبری نشدند و امروز 
ایشان ذخیره انقالب اسالمی هستند.وی 
افزود: رهبر معظم انقالب زمانی که در 
بیمارستان از شهادت شهید بهشتی مطلع 
شدند فرمودند مظلومیت ایشان این است 
که کسی ایشان را نشناخت و در آینده 
بهشتی شناخته  هم شخصیت شهید 
نمی شود رئیس مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه امروز در اینجا گرد هم آمدیم 
شهدای  و  بهشتی  شهید  فرهنگ  که 
هفتم تیر و یاران ایشان را به درستی 
بشناسیم، به چند ویژگی شهید بهشتی 
بهشتی  شهید  کرد:  تصریح  و  اشاره 
دقیقا  بود  دین مدار  سیاستمدار  یک 
آن چیزی که کمتر در جامعه مشاهده 
می شود. امروز شهید بهشتی یک الگوی 
ما  همه  برای  مومنانه  ورزی  سیاست 
مسئولین در هر کجا که هستیم، است. 
قالیباف ادامه داد: از سویی شهید بهشتی 
همچنین  و  دیندار  اسالم شناس  یک 
انسانی بود که هم جهان را دیده بود 
فرهنگ  بر  مبتنی  جهان بینی  یک  و 
اهل بیت و مکتب قرآنی داشت و هرگز 

دنیایی که با سفر دیده و شناخته بود بر 
او تأثیری نگذاشت که از باورهای عمیق 
دینی خودش باز بماند بلکه مصمم تر بر 
باورهای خود پافشاری کرد.وی گفت: یکی 
از مظلومیت های شهید بهشتی این بود 
که همیشه تحت اتهامات ناجوانمردانه و 
ناروا قرار می گرفت اما این شهید هیچ گاه 
نشد.  خارج  انصاف  و  تعادل  متانت،  از 
این شهید عزیز با حرف های زشت مورد 
خطاب واقع می شد اما با لبان خندان و با 
منطقی منصفانه صحبت می کرد. شهید 
بهشتی جزو روحانیون عزیزی بود که 
اعتقاد به کار عمیق تشکیالتی و تربیت 
همواره  ایشان  داشت.  انسانی  نیروی 
دفتری به همراه داشت و در گفت وگو 
برجسته  فردی  می کرد  احساس  اگر 
حضور دارد، شماره ایشان را گرفته و 
پس از تماس با وی همواره ارتباطش 
را با او حفظ می کرد. شهید بهشتی به 
یک  از  ایشان  بود،  مردمی  معنا  تمام 
طرف معتقد به کار تشکیالتی و حزبی 
بود و از طرف دیگر کامال مردمی بود.

افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
وقتی خاطرات شهید بهشتی را  مطالعه 
می کنیم ایشان بر روی دو چیز خیلی 
دیگری  و  عدالت  یکی  دارند  تأکید 
می گفتند  ایشان  پذیری؛  مسئولیت 
به  خدشه ای  نباید  شرایطی  هیچ  در 
عدالت وارد شود و همه مکلفیم عدالت 

را در هر شرایط رعایت کنیم.قالیباف 
نظام  در  بهشتی  شهید  کرد:  تصریح 
اسالم حرفی گفته که ما کمتر شنیده  
و کمتر هم به آن عمل کردیم؛ ایشان 
شناس  اسالم  و  مسلم  مجتهد  یک 
است و کسی است که معنی حکمرانی، 
می فهمد.  را  اداره  سختی  مدیریت، 
ایشان قبل از انقالب مسئولیت داشته 
و در قبل و بعد از انقالب بر این موضوع 
تأکید کرده که همان طور که عدالت باید 
باشد و حکم ثانوی است، در رابطه بین 
کارگزاران نظام و مردم هم هیچ مانع، 
حجاب و بهانه ای نباید وجود داشته باشد.

وی گفت: حق مردم است که بتوانند با 
مسئوالن خود بدون هیچ مانعی صحبت 
کنند. این همان چیزی است که امروز 
در بین مسئولین کم است به بهانه های 
و  مردم  بین  جداسازی  این  مختلف 
کارگزاران نظام اتفاق افتاده است. رئیس 
مجلس شورای اسالمی افزود: سیره مهم 
دیگر شهید بهشتی مسئولیت پذیری است. 
ایشان معتقد بود همه باید مسئولیت پذیر 
، تأثیرگذار و مطالبه گر باشند. ایشان معتقد 
بود که مردم به هیچ عنوان نباید خودشان 
را کنار بکشند و باید همیشه در میدان 
باشند. ایشان معتقد بود اگر جامعه قوی 
نباشد و مردم در صحنه نباشند و اگر تک 
تک مردم قوی نباشند هرگز دولت و 

حکمرانی قوی شکل نمی گیرد.

مذاکره کننده ارشد کشورمان در وین 
با اشاره به مذاکرات با ۴+۱، گفت: یک 
مذاکره  که  مانده  باقی  مسائل  سری 
درباره آنها به اندازه کافی صورت گرفته و 
زمان تصمیم گیری کشورها فرا رسیده 
است. سید عباس عراقچی در گفت وگو 
با خانه ملت، با اشاره به نشست خود با 
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی، گفت: 
فرصت مجددی پیدا شد تا در کمیسیون 
درباره  و  کنم  پیدا  حضور  ملی  امنیت 
آخرین وضعیت مذاکرات وین، مباحث 
مطرح در تهران، نظرات و پیشنهادات با 

نمایندگان کمیسیون صحبت کنم.
جلسات با نمایندگان به پدید آمدن 

تفاهم و اجماع ملی کمک می کند
در  کشورمان  ارشد  کننده   مذاکره 
وین در ادامه یادآور شد: تعامل بسیار 

این  البته  گرفت  امروز صورت  خوبی 
مراودات از قبل هم وجود داشت و با 
نمایندگان تبادل نظر داشتیم. امروز هم 
برخی از نمایندگان پیشنهادات خوبی 
داشتند  سوالتی  بعضا  کردند،  مطرح 
به  جلسات  این  شد.  داده  پاسخ  که 
پدید آمدن تفاهم و اجماع ملی کمک 

می کند.عراقچی در ادامه پیرامون نتایج 
مذاکرات وین، اظهار کرد: تاکنون ۶ دور 
و  انجام گرفته است  با ۱+۴  مذاکرات 
تقریبا به مراحل پایانی نزدیک شده ایم، 
یک سری مسائل باقی مانده که مذاکره 
درباره آنها به اندازه کافی صورت گرفته 
است و زمان تصمیم گیری کشورها فرا 

رسیده است.
طرف های مقابل برای احیا مجدد 

برجام به جمع بندی برسند
وی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
قبال تصمیمات سخت خود را گرفته است؛ 
زمانی که ایاالت متحده آمریکا از برجام 
خارج شد و ایران تصمیم گرفت در برجام 
بماند، تصمیم بزرگ و سخت ایران بود که 
منجر به حفظ برجام تا االن شده است. در 
حال حاضر نوبت طرف های مقابل است و 
باید  داشتیم  که  مذاکراتی  به  توجه  با 
تصمیم بگیرند و در مورد احیا مجدد برجام 
به جمع بندی برسند تا توافق حاصل شود.

مذاکره کننده ارشد کشورمان در وین 
در پایان تاکید کرد: زمان تصمیم گیری 
و  است  برجام  طرف های  همه  برای 
کشورهای مقابل باید تصمیمات سخت 

خود را بگیرند.

ظریف: 

دولت جدید آمریکا هم مانع دسترسی جانبازان شیمیایی
 به دارو و تجهیزات پزشکی می گردد

قالیباف: 

حق مردم است که با مسئوالن خود بدون هیچ مانعی صحبت کنند

عراقچی:

 به اندازه کافی مذاکره انجام شده است، زمان تصمیم گیری است

سیاسی
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مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز:
۶.۴ کیلومتر از قطعه دوم آزاد راه تهران 

- شمال آماده بهره برداری شد 
مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز گفت: ۶.۴ کیلومتر از قطعه 
دوم آزاد راه تهران - شمال در محدوده این استان تا ۴۵ روز 
دیگر زیر بار ترافیکی می رود. امیر بهمنی روز دوشنبه در 
حاشیه بازدید از آزاد راه تهران - شمال در البرز اظهار داشت 
:  بر این اساس تونل شرقی این پروژه  به طول ۶.۴ کیلومتر از 

پیچ سرهنگ تا پل زنگوله آماده بهره برداری شد.
وی ادامه داد:  این آزاد راه  پروژه ملی بوده و تاثیر قابل مالحظه 
ای در تسهیل عبور و مرور و امنیت سفرهای هموطنان خواهد 
داشت، بنابراین تمام توان برای رفع موانع اجرایی جهت تسریع 

در عملیات عمرانی آن بکار بسته شده است.
مسیر آزادراه تهران - شمال از تقاطع غیر همسطح بزرگراه 
آزادگان شمال با بزرگراه شهید همت شروع و در امتداد دره 
کن، پس از گذشتن از حاشیه روستای سولقان به تدریج از 
منطقه کوهستانی توچال عبور کرده و سپس توسط تونل بلند 
تالون به طول چهارهزار و ۹۷۰  متر رشته کوه البرز را قطع 
و در دامنه های شمالی آن در منطقه دو آب شهرستانک قرار 
می گیرد.اجرای این قطعه از آزاد راه که طول تقریبی آن ۳۲ 
کیلومتر است، باعث می شود مسیر فعلی تهران-کرج-چالوس 

حدود ۶۰ کیلومتر کوتاه تر شود.
این مسیر در ادامه به موازات جاده قدیم کرج - چالوس امتداد 
می یابد و در دره سرهنگ وارد تونل البرز به طول ۶۴۰۰ متر 
شده و در پل زنگوله خارج شده و سپس با عبور از ارتفاعات 
البرز به موازات جاده موجود کرج - چالوس تا شهر چالوس 
ادامه یافته و در نهایت با یک تقاطع غیر همسطح به کمربندی 

چالوس-تنکابن متصل می شود.

۶ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری 
به چرخه تولید بازگشت

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری 
گفت: در سه ماهه امسال در راستای تحقق شعار مبنی بر 
تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها ۶ واحد صنعتی در استان به 
چرخه تولید بازگشت. حمیدرضا فالح روز دوشنبه در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا افزود: این واحدها که بیشتر جزو صنایع کوچک 
استان هستند با حمایت مسووالن و رفع موانعی نظیر مشکالت 

بانکی و مالیاتی دوباره فعال شدند.
وی برنامه این شرکت در راستای فعال سازی واحدهای راکد 
و غیرفعال استان در سالجاری را ۳۸ واحد اعالم کرد و گفت: 
امسال احیای واحدهای صنعتی خارج از محدوده شهرک ها 
نیز به این شرکت واگذار شده است و بر اساس آن مقرر شده 
است تا هشت واحد خارج از محدوده و ۳۰ واحد در داخل 

شهرک های صنعتی به چرخه تولید بازگردد.
فالح ابراز امیدواری کرد که این هدفگذاری تا پایان سال محقق 
و به دنبال آن برای بخش قابل توجهی از نیروی کار استان 

اشتغالزایی شود.
و  چهارمحال  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
بختیاری در ادامه با تاکید بر اینکه خرید و فروش اراضی 
پروانه  دریافت  از  قبل  صنعتی  شهرک های  در  مستقر 
زمانی  مالکان  داشت:  اظهار  است،  ممنوع  بهره برداری 
پروانه  که  دهند  انجام  را  انتقال  و  نقل  فرایند  می توانند 
بهره برداری بگیرند و قبل از آن ممنوع و تخلف است.فالح 
با بیان اینکه واگذاری اراضی در شهرک صنعتی شهرکرد 
کرد:  نشان  خاطر  نیست،  امکانپذیر  زمین  نبود  سبب  به 
 ۲ فاز  شهرکرد  صنعتی  شهرک  در  می توانند  متقاضیان 
که در حال حاضر ۱۲۵ هکتار آن آماده سازی شده است 
ایرنا، هم اینک ۲۹ شهرک  سرمایه گذاری کنند.به گزارش 
و ناحیه صنعتی مصوب در چهارمحال و بختیاری مستقر 
است که در ۲۲ مورد از این شهرک ها شرایط برای واگذاری 
مختلف  بخش های  در  سرمایه گذاری  متقاضیان  به  زمین 

تولید، خدماتی و صنفی فراهم است.

۷۲ هزار دوز واکسن کرونا در چهارمحال 
و بختیاری تزریق شد

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون ۷۲ 
هزار دوز واکسن کرونا به گروه های هدف و افراد باالی ۷۰ سال 

سن در استان تزریق شده است. 
سید راشد جزایری روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: این تعداد واکسن تاکنون به کادر بهداشت و درمان، 
سالمندان، جانبازان باالی ۵۰ درصد، پاکبانان، بیماران خاص و 

گروه سنی باالی ۷۰ سال تزریق شده است.
وی ادامه داد: تعداد باقی مانده گروه سنی باالی ۷۰ سال سن 
که هنوز واکسن دریافت نکرده اند نیز بررسی می شود و پس 
از آن از روز چهارشنبه احتمال آغاز تزریق واکسن برای گروه 

سنی ۶۵ تا ۷۰ سال وجود دارد.
جزایری تصریح کرد: به تازگی به یک هزار نفر از امدادگران 
هالل احمر که با طرح شهید سلیمانی نیز همکاری دارند نیز 

واکسن کرونا تزریق شده است.
اینکه  بیان  با  بختیاری  و  بهداشت چهارمحال  مرکز  رییس 
مشکلی در تزریق واکسن کرونا در استان وجود ندارد، اظهار 
داشت: پیش بینی می شود از واکسن تولید داخل نیز به زودی 

در استان استفاده شود.
جزایری با تاکید بر اینکه گروه های سنی هدف از طریق شماره 
تلفن ۴۰۳۰ فراخوان می شوند، افزود: برای اطالع از زمان تزریق 

واکسن نیزا به مراجعه حضوری نیست.
وی با بیان اینکه افرادی که واکسن کرونا دریافت می کنند 
کنند، خاطرنشان  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  باید  نیز 
کرد: همچنان تاکید می شود در کنار تزریق واکسن، رعایت 
پروتکل های بهداشتی مهمترین نقش را در جلوگیری از شیوع 

ویروس کرونا دارد.
به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین رنگ بندی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، شهرستان های شهرکرد، بروجن، 
لردگان و فارسان در وضعیت نارنجی)پرخطر( شیوع کرونا و 
سایر شهرستان های استان در وضعیت زرد) خطر متوسط( 

قرار دارند.
مورد   ۶۳۲ و  هزار   ۱۴۰ تاکنون  کرونا  شیوع  ابتدای  از 
نمونه گیری در این استان انجام شده است که بر اساس آن 

۴۷ هزار و ۹۶۱ بیمار مبتال به کرونا شناسایی شده است.

هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛
افزایش تعداد بیماران سرپایی 
در مازندران طی روزهای اخیر

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  موسوی،  عباس  سید  دکتر 
مازندران با بیان اینکه روند کاهشی بستری شدن بیماران در 
مراکز درمانی استان متوقف شده است، گفت: تعداد بیماران 
سرپایی در استان چند روز اخیر افزایش داشته است و این 
نشانه خوبی نیست.دکتر موسوی افزود: بر اساس تجربه هرگاه 
روند بیماران سرپایی افزایش پیدا می کند با فاصله چند هفته ای 
دانشگاه  می شود.رئیس  افزایشی  نیز  شدگان  بستری  تعداد 
علوم پزشکی مازندران، برگزاری تجمعات، بازگشایی مشاغل 
و مسافرت ها را از جمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش حضور 
بیماران سرپایی اعالم کرد و ادامه داد: میزان استفاده از ماسک 
نیز هفته های گذشته کاهش پیدا کرده است.دکتر موسوی با 
بیان اینکه مردم شیوه زندگی را متناسب با کرونا باید طراحی 
انگاری نمی خواهند  با ساده  افزود: متاسفانه برخی ها  کنند، 
شیوه زندگی خود را متناسب با کرونا اجرا کنند به همین دلیل 
عالوه بر ابتالی خود برای سایر افراد نیز خطرآفرین می شوند.

وی افزود: فاصله بین افراد و حضور در مهمانی های چند نفره و 
تجمعات در سال های قبل از شیوع کرونا مهم نبود، اما اکنون 
این موارد به مهمترین شیوه های ابتال نشدن به ویروس کرونا 
علوم  دانشگاه  رعایت کرد.رئیس  باید  است که  تبدیل شده 
پزشکی مازندران بر استفاده از ماسک در هر شرایطی خصوصاً 
در فضا های بسته تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به خطر کرونا 
نمی توان در تجمعات حضور داشت و بهتر است افراد بدون 
خجالت از یکدیگر این موارد را به هم گوشزد کنند.وی، تاالر ها 
و مراکز پذیرایی را از جمله مکان های آسیب پذیر کرونایی اعالم 
کرد و گفت: بر اساس شیوه نامه های بهداشتی هرگاه بیماری 
کرونا شیوع پیدا می کند این مشاغل در خط اول تعطیلی قرار 
می گیرند.دکتر موسوی افزود: متاسفانه گزارش های فراوانی از 
رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی در این مکان ها دریافت 
شده است و افراد در فضای بسته، بدون تهویه، بدون ماسک و 
بدون فاصله گذاری در حال دریافت خدمات هستند.وی گفت: 
متاسفانه افرادی که در این مکان ها به مردم خدمات می دهند 
نیز شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نمی کنند و با این کار 
تیشه به ریشه خودشان می زنند، چون که با شیوع کرونا اول از 
همه فعالیت این مشاغل تعطیل می شود.رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران میزان بیماری زایی در این مشاغل را باال 
ارزیابی کرد و افزود: این مراکز اگر شیوه نامه ها را رعایت نکنند 
به ازای صد هزار جمعیت ۱۰ هزار بیمار تولید می کنند.دکتر 
موسوی با بیان اینکه این مشاغل بابت تعطیلی به خاطر شیوع 
کرونا تاکنون آسیب های زیادی دیده اند، گفت: صاحبان این 
مشاغل حتما نظارت کنند تا حداقل آلودگی ها اتفاق بیفتد و 

افراد خدمات رسان حتما از ماسک استفاده کنند.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب 
شرکت آبفا مازندران:

استفاده از شوینده های مناسب از مهمترین 
راهکارهای مدیریت مصرف آب است

مهندس علی معزی گفت : شوینده ها و نحوه استفاده صحیح از 
آنها ضمن جلوگیری از آلودگی منابع طبیعی«محیط زیست«، 
لذا ضروریست  دارند  اساسی  نقش  آب  مدیریت مصرف  در 
های  شوینده  از  استفاده  و  ندادن  خرج  به  وسواس  ضمن 
مناسب ، مصرف شوینده ها به حداقل برسد .مهندس علی 
معزی مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب 
شرکت آبفا استان ضمن گرامیداشت هفته صرفه جویی در 
مصرف آب اظهار داشت: همه ما روزانه و مداوم از مواد شوینده 
برای پاکیزگی خود و محیط اطرافمان استفاده می کنیم ولی 
استفاده از بسیاری از این محصوالت برای محیط اصلی زندگی 
ما یعنی محیط  زیست بسیار مضر است و ترکیبات خاص و 
خطرناکی که در بسیاری از این مواد شوینده مانند سفیدکننده 
، جرم گیر و پودر کف شوی وجود دارد پس از شستشو وارد 
سیستم فاضالب خانگی شده و به طور مستقیم به منابع محدود 
آب زیرزمینی وارد می شوند.وی افزود: مواد شوینده عالوه بر 
ایجاد آلودگی، موجب اتمام منابع آبی می شود ، مصرف آب 
ناشی از شستشو بسیار بیشتر از تصور ماست لذا باید اوال در 
انتخاب شوینده مناسب دقت کنیم و نیز استفاده از شوینده ها 
را به حداقل برسانیم.مهندس معزی گفت:  بسته بودن شیر 
آب در حین شستشو حتی به اندازه چند ثانیه شاید به نظر 
کار مفید و به صرفه ای نباشد ولی همین چند ثانیه در یک  بار 
ظرف شستن مطمئناً به دقایق بیشماری خواهد رسید که اگر 
همه مردم رعایت کنند یقینا حجم بسیاری از آب ذخیره و از 
هدررفت آن جلوگیری می شود.مدیر مرکز پایش و نظارت بر 
کیفیت آب و فاضالب شرکت آبفا مازندران با تاکید بر انتخاب 
محصوالت و شوینده های روزانه مناسب اظهار داشت:  انواع 
تولید  را  محصوالتی  زیست  محیط  از  مراقبت  برای  برندها 
کرده اند که آسیب های را به حداقل رسانده  و در مصرف آب نیز 
کاهش چشمگیری به وجود آورده اند، شوینده های دوست دار 
محیط زیست که در مصرف آب و انرژی صرفه جویی می کنند 

لذا ضروریست حتما از این برندها استفاده شود.

با تالشی جهادی و در دمایی نفسگیر: 
واحد یک بخار نیروگاه نکا پس از انجام 
تعمیرات غیرمترقبه به مدار تولید بازگشت

با ظرفیت ۴۴۰  نکا  نیروگاه شهیدسلیمی  بخار  واحد یک 
مگاوات پس از انجام تعمیرات غیرمترقبه در شرایط دشوار 
محیط کار به شبکه سراسری برق کشور پیوست.مدیرامور 
درپی  افزود،  خبر  این  اعالم  با  بخار  نیروگاه  برداری  بهره 
نشتی شدید بخار از واشر درپوش هیتر۴ واحد یک و افزایش 
برق  کنترل شبکه  مرکز  با هماهنگی  بویلر  در  آب  تلفات 
کشور، واحد یک بخار جهت بررسی و رفع اشکال از مدار 
تولید خارج گردید .سیدابوالقاسم محمدی گفت: با توجه 
به نیاز شدید شبکه برق کشور در روزهای گرم تابستان و  
پیک مصرف و ضرورت درمداربودن واحدها، همکاران در 
دمای حدود ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت باالی محیط کار 
در شرایطی بسیار سخت و دشوار فعالیت های تعمیراتی را 
به سرعت آغاز کردند و در کوتاه ترین زمان ممکن ۴ لوله 
در بخش رهیت ۲ و یک لوله در سوپرهیت ۴ تعویض و 

دولوله در سقف بویلر ترمیم شد.

استاندار قزوین گفت: تصمیم گیری در 
مورد حل مشکالت اساسی باغداران از 
جمله تامین آب، امنیت و راه دسترسی 
فقط با نظر و مشارکت باغداران نتیجه 
می دهد. جلسه شورای باغستان های 
قزوین روز شنبه با حضور هدایت اهلل 
جمالی پور استاندار، لطف اهلل سیاهکلی 
نمایندگان  بیگی  محمد  فاطمه  و 
قزوین در مجلس شورای اسالمی، علی 
فرخزاد معاون عمرانی استانداری، ملکی 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای، فاطمه 
خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزری، 
کاظم پور مدیر عامل سازمان باغستان، 
از مدیران  طاهرخانی شهردار، جمعی 
در  برداران  بهره  و  سنتی  باغداران  و 
محدوده باغات سنتی قزوین برگزار شد. 
هدهدایت اهلل جمالی پور در این جلسه 
اظهارداشت: جلساتی که برای باغستانها 
تشکیل می شود باید نتیجه بخش باشد 
تا باغداران به مسئوالن اعتماد کنند و 
می  حل  مشکالتشان  باشند  امیدوار 
شود.وی افزود: حفظ باغستان فقط با 
آنها  مشارکت  و  باغداران  عزم  و  اراده 
ممکن می شود واگر ما درست تصمیم 
از بین  نگیریم کارهای گذشتگان نیز 
باید  یادآورشد:  پور  رود.جمالی  می 
بپذیریم که تصمیمات اشتباه دولتی ها 
در کنار سایر عوامل از جمله اقتصادی 
نبودن باغستان و بی توجهی برخی بهره 
برداران به نگهداری باغات باعث شده 
مساحت باغستان سنتی از ۶ هزار هکتار 
به ۲۵۰۰ هکتار کاهش یابد و مابقی آن 

نیز در معرض خطر باشد.
وی گفت: باید به باغداران اختیار دهیم 
برای حفظ  آنها  راهکار  و  از دیدگاه  و 
باغستان استفاده کنیم و این که میراث 
باغستان در  اعالم کند  فرهنگی فقط 
برای  و  گرفته  قرار  ملی  آثار  فهرست 

حفظ آن کاری نکند پذیرفته نیست.
نظر  به  کرد:  تصریح  قزوین  استاندار 

کمی  فرهنگی  میراث  باید  رسد  می 
موضوعاتی  در  و  کند  عمل  فعالتر 
هتل  گراند  و  صفوی  دولتخانه  مانند 
که آنها نیز میراث مهمی است تصمیم 
مناسب بگیرد و تعیین تکلیف کند و در 
باغستان هم موضع منفعالنه و بازدارنده 
باید  افزود:  پور  باشد.جمالی  نداشته 
دولتی  مسئوالن  تصمیمات  بپذیریم 
از  زمانی نتیجه بخش خواهد بود که 
نظر مردم و باغداران هم استفاده کنیم 
و در همه کارها صاحبان باغستانها را 
مشارکت دهیم تا این میراث ارزشمند 
کارها  این صورت  غیر  در  حفظ شود 
با  قزوین  ماند.استاندار  می  مغفول 
تشکر از پیشنهادهای کارشناسی دکتر 
نمایندگان  مجمع  رئیس  سیاهکلی 
استان برای صیانت از باغستانهای سنتی 
قزوین یادآورشد: اگر سازمان باغستان 
راه اندازی شده باید بر اساس اساسنامه 
فعالیت کند و راهکارهای کاربردی را 
اجرایی کند زیرا نگاه دولتی ها همیشه 
مناسب نیست و نتوانسته تاکنون به این 
اظهارداشت:  دهد.وی  سامان  وضعیت 
باغداران  نظر  بدون  ما  تصمیمات 
خسارت بار است لذا تاکید جدی داریم 
حتما نظر صاحبان باغات گرفته شود و 
پس از بررسی دقیق نقاط ضعف و قوت 
برای تصمیم گیری و نیز تقویت جایگاه 

سازمان باغستان ها اقدام شود.جمالی 
پور گفت: از تشکل های مردمی، سمن 
ها و همه کسانی که دغدغه باغستان 
را دارند باید نظرخواهی کنیم و دیدگاه 
آنها را با نظر باغداران منطبق کرده و به 
یک جمع بندی برسیم و محور کارها  

فقط باغداران باشد.
حفظ باغستان سنتی اولویت اصلی 

مسئوالن قزوین 
استاندار قزوین تصریح کرد: اولویت اصلی 
این سرمایه  و  است  باغستان  ما حفظ 
ملی باید حفظ شود و در این میان حل 
مشکالت اساسی آن از جمله سند دار 
شدن باغات، تامین آب و راه دسترسی، 
مجوز ساخت اتاقک و برقراری امنیت نیز 
در دستور کار قرار گیرد.وی گفت: سند دار 
شدن باغات مهم است و این که بخواهیم 
بالفاصله یک باغی که سند ندارد به نام 
دولت کنیم ایراد دارد و اعالم می کنیم 
ثبت اسناد حق ندارد هیچ باغی را به نام 
دستگاه دولتی سند ثبت کند. جمالی 
پور اظهارداشت: برای ساماندهی وضعیت 
مالکیت باغستان الزم است طرح آمایش 
و کاداستر باغستان اجرا شود و هزینه آن 
را با مشارکت شهرداری و سازمان برنامه و 

بودجه تامین می کنیم.
ردیف دار شدن باغستان الزامی است

نگهداری  یادآورشد:  قزوین  استاندار 

خصوصی،  مالک  داشتن  با  باغستان 
هزینه های سنگینی دارد و چون میراث 
ردیف  تا  کنیم  باید کمک  است  ملی 
دار شود و از محل اعتبارات ملی برای 
گفت:  کنیم.وی  اقدام  آن  از  صیانت 
تعیین  در  الزم  پیگیری  با  است  الزم 
ردیف بودجه برای شهرداری یا جهاد 
کشاورزی و نیز با کمک نمایندگان در 
بودجه سال آینده این ردیف دیده شود 
تا بتوانیم حفاظت باغستان را عملیاتی 
کنیم.جمالی پور تامین آب باغستان را از 
اولویت های دیگر دانست و اظهارداشت: 
با روش های مدرن  آبیاری  برای  باید 
در باغستان طرح و برنامه ارائه شود و 
شش ماه فرصت داده می شود تا مطالعه 
تامین آب باغستان سنتی آماده و ارائه 

شود تا برای آن تصمیم گیری شود.
استاندار قزوین بیان کرد: پیشنهاد می 
کنیم کمیته ای وضعیت اجرای مصوبات 
جلسات را بررسی کرده و هر نوبت گزارش 
کاملی ارائه کند تا جلسات خروجی داشته 
باشد و باغداران به مسئوالن بی اعتماد 
نشوند.وی در خصوص ضرورت ساخت 
اتاقک نگهداری نهاده های کشاورزی در 
باغات هم گفت: حتما الزم است برای 
استراحت باغداران و نگهداری ابزار آالت 
باغداری مجوز ساخت یک اتاقک کوچک 
و محدود با رعایت الزامات زیست محیطی 
و منابع طبیعی به شرطی که به اصالت 
باغستان آسیب نزند صادر شود اما قبل 
از آن نیازمند مطالعه کارشناسی هستیم.

حفظ  ما  سیاست  گفت:  پور  جمالی 
باغستان است و همه باید کمک کنند تا 
این کار مهم محقق شود و ضمن مشارکت 
در  هم  ادارات  سایر  عضو  دستگاههای 
صورت لزوم همکاری کنند تا کارها سامان 
خواستار  همچنین  قزوین  یابد.استاندار 
تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی 
راهکارهای اقتصادی کردن باغستانهای 

قزوین شد.

مقدار انرژی استخراج یک واحد بیت کویین که بیش 
از ۳۰۰ مگاوات ساعت  است معادل ۱۰۰ سال  برق 
یک خانه معمولی است   مهندس مرسل صالحی 
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق در هفته آب و برق 
به  ضرورت مدیریت مصرف برق اشاره کرد و گفت : 
برق یکی از مهترین انرژی های مورد نیاز مردم است. 
استفاده روزافزون از لوازم الکترونیکی و الکتریکی به 
خوبی نشان از اهمیت این انرژی دارد. همین مسئله 
باعث شده است تا شرکت های توزیع برق به منظور 
تنظیم و تعدیل میزان مصرف و تولید برق از روش های 

مدیریت مصرف برق استفاده کنند.
نامی  به  را  روز  این هفته هر  :در  درادامه گفت  وی 
اختصاص داده اند ودر شاخص اول نقش خانواده به 
عنوان یک بنیادمرکزی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
از مشکالت  بسیاری  راه حل های  آن  در  که  است 
اجتماعی قابل بررسی می باشد و در موضوع مدیریت 
عنوان  به  آموز  دانش  هزار   ۸۵ آموزش  با  مصرف  
سفیران انرژی شرایط برای اطالع رسانی خانواده و 
جامعه امکان پذیر شده است در ابتدا  نوع اموزش 
ها به صورت حضوری بوداما  با وجود ویروس کرونا از 
طریق شبکه شاد اطالع رسانی ها غیر حضوری شد و 
مسابقات مختلفی نیز در این زمینه صورت گرفت که 

در انتقال اطالعات به خانواده ها موثر بوده است  
گفت  و  کرد  اشاره  مصرف  پر  مشترکین  به  وی 
مشترکین  درصد   ۳۸ ماه  اردیبهشت  انتهای  :تا 
آن  محاسبه  نحوه  گفت  باید  و  اند  بوده  پرمصرف 
طوری است که در ماههای گرم مشترکین  بیش از 
۳۰۰ کیلووات  مصرف جز مشترک پرمصرف و در 
ماههای غیر گرم بیش از ۸۰ کیلووات ساعت  جز 
مشترک پر مصرف محاسبه می شوند  که عالوه بر 
افزایش ۷ درصدی نرخ برق  ۱۶  درصد جریمه نیز 
به آن اضافه می شود و در سال جاری نیز با اجرایی 
شدن برق امید ۱۰ درصد به نرخ های قبلی اضافه 
به ۴۴  نزدیک  اکنون   : عنوان کرد  می شود  وی 
درصد مشترک خوش مصرف ،۳۸ درصد مشترک 
پرمصرف و ۱۱ درصد شامل تخفیف ۱۰۰ درصد و 

۷ درصد فاقد مصرف هستند .
وی تصریح کرد :روش های دیگر اطالع رسانی ما به 
مشترکین از طریق پیامک می باشد که در صورتی 
که مشترک کم مصرف باشد پیام تشکر ارسال می 
کنیم و در صورتی که خوش مصرف باشد او را به کم 
مصرفی دعوت می کنیم و در صورتی که پر مصرف 
باشد او را به خوش مصرفی دعوت می کنیم که در 
مجموع ۵۷۰۰ ۰۰۰ پیامک برای مشترکین در کل 

سال ارسال می شود 
تمام  از  رسانه  و  عمومی  افکار  بخش  در  گفت  وی 
االنتشار  کثیر  جراید  و  تلویزیون  و  رادیو  پتانسیل 
،نشست های خبری و برنامه ب مثل برق مثل زندگی 
در  صحیحی  های  روسانی  اطالع  تا  شد  استفاده 

خصوص مدیریت مصرف انجام شودر برنامه ذکر شده 
با مشترکین خوش مصرف ،بد مصرف و کم مصرف 
صحبت می شود و راههای رسیدن به کم مصرفی 
برای  دار  جهت  سازی  فرهنگ  و  شود  می  مطرح 
مشترکین صورت می گیرد وهمچنین  آگاهی عمومی  
را باال می برد و برنامه قند و عسل موجب  افزایش 
انتقادی  دربرنامه  شود  می  کنندگان  مصرف  دانش 
اجتماعی که از تلویزیون اصفهان با حضور مدیر عامل 
پخش می شود مدیریت مصرف به صورت ساده و روان 

گفته شده است 
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق به سومین روز مدیریت 
در  موسسات خصوصی  و  ،سازمانها  صنعت  مصرف 
:درسال  گفت  و  کرد  اشاره  ها  نامه  تفاهم  خصوص 
جاری ۸۹۰۰ تفاهم نامه بسته شده است و در سال 
گذشته نیز۹ میلیارد تومان به مشترکین پاداش داده 
شد  و جلب مشارکت خوبی صورت گرفت  وی گفت  
برق  صنعت  با  خوبی  مشارکت  که  ارگانها  از  یکی 
داشتند شهرداری ها می باشند  که از  اقدامات صورت 
گرفته توسط شهرداری ها  می توان به خاموش نمودن 
آب نماها درطول روز و کاهش نورپرداری ها در سطح 
شهر کاهش روشنایی پارک ها و فضای سبز سطح 
شهر از موضوعاتی است که کاهش انرژی را به همراه 
داشته است و   شهرداری را نمادی واقعی ازفرهنگ 
مدیریت مصرف برق در سازمانها می باشد .وی یکی  از 
مشکالت در خصوص ادارات را عدم مدیریت مصرف 
به دلیل  :متاسفانه  اشاره کرد و گفت  آنها  کارکنان 
اینکه هزینه و پول انرژی از جیب کارکنان دولت داده 
نمی شود تالشی برای مدیریت مصرف نمی کنند و 
یا حداقل تالش در این زمینه را دارند وی گفت :به 
ادارات عنوان شده که در ساعات اداری ۵۰ درصد از 
مصرف خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند 
و بعد از ساعات اداری این  کاهش باید به میزان ۹۰ 
درصد برسد که اگر کارکنان ادارات این میزان کاهش 
را نداشته باشند اول به آنها اخطار داده می شود و 
سپس برق شان قطع می شود که در نهایت موجب 
نارضایتی ارباب رجوع های آن ادارات می شود .صالحی 
خاطر نشان کرد :شرکت گاز استان اصفهان ،شرکت 
نفت ، سازمان ثبت احوال و سازمان بازرسی کل کشور 
از رعایت کنندگان مباحث مدیریت مصرف می باشند 

و متاسفانه بسیاری از سازمانهای دیگرهم مدیریت 
مصرف را رعایت نکرده اند . وی به آموزه های دینی در 
مدیریت مصرف برق اشاره و خاطر نشان کرد:در آموزه 
های دینی و اسالمی ما اسراف بسیار نکوهیده است و 
گفته شده که اسالم دین میانه روی است   نه افراط و 
نه تفریط  و با این آموزه ها  برگزاری جلسه های زیادی 
با نهادهای مردمی و ثمین ها برگزارشد و همچنین 
با برگزاری جلسات متعددی   در مجتمع نوربا ائمه 
نمازهای  در  که  شد   خواسته  ایشان  از  جماعات  
جماعت با مردم صحبت کنند ومصرف نمودن درست 
را به ایشان گوشزد نمایند و جلساتی نیز با مدیران 
اوقاف برگزار شد و شیوه های مدیریت مصرف برق 
به آنها آموزش داده شد صالحی ابراز داشت :مدیریت 
مصرف و خدمات شهری و روستایی نیز از جنبه های 
به طوری که  بوده است  برق  مهم مدیریت مصرف 
تفاهم نامه های متعددی را با شهرداری ها و خدمات 
در شب  فضای سبز  آبیاری  ایم  نموده  اجرا  شهری 
،کاهش نورپردازی ها و توجه ویژه به مصرف درست 
از اقدامات شهرداری ها بوده است .وی به مدیریت 
مصرف در کاهش آالینده های محیط زیست اشاره 
کرد و گفت :شرکت توزیع برق اصفهان با پیاده سازی 
سامانه های سمیع و بصیر از تردد مشترکین در سطح 
شهر جلوگیری نموده است که همین امر موجب می 
شود در مقدار قابل توجهی بنزین صرفه جویی شود و 
در پاکیزگی هوا نقش بسزایی داشته باشد و در نهایت 
کربن کمتری به محیط زندگی مان اضافه شود  و با 
استفاده از منابع تجدید پذیر محیط زیست سالم تری 

به وجود آید 
وی در ادامه تاکید کرد :رمز ارزها که به صورت غیر 
پایدار  تواند برق رسانی  مجاز کشف می شود می 
و مطمئن را دچار اختالل ایجاد می کند  چرا که 
با وجود این ارزها برق مشترکین بلیعده می شود 
کویین  بیت  واحد  یک  استخراج  با  عبارتی  به  و 
۱۰۰۰ دستگاه ۳ کیلوواتی در مدت ۱۰۰ ساعت 
نیاز است و توضیح بیشتر اینکه میزان انرژی مورد 
نیاز برای استخراج یک واحد بیت کویین که بیش 
از ۳۰۰ مگاوات ساعت است معادل ۱۰۰ سال یک 
خانه معمولی است   در خصوص اقتصاد و حقوق 
مشترکین  :همه  کرد  تاکید  صالحی  ی  شهروند 
داشته  پایدار  برق  عدالت  اساس  بر  که  دارند  حق 
لوستر  از جمله  اما مشترکین هنجار شکن  باشند 
برای  هستند  مانعی  ها  فروش  میوه  و  ها  فروش 
استفاده عادالنه  مشترکین از نعمت برق که البته 
تدابیر الزم اندیشیده شده است و در این شرایط با 
استفاده از دستگاه قضا از رفتارهای ناهنجار تعدادی 
از مشترکین پیشگیری شد  و در این راستا نیز با 
مجمع نمایندگان استان اصفهان به بحث و بررسی 
پرداختیم و راهکارهای خوبی را برای جلوگیری از 

رفتارهای مشترکین پر مصرف به دست آوردیم

استاندار قزوین: 

حل مشکالت باغستان فقط با مشارکت باغداران ممکن می شود

در هفته مدیریت مصرف برق و آب مطرح شد :

89۰۰ تفاهم نامه با مشترکین اصفهانی منعقد شد 

استان ها 



اخبار کوتاه اخبار کوتاه

معاون پرستاری وزیر بهداشت:
تصویب تعرفه خدمات پرستاری خواسته 

دیرینه پرستاران بود
معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
از همه افرادی که کمک کردند تا قانون ۲۴ سال به زمین 
مانده تعرفه خدمات پرستاری در جلسه شورای عالی بیمه 
سالمت به نتیجه برسد، تشکر می کنم. ۶ تیر ۱۳۸۶ این قانون 
در مجلس مصوب شده بود اما تا امروز بر زمین مانده بود. 
مریم حضرتی روز یکشنبه در حاشیه جلسه شورای عالی بیمه 
سالمت اظهار داشت: خواسته دیرینه پرستاران یعنی آیین نامه 
تعرفه خدمات پرستاری که دستاورد بزرگی بود، محقق شد و 
به جامعه پرستاری تبریک می گویم و از همه افرادی که در 
این راه کمک کردند، تشکر می کنم. وی افزود: حدود ۵۰۰ 
بسته خدمتی پرستاری که در سال ۹۰ توسط سازمان نظام 
پرستاری مشخص شده بود، مورد بازنگری قرار گرفت و تعرفه 
استاندارد این خدمات با کمک اداره کل تعرفه خدمات درمانی 
معاونت درمان وزارت بهداشت و دبیرخانه شورای عالی بیمه 
سالمت، معاونت های مختلف وزارت بهداشت و نیز سازمان 
نظام پرستاری، تهیه و ارزش نسبی آنها تعیین شد. معاون 
پرستاری وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: با اتفاق نظر اعضای 
شورای عالی بیمه سالمت، آیین نامه تعرفه خدمات پرستاری 
مصوب شد. هدف اصلی از این تعرفه گذاری، برقراری عدالت 
در توزیع درآمدها و هویت بخشی مستقل به خدمات پرستاری 
است و این دو هدف اصلی ما، محقق شد و این دستاورد بزرگ 
را به جامعه پرستاری تبریک می گویم و از وزیر بهداشت که 

همواره از جامعه پرستاری حمایت کرده، تشکر می کنم.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا:
پیشرفت  نیروی مرزبانی با گذشته قابل 

مقایسه نیست
 جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با ابالغ پیام تشکر فرمانده 
نیروی انتظامی از مجموعه مرزبانی گفت: اتفاقات بسیار خوبی 
در حوزه خدمات پرسنلی، نیروی انسانی، تجهیزات نظامی 
و هوشمند در مرزبانی صورت گرفته که با سال های گذشته 
قابل مقایسه نیست و این پیشرفت امروز ملموس است.  سردار 
محمد شرفی در بازدید از طرح های عمرانی در حال احداث 
ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا با تبریک والدت امام رضا )ع(، 
روند احداث پروژه ها را مطلوب دانست و گفت: اتفاقات بسیار 
تجهیزات  انسانی،  نیروی  پرسنلی،  در حوزه خدمات  خوبی 
نظامی و هوشمند در مرزبانی صورت گرفته که با سال های 
گذشته قابل مقایسه نیست و این پیشرفت امروز ملموس است.

وی با بیان اینکه پیشرفت ها حاصل اقدامات جهادی فرماندهان 
شایسته است، افزود: در ایجاد سامانه های پیشرفته اپتیکی 
مرزی و استفاده از ریز پرنده ها در مرزهای دریایی، کوهستانی 
و کویری، مرزبانی با شتاب قابل تحسینی عمل کرده و توجه 
به منابع انسانی و نخبگان برای ایجاد روحیه و انگیزه سازمانی 
مشاهده می شود.جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با اشاره 
به احداث و ایجاد طرح های عمرانی در مرزبانی و همچنین 
نوسازی  و  احداث  در خصوص  کرد:  اظهار  مساجد  نوسازی 
مساجد، سازمان عقیدتی سیاسی توجه و اهتمام خاصی به این 
موضوع داشته که جای قدردانی دارد، اعتبار نوسازی مساجد از 
صندوق توسعه مساجد هزینه می گردد و اعتبار این صندوق از 
هدایا و کمک تمامی همکاران که به صورت داوطلبانه از فیش 
حقوقی آنها کسر می گردد، تأمین می شود.سردار شرفی ادامه 
داد: میزان مشارکت همکاران به خصوص در مراکز آموزش 
برای کمک به احداث مساجد و نمازخانه ها چشمگیر می باشد 

که از تمامی همکاران از صمیم قلب سپاسگزاری می کنیم.
وی افزود: به تناسب پیشرفت فیزیکی ساخت مسجد، اعتبار 
الزم از صندوق توسعه مساجد ناجا تأمین می شود تا ساخت و 

احداث این مساجد طبق برنامه صورت پذیرد.
از  مطلوب  ارزیابی  با  ناجا  کننده  هماهنگ  معاون  جانشین 
اقدامات مهندسی فرماندهی مرزبانی ناجا، پیام تشکر و قدردانی 
سردار  از  ناجا  مهندسی  معاون  و  انتظامی  نیروی  فرمانده 
احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی ناجا و مجموعه مرزبانی را 

در راستای اقدامات تاثیرگذار مهندسی ابالغ کرد. 

کشف ۷۶ میلیارد ریال ارز قاچاق
 در فرودگاه امام خمینی)ره(

فرمانده پلیس فرودگاه های پلیس پیشگیری ناجا از کشف انواع 
ارز به ارزش ۷۶ میلیارد ریال در فرودگاه امام خمینی)ره( خبر 
داد.  سرهنگ محسن عقیلی در تشریح جزییات این کشف 
)ره( موفق  امام  فرودگاه حضرت  پلیس  گفت: همکارانم در 
شدند از ۱۰ مسافر خروجی به مقصد کشورهای ترکیه، قطر 
و امارات انواع ارزهای خارجی که فاقد هر گونه مدارک مثبت 
بودند، کشف کنند.فرمانده پلیس فرودگاه های پلیس پیشگیری 
ناجا با بیان اینکه ارزش ارزهای کشف شده جمعا ۷۶ میلیارد 
ریال برآورد شده، گفت: برابر قوانین جاری کشور میزان ارز 
مجاز برای هریک از مسافران خروجی، حداکثر معادل پنج 
هزار یورو است که مازاد بر این مبلغ قاچاق محسوب و ضمن 
ممانعت از پرواز صاحبان ارز برای تعیین تکلیف به مراجع 
قضائی معرفی می شوند.  وی برخورد قاطع با سودجویانی که 
اقدام به قاچاق ارز کرده و اقتصاد کشور را با مشکل مواجه 
می کنند از اولویت های پلیس فرودگاه های کشور برشمرد و 
خاطرنشان کرد: پرونده در خصوص ۱۰ متهم دستگیر شده 
تشکیل و به همراه ارزهای قاچاق برای سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضائی شد.  

اعالم نتایج امتحانات نهایی، ۱۰ تیرماه
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش 
و پرورش با اشاره به زمان اعالم نتایج اولیه امتحانات نهایی 
از طریق سامانه  نهایی  امتحانات  نتایج  پایه دوازدهم گفت: 
دانش آموزی »پادا« و به صورت الکترونیکی در اختیار دانش 
آموزان قرار می گیرد. خسرو ساکی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
اعالم نتایج امتحانات نهایی توضیح داد و در این باره اظهار کرد: 
طبق ماده ۵۲ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه، دو هفته 

پس از آخرین امتحان، نتایج توسط مدارس اعالم می شود.
وی افزود: بر این اساس پیش بینی اعالم نتایج اولیه، ۱۰ تیرماه 
است و دانش آموزان تا پنج روز بعد از اعالم نتایج می توانند 

اعتراضات خود را به مدیر مدرسه ارائه کنند.

آغاز به کار »پایگاه تابستانی من« در شاد 
از آغاز  معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
به کار پایگاه های تابستانی خبر داد و گفت: در صفحه اول 
شبکه شاد، »پایگاه تابستانی من« افتتاح شد. تا کنون فقط در 
سامانه همگام بیش از یک میلیون دانش آموز ثبت نام کرده اند. 
علیرضا کاظمی در آیین افتتاحیه فعالیت های تابستانی برای 
نشاط، شادابی و امید آفرینی در بین دانش آموزان با بیان اینکه 
اوقات فراغت مهمترین بستر برای رشد و شکوفایی جسمی و 
معنوی و تقویت هویت دینی و ملی است اظهار کرد: این برنامه 
در سطح کشور آغاز می شود و یکی از مهمترین برنامه های 
آموزش و پروش است که با کمک بخش های داخلی و بیرونی 
شکل می گیرد.وی افزود: اجرای برنامه های اوقات فراغت در 
شرایط سخت کرونایی از سوی آموزش و پرورش و در راستای 
استمرار جریان تربیت صورت می گیرد. با توجه به تجربه سال 
گذشته، امسال را با برنامه تر، به موقع، فناورانه تر و هم افزایانه تر  
برنامه ریزی کرده ایم.معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه در صفحه اول شبکه شاد، »پایگاه تابستانی 
من« افتتاح شد گفت: فعالیت دانش آموزان در این فضا شروع 
شده و فعالیت ها و قابلیت های جدیدی نیز در حال بارگذاری 
است. یک اتفاق جدید دیگری که رخ داده این است ک سامانه 
همگام را به شبکه شاد متصل کردیم که حکایت از ارتقای حوزه 
فناوری در بر نامه ریزی های مختلف دارد.کاظمی به اتصال ۱۵۰ 
مسجد فعال و برتر به سامانه اوقات فراغت نیز اشاره کرد و 
افزود: شعار برنامه های تابستانی امسال، »هردانش آموز، یک 
نقش اجتماعی و یک مهارت« است. فعالیت ها در بستر شبکه 
شاد شکل می گیرد و به صورت محدود اگر بتوانیم با رعایت 
افزود:  برگزار می کنیم.وی  را هم حضوری  برخی  پروتکل ها 
از اول تیرماه با ایجاد پایگاه ها، فعالیت های تابستانی را رسما 
شروع کردیم و تا کنون فقط در سامانه همگام بیش از یک 
میلیون دانش آموز ثبت نام کرده اند که بدون احتساب ظرفیت 
تشکل های دانش آموزی است. کالس های اوقات فراغت رسما 
و تا شنبه آتی در کل کشور آغاز به کار خواهند کرد.معاون 
پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سعی 
کردیم از تمام ظرفیت های آموزش و پرورش استفاده کنیم 
گفت: برای امسال ۲۵ هزار پایگاه تابستانی پیش بینی کرده 
بودیم که اکنون به ۳۰ هزار پایگاه رسیده است. برنامه های 
اوقات فراغت را در پنج محور و ۱۰۰ سرفصل طراحی کرده ایم.

چرا واکسن کرونا به کودکان تزریق نمی شود؟
رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت 
درباره علت عدم تزریق واکسن کرونا به کودکان توضیحاتی ارائه کرد. 
دکتر سید محسن زهرایی در گفت وگو با ایسنا، درباره دالیل عدم 
ورود کودکان به موضوع تزریق واکسن کرونا، گفت: به طور معمول 
واکسن فرآورده ای است که به یک انسان سالم تزریق می شود تا 
او در آینده هم سالم بماند و بسیار مهم است فرآورده ای که با نام 
واکسن عرضه می شود بی خطر باشد و انجام این کار و رسیدن به 
چنین فرآورده ای مطالعات بلندمدتی نیاز دارد و در کشور خودمان 
هم شاهد هستیم مدت  زیادی است که تولید کنندگان واکسن در 
حال طی مطالعات بالینی هستند و چنین نیست که تا واکسنی 
تولید شد بالفاصله به بازار تزریق شود، بلکه محصول تولید شده 
باید از فیلترهای علمی گذر کند.وی افزود: در مراحل مطالعاتی 
روی واکسن معموال بالغین را انتخاب می کنند که امکان داوطلب 
شدن دلبخواهی از سوی آنان وجود دارد و امکان بروز عارضه در 
آنها کمتر است. در فاز یک حجم نمونه بسیار کم است و در صورت 
اثبات بی خطر بودن فرآورده، فاز دوم و سوم به ترتیب با حجم نمونه 
بیشتر انجام می شود و پس از تکمیل مطالعات، واکسن در جامعه 
استفاده می شود. اما گروه های خاصی همچون خانم های باردار، 
کودکان و... تحت مطالعه قرار نگرفتند.زهرایی تاکید کرد: بر این 
اساس نمی توان گفت به صرف اینکه واکسن بر گروه های دیگر 
اثربخشی و بی خطری مناسبی داشته است پس بر روی کودکان 
و خانم های باردار هم قطعا اثرگذار و بی خطر است و قاعدتا نیاز 
به مطالعه داریم. به عنوان مثال برای کودکان تا مطالعه مشخص 
صورت نگیرد نمی توان اجازه تزریق صادر کرد.وی با اشاره به اینکه 
کرونا در کودکان عوارض کمتری نسبت به بزرگساالن ایجاد کرده 
است، تصریح کرد: البته برخی کودکان هم دچار عوارضی شدند 
اما گروه هدف اصلی یا چالش اصلی با این گروه سنی نیست. در 
نتیحه محققین این ریسک را نکردند که واکسن را اول از همه بر 
کودکان امتحان کنند. پس در نتیجه مطالعات اول بر گروه بالغین 
انجام می شود و در صورت اخذ تاییدیه ها مطالعات بر سایر گروه ها 
همچون خانم های باردار، کودکان، افراد دچار نقص سیستم ایمنی 
و... انجام می شود و اگر ثابت شود در این افراد هم بی خطر است، آن 
زمان تاییدیه مصرف بعدی برای این افراد را هم اخذ می کند.زهرایی 
در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است واکسن کرونا به گروه 
واکسیناسیون عمومی اضافه شود یا خیر؟، گفت: برای پرداختن به 
این موضوع زود است و نیاز به گذر زمان برای شناخت بهتر ویروس 
داریم. از طرفی اطالعات ما هم در گذر زمان نسبت به واکسن ها 
و میزان ایمنی زایی آنها افزایش می یابد و در آینده پاسخ بهتری 

می توانیم برای آن پیدا کنیم.

در چه سنی احتمال ابتال به »ام اس« 
وجود دارد؟

سن ابتال به بیماری »ام اس« به طور معمول در حدود ۲۰ تا 
۴۰ سالگی است اما در برخی افراد نیز سن شروع این بیماری 
پس از ۵۰ سالگی است که در این شرایط، بیماری با سرعت 
بیشتری پیشرفت می کند.  آمار نشان می دهد که بیش از 
۲.۳ میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتال هستند.

در حال حاضر درمان قطعی برای بیماری ام اس وجود ندارد و 
همچنین روش های درمانی فعلی، تنها روند پیشرفت بیماری 

را ُکند و به کاهش بروز عالئم آن کمک می کنند.
ام اس بیماری دستگاه عصبی مرکزی است. در افراد مبتال به 
این بیماری، مغز، اعصاب بینایی یا نخاع متورم می شود. در 
این شرایط پوشش حفاظتِی اعصاب موسوم به »غالف میلین« 

آسیب می بیند.
این آسیب ها خود را با عالئم بیماری ام اس نشان می دهد 
که می تواند در بیماران مختلف، متفاوت باشد و از مشکل در 

تمرکز کردن گرفته تا گرفتگی عضالت متغیر است.
آنها  از  برخی  بیماری وجود دارد که  این  از  عالئم مختلفی 
شایعتر است. همچنین این عالئم غیر قابل پیش بینی هستتند 
و ممکن است با گذشت زمان تغییر کند. عالوه بر این، همه 
مبتالیان به بیماری ام اس عالئم مشابهی را تجربه نمی کنند.

می توانست با پذیرش انتقادات، یک پیام 
تسلیت به داغ دیدگان و یک عذرخواهی 
دور  را  حواشی  همه  مردم،  از  ساده 
روبه روی  بدشکل  نشستن  با  اما  کند. 
داغ دیدگان، عذرخواهی نکردن، تسلیت 
نگفتن و مزخرف خواندن انتقادات، یک 
دنیا نمک روی زخم داغ دیدگان پاشید.

غروب چهارشنبه دوم تیر ماه ۱۴۰۰، 
ایرانی  خبرنگاران  برای  روز  تیره ترین 
جامعه  دقیقه،  چند  عرض  در  بود. 
رسانه ای کشور رخت سیاه بر تن کرد. 
دو فوتی و چندین مصدوم، نتیجه ارابه 
مرگ بی ترمزی بود که دو بانوی جوان 

خبرنگار را به مسلخ بی تدبیری برد.
مهشاد کریمی، خبرنگار محیط زیست 
ایسنا و ریحانه یاسینی، خبرنگار ایرنا 
حامل  اتوبوس  واژگونی  حادثه  در 
از  گزارش  تهیه  برای  که  خبرنگارانی 
سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه اعزام 
جان  تلخ  حادثه  این  در  بودند،  شده 

دادند.
رئیس  کالنتری؛  عیسی  نظر  از  شاید 
زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان 
»اتفاقی نیفتاده که بخواهد عذرخواهی 
کند« اما از هر زاویه ای به آن نگاه کنید، 
پای جان دو جوان در میان است. پای 
پای  مادر،  و  پدر  دو  شدن  دختر  بی 
و  و خواهران،  برادران  بی خواهر شدن 
پای از دست دادن یک رفیق، دوست 
یا همکار  و از همه غم انگیزتر، پای بی 
مرد  دو  جوان!  مرد  دو  شدن  همسر 
جوانی که ناباورانه در سوگ تلخ شریک 

زندگی شان نشسته اند.
حال  در  که  کریمی،  مهشاد  همسر 
تدارک مراسم عروسیشان بود بر تنش 
رخت عزا و دور تابوت همسرش پرچم 
یاسینی  ریحانه  همسر  پوشاند.  ایران 
مشترکشان  زندگی  از  مدتی  که  نیز 
می گذشت، در سوگ اندوه باری نشست 
و برای همیشه داغ دار شد. با این همه 
این  مسئولیت  که  کسانی  هستند 
واقعه تلخ بر دوششان است اما حاضر 
به استعفا نشدند که هیچ، بلکه حاضر 

به یک عذرخواهی ساده هم نیستند. 
پرسش اینجاست که آیا نمی توانستند 
در مراسم تشییع دو خبرنگار مرحوم 
شرکت کنند؟ یا دست کم تلفن بردارند 
و به خانواده های داغ دیده و همکاران 
بگویند؟بهراد  تسلیت  غمگینشان 
مهرجو، همسر ریحانه یاسینی امروز)۶ 
تیر( در توییتی نوشت:» پس از رفتن 
ریحانه خیلی ها با نهایت محبت به من 
تسلیت گفتند. از مقامات دولتی تا رفقا 
و همکاران عزیزمان. فقط یک نفر و نهاد 
به  را  تلفنی  حتی زحمت یک تماس 
خودش نداد: سازمان محیط زیست و 

عیسی کالنتری!«
عیسی  از  گفتن  تسلیت  توقع  البته 
کالنتری شاید توقع زیادی باشد چرا که 
او در پاسخ به سوال خبرنگاری که به 
او گفت آیا عذرخواهی می کنید؟ مدعی 
برای چه؟ چه  شده:»چه عذرخواهی؟ 

اتفاقی افتاده که عذرخواهی کنیم؟«
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست 
مورد  در  عذرخواهی  به  حاضر  حتی 
نحوه نشستنش در برابر مصدومان داغ 
برابر  در  او  نشستن  نحوه  نشد.  دیده 
در  او  به  زیادی  انتقادات  داغ دیدگان، 
شبکه های اجتماعی وارد کرد. کالنتری 
اما همه انتقادات را »مزخرف« خواند. 
اینگونه  همیشه  که  شده  مدعی  او 
کاربران  البته  که  ادعایی  می نشیند. 
عکس های  انتشار  با  مجازی  فضای 
نشستن مؤدبانه او، از خجالتش درآمدند 

و حرف های او را تکذیب کردند.
روایت شاهدان عینی حادثه به ما سه 
اتوبوس  از  استفاده  می دهد.  سرنخ 
نامناسب، مسیر نامناسب و دیر رسیدن 
شاهدان.  گفته  به  امدادی  نیروهای 
سرنخ هایی که هزار اما و اگر پشت آن 
خوابیده است. اگر از اتوبوس مناسبی 
استفاده می شد، اگر مسیر ارومیه - نقده 
نیروهای  اگر  حتی  یا  بود  شده  چک 
امدادی زود می رسیدند، شاید امروز در 
سوگ لبخندهای زیبای مهشاد کریمی 
نبودیم و به جای عرض تسلیت به او 
تبریک می گفتیم. عیسی کالنتری همه 
ابهامات فوق را تکذیب و توجیه کرده 
 VIP است. او مدعی شده که اتوبوس
بوده است. کالنتری در مورد نداشتن 
مرگ،  اتوبوس  که  شده  مدعی  ترمز، 
معاینه فنی داشته است. اظهاراتی که 
به نظر می رسد که خبر از پاس کاری 
مسئله به زمین راهنمایی و رانندگی و 

وزارت کشور می دهد.
با همه این اوصاف، نیازی به استعفای 
محیط  از  حفاظت  سازمان  مسئوالن 
زیست باشد یا نباشد، مسئولیت بپذیرند 
یا نپذیرند، توجیه گری و پاسخ سر باال 
و  عذرخواهی  یک  ندهند،  یا  بدهند 
عرض تسلیت به خانواده ها و رسانه ها 
کار سختی نبود. مسئله ای که رئیس 
نیز  مجلس  زیست  محیط  فراکسیون 
در  رفیعی،  سمیه  کرد.  انتقاد  آن  از 
اینکه ستاد  بیان  با  ایسنا  با  گفت وگو 

نمایش  یک  ارومیه  دریاچه  احیای 
تبلیغاتی را تدارک دیده بود، گفت: دو 
اتفاق  ماجرا  این  و  شده  ریخته  خون 
ساده  عذرخواهی  یک  نیست.  کمی 
چیزی از رئیس سازمان حفاظت محیط 
فوق  تلخ  نمی کرد.حادثه  کم  زیست 
تنها اتفاقی نبود که کالنتری حاضر به 
عذرخواهی و مسئولیت پذیری نشده 
باشد. کالنتری به خاطر عملکرد خود 
در زمینه جنگل داری نیز از مردم ایران 
عذرخواهی نکرده است. این در حالی 
است که تنها در سال ۹۶، ۲۴۰ فقره 
ایران  دامن جنگل های  جنگل سوزی 
جنگل های   ،۹۶ سال  در  گرفت.  را 
فهرست  صدر  در  خوزستان  زاگرس 
سیاه قرار گرفت به طوری که در سه 
از  هکتار   ۲۵۰ سال  آن  ابتدای  ماهه 
سازمان  مدیریت  تحت  جنگل های 
محیط زیست کشور دچار حریق شد. 
جنگل های  آتش سوزی های  وسعت 
در ده  فروردین ۹۷  در  شمالی کشور 
سال گذشته بی سابقه بود و در چهار 
که  شد  اعالم  سال  آن  نخست  ماهه 
و  آتش سوزی در جنگل ها  فقره   ۶۰۰
مراتع کشور رخ داده که ۲۰۰۰ هکتار 
از جنگل های کشور را سوزانده است.

محیط  از  حفاظت  سازمان  رئیس 
زیست همچنین در مورد عملکردش در 
خصوص آب و هوای فجیع کالنشهرها 
زمستان  در  بزرگ  تهران  مخصوصا  و 
۹۷ و ۹۸، مظلومیت محیط بان ها مثل 
زنجانی  محیط بان  دو  اخیر  شهادت 
هاشمی،  میکائیل  و  مجلل  مهدی 
حیوانی،  نادر  گونه های  از  حفاظت 
پروژه های ابهام آمیز و پرمخاطره انتقال 
آب و... عذرخواهی نکرده و مسئولیتی 
هم قبول نکرده است.عیسی کالنتری، 
اکنون  از وقوع نکرد.  عالج واقعه قبل 
که حجم زیادی از نارضایتی ها تلمبار 
مسئولیت  و  عذرخواهی  است،  شده 
پذیری چندان تأثیری ندارد. البته تاریخ 
نشان داده که کالنتری تک سوار عرصه 

عذرخواهی های بی فایده است.

تقاضا  و  عرضه  رابطه  از  ناشر  یک 
کتاب های  باالی  فروش  درخصوص 
عامه پسند روانشناسی می گوید و بیان 
می کند: باید همه مراقبت مان این باشد 
مردم  اطالع  و  دانش  فکر،  سطح  که 
ناسالم  غذای  که  ببریم  باال  آن قدر  را 
نخورند؛ چیزی به کله آدم ها فرو نکنیم 

که مسمومیت ایجاد کند. 
انتشارت  مدیر  سازمند،  علی حسین 
با ایسنا  دانژه و نویسنده در گفت وگو 
علمی  و  کیفی  وضعیت  درخصوص 
سال های  در  روانشناسی  کتاب های 
اخیر و مسئله کتاب سازی در این زمینه 
ناشر  یک  عنوان  به  من  کرد:  اظهار 
کتاب های روانشناسی عامه ای را منتشر 
می کنم که پشتوانه های تئوریک داشته 
باشند و الغیر.او سپس گفت: اما این که 
کتاب هایی تولید می شوند و فراوان هم 
فروش می روند، مسئله دیگری  را پیش 
روی ما می گذارد؛ چرا می خرند؟ حتما 

نیازی در جامعه وجود دارد که مردم به 
سمت این کتاب ها می روند.

مثابه  به  را  کتاب  ادامه  در  سازمند 
غذا دانست و افزود: همگان نه بودجه 
خوردن یک نوع غذا را دارند و نه ذوقش 
کتاب های  وجود  علت  از  بخشی  را. 
روانشناسی عامه پسند )اصطالحا زرد( 
چون  آن هاست،  تقاضای  به  مربوط 

نمی توان کتاب بی تقاضا منتشر کرد.
علت  درباره  همچنین  ناشر  این 
مراجعه مردم به کتاب های روانشناسی 
عامه پسند گفت: مردم به دنبال نکاتی 
هستند که سهل و ساده باشد و احتیاج 
به تفکر زیاد نداشته باشد، این کتاب ها 
که  می کنند  مطرح  را  مشکالتی  هم 
خواننده نیز مسائلی شبیه به آن ها را 
دارد. اگر خواننده یک کتاب را بردارد 
و ۱۰ صفحه اول آن را بخواند و ببیند 
که به زندگی او ربطی ندارد، دیگر آن 
را ادامه نمی دهد و به کسی هم توصیه 

نمی کند. بنابراین بخشی از استقبال از 
کتاب های روانشناسی عامه پسند مربوط 
به تولید و راه یابی آن ها به بازار و بخشی 

دیگر مربوط به تقاضای بازار است.
سازمند ادامه داد: مهم این است که ما 
باید مثل غذا همه مراقبت مان این باشد 
که سطح فکر، دانش و اطالع مردم را 
آن قدر باال ببریم که آن ها غذای ناسالم 
نخورند؛ چیزی به کله آدم ها فرو نکنیم 
که مسمومیت ایجاد کند. پس موضوع 
ما مدام  اما  تقاضای مردم هم هست، 
قیم می شویم که این زرد است و آن 
یکی قرمز. من کتابی را منتشر می کنم 
که پایه های تئوریک دارد و البته زبان 
آن هم باید زبانی باشد که خوانندگان 

متوجه شوند کتاب آکادمیک نیست. 
این ناشر سپس درخصوص علت تعدد 
کتاب های ترجمه روانشناسی نسبت به 
آثار تالیفی در این زمینه بیان کرد: کار 
تالیفی به وقت، کار، تحقیق، بنیان و ... 

نیاز دارد. آن ها که در کشورهای دیگر 
اثر تالیفی در این زمینه منتشر می کنند، 
منابع متعددی در اختیار دارند و دائما 
کار می کنند و حتی برای نوشتن کتاب 
امکانی در  اما چنین  بورس می گیرند 
حال حاضر برای استادان، نویسندگان 
و مترجمان ما تقریبا وجود ندارد. برای 
تالیف باید مبانی، مبادی، مستندات و 
... وجود داشته باشد. تالیف هم همانند 
ساخت یک دستگاه یا واکسن است که 
بسازیم،  را  آن  خودمان  بخواهیم  اگر 
حاضر  حال  در  است.  دانش  نیازمند 
وارد کردن واکسن مثل ترجمه است؛ 
کتابی نوشته شده، کافی است مترجم 
زبان مبدا و مقصد را خوب بداند و آن را 
ترجمه کند. در حالی که در کتاب های 
آکادمیک خارجی می بینیم که بالغ بر 
یعنی  دارد  وجود  رفرنس   ۴۰۰ ،۳۰۰
مقاله  و  کتاب  میزان  این  نویسنده 

خوانده تا توانسته کتاب را بنویسد.

نوع دلتا پالس )Delta plus ( که به عنوان 
»نوع نگران کننده« ویروس کرونا اعالم 
با سایر سویه ها  شده است در مقایسه 
میل بیشتری به بافت های ریه دارد. با این 
حال، دکتر ان کا آرورا، رئیس کارگروه 
کووید-۱۹ تحت گروه مشاوره ملی فنی 
در مورد ایمن سازی )NTAGI( هند اظهار 
کرد: به این معنی نیست که نوع دلتا 
پالس باعث بیماری شدیدتر یا قابلیت 
انتقال بیشتر خواهد شد. به نقل از نیوز، 
دکتر ان کا آرورا گفت: »دلتا پالس در 
مقایسه با سایر انواع آن تمایل بیشتری 
به پوشش مخاط در ریه ها دارد اما به این 
معنی نیست که باعث بیماری شدیدتر 
و یا قابلیت انتقال بیشتر می شود. البته 
اگر این نوع به بافت ریه آسیب بیشتری 
برساند هنوز مشخص نیست.«وی تاکید 
با  تنها  پالس  دلتا  سویه  تاثیر  کرد: 
شناسایی موارد بیشتر مشخص خواهد 
بیماری  این  می رسد  نظر  به  اما  شد، 
به طور کلی در همه افرادی که یک یا دو 
دوز واکسن دریافت کردند، خفیف است. 
ما باید کامال مراقب باشیم و گسترش 
آن را بررسی کنیم تا این امر به ما میزان 

انتقال را ارائه دهد.آرورا بیان کرد: تعداد 
موارد شناسایی شده دلتا پالس ممکن 
است بیشتر باشد زیرا ممکن است افراد 
بدون عالمت نیز وجود داشته باشند که 
هیچ عالئمی ندارند اما ویروس را حمل 
می کنند و آن را گسترش می دهند.اما 
نکته مهم این است که نظارت ژنومی 
کافی  اندازه  به  و  به درستی  را  آن  ما 
قبال  است.  کرده  شناسایی  زودهنگام 
نیز به ایاالت گفته شده که این مورد 
یک »نوع نگران کننده« است و نیاز به 
اقدام دارد به همین دلیل چندین ایالت 
مناطقی  برای  اندکی  برنامه ریزی های 
که ویروس شناسایی شده است، انجام 
داده اند تا از شیوع آن جلوگیری کنند. 
بدیهی است که واکسیناسیون باید در 
این مناطق افزایش یابد.وی در رابطه با 
این که آیا این نوع می تواند موج بعدی 
ویروس را تحریک کند یا خیر گفت: 
اکنون ارزیابی آن دشوار است.وی ادامه 
داد: »امواج به انواع جدید یا جهش های 
این  بنابراین  هستند  مرتبط  جدید 
احتمال وجود دارد که این نوع جدید 
باشد اما این که آیا به موج بعدی منجر 

است  دشوار  آن  دادن  پاسخ  می شود، 
زیرا به دو یا سه مورد بستگی خواهد 
داشت.«دکتر  آرورا افزود: اولین مورد 
این است که ما در سه ماه گذشته موج 
شدیدی داشتیم و هنوز هم ادامه دارد 
تا ۱۰  در هشت  که  شاهد هستیم  و 
هزار  در ۵۰  موارد  تعداد  گذشته  روز 
مورد باقی مانده است، در حالی که در 
بعضی مناطق موارد همچنان ادامه دارد 
بنابراین این موج از بین نرفته است.وی 
پاسخ  روی  بر  قبلی  موج  داد:  توضیح 
و  تاثیر می گذارد  نوع دیگر  به  جامعه 
موج بعدی به این بستگی دارد که چه 
جمعیتی در موج قبلی آلوده شده اند. 
اگر بخش بزرگی آلوده شوند، در موج 
بعدی بیماری  افراد مانند سرماخوردگی 
معمولی خواهد بود و ممکن است به 
بیماری جدی یا مرگبار مبتال نشوند.

واکسیناسیون  دیگر  مهم  مورد  ثانیا، 
است، اگر سرعت واکسیناسیون افزایش 
یابد، حتی اگر با یک دوز ایمن سازی 
بود  خواهد  موثر  شود  ایجاد  سریع 
برنامه ریزی  آن  برای  که  روشی  و 
می کنیم  احتمال موج بعدی را بسیار 

کم خواهد کرد زیرا واکسن به عالوه رفتار 
مناسب، ما را از موج بعدی نجات و آن را 
کاهش می دهد و نمی تواند خسارت وارده 
موج های قبلی را ایجاد کند.این نوع در 
اوایل ماه جاری شناسایی شد و به تازگی 
به »نوع نگران کننده« تبدیل شده است. 
تاکنون ۵۱ مورد مبتال در ۱۲ ایالت کشف 
شده است که ماهاراشترا حداکثر موارد 
این سویه جدید را گزارش کرده است.

توسط شورای  انجام شده  مطالعه  یک 
تحقیقات پزشکی هند با همکاری کالج 
امپریال لندن مشخص کرد: موج بعدی 
موج  اندازه  به  است  ممکن  کووید-۱۹ 
قبلی شدید نباشد و افزایش واکسیناسیون 
این  به کاهش آن کمک کند.محققان 
مدیرکل  بهارگاوا،  بالرام  شامل  تحقیق 
شورای تحقیقات پزشکی هند ICMR و 
سامیران پاندا، رئیس بخش بیماری های 
عفونی  ICMR هستند.این مطالعه بر 
اساس تجزیه وتحلیل مدل سازی ریاضی 
است  بعید  جدید  نوع  که  داد  نشان 
منجر  این که  مگر  کند  ایجاد  موجی 
به از بین رفتن کامل ایمنی حاصل از 

عفونت های قبلی شود.

نمک های عیسی کالنتری بر زخم داغ دیدگان مهشاد و ریحانه

چرا مردم کتاب های روانشناسی »زرد« می خوانند؟

آنچه باید در مورد نوع دلتا پالس ویروس کرونا بدانید
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وزیر میراث فرهنگی:
آیت اهلل بهشتی نمادی ماندگار از قضاوت 

عادالنه بود 
 وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تبریک روز 
قوه قضاییه، گفت: آیت اهلل بهشتی نمادی ماندگار از قضاوت 
قضایی  دستگاه  مسئول  نخستین  قامت  در  و  بود  عادالنه 
جمهوری اسالمی ایران معنای راستین عدالت محوری را به 

منصه ظهور رساند. 
به  گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، علی اصغر مونسان 
در پیامی به مناسبت روز قوه قضائیه و سالروز شهادت آیت اهلل 
سیدمحمد حسینی بهشتی، رییس وقت دیوان عالی کشور 
)هفتم تیرماه ۱۳۶۰(، ضمن گرامیداشت هفتم تیر، سالروز 
شهادت آیت اهلل بهشتی و یارانش، این روز و آغاز هفته قوه 
قضاییه را به حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رییسی، 
رییس رئیس قوه قضائیه و همه خادمان شریف دستگاه قضا 

تبریک و تهنیت گفت.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این پیام 
با آرزوی تحقق کامل عدالت علوی را در سایه آموزه های اسالم 
و عمل به آرمان های انقالب اسالمی، تصریح کرد: هفتم تیر به 
یاد آن شهید عدالت، روز قوه قضائیه نام گذاری شده است تا 
تاکیدی بر جایگاه واالی قضا در نظام اسالمی و تکریم ایشان 
باشد.وی افزود: انقالب اسالمی ایران پس از سال ها مبارزات 
یاران  امام)ره( و مجاهدت  مردمی در سایه رهبری حضرت 
صدیق ایشان در بهمن ۱۳۵۷ به بار نشست، اما گویا نهال 
نوپای انقالب هم چنان از سوی دشمنان و بدخواهان تهدید 
می شد و نیاز به مراقبتی مضاعف داشت.وزیر میراث فرهنگی 
در  اسالمی  نوپای  انقالب  دشوار،  مسیر  این  در  شد:  یادآور 
نخستین سال های حیات، جمعی از ارزشمندترین سرمایه های 
خود را از دست داد؛ شهیدانی که با خون پاک خود ریشه های 
نهال انقالب را مستحکم و تبدیل به درختی تنومند کردند.

مونسان تصریح کرد: هفتم تیرماه ۱۳۶۰ شهید مظلوم حضرت 
آیت االه سید محمد حسینی بهشتی و ۷۲ تن یارانش در آتش 
از  تلخ شهادت جمعی  واقعه  ترور کور منافقین سوختند و 
کارآمدترین چهره های نظام اسالمی رقم خورد.وی خاطرنشان 
کرد: شهید بهشتی که به تعبیر زیبای امام خمینی)ره( مثل یک 
ملت بود برای این ملت، نمادی ماندگار از قضاوت عادالنه بود 
و در قامت نخستین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسالمی 

ایران معنای راستین عدالت محوری را به منصه ظهور رساند.

»درباره گلشیفته با خاتمی و موسوی 
تماس گرفتم«

بهزاد فراهانی به بیان نکاتی درباره دخترش گلشیفته پرداخته 
آدم  یک  می گوید:  »شرق«  با  گفت وگو  در  فراهانی  است. 
نادرستی که دو سال هم شاگرد من بود و خیلی هم به او کمک 
کرده بودم، این بال را سر گلشیفته آورد و زندگی اش را برهم 
زد و او را هرگز نمی بخشم ولی باالخره یک روزی یک کشیده 
میهمانش می کنم. او مرد شریفی نیست. وقتی گلشیفته آن 
فیلم را در اواخر دهه ۸۰ بازی کرد، من به آقای خاتمی که البته 
دیگر رئیس جمهور نبود، زنگ زدم زیرا دوستی خوبی با او دارم. 
گفتم آقای خاتمی چه کار باید بکنیم؟ او گفت مشکلی نیست 
و نگران نباش. به من قولی داد که پای قولش نایستاد. یک 
تلفن هم به آقای میرحسین موسوی زدم که آن زمان رئیس 
فرهنگستان هنر بود. بیش از سه تا چهار ماه من و گلشیفته 
و همسرش بی دلیل و به علت عدم درک صحیح از مدیریت 
هنری به نوعی بازجویی می شدیم و رسما   به گلشیفته گفته 

شد بهتر است شما از کشور بروید.

رادیو نمایش ۱۰ ساله شد
دو مدیر قدیم و جدید رادیو نمایش به مناسبت ۱۰ سالگی 
این شبکه با حضور در ویژه برنامه »پیدایش« درباره آغاز به 
کار این شبکه رادیویی سخن گفتند.در برنامه »پیدایش« با 
محمود زنده نام اولین مدیر این مجموعه و محسن سوهانی 
مدیر کنونی آن و همچنین هنرمندان رادیو نمایش درباره 
»پیدایش« این شبکه رادیویی گفت و گو شده است.محمود 
زنده نام که اولین مدیر رادیو نمایش است، درباره این شبکه 
رادیویی یادآور شد: آن زمان در راستای توسعه سازمان صدا و 
سیما تعدادی شبکه جدید تشکیل شده بود که رادیو نمایش 
نیز یکی از آنها بود و راه اندازی آن به دلیل پیچیدگی ساختار 

نمایش، تالش مضاعفی را می طلبید.
وی افزود: آن سالها مدیر طرح و برنامه شبکه دو تلویزیون بودم 
و از من دعوت شد که مسوولیت اداره کل هنرهای نمایشی 
رادیو را قبول کنم. این اداره کل نمایش های مختلف رادیویی 
را در زمان های مختلف برای شبکه های مختلف رادیو تولید 
می کرد و در مقطعی سازمان به این نتیجه رسید که یک شبکه 
مختص نمایش های رادیویی راه اندازی شود تا اینکه پس از 

تالش های بسیار در تیرماه سال ۹۰ این رادیو افتتاح شد.
زنده نام گفت: ۱۰ سال است که رادیو نمایش با وجود فراز و فرودها 
به حیات خود ادامه می دهد و امیدوارم با حضور پویا، جوان گرا و 
تالش آقای دکتر سوهانی که از مدیران جوان این مجموعه هستند 
و همین طور صداقت و تعهدی که از آقای بخشی زاده معاون صدا 
سراغ دارم، رادیو نمایش قوت بیشتری بگیرد و به امید خدا گام 
های بعدی این شبکه رادیویی در دهه دوم مستحکم تر و قوی 
تر برداشته شود.در ادامه محسن سوهانی، مدیر کنونی اداره کل 
هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش افزود: مدتی بود که رادیو 
نمایش از دوران اوج آغازینش فاصله گرفته بود و به عنوان مدیر 
این شبکه اولین گام این بود که دلیل آن را جستجو کنم که پس 
از مخاطب سنجی و مرور تماس ها و پیام های مردمی متوجه 
شدم عمده نظرات مردم نیز همین است.مدیر رادیو نمایش ادامه 
داد: رادیو نمایش ۱۰ ساله شد اما پدیده نمایش های رادیویی و 
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو سن و سال قدمتی ۸۰ ساله دارد 
و در حال حاضر برنامه اصلی ما این است که این میراث معنوی 
و فرهنگی جان تازه ای بگیرد.وی تأکید کرد: خبر خوشی که می 
توانم در سالگرد رادیو نمایش به هنرمندان این مجموعه بدهم 
آن است که به همراه معاون محترم صدا پیگیر مطالبات به حق 
هنرمندان این مجموعه هستم و امیدوارم بتوانیم هم دین این 
عزیزان را ادا کنیم و هم اینکه رادیو نمایشی خالق، پویا و به روز 
داشته باشیم. مستند »پیدایش« همزمان با ویژه برنامه رادیویی به 
همین نام، ساعت ۱۸ امروز در اینستاگرام رادیو نمایش منتشر می 
شود.این فیلم در فضای مجازی رادیو نمایش به کارگردانی امیر 

شعیبی و اجرای میثم کریمی تهیه و تولید شده است.

مدیر میراث فرهنگی شهرستان ری:
انباری شدن زندان هارون الرشید

 شایعه است

مدیر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان 
ری در واکنش به خبرهایی درباره تبدیل زندان هارون الرشید 
به انبار کشاورزی گفت: شایعه است، هیچ نشانه ای از انباری 

نیست، بازدید از این اثر تاریخی برای عموم آزاد است.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
نوروز تقی پور اظهار کرد: در  و صنایع دستی استان تهران، 
روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر این که زندان هارون الرشید به 
انبار کشاورزی تبدیل شده، پخش شده بود که برای رسیدگی 
به این موضوع به همراه بخشدار و رییس حوزه قضایی بخش 

خاوران از این اثر بازدید کردیم.
او افزود: در این بازدید هیچ نشانه ای مبنی بر انبار بودن این 
مکان مشاهده نشد و فضا کامال تمیز است و در شرایط عادی 
قرار دارد و سازه این بنای تاریخی کامال مستحکم است.مدیر 
گفت:  ری  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره 
زندان هارون الرشید تحت حفاظت اداره میراث فرهنگی است و 

بازدید از این اثر تاریخی برای عموم آزاد است.
تقی پور یادآور شد: زندان هارون الرشید مربوط به سده چهارم ه. 
ق در بخش خاوران شهرستان ری در دامنه کوه های مسگرآباد 
واقع شده و از بناهای شاخصی است که در تاریخ ۱۱ بهمن 
۱۳۳۴ با شماره ۴۰۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده  است.

پس از ۲۰ سال
حساب های اقماری گردشگری

 به فاز اجرایی رسید

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعالم کرد 
بعد از حدود ۲۰ سال، سیستم حساب های اقماری گردشگری 
)TSA( از امروز )یکشنبه، ۶ تیر ۱۴۰۰( وارد فاز اجرایی شد.

وزارت  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  ایسنا،  به  گزارش 
کرد:  اعالم  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
قرارداد استقرار حساب های اقماری گردشگری در چارچوب 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  بین  آمار  جامع  نظام 
ابزار  ایجاد  به منظور  ایران  آمار  مرکز  و  دستی  صنایع  و 
بررسی منافع حاصل از صنعت گردشگری، امکان سنجش 
بهره وری صنعت گردشگری، میزان اشتغال زایی و محاسبه 
و  رسید  امضا  به  کشور  ملی  حساب های  در  گردشگری 
سازمان  با  انجام شده  هماهنگی های  و  اقدامات  به دنبال 
برنامه  و بودجه کشور، مرکز  جهانی جهان گردی، سازمان 
آمار ایران و بانک مرکزی، شرایط الزم به منظور پیاده سازی 
و استقرار حساب های اقماری گردشگری فراهم شد و این 
با  نشستی  اجرایی شد.همزمان،  فاز  وارد  امروز  از  موضوع 
حضور علی اصغر مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
آمار  مرکز  رییس  ـ  حسین زاده  جواد  و  ـ  صنایع دستی  و 
ایرانـ  برگزار شد و بررسی نهایی فاز مطالعاتی و فاز پایلوت 
فاز  در خصوص  و  بررسی  گردشگری  اقماری  حساب های 
اجرایی این سیستم، دستورهای الزم صادر و تصمیم گیری 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  شد.وزیر  انجام  نهایی 
صنعت  اهمیت  به  اشاره  با  نشست  این  در  صنایع دستی 
گردشگری گفت: تا قبل از شیوع کرونا، گردشگری داخلی 
به  رو  روند  و  فراوانی داشت  رونق  ما  و خارجی در کشور 
اهمیت  از  اقتصاد  در  صنعت  این  می کرد.  طی  را  رشدی 
به گونه ای که محرک سایر صنوف  برخوردار است  باالیی 
است و با رونق حوزه گردشگری شاهد رونق در کسب وکار 

سایر صنوف هستیم.
مونسان ادامه داد: یکی از موضوعاتی که دنیا به سمت آن 
رفته استفاده از هوش مصنوعی است. پیش بینی ما این است 
که در جریان هوشمندسازی فعالیت ها در صنوف مختلف، 
بسیاری از کسب وکارها و صنایع دستخوش تغییراتی شوند 
و برخی از آن ها زیان ببینند، با این حال صنعت گردشگری 
تنها صنعتی است که در فرآیند هوشمندسازی نیز رونق 
خود را حفظ می کند.او اظهار کرد: در حال حاضر گردشگری 
صنعت سوم دنیا است، اما پیش بینی می شود این صنعت به 
صنعت اول دنیا تبدیل شود.وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی به نقش گردشگری در تولید ناخالص ملی 
اشاره کرد و افزود: در کشور ما تا قبل از شیوع کرونا سهم 
گردشگری در تولید ملی ناخالص ۱۱,۸ میلیارد دالر بوده 
است که این سهم باید به خوبی معرفی شود، اما از آن جایی 
که حساب های اقماری گردشگری وجود نداشت، این سهم 
به خوبی دیده نشده است.جواد حسین زاده ـ رییس مرکز 
آمار ایران ـ نیز با اشاره به اهمیت تهیه حساب های اقماری 
گردشگری، گفت: خوشبختانه امروز بعد از سال ها تالش شاهد 
این هستیم که پروژه تهیه حساب های اقماری گردشگری وارد 
فاز اجرایی شده و این موضوع در صنعت گردشگری بسیار 
بااهمیت است.او در ادامه به اهمیت صنعت گردشگری اشاره 
کرد و یادآور شد: در اقتصاد بدون نفت به طور حتم گردشگری 
نقش بسیار مهمی را می تواند ایفا کند.رییس مرکز آمار ایران 
بیان کرد: حساب های اقماری گردشگری یک آرزوی ۲۰ ساله 
بود که خوشبختانه این آرزو امروز به واقعیت تبدیل شده و وارد 

فاز اجرایی می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین 
افتتاحیه کشوری فعالیت های تابستانی 
در  گفت:   ۱۴۰۰ سال  دانش آموزان 
درصد   ۳۰  ،۱۳۹۸ سال  نظرسنجی 
سال   ۱۸ تا   ۱۵ سنین  دانش آموزان 
گفته اند که کتاب غیردرسی می خوانند 
از  نقل  آمار خوشایند نیست.به  این  و 
اطالع رسانی  و  عمومی  روابط  مرکز 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
مراسم  این  در  صالحی  سیدعباس 
تیرماه  امروز )ششم  از ظهر  که پیش 
۱۴۰۰( با حضور وزیر آموزش وپرورش و 
جمعی از مدیران دو وزارتخانه به صورت 
حضوری و ویدئو کنفرانس برگزار شد، 
هفتم  شهدای  سالروز  گرامیداشت  با 
تیر، بیان کرد: در گذشته نهاد خانواده، 
تعلیم و تربیت، دین و رسانه در یک 
شبکه به هم متصل بود اما امروز شاهد 
ازهم گسیختگی و عدم  اتصال این چهار 
نهاد هستیم و باید توجه داشته باشیم 
که عوامل این عدم  اتصال برای خروجی 
و کارنامه فعالیت های آموزش و پرورش 

چه تاثیری دارد.
صالحی همچنین گفت: اگر می خواهیم 
به طرف هم گرایی این چهار نهاد حرکت 
کنیم، به این نکته باید توجه داشت که 
بستر و زمینه های آن کجاست. کانون 
شروع این هم گرایی کجاست که تمرین 
شود و بعد از آن استمرار و عمر پیدا 
از  یکی  فراغت  اوقات  بنابراین  کند. 
با  که  است  هم گرایی  این  کانون های 
انعطاف پذیری می توان  داشتن ویژگی 
این هم گرایی  به وسعت  آن  از طریق 

پرداخت.
او در ادامه افزود: در نظرسنجی ای که 
در سال ۱۳۹۸ صورت گرفته ۷۵ درصد 
از دانش آموزان سنین ۱۵ تا ۱۸ سال 
خود  فراغت  اوقات  زمان  مدت  درباره 
در زمان تحصیل گفته اند که ۲ ساعت 
فرصت فراغت دارند و بیش از ۲۰ درصد 
هم گفته اند باالی ۴ تا ۵ ساعت اوقات 

عالی  شورای  عضو  دارند.این  فراغت 
انقالب فرهنگی در عین حال تصریح 
کرد: در حوزه اوقات فراغت اتصال این 
تربیت،  و  تعلیم  )خانواده،  نهاد  چهار 
دین و رسانه( نکته مهمی است. وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در حوزه های 
مختلف نقطه های تالقی و همکاری با 
وزارت آموزش و پرورش را دارد و نهاد 
نهادهایی  از  یکی  به طور خاص  دین 
است که این ارتباط را عمیق تر می کند 
مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  و 
وزارت  ظرفیت های  از  یکی  کشور 
ارشاد اسالمی است که در  فرهنگ و 
حال حاضر یک میلیون دانش آموز در 
از  یکی  امر  این  و  دارند  عضویت  آن 
هم گرایی  برای  توجه  قابل  حوزه های 

چهاد نهاد عنوان شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید 
بر این که توجه به فرصت های ارتباطی 
است،  مهم  مدرسه  و  مسجد  بین 
هنری  فرهنگی  کانون های  گفت: 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در  مساجد 
اسالمی می تواند حلقه های وصل بین 
دو وزارتخانه را فراهم می کند.صالحی 
ادامه داد: حوزه کتاب و کتابخوانی هم 
یکی دیگر از حلقه های وصل بین دو 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارتخانه 

آموزش وپرورش است.
این که مدرسه قفس کتاب  بیان  با  او 

درسی نیست، افزود: قفس کتاب درسی 
مانع خالقیت می شود. در نظرسنجی 
دانش آموزان  درصد   ۳۰  ،۱۳۹۸ سال 
سنین ۱۵ تا ۱۸ سال گفته اند که کتاب 
غیردرسی می خوانند و این آمار خوشایند 
نیست. بنابراین یکی از نکته های قابل 
توجه هم گرایی عنوان شده این است 
درسی  کتاب  از  می توان  چطور  که 
نقطه پرش فراهم کرد که دریچه باشد 
نه پنجره بسته. وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشور فعالیت های مختلفی در 
حوزه کتاب و کتابخوانی دارد و توجه 
به این موضوع که چگونه بین مدرسه و 
مسجد از منظر کتاب می توان در اوقات 
فراغت ارتباط ایجاد کرد، دارای اهمیت 
است.صالحی با تاکید بر ضرورت توجه 
ادامه  دانش آموزان  مذهبی  زیست  به 
داد: بخشی از زیست مذهبی دانش آموز 
در افق حضور در مناسک مذهبی است. 
در زیست های جمعی و مذهبی، تربیت 
می گیرد.  شکل  کودکی  در  مذهبی 
از   ۱۳۹۸ سال  نظرسنجی  همان  در 
سال   ۱۸ تا   ۱۵ سنین  دانش آموزان 
شده  زمینه  این  در  مختلفی  سواالت 
که از آن جمله می توان به این که چقدر 
در مولودی شرکت می کنید، چقدر در 
روضه و جلسات قرآنی شرکت می کنید، 
و کمیل حضور  ندبه  دعای  در  چقدر 

می یابید و همچنین آیا این حضور هر 
روز، هفته ای یک بار، هر ماه یک بار و تا 

سالی یک بار است، اشاره کرد.
افزود: باالترین آمار این نظرسنجی  او 
 ۴۰ حدود  آن  پایین ترین  و   ۲/۶۴
درصد است که درصدی سالی یک بار 
فقط به این مناسک می روند و عده ای 
مناسک  این  به  هم  سال  در  حتی 
سخنان  به  حتی  و  نمی روند  مذهبی 
مذهبی گوش فرانمی دهند. جامعه ما 
یک جامعه دینی است و دین بخشی 
از هویت اجتماعی کشور ما است. اگر 
دین تضعیف شود، هویت ایرانی هم از 
بین می رود. بنابراین مناسبات مسجد 
و مدرسه و کانون های فرهنگی هنری 
مساجد می تواند زیست مذهبی را ارتقا 
دهد و این امر نیاز به برنامه ریزی دارد 
شکل  می تواند  همگرایی  فضای  در  و 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  بگیرد.وزیر 
دیگر  از  را  اجتماعی  زیست  به  توجه 
موارد مورد توجه برشمرد و با تاکید بر 
محیط  در  دانش آموز  بی تردید  این که 
نیاز  گفت:  نمی شود،  تربیت  ایزوله 
زیادی به تربیت اجتماعی داریم. یکی از 
متغیرهای تربیت اجتماعی، عضویت در 
تشکل های اجتماعی است که جمعی 
آموزش  را  شدن  اجتماعی  و  شدن 
طریق  این  از  دانش آموز  و  می دهد 
مهارت های  می آموزد.  را  مهارت هایی 
یک  در  و  است  مهم  جمعی  زندگی 
گفت وگو  که  است  اجتماعی  تشکل 
و  می شود  تمرین  اجتماعی  زندگی  و 
اساس  بر  داد:  ادامه  می گیرد.او  شکل 
نظرسنجی سال ۱۳۹۸ از دانش آموزان 
درصد   ۴۱/۶ سال   ۱۸ تا   ۱۵ سنین 
تشکل های  در  که  گفته اند  آن ها  از 
اجتماعی حضور و مشارکت فعال دارند 
و بخش قابل توجهی نه مشارکت دارند 
عضو  اجتماعی  تشکل  یک  در  نه  و 
کانون های  و  بنابراین مسجد  هستند. 
فرهنگی و هنری مساجد فرصتی است 

فرزند محمود اعتمادزاده )م.ا. به آذین( 
که از مدت ها قبل درصدد پس گرفتن 
بسازبفروش هاست  از  پدری اش  خانه 
حاال از دستبرد به این خانه که پیش تر 
پلمب شده بود و نیز سرقت برخی اموال 
خبر می دهد. سال گذشته بود که کاوه 
اعتمادزاده  محمود  فرزند  اعتمادزاده، 
)م.ا. به آذین(، نویسنده و مترجم فقید 
خواستار پس گرفتن این  خانه از دست 
خانه  این  درصد   ۶۰( بسازبفروش ها 
آن  تبدیل  و  است(  بسازبفروش  سهم 
به یک خانه موزه شد. پس از آن خبر 
در  منتشرشده  نامه  امضاهای  که  داد 
این رابطه، به ۱۶۰۰ رسیده و چهره های 
از  بیشتری  ادبی  و  هنری  و  فرهنگی 
آن حمایت کرده اند. او که می گوید با 
این حال اما هدفش هنوز محقق نشده 

»نجات  عنوان  با  را  فراخوانی  است 
خانه »به آذین«« منتشر کرد. او اینک 
اعالم کرده که این خانه مورد سرقت 
قرار گرفته است.    فرزند به آذین در 
می گوید:  چنین  ایسنا  با  گفت وگویی 
حوالی ۱۱ اردیبهشت ماه بود که در پی 

شکایت انجام شده خانه را پلمب کردند،  
با توجه به مشاعی بودن ملک گفته شد 
که هیچ یک از سهام داران نباید از خانه 
استفاده کنند. این اقدام در غیاب من 
را  اجازه دهند وسایلم  این که  بدون  و 
بردارم، انجام شد. دو سه روز پیش نیز 

با توجه به این که خانه دو ماه است که 
خالی است، دزد از در حیاط وارد شده 
و همه چیز را به هم ریخته و مقداری 
بررسی  باید  البته  برده.  را  وسایل  از 
شود ببینم چه چیزهایی را برده اند.او 
همچنین درخصوص آسیب رسیدن به 
میراث »به آذین« می گوید: آن اتاق هم 
به هم ریخته است. اعتمادزاده می افزاید: 
من امروز توانستم باالخره بعد از دو ماه 
اجازه بگیرم تا وارد خانه شوم و ببینم 
فرزند  گفته  است.به  وضعیتی  چه  در 
»به آذین« هنوز مشخص نیست که این 

کار چه کسی یا کسانی  بوده است.
»خانه »به آذین« را به عنوان میراث مهم 
فرهنگی فورا به ثبت ملی برسانید«؛ این 
خواسته کاوه اعتمادزاده درباره میراث 

به جامانده از پدرش است.

مرگ دو خبرنگار ایرانی حوزه محیط 
زیست در سانحه واژگونی اتوبوس، در 
پایگاه خبری انجمن روزنامه نگاران آسیا 
بازتاب یافت. در مطلبی که در سایت 
یافته،  انتشار  باره  این  در  ان«  »آسیا 
آمده است که جامعه خبری ایران در 
انتظار استعفای مقام های مسوول در 
این واقعه هستند. در این مطلب که به 
قلم علیرضا بهرامی، با عنوان »مرگ 
از  پیش  روز  چند  جوان  خبرنگار 
مراسم ازدواجش« در بخش انگلیسی 
پایگاه چندزبانه انجمن روزنامه نگاران 
است:»در  آمده  یافته،  انتشار  آسیا 
که  سه شنبه  شامگاه  لحظه های  این 
بود  قرار  می نویسم،  را  جمله ها  این 
»مهشاد  ازدواج  خانوادگی  مراسم 
کریمی«، خبرنگار ایرانی، برگزار شود. 
اما دوستان و خانواده او ساعتی است 
که از سر مزارش در گورستان تهران 
به خانه برگشته اند و همگی افسرده و 

غمگین هستند.
از  گروهی  گذشته،  هفته  چهارشنبه 
سیاست های  به  منتقد  خبرنگاران 
بازدید  یک  برای  زیستی،  محیط 
اقدام های  از  بازدید  شدند.  دعوت 
ارومیه.  دریاچه   احیای  برای  دولت 
غربی  در شمال  نمک  دریاچه ی  این 
ایران، از حدود دو دهه پیش در حال 

و  خبرنگاران  است.  شدن  خشک 
این  در  ایران،  زیست  محیط  فعاالن 
سالها انتقادهای بسیاری به مقام های 
از  جلوگیری  موضوع  درباره  دولتی 

خشک شدن این دریاچه داشته اند.
حامل  اتوبوس  چهارشنبه،  عصر 
یک  داخل  از  را  آنها  که  خبرنگاران 
به  برمی گرداند،  آب  انتقال  تونل 
ایمنی،  مسائل  نشدن  رعایت  دلیل 
در  شد.  واژگون  و  خارج  جاده  از 
ایرانی  این حادثه، دو خبرنگار جوان 
و  )ایسنا(  کریمی  مهشاد  نام های  به 
را  خود  جان  )ایرنا(  یاسینی  ریحانه 
از دست دادند. تعدادی از خبرنگاران 
از  نفر  چهار  که  شدند  مصدوم  هم 
بیمارستان بستری  آنان همچنان در 
انتقادهای  موج  حادثه  هستند.این 

بسیاری در میان رسانه ها و هنرمندان 
ایرانی ایجاد کرد. اما مقام های دولتی، 
خود  مسؤولیت  قبول  از  همچنان 
این  می کنند.  امتناع  حادثه،  این  در 
در  موج خشمی  که  باعث شد  رفتار 
شود.  ایجاد  ایرانی  خبرنگاران  میان 
که  دارند  انتظار  ایران  رسانه های 
این  در  ایران  جمهور  رییس  معاون 
دو  ایسنا،  و  کند.ایرنا  استعفاء  حادثه 
ایرنا  ایران هستند.  بزرگ  خبرگزاری 
کشور  رسمی  خبرگزاری  عنوان  به 
ایران بیش از ۷۰ سال سابقه فعالیت 
پیش  سال   ۲۱ از  هم  ایسنا  دارد. 
یک  به  و  کرده  آغاز  را  خود  فعالیت 
منبع خبری مهم تبدیل شده است. 
خبرگزاری،  این  خبرنگاران  بیشتر 
 ۹ دهه،  دو  این  هستند.در  دانشجو 

که  کسانی  یا  ایسنا  همکاران  از  نفر 
را در  آماتور و حرفه ای خود  فعالیت 
ایسنا آغاز کرده بودند، درگذشته اند. 
وظیفه  انجام  هنگام  آنان  از  تعدادی 
خبری و بر اثر حادثه هایی جان خود 
قریب  حسن  داده اند؛  دست  از  را 
)عکاس ـ در حادثه سقوط هواپیمای 
ارتش(، اسماعیل عمرانی )خبرنگار ـ 
ارتش(،  هواپیمای  سقوط  حادثه  در 
در حادثه  ـ  )خبرنگار  اسالمی  میالد 
آلپ(،  کوه های  در  هواپیما  سقوط 
اثر  بر  ـ  )عکاس  سهرابی  وحید 
کمال  زادگاهش(،  شهر  در  حادثه ای 
حاجی پور )دبیر خبر ـ بر اثر بیماری 
)دبیر  تلیانی  علیرضا  مغزی(،  تومور 
خبر ـ بر اثر ایست قلبی در خواب(، 
اثر  بر  ـ  )دبیر خبر  فاطمی  مصطفی 
کوهستان  در  بهمن  سقوط  حادثه 
پورمزرعه  ندا  تهران(،  شمال 
)حروفچین ـ بر اثر ناراحتی قلبی( و 
مهشاد کریمی )خبرنگار ـ در تصادف 
اتوبوس(.بسیاری از مقام های سیاسی 
و چهره های هنری و ورزشی در ایران، 
درگذشت دو خبرنگار جوان )کریمی 
و یاسینی( را تسلیت گفته اند. آنان در 
تشکر  خبرنگاران  از  خود،  پیام های 
ایجاد  برای  را  کرده اند که جان خود 

جامعه ای بهتر به خطر می اندازند.«

وزیر ارشاد در افتتاحیه فعالیت های تابستانی دانش آموزان:

۷۰ درصد ۱۵ تا ۱۸ساله ها کتاب غیردرسی نمی خوانند

سرقت از خانه »به آذین«

بازتاب درگذشت کریمی و یاسینی در انجمن روزنامه نگاران آسیا

فرهنگی
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ملی حفاری ایران قهرمان اولین دوره لیگ 
پاورلیفتینگ شد

باشگاه های  پاورلیفتینگ  لیگ  اولین دوره  فینال  دیدار  در 
کشور، ملی حفاری ایران با عبور از سد نیروی زمینی ارتش 
بدنسازی  فدراسیون  از  کرد.  پیدا  دست  قهرمانی  عنوان  به 
و پرورش اندام، پس از یک ماه رقابت های نفس گیر که با 
حضور ۹ تیم در دو گروه آغاز شده بود،  در دیدار فینال لیگ 
پاورلیفتینگ تیم های ملی حفاری ایران و نیروی زمینی ارتش 
به مصاف هم رفتند که در نهایت این تیم ملی حفاری اهواز 
بود که توانست عنوان قهرمانی اولین دوره لیگ پاورلیفتینگ 
را از آن خود کند.پیش از این دیدار نیز تیم هیات کرمانشاه با 
شکست استحکام سازه شانی بابلسر توانست به عنوان سومی 
این رقابت ها دست پیدا کند.مراسم اهدای کاپ قهرمانی و 
مدال تیم های برتر با حضور مهدی علی نژاد معاون توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، عبدالمهدی 
نصیرزاده رییس فدراسیون و تعدادی از مسئوالن، قهرمانان و 
پیشکسوتان این رشته برگزار شد. همچنین کاپ اخالق این 
دوره از رقابت ها نیز به تیم هیات چهارمحال و بختیاری رسید.

در جریان مراسم اختتامیه از هیات های استانی برتر در سال 
۹۹ )خراسان رضوی، تهران و اصفهان( نیز تجلیل به عمل آمد. 
این مراسم در سالن ۱۲ هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد.

لک دلگرمی پرسپولیسی ها؛ رکورد 
امیدوارکننده شماره ۸۱

باشگاه پرسپولیس با توجه به رکوردی که دروازه بان اول این 
تیم از خود به جای گذشته، امیدوار است تا بتواند تا پایان 
لیگ رکورد خوب خود را در محافظت از دروازه سرخپوشان 
حفظ کند.  تیم فوتبال پرسپولیس در حالی پا در حساس 
ترین مقطع فصل گذاشته که دروازه بان دوم این تیم، بوژیدار 
رادوشوویچ به کشورش سفر کرده و از بازگشت به پرسپولیس 
سر باز زده است.این در حالی است که سرخپوشان که برای 
امیدوار  می کنند،  تالش  لیگ  در  قهرمانی  پنجمین  کسب 
هستند تا با درخشش دروازه بان اول خود یعنی »حامد لک« 
پنجمین  و  کنند  عبور  موفق  مرحله سخت،  این  از  بتوانند 
قهرمانی متوالی لیگ را بدست آورد.پرسپولیس در لیگ برتر با 
یک بازی بیشتر نسبت به سپاهان ۵۱ امتیازی است و با توجه 
به تساوی سپاهان در دیدار با فوالد، زردپوشان اصفهانی پس 
از چند هفته صدر جدول را از دست دادند.سرخپوشان امسال 
اما با حامد لک رکورد خوبی را در زمینه کلین شیت به ثبت 
رسانده اند.حامد لک امسال در ۲۳ بازی برای پرسپولیس به 
میدان رفته است که در ۱۳ دیدار موفق به ثبت کلین شیت 
شده است. او در مجموع ۱۲ گل در لیگ امسال دریافت کرده 
که همه آنها در ۱۰ دیدار به ثبت رسیده است.لک امسال در 
دیدار مقابل سایپا، صنعت نفت آبادان، نفت مسجد سلیمان، 
شهر خودرو، سپاهان، گل گهر، تراکتور، پیکان، بازی برگشت 
برابر سایپا، نفت آبادان، نساجی استقالل، مس رفسنجان موفق 
به کلین شیت شده است.او در دیدار مقابل تیم های نساجی، 
مسجد  نفت  سازی،  ماشین  خوزستان،  فوالد  آهن،  ذوب، 
سلیمان، شهر خودرو، ذوب آهن و سپاهان یک گل و در دیدار 
برابر استقالل و آلومینیوم اراک دو گل دریافت کرد تا بدین 
شکل پرسپولیس صاحب برتری خط دفاعی لیگ شود.حال 
پرسپولیسی ها امیدوار هستند تا با حفظ همین روند بتوانند با 

لک روند موفقیت آمیز خود را تا پایان لیگ حفظ کنند.

رکورد دو ۴۰۰ متر بامانع زنان جهان 
شکسته شد

رکورد دو ۴۰۰ متر با مانع زنان جهان شکسته شد و به ۵۱ 
ثانیه و ۵۰ صدم ثانیه رسید. )دوشنبه( در مسابقات قهرمانی 
کشور آمریکا »سیدنی مک لوگالن« مسابقه ۴۰۰ متر با مانع را 
در زمان ۵۱ ثانیه و ۵۰ صدم ثانیه طی کرد و به رکورد جدیدی 
در جهان دست یافت.»دلیال محمد« که رکورد پیشین جهان را 
با ۵۲ ثانیه و ۱۶ صدم ثانیه در اختیار داشت هم در این مسابقه 

شرکت کرد و پس از مک لوگالن در رده دوم قرار گرفت.
در مسابقات قهرمانی جهان سال ۲۰۱۹ محمد و مک لوگالن 
به مدال طال و نقره این ماده دست یافته  بودند. هر ۲ ورزشکار 
در المپیک توکیو هم به میدان می روند و پیش بینی می شود 
که رقابت جذابی برای کسب مدال طال و حتی شاید شکستن 

رکورد المپیک و جهان داشته باشند.
مک لوگالن ۲۱ ساله و محمد ۳۱ ساله هستند.

یورو ۲۰۲۰
گلزن بلژیک بهترین بازیکن زمین شد

تیم های  دیدار  بازیکن  بهترین  عنوان  هازارد«  »تورگان 
حساس  دیدار  این  کرد.   خود  آن  از  را  پرتغال  و  بلژیک 
و در  نهایی مسابقات  یکشنبه شب در مرحله یک هشتم 
بلژیک  بر صفر  برتری یک  با  و  برگزار  اسپانیا  شهر سویل 
همراه شد. قضاوت بازی را »فیلکس بریش« آلمانی برعهده 
نهایی  یک چهارم  مرحله  به  بلژیک  اوصاف  این  داشت.با 
صعود کرد و حریف ایتالیا شد. دیدار ایتالیا و بلژیک، جمعه 

شب و در شهر مونیخ برگزار خواهد شد.
تالش  وجود  با  بود  قهرمانی  عنوان  مدافع  که  هم  پرتغال 
دور  از  بازیکنانش  سایر  و  رونالدو«  »کریستیانو  فراوان 
مسابقات کنار رفت.»تورگان هازارد« که توانست تنها گل 
ارمغان آورد در  به  با شوتی سنگین و تماشایی  را  بلژیک 
پایان دیدار با پرتغال به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب 

شد و جایزه خود را دریافت کرد.

نویدکیا: 
تساوی نتیجه منصفانه ای بود

سرمربی سپاهان گفت: نتیجه منصفانه ای به دست آمد و دو 
تیم با امتیاز از زمین بیرون رفتند. محرم نویدکیا پس از تساوی 
تیمش مقابل فوالد خوزستان اظهار کرد: پیش بینی می کردیم 
بازی سنگینی باشد و به همین شکل هم شد. بازی درگیرانه ای 
بود و سعی می کردیم بازی را کنترل کنیم. فوالد سعی می کرد 
ما را تحت فشار قرار دهد و دو تیم دو دیدگاه مختلف داشتند 
و سعی می کردند موقعیت به دست آورند. از لحاظ موقعیت 
شرایط بهتری داشتیم اما آن ها به ما ضد حمله می زدند و 
در کل یک بازی فیزیکی انجام شد که هر دو تیم احتیاط 
می کردند.او ادامه داد: هوا خیلی گرم بود و بازیکنانم سعی 
می کردند انرژی شان را تقسیم کنند و به همین دلیل با خیال 
راحت بازی نمی کردند. نتیحه منصفانه ای بود که در نهایت دو 

تیم با امتیاز از زمین بیرون رفتند.

حذف رونالدو و یارانش از یورو
تیم ملی فوتبال بلژیک با برتری یک بر صفر برابر پرتغال راهی 
مرحله یک چهارم نهایی یورو ۲۰۲۰ شد. در جریان مرحله 
یک هشتم نهایی یورو۲۰۲۰، تیم ملی فوتبال پرتغال به مصاف 
بلژیک رفت که این دیدار در نهایت  با برتری یک بر صفر 
بلژیک به پایان رسید.برای بلژیک در این دیدار تورگان هازارد 
در دقیقه ۴۲ گلزنی کرد.در آغاز این دیدار، شاهد بازی پایاپایی 
از هر دو تیم بودیم و در بیشتر دقایق توپ در میانه میدان 
در جریان بود. با این حال در دقیقه ۱۰ بازی، پرتغال صاحب 
یک ضربه ایستگاهی شد که کریستیانو رونالدو قصد داشت با 
استفاده از این فرصت دروازه بلژیک را باز کند اما با عملکرد 
خوب کورتوا این فرصت از دست رفت.در ادامه این دیدار، در 
دقیقه ۴۲ حرکت ترکیبی یاران بلژیک و پاس های کوتاه پشت 
محوطه جریمه پرتغال، تورگان هازارد را صاحب توپ کرد و این 

بازیکن هم با یک شوت پای راست دروازه پرتغال را باز کرد.
در نیمه دوم این دیدار با وجود این که پرتغال سعی داشت گل 
خورده را جبران کند اما خیلی موفق عمل نکرد و در نهایت 
بازی با همان گل  نیمه نخست به پایان رسید تا بلژیک راهی 
مرحله یک چهارم نهایی شود.بلژیک در مرحله یک چهارم 

نهایی به مصاف تیم ملی فوتبال ایتالیا خواهد رفت.

کشاورز: 
توقع داشتم در تیم فوتسال مقاومت

 البرز بمانم
سرمربی فصل گذشته تیم فوتسال مقاومت البرز گفت: با توجه به 
نتایجی که فصل قبل گرفتیم توقع داشتم برای فصل جدید در 
این تیم بمانم. فرهاد کشاورز، سرمربی فصل گذشته تیم فوتسال 
مقاومت البرز در مورد وضعیتش برای فصل جدید لیگ برتر به 
ایسنا گفت: مذاکراتی با مدیران باشگاه فردوس قم داشتم و قرار 
شد ظرف این یکی دو روز وضعیت همکاری ام با این تیم مشخص 
شود. برنامه ام را داده ام و نیازها را هم گفته ام و قرار شد که آن ها 
تصمیم گیری کنند.او در مورد این که چرا در تیم فوتسال مقاومت 
البرز نماند؟ خاطرنشان کرد: من دو سال و نیم در این تیم بودم و 
بهترین نتیجه تاریخ فوتسال کرج را در لیگ برتر گرفتیم. طبیعی 
بود که در این تیم بمانم و قراردادم هم افزایش پیدا کند اما برخورد 

خوبی با من نشد.
کشاورز با بیان این که از صمیم قلب برای مقاومت البرز آرزوی 
موفقیت می کند و خودش را برای همیشه یک مقاومتی می داند، 
اذعان کرد: چند روز پیش سرپرست تیم تماس گرفت و گفت من 
یکی از گزینه ها هستم و برنامه بدهم در حالی که من را به خوبی 
می شناسند و توقع این برخورد را نداشتم. من نتایج خوبی گرفتم 
اما حاال یکی از گزینه ها هستم در حالی که خود به خود با توجه 
به عملکردم باید با شرایط بهتری در تیم می ماندم.وی با بیان 
این که ۱۲ بازیکن سرباز فصل گذشته این فصل هم با مقاومت 
قرارداد دارند، به افزایش قرارداد بازیکنان فوتسال اشاره کرد و افزود: 
رقم پیشنهادی بازیکنان به شدت افزایش پیدا کرده است و این 
قضیه کار تیم ها برای جذب بازیکن را دشوار می کند. تیم هایی مثل 
مقاومت که بودجه چندانی ندارند و بیش تر بازیکنان آن ها سرباز 
هستند برای جذب بازیکنان غیر سرباز با مشکالت زیادی روبه رو 
خواهند بود.کشاورز در پایان با بیان این که مقاومت کار سختی در 
فصل پیش رو دارد تاکید کرد: تیم خوبی ساخته بودیم و گفته 
بودم که مقاومت در فصل جدید با یک شخصیت و قدرت تازه وارد 
مسابقات می شود اما با توجه به زمان باقی مانده تا شروع لیگ کار 

دشواری پیش روی مقاومت خواهد بود.

علت ماسک زدن والیبالیست برزیل
 در بازیهای لیگ ملتها چه بود؟

بازیکن تیم ملی والیبال برزیل علت استفاده از ماسک هنگام مسابقه 
را بیان کرد.  لوکاس ساتکمپ ملی پوش والیبال برزیل در مسابقات 
لیگ ملت های والیبال با ماسک وارد زمین شده و بازی ها خود را 
انجام می داد. این درحالی است که به دلیل شیوع کرونا مسابقات 
لیگ ملت های والیبال تحت تدابیر شدید بهداشتی انجام شده به 
طوری که فدراسیون جهانی والیبال بارها از بازیکنان تست کرونا 
گرفته تا مشکلی برای هیچ شخصی پیش نیاید. با این حال لوکاس 
ساتکمپ با ماسک وارد زمین شده و کار خود را دنبال می کرد. 
او درباره علت استفاده از ماسک حین بازی که سوژه رسانه های 
ایتالیایی و لهستانی شده است می گوید که پسر چهار ساله او 
دارای مشکالت ریوی بوده و از این بابت نگران است.  او گفت: 
استفاده مداوم از ماسک برای کاهش خطر انتقال کرونا بسیار مفید 
است. مردم سوال می کنند مگر تست کرونا نمی دهید پس از چه 
نگرانید؟ من به آنها جواب می دهم که زمان زیادی بین هر تست 
وجود دارد و در این زمان هر بازیکنی در تیم می تواند آلوده شده 
و ویروس را به دیگران منتقل کند.بازیکن برزیل درباره مشکالت 
استفاده از ماسک هنگام بازی  گفت: گاهی اوقات عذاب آور می 
شود اما تنگی نفس که همه از آن صحبت می کنند اتفاق نمی 
افتد. بازی والیبال با ماسک آسان تر از بازی در فوتبال است 
چرا که در فوتبال باید بدوید.به گفته سایت لهستانی، لوکاس 
۳۵ ساله تنها بازیکن والیبال است که تصمیم گرفت در لیگ 
ملت های امسال با ماسک بازی کند. این بازیکن میانی یکی از 
باتجربه ترین بازیکنان تیم ملی والیبال برزیل است. لوکاس به 
همراه تیم برزیل موفق به کسب مدال نقره در المپیک لندن و 

مدال طال در المپیک ریودوژانیرو شده است.

سرپرست دبیری فدراسیون بسکتبال 
تیم  از  که  خوبی  آمادگی  با  گفت: 
خبرهای  مسلما  دارم،  سراغ  جوانان 
جام جهانی  این  تیم  در  از  خوبی 

خواهیم شنید. 
به گزارش ایسنا، محمدرضا صالحیان، 
مراسم   در  بسکتبال  فدراسیون  دبیر 
جوانان  ملی  تیم   پیراهن  از  رونمایی 
جام جهانی  مسابقات  در  برای حضور 
۲۰۲۱ گفت: بسکتبال ایران در آسیا 
جایگاه ویژه ای  دارد که با تالش های 
صمد  چون  نفراتی  و   ملی پوشان 
در  ایران  پرچمدار  کاروان  نیکخواه، 
شاهد  هم  آمد.  دست  به  المپیک 
رونمایی از پیراهن  تیمی  هستیم  که  

پشتوانه همان تیم بزرگساالن است.
تیم   خوشبختانه  داد:  ادامه  او 
کادرفنی  برنامه ریزی های  با  جوانان 

شرایط خوبی دارد و با یک آمادگی 
در  شد.  خواهد  لتونی   راهی  خوب 
می شد  برگزار  که  اردوهایی  جریان 
این  حامی  کامال  کاله   باشگاه  نیز 
تیم بود و االن شرایط خوبی در این 
معنوی  حامیان   از  است.  حاکم  تیم 

 و اهالی رسانه هم  تشکر می کنم که 
کنار این تیم بودند.

سرپرست دبیری فدراسیون بسکتبال 
با  گفت:  خود  صحبت های  پایان  در 
توجه به شرایط خوبی که از این تیم 
سراغ داریم مسلما خبرهای خوبی در 

ملی پوشان  از  جام جهانی   رقابت های 
خود شاهد خواهیم بود.  امیدوارم این 
رده  برای  شایسته ای  جایگزین  تیم 

بزرگساالن باشد.
باشگاه   مقام  قائم  فانی  محمدجواد 
و  هدایت  از  غیر  ما  گفت:  نیز  کاله 
حمایت  با  کردیم  سعی  سرپرستی، 
مالی از تیم جوانان بسکتبال جریان 
باشگاه های  تا  بکنیم  خوبی  سازی 
دیگر نیز رده های مختلف بسکتبال را 
در اختیار بگیرند تا شاهد یک  جریان 
تیم  این  امیدواریم  باشیم.   مناسب 

نتیجه خوبی کسب کنند.
او هم چنین ادامه داد: از کادرفنی تیم 
جوانان نیز کمال تشکر را داریم که در 
این  چند سال همانند پدر حامی این 
بچه ها بودند. امیدوارم نتایج خوبی نیز 

حاصل زحمات این تیم باشد.

روند کنونی فوتبال ایران حاکی از توقف 
آن ها  حضور  و  جوان  بازیکنان  تولید 
در  باشگاهی  مسابقات  اول  سطح  در 
داخل و خارج از کشور است. نگاهی به 
فهرست تیم ملی نشان می دهد مهدی 
قایدی با ۲۲ سال، جوان ترین بازیکن 
تیم ملی است. بعد از او با اختالف، دو 
 ... و  غالمی  عزت اللهی،  سال،  سه  تا 
دیده می شوند. این روند در حالی است 
دوره  با  که  گذشته  در چند سال  که 
بود،  شده  همزمان  کی روش  کارلوس 
سالگی  از ۲۰  قبل  زیادی  ستاره های 
به ترکیب اصلی تیم ملی رسیده بودند.

عملکرد  حاصل  کنونی  مشکل  البته 
مربیان ملی نیست، چرا که در مسابقات 
باشگاهی هم کمتر تیمی از بازیکنا ۱۷ 
تا ۲۰ ساله در ترکیب اصلی خود بهره 
می برد و به نظر می رسد با روند کنونی، 
فوتبال ایران شاید تا چند سال آینده 
وارد دوران رکورد شود، مشابه سال های 
۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ که ستاره های فوتبال 
تشکیل  ساله   ۳۰ بازیکنان  را  ایران 

می دادند.
پوست  با  ملی  تیم  در  نسل  *تغییر 

اندازی در لیگ برتر
در  نسل  تغییر  نشانه های  نخستین 
فوتبال ایران بعد از دوران رکورد که با 
اتمام جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان همزمان 

و طرح  با حضور کی روش  بود،  شده 
شد.  رویت  لیگ  سازمان  جوانگرایی 
کارلوس کی روش که در جام چهانی با 
جمعی از بازیکنان باتجربه و پا به سن 
ستاره های  بود،  یافته  حضور  گذاشته 
۱۶ تا ۲۰ ساله را از مراحل مقدماتی 
به  ملت ها  جام  و  جهانی ۲۰۱۸  جام 
اللهی  عزت  کرد.سعید  وارد  ترکیب 
سال(،   ۱۹( آزمون  سردار  سال(،   ۱۷(
مهدی ترابی )۱۹ سال(، محمدحسین 
کنعانی زادگان ) ۲۰ سال(، علی کریمی 
)۲۰ سال(، میالد محمدی )۲۰ سال(، 
محمدرضا اخباری )۲۱ سال(، علیرضا 
رضایی  کاوه  سال(،   ۲۲( بیرانوند 
 ۲۲( خانزاده  محمدرضا  سال(،   ۲۲(
سال(، رامین رضاییان )۲۴ سال( و ... 

بازیکنان جوانی بودند که در لیگ برتر 
ایران خودنمایی کرده بودند و با پروژه 
جوانگرایی کی روش رفته رفته به تیم 
ملی اضافه شدند.نتیجه این جوانگرایی، 
ساخته  و  ملی  تیم  در  پوست اندازی 
شدن تیم کنونی شد که خیلی از این 
بازیکنان، شاکله اصلی تیم اسکوچیچ را 
تشکیل می دهند. این روند در سال های 
نورافکن  امید  داشت.  ادامه  هم  آینده 
)۲۰ سال(، علی قلی زاده )۲۱ سال(، 
صادق محرمی )۲۲ سال(، علی علیپور 
سال(،   ۲۳( نیازمند  پیام  سال(،   ۲۲(
... به تیم  سامان قدوس )۲۲ سال( و 
ملی اضافه شدند. از دیگر تبعات اضافه 
شمار  افزایش  بازیکنان،  این  شدن 

لژیونرهای ایران در فوتبال اروپا بود.

*توقف بازیکن سازی بعد از جام جهانی 
۲۰۱۸

با گذر از این دوران و حضور ایران در 
شاکله  که  روسیه  جام جهانی ۲۰۱۸ 
تشکیل  جوان ها  را  تیم  این  اصلی 
می دادند، تیم ملی باز هم وارد دوران 
حاضر  حال  در  است!  شده  رکورد 
تیم  در  سالی   ۲۰ زیر  بازیکن  هیچ 
دل  در  اینکه  کما  ندارد،  حضور  ملی 
مسابقات باشگاهی هم چنین بازیکنان 
دیده نمی شود.یکی از مسائل مهم در 
این اتفاق، ناکامی های متوالی تیم های 
از  که  بود  پایه  فوتبال  در بخش  ملی 
ناکارآمد مدیران گذشته  دل مدیریت 
در فدراسیون فوتبال رقم خورد و تمام 
تیم های ملی در ۴ سال گذشته، هیچ 
کسب  پایه  مسابقات  در  دستاوردی 
فوتبال  به  خاصی  بازیکن  و  نکرده اند 

ایران معرفی نشده است.
برنامه ریزی  و  مدیریت  با  همزمان 
و  تیم ملی  روی  فوتبال  فدراسیون 
موفقیت ایران در جام جهانی قطر، باید 
برنامه مناسب برای جوانگرایی در لیگ 
برتر ایران و بهبود کیفیت تیم های پایه 
از جمله تیم های ملی نوجوانان، جوانان 
و امید ریخته شود تا مجددا به دوران 
رکورد و افزایش میانگین سنی بازیکنان 

لیگ برتر و تیم ملی نرسیم.

دسته  در  گرجستانی  غول  با  رقابت 
وزنه برداری  کیلوگرم   ۱۰۹ اضافه  به 
المپیک توکیو، فرصتی  بازی های  در 
وزنه برداری  اول  برای جوان  مناسبی 
ایران است تا بتواند خود را در مسیر 
قویترین  عنوان  دهد.   قرار  بزرگان 
به  جهان  حرفه ای  ورزش  مرد  
رکورددار  و  برتر  نفر  به  معمول  طور 
داده  کیلوگرم   ۱۰۹ اضافه  به  دسته 
این  سال ها  تا  می تواند  او  و  می شود 
در  که  عنوانی  بکشد  یدک  را  عنوان 
به وزنه برداران  بار  اخیر چند  ۲ دهه 
در  رضازاده  حسین  و  رسیده  ایرانی 
سرشناس ترین  از  یکی  زمینه  این 
ورزشکاران کشورمان به شمار خواهد 
مدال  کسب  با  که  ورزشکاری  رفت. 
 ۲۰۰۰ المپیک  سنگین  فوق  دسته 
یک  حدود  در  و  شد  چهره  سیدنی 
در   دسته  این  بی حریف  مرد  دهه 
می رفت. شمار  به  جهان  وزنه برداری 

با بازنشستگی رضازاده دارنده ۲ مدال 
طالی المپیک، برخی تصور می کردند 
هیجان دسته فوق سنگین برای ایران 
فروکش کرده اما ظهور بهداد سلیمی 
و سجاد انوشیروانی باعث شد تا ایران 
در المپیک ۲۰۱۲ لندن، مدال طال و 
از آن خود کند و  را  این دسته  نقره 
اگر در ریو داوران با سلیمی مهربان تر 
اکنون  رضازاده  مانند  نیز  وی  بودند 
صاحب ۲ مدال المپیکی بود.هر چند 
بهداد  برای  ریو  المپیک  داستان  که 
جهان  اما  یافت  خاتمه  مدال  بدون 
غولی  با  توکیو  آوردگاه  در  ورزش 
متفاوت از سلیمی و رضازاده که همه 
مرزها و رکوردهای وزنه برداری را این 
سالها جابجا کرده مواجه است. »الشا 
تاالخادزه« گرجستانی همان فوالدین 
تمام  شکستن  با  که  است  مردی 

دسته  در  جهان  موجود  رکوردهای 
تا دومین مدال  فوق سنگین می رود 
در  او  کند.  ضرب  را  خود  المپیکی 
کمتر از یک دهه توانسته یک مدال 
طال المپیک، ۵ مدال طال جهان و ۶ 
مدال طال اروپا در دسته فوق سنگین 
اکنون  که  مردی  کند.  خود  آن  از 
نیم  مهار  مرز  به  رسیدن  حال  در 
ملی پوش  است.  مجموع  در  وزنه  تن 
وزنه برداری گرجستان اردیبهشت ماه 
با انتشار فیلمی نشان داد که در مهار 
 ۲۷۰ و  یک ضرب  در  کیلوگرم   ۲۲۵
کیلوگرم در دوضرب موفق بوده است 
به رخ  را  ترفند قدرت خود  این  با  و 
نشان  کار  این  با  او  کشید.  جهانیان 
خاص  برنامه  المپیک  برای  که  داد 
رکوردهای  تمام  می خواهد  و  دارد 
موجود این دسته را از آن خود کند. 
دسته  این  المپیک  یک ضرب  رکورد 
اختیار  در  کیلوگرم   ۲۱۶ با  اکنون 
بهداد سلیمی است و دوضرب با ۲۶۳ 
رضازاده  حسین  اختیار  در  کیلوگرم 
است. تاالخادزه گرجستانی نیز رکورد 
 ۲۷۳ با  سنگین  فوق  دسته  مجموع 
این  وی  دارد.  اختیار  در  را  کیلوگرم 
به  ریو   ۲۰۱۶ المپیک  در  را  رکورد 
بازی ها  از  دوره  آن  در  رساند.  ثبت 
مهار ۲۱۶ کیلوگرم  با  بهداد سلیمی 
توانست رکورد یک ضرب را از آن خود 
کند اما خطای وی به زعم داوران در 
مدال  کسب  مانع  دوضرب  حرکت 
المپیک ۲۰۰۴  در  نیز  رضازاده  شد. 
تا  مهار کرد  را  کیلوگرم  آتن ۲۶۳.۵ 

رکوردار باقی بماند. 
البته تا سال ۲۰۱۶ دسته فوق سنگین 
با عنوان به اضافه ۱۰۵ کیلوگرم بود که 
اکنون به به اضافه ۱۰۹ کیلوگرم تغییر 

یافته است.

اما داستان این دسته و احتمال تکرار 
موفقیت ایران در این وزن چگونه است 
فوق سنگین  سکوی  دارد  احتمال  و 
برسد؟  ایران  به  المپیک  وزنه برداری 
برای پاسخ به این پرسش الزم است 
مورد  ایرانی  جوان  وزنه بردار  شرایط 
با  که  وزنه برداری  گیرد.  قرار  بررسی 
جوانان جهان  قهرمانی  عنوان  کسب 
و  شد  ظاهر  مدعی  یک  عنوان  به 
رسیدن  برای  ایران  امید  نیز  اکنون 
به مدال در بازی های المپیک توکیو 

است.
در  مناسب  عملکرد  با  داودی«  »علی 
توانست  المپیک  گزینشی  مسابقات 
۳ هزار ۷۱۶ امتیاز کسب و در جمع 
اضافه ۱۰۹  به  دسته  برتر  نفر  هشت 
و  پایش  از  بعد  گیرد.  قرار  کیلوگرم 
ریزش های این دسته، داودی پشت سر 
الشاتاالخادزه قرار گرفت و به جایگاه 

دومی رسید.
در  امتیاز  و ۳۴۴  هزار  با ۵  تاالخادزه 
جایگاه نخست قرار دارد.  بعد از داودی، 
فرناندو برزیلی نفر سوم جدول امتیازات 
المپیک است. در کنار فرناندو ، »اسد 
شمار  به  چهارم  نفر  سوریه ای  من« 

خواهد رفت.
در این دسته شرایط تاالخادزه متفاوت 
از  یکی  شاید  و  وزنه برداران  تمامی  از 
ورزشکارانی باشد که نسبت به کسب 
سایرین  از  بیش  المپیک  طال  مدال 

امیدوار است.
رسیدن  برای  داودی  رقیبان  از  یکی 
به مدال نقره فرناندو برزیلی است که 
که  دارد  آن  از  نشان  وی  رکوردهای 
خطری برای غول گرجستانی به شمار 
نخواهد رفت اما تالش می کند که مدال 

نقره را از آن خود کند.
مسابقات  در  برزیلی  وزنه بردار  این 

در  که  جهان   ۲۰۱۸ قهرمانی 
 ۲۰۱ مهار  با  شد  برگزار  ترکمنستان 
کیلوگرم در یک ضرب و ۲۳۵ کیلوگرم 
در دوضرب و مجموعه ۴۳۶ کیلوگرم را 
به نام خود ثبت کرد که بهترین رکورد 
است.  بوده  وی در چند سال گذشته 
وی در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ 
مجموع  رکورد  ثبت  به  موفق  تایلند 

۴۲۴ کیلوگرم شد. 
عنوان  به  حالی  در  کیلوگرم   ۴۳۵
بهترین رکورد فرناندو از سال ۲۰۱۸ 
از  داودی  علی  که  رسیده  ثبت  به 
که  فجر  جام  مسابقات  در  ایران 
بهمن ماه سال ۱۳۹۸ در رشت برگزار 
کیلوگرم   ۴۴۱ مجموع  توانست  شد 
را به نام خود ثبت کند. علی داودی 
وزنه برداری  برتر  لیگ  در  همچنین 
را  کیلوگرم  رفت ۲۰۵  دور  در  ایران 
کرد  ثبت  خود  نام  به  یک ضرب  در 
 ۲۵۰ ثبت  با  نیز  برگشت  دور  در  و 
که  داد  نشان  دوضرب  در  کیلوگرم 
می تواند میراث دار خوبی برای بزرگان 

این رشته در ایران باشد.
داودی  خوب  شانس های  از  یکی 
برای رسیدن به سکو المپیک حذف 
به  دسته  از  گرجستانی  ورزشکار  نام 
خارج  با  بود.  کیلوگرم   ۱۰۹ اضافه 
از  ماتروسیان«  »سیمون  نام  شدن 
سنگین  فوق  دسته  مدعیان  جمع 
اکنون این احتمال می رود که داودی 
در سن جوانی، گام بلندی در جهت 
کسب مدال المپیکی بردارد. هر چند 
که با حضور غول گرجستانی ممکن 
است رنگ این مدال زرین نباشد اما 
رسیدن به سکوی بزرگترین جشنواره 
آفتاب  سرزمین  در  جهان  ورزشی 
می تواند آغازی برای زندگی قهرمانی 
جوانی  باشد  ایران  وزنه برداری  جوان 
تا  دارند  انتظار  بسیاری  اکنون  که 
هیجان  گذشته  دهه   ۲ مانند  بتواند 
دسته فوق سنگین را برای ایران زنده 

نگه دارد. 

صالحیان: 

خبرهای خوبی از جوانان بسکتبال در جام جهانی می شنویم

فوتبال ایران به دوران رکود وارد شده است؟

وزنه برداری المپیک توکیو؛

داودی جا پای بزرگان می گذارد

ورزش

آگهی فقدان
اصل سند مالکیت )برگ سبز( و سند کمپانی و 
کارت شناسایی موتور سیکلت پالس 180 مدل 
1390 قرمز رنگ به شماره شهربانی 39624-
شماره  و   8999478 شاسی  شماره  و   524
موتور 30934 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
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اخبار کوتاه اخبار کوتاه

استاندار قزوین: 
قاچاق کاال مهمترین مانع رونق تولید است 
استاندار قزوین گفت: قاچاق کاال تخریب کننده اقتصاد کشور 
و مهمترین مانع رونق تولید است.  هدایت اهلل جمالی پور در 
جلسه ستاد هماهنگی مقابله با قاچاق کاال و ارز استان قزوین 
که روز یکشنبه در استاناری برگزار شد اظهارداشت: پدیده 
قاچاق بزرگترین آسیب را به تولید داخلی می زند و مخرب 
اقتصاد است. وی بیان کرد: قاچاق کاال می تواند پیامدهای 
ناگواری داشته باشد و به بیکاری بیشتر منجر شود و ضمن 
تشدید آسیب های اجتماعی ما را با بحران های دیگری مواجه 
کند.استاندار قزوین یادآورشد: قاچاق کاال از موانع مهم رونق و 
جهش تولید داخلی است اما چون ابعاد مخرب آن برای جامعه 
بازگونشده برخی از مردم هنوز نمی دانند با خرید کاالهای 

قاچاق چقدر به اقتصاد و اشتغال کشور آسیب می زنند.
جمالی پور افزود: بازگو کردن آثار مخرب قاچاق بر اقتصاد با 
کمک رسانه ها می تواند مردم را در همراهی با مسئووالن در 
مبارزه با این پدیده تشویق کند.استاندار قزوین گفت: همه ما 
وظیفه داریم در برخورد با پدیده قاچاق کاال خارج از وظایف 
اداری و دستورالعمل ها برخورد کنیم و در این زمینه عزم 
جدی داشته باشیم.وی بیان کرد: اگر نسبت به قاچاق کاال بی 
تفاوت باشیم هم معیشت و اشتغال آسیب دیده و هم با چالش 
های جدی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم مواجه خواهیم 
شد.جمالی پور اضافه کرد: برای مبارزه با پدیده قاچاق کاال باید 
دستگاههای مختلفی از جمله نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، 
رسانه ها و صدا و سیما همکاری کنند و در این راستا تعامل 

منطقی و هم افزایی امور می تواند دستاوردها را بیشتر کند.
وی گفت: نیروی انتظامی در خط مقدم مقابله با قاچاق کاال 
و ارز قرار دارد ولی دستگاه های فرهنگی هم باید در مقابله 
با این پدیده مشارکت بیشتری داشته باشند.استاندار قزوین 
اظهارامیدواری کرد با تخصیص اعتبارات مورد نیاز در مقابله با 

قاچاق کاال و ارز در این زمینه به اهداف تعیین شده دست یابیم.

به زودی نیروگاه خورشیدی در مرکز 
مخابراتی کوثر یزد راه اندازی می شود

با اجرای فاز دو طرح پنل های خورشیدی در مرکز کوثر یزد 
، در آینده نزدیک برق تولیدی این مرکز به شرکت توزیع برق 
خواهد پیوست.  به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه یزد، 
در کمیته بهینه سارزی مصرف انرژی مخابرات منطقه یزد ، 
محمدرضا اسدی دبیر این کمیته با بیان این مطلب در چار 
چوب مسئولیت اجتماعی بر اهمیت توجه ویژه به صرفه جویی 
در مصرف انرژی در تمامی ساختمان ها  و مراکز مخابراتی 
تاکید کرد.طرح پیشنهادات مطرح شده استان هرمزگان در 
تجمیع   ، انرژی  مصرف  در  جویی  صرفه  راهکارهای  زمینه 
ساختمان های اداری و فنی در مراکز شهرستان ها و تالش 
اداره ساختمان در راه اندازی مرکز جدید بهاباد از جمله موارد 
مطرح شده در این جلسه بود.الزم به ذکر است طرح راه اندازی 
پنل های خورشیدی مرکز کوثر از محل پنل های خورشیدی 
بال استفاده در انبار و با هدف تولید انرژی پاک تامین می شود.

حمل ونقل ریلی و جاده ای کاال 
در کشور هوشمند می شود

شرکت تعاونی پیشگامان ترن پارس به عنوان اپراتور عملیاتی 
بندرخشک پیشگامان و تکمیل کننده زنجیره تامین کاال و 
خدمات در آستانه سه سالگی فعالیت خود در تالش است با 
بهره گیری از سیستم های هوشمند، تحولی در حمل ونقل 
ایجاد کند.ناصر ظهوری مدیرعامل  ای کشور  و جاده  ریلی 
شرکت تعاونی پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس )ترن پارس( 
در گفت و گویی هدف از تاسیس این شرکت را انجام امور 
حمل و نقل جاده ای و ریلی کاال از مبدا استان یزد به کلیه 
نقاط کشور، ارائه خدمات واردات و صادرات و همچنین ارائه 
خدمات الکترونیک نرم افزاری و سیستم های هوشمند حمل 
و نقل عنوان کرد.ظهوری اتصال ریلی به ریل سراسری و بهره 
برداری از زیرساختهای ریلی بندرخشک پیشگامان از جمله 
بارگیری قطارهای  و  با ۷ خط ریلی، تخلیه  یارد  شانتینگ 
حامل بارهای فله، ارائه خدمات باسکول ریلی و جاده ای و 
انتقال بر روی  انبارش و  خدمات تخلیه در مقصد، خدمات 
عرشه کشتی)FOB( و خدمات حمل دریایی را از مزیت های 
فعالیت این شرکت عنوان کرد.وی در ادامه تعبیه تجهیزات 
تخلیه و بارگیری برای محموله های فله، کانتینری و عمومی، 
خدمات استریپ و استافینگ و همچنین باربندی و الشینگ 
بار بر روی قطار و یا داخل کانتینر را از دیگر خدمات پیشگامان 
ترن پارس دانست.مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان ترن 
و  بارگیری  مانند دپوی کاال،  پارس خدمات متعدد دیگری 
بارگیری  برای  واگن  بندی، هماهنگی گرفتن  بسته  تخلیه، 
های ریلی، گرفتن کانتینر و هماهنگی با کشتیرانی را هم 
از جمله فعالیت های این شرکت عنوان کرد و افزود: ما کل 
مسیر زنجیره تامین را مدیریت کرده و صاحبان کاال و بازرگانان 
می توانند کاالی خود را درب کارخانه به ما تحویل داده و با 
کمترین هزینه جابه جایی در مقصد بار خود را تحویل گیرند.

ظهوری به اشتغال آفرینی ۲۰ نفر بصورت مستقیم و ۵ هزار 
نفر بصورت غیر مستقیم )حداقل ۲۷ هزار سرویس حمل جاده 
ای( اشاره کرد و بیان داشت: صادرات بارهای کلینکر سیمان، 
کاشی و سرامیک، سیمان سفید و پشم شیشه به کشورهای 
ازبکستان، سوریه، قطر و عمان و همچنین واردات ماشین 
آالت کارخانه های فوالد محسن، صنعت سبز و سنوپارس از 
کشورهای هند و چین از جمله صادرات و واردات صورت گرفته 
از بستر بندرخشک پیشگامان توسط شرکت پیشگامان ترن 

پارس می باشد.

توسعه زیرساخت های بندرخشک 
پیشگامان با هدف راه اندازی فاز دوم

مدیرعامل بندرخشک پیشگامان از توسعه باراندازهای داخلی 
این بندر با سرمایه گذاری افزون بر ۲۰۰ میلیارد ریالی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بندرخشک پیشگامان، محمدحسین 
ریاحی با بیان اینکه زیرساخت های ضروری بندرخشک برای 
فعالیت کلیه فازهای آن فراهم گردیده است از توسعه زیرساخت 
های مورد نیاز در راه اندازی فاز دوم از جمله جاده های فرعی 
و خطوط ریلی با هدف گسترش فضای باراندازهای داخلی در 
بندرخشک خبر داد و افزود:تاکنون بیش از ۱۰ کیلومتر خط 
ریلی شامل خطوط اصلی و خطوط توقف در شانتینگ یارد 
در داخل بندرخشک پیشگامان اجرا گردیده که نیاز فعالیت 
های فاز نخست را تامین نموده است.مدیرعامل بندرخشک 
پیشگامان طرح توسعه خطوط ریلی جدید را شامل زیرسازی 
و ریل گذاری ۷ کیلومتر خط ریلی گرم و بازوهای کمکی 
جهت تخلیه و بارگیری دانست و گفت: بیش از ۵/۳ کیلومتر 
از این خطوط در حال نصب می باشد و تا یک ماه آینده قابل 
بهره برداری است.ریاحی هزینه سرمایه گذاری خطوط در حال 
نصب را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و ابراز امیدواری 
نمود با بهره برداری از این خطوط امکان فعالیت گسترده تر 
حمل ریلی در شانتینگ یارد و استقرار شرکت های خدمات 
دهنده در حوزه های حمل و نقل و تعمیر و نگهداری ریلی 
و جاده ای، نهاده های دامی و محصوالت گلخانه ای و سایر 

خدمات پیش بینی شده در فاز دوم فراهم گردد.
مدیرعامل بندرخشک پیشگامان ابراز امیدواری کرد با تکمیل 
و راه اندازی فاز های آتی و حضور سرمایه گذاران متعدد شاهد 

توسعه اقتصادی بیشتر و اشتغال پایدار باشیم.

نخستین شب شعر »زمزم رضوی« از سوی 
آبفای استان اصفهان برگزار شد

آیین نخستین شب شعر »زمزم رضوی« از سوی آبفای استان 
اصفهان و با حضور شاعرانی از سراسر کشور برگزار شد. 

این شب شعر با محوریت »آب و نفحات آسمانی«، »آب و 
سرگذشت اصفهان«، »آب و لطافت شعر«،  »آب و آینده« و 
»آب و سالمتی« ، شامگاه  پنج شنبه سوم تیرماه به میزبانی 
شرکت آبفای استان اصفهان و با همکاری اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، سازمان جهاد کشاورزی و بانک مسکن برگزار 
به  از ۴۶ شاعر  اثر  این جشنواره ۷۰  فراخوان  شد.در مدت 
دبیرخانه ارسال شد که از میان آنها، از پنج اثر »برگزیده« و پنج 
اثر »قابل تقدیر« به تشخیص هیات داوران، تقدیر به عمل آمد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم آغاز شب 
شعر زمزم رضوی گفت: راز ماندگاری تمدن ایرانی، غنای فرهنگی 
ملتی است که میراث دار ادبیات فاخر و شاعران خوش آوازه است 
که با بهره  گیری از آموزه های دینی، عرفانی و اخالقی اندیشه های 
مردم را به سرمنزل مقصود هدایت می کنند.هاشم امینی با اشاره به 
شرایط اقلیمی بد استان، کاهش میزان بارش و افزایش بی سابقه 
دمای هوا گفت: راهبرد آبفای استان اصفهان صرفه جویی در مصرف 
آب و تغییر رویکردهای رفتاری شهروندان است، پس تالش کردیم 
تا با معطوف ساختن توجه هنرمندان، ادیبان و شاعران به موضوع 
آب، از نگاه تیزبین و زبان گویای این عزیزان برای اصالح فرهنگ 
رفتاری مردم  بهره ببریم. وی بابیان این که شاعران، سخنگویان 
زمان خویش اند، گفت:  برای اجرایی شدن برنامه از اصحاب شعر 
و ناقدان سخن برای بیان آگاهانه اشعار دعوت شد و خوشبختانه 
شاعران نیز با ارسال ۷۰ اثر به دبیرخانه جشنواره  به دعوت ما پاسخ 
دادند.امینی با اشاره به  فکر و ایده برگزاری نخستین شب  شعر 
زمزم رضوی با تأسی از امام رئوف حضرت رضا )ع( و نام گذاری 
آن به نام »زمزم رضوی »  اظهار داشت:  در این جشنواره شاعران 
به وظیفه ملی و مسئولیت اجتماعی خود در قبال آب به نحو 
احسن عمل کردند. حجت االسالم والمسلمین رمضانعلی معتمدی، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان نیز در این مراسم 
با بیان این که شعر یکی از ابزارهای تأثیرگذار است که می توان با آن 
مفاهیم را منتقل کرد، گفت: استان اصفهان مهد شعر و ادب پارسی 
است و باید دستگاه های اجرایی از این ظرفیت عظیم برای انتقال 
مفاهیم به شهروندان استفاده کنند.وی در ادامه افزود: شاعران از 
متن جامعه اند و از این  رو کالم آن ها در بین مردم از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است و باید از این ظرفیت برای هدایت و انتقال مفاهیم 
به شهروندان استفاده کرد.گفتنی است در این مراسم همچنین 
حجت االسالم والمسلمین اباذر بختیاری، مسئول حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان  اصفهان و حسن نوروزی، مدیر 
شعب بانک مسکن استان به عنوان حامیان جشنواره در سخنان 
جداگانه در خصوص اهمیت موضوع آب و مسئولیت اجتماعی 

مطالبی بیان کردند. 

نشست تعاملی مسئولین ذوب آهن 
اصفهان و نماینده شهرستان لنجان

جلسه تعاملی مسئولین ذوب آهن اصفهان و شهرستان لنجان 
با حضور حسین رجایی نماینده مردم این شهرستان در مجلس 
شورای اسالمی، منصور یزدی زاده مدیرعامل و کوروش اسفندمند 
مدیر حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه ای در دفتر مدیرعامل 
ذوب آهن برگزار شد. در این جلسه پیرامون مسائل مختلف 
شهرستان لنجان و تعامل با ذوب آهن اصفهان ازجمله موضوعاتی 
همچون نحوه جذب و به کارگیری نیروهای بومی شهرستان ، 
اقدامات زیست محیطی ، فعالیت های مشترک عمرانی ، فرهنگی 
و ...  بحث و تبادل نظر صورت گرفت . شایان ذکر است با پی گیری 
های نماینده شهرستان لنجان در راستای حمایت از افتخار آفرینان 
و قهرمانان ورزشی منطقه و با موافقت مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
و همچنین تایید هیات مدیره این شرکت ، مقرر شد قهرمانان 
ورزشی منطقه که فرزند شاغلین ذوب آهن اصفهان هستند و در 
میادین جهانی و آسیایی صاحب مدال می شوند در شرکت های 

تابعه با ظرفیت مشخص جذب گردند.

استاندار قزوین گفت: افزایش اعتبارات 
کمک  و  تیمی  کار  یک  با  استان 
برنامه  نمایندگان و مسئوالن سازمان 
در  امیدواریم  و  شد  محقق  بودجه  و 
سالهای آینده وضعیت اعتباری استان 
در  پور  اهلل جمالی  بهتر شود. هدایت 
برنامه ریزی استان که  جلسه شورای 
شد  برگزار  استانداری  در  شنبه  عصر 
اظهار داشت: درابتدای ورود به استان با 
رصد وضعیت بودجه ای استان به نقص 
های اساسی آن پی بردیم که حتی از 
» شهر ری« کمتر بود. وی افزود: برای 
پیگیری موضوع یک کارگروه تخصصی 
تشکیل شد تا روی برنامه ها و شاخص 
بهره  با  بتوانیم  تا  شویم  متمرکز  ها 
گیری از همه ظرفیت های خود بویژه 
موارد  اصالح  برای  مجلس  نمایندگان 
اقدام کنیم.استاندار قزوین تصریح کرد: 
استان شود  بود قزوین  قرار  روزی که 
مسئوالن وقت با هدف این که بتوانند 
مجوز تاسیس استان را بگیرند بسیاری 
و  دادند  جلوه  بزرگ  را  ها  از شاخص 
بیمارستانهای  مانند  را  هایی  ظرفیت 
های  داشته  را  استیجاری  و  فرسوده 
مهمی اعالم کردند که بودجه بر اساس 
آن بسته شد و امروز تغییر در بودجه 
با  باید  بسیار سخت و مشکل شده و 
نیازهای  و  محرومیت  استدالل  دهها 
واقعی خود را اعالم و مسئوالن کشور 
را مجاب کنیم که اعتبارات ما را افزایش 

راههای  حتی  اظهارداشت:  دهند.وی 
آسفالت  که  ما  فرسوده  و  روستایی 
نامناسبی داشت در ردیف شاخص های 
مطلوب گنجانده شد و قزوین منطقه 
اعتبارات  از  و  شد  محسوب  برخوردار 
مناطق محروم هم نتوانستیم استفاده 
کنیم.جمالی پور افزود: چند سال تالش 
و  برنامه  سازمان  رئیس  به  تا  کردیم 
معقول  شاخصها  این  بگوییم  بودجه 
نیست و خوشبختانه در یک کار جمعی و 
گروهی با همکاری رئیس سازمان برنامه 
و بودجه استان، نمایندگان استان بویژه 
مهندس رجب رحمانی عضو کمیسیون 
بودجه توانستیم بخشی را اصالح کرده و 
اعتبارات را افزایش دهیم که نقش دکتر 
نوبخت بسیار تعیین کننده و برجسته 
و  موفقیت  رمز  مسئوالن  بود.همدلی 
قزوین  استاستاندار  مردم  به  خدمت 

مسئوالن  همدلی  و  تعامل  یادآورشد: 
کارهاست  در  موفقیت  رمز  مهمترین 
با این همکاری  و در استان توانستیم 
صمیمانه کارها را بخوبی پیش ببریم و 
روند کارها مطلوب بوده است.وی گفت: 
همه ما سوار یک کشتی هستیم و اگر 
آسیب به آن وارد شود همه غرق می 
شویم و برای رسیدن آن به مقصد همه 
باید کمک کنیم و دست در دست هم 

قرار دهیم.
استاندار قزوین افزود: در زمینه بودجه 
استان به صورت تیمی عمل کردیم و 
ارتقای شاخض اعتباری به ما کمک کرد 
تا امسال هم شرایط مطلوب تری پیدا 
کنیم و سال آینده وضعیت بهتر خواهد 
شد.جمالی پور تصریح کرد: در توزیع 
رعایت  عدالت  شهرستانی  اعتبارات 
شده ولی اگر ایرادی داشت اعالم کنید 

تا اصالح شود.وی اضافه کرد: ۴ ردیف 
اعتباری شامل اعتبارات استانی، ارزش 
در  اعتبار  و  زدایی  محرومیت  افزوده، 
اختیار نمایندگان داریم که از فرمانداران 
انتظار داریم مطالبات مردم و نیازهای 
برنامه  و  کرده  بندی  را دسته  منطقه 

ریزی مناسبی داشته باشند.
استاندار قزوین از مدیران دستگاههای 
اجرایی خواست قانون بودجه را بدقت 
بخوانند و مطلع و آگاهانه رفتار کنند تا 

کارها روند مناسبی داشته باشد.
اولویت استان تکمیل طرح های نیمه 
تمام است/ تا لحظه آخر مسئوالنه کار 

می کنیم
اولویت  اظهارداشت:  قزوین  استاندار 
نیمه  های  تکمیل طرح  استان  در  ما 
را  جدیدی  طرح  فعال  و  است  تمام 
اشاره  با  پور  کلید نخواهیم زد.جمالی 
به روزهای پایانی دولت اظهارداشت: تا 
لحظه آخری که مسئولیت داریم باید 
خدمت گذار مردم باشیم و اگر کوتاهی 
کنیم حرام است.وی اضافه کرد: در ۴۰ 
روز باقیمانده نباید کار مردم زمین بماند 
و اگر در فضای مجازی شایعه می کنند 
که چه کسی وزیر و استاندار و فرماندار 
ماموریت  در  و  نکنید  توجه  شود  می 
خود سست نشوید شاید برخی از شما 
مدیران در دولت جدید هم بودید و اگر 
قرار شد افراد دیگری بیایند با آرامش در 

جای دیگر خدمت کنید.

منطقه ای  برق  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
اولین   « از  رونمایی  آئین  گلستان،  و  مازندران 
 « کتاب  و  پژوهی«  برق  الکترونیکی  فصلنامه 
پیش رو  برنامه های  و  ساله  ده  دستاوردهای 
حضور  با   » تجهیزات  کیفیت  کنترل  و  تحقیقات 
مدیرعامل، معاونین، مدیردفتر تحقیقات و کنترل 
تجهیزات و دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه 
مدیر  شد.  برگزار  تحقیقات  کمیته  عضو  بعنوان 
وگلستان  مازندران  ای  منطقه  برق  شرکت  عامل 
در این مراسم بیان کرد: این فصلنامه الکترونیکی 
باشد که مسیر تکمیل  اتفاقات مثبتی  از  می تواند 
و توسعه دستاوردهای حوزه های مرتبط با شرکت 
مقصود،  به  رسیدن  برای  را  برق  فناوری  بویژه 
تسهیل نماید. افــزون بــر ایــن، فراهم نمــودن 
موقعیتی برای انتشــار آراء و پژوهش های محققین 
پژوهی«  »برق  اســت.  حوزه ها  این  در  شرکت  
می تواند نخستین نشریه دیجیتال پژوهشی صنعت 
برق، که قرار است با جمع آوری و نگارش آخرین 

حوزه  دستاوردهای  در  موضوعات  جدیدترین  و 
پروژها و گزارشات فنی  نتایج  برق، تسهیم سازی 
شناسایی  ایده،  گسترش  به  شرکت،  پروژه های 

چالش شرکت و حذف موازی کاری بپردازد.  
تحقیقات  کمیته  رئیس  افضلی،  حسین  مهندس 
شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان تصریح 
برنامه های  و  ساله  ده  دستاوردهای   « کتاب  کرد: 
پیش رو تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات «، به 
دفتر  این  تاسیس  زمان  از  کتاب  نخستین  عنوان 

و  فرایندها  ساله)۹۱-۹۰(،  ده  عملکرد  می باشد؛ 
کیفیت  کنترل  و  تحقیقات  پیش رو   برنامه های 
تجهیزات را در هفت فصل بیان و به تصویرکشیده 
تا از این طریق، نقش و جایگاه ویژه تحقیقات در 

اعتالء و توسعه این شرکت را نمایان نماید.
دفتر  مدیر  عنایتی،  مهندس  جلسه  این  ادامه  در 
تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت نیز بیان 
داشت: این فصلنامه و کتاب با رویکرد بیان تجربیات و 
ترسیم نقشه راه فناوری آینده شرکت توسط این دفتر 
طرح و تدوین شد.بی شک جهت عملیاتی و عرضه 
بدون  وقفه این فصلنامه الزم است با برنامه ریزی دقیق 
، پویا و جذب مشارکت پژوهشگران و خبرگان دانشگاه 

و صنعت اقدام شود.
الزم به ذکر است » فصلنامه الکترونیکی برق پژوهی « 
و کتاب » دستاوردهای ده ساله و برنامه های پیش رو 
تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات «،از طریق سایت 
تحقیقات شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، به 

اطالع پژوهشگران وکارکنان خواهد رسید.

استاندار قزوین: 

افزایش اعتبارات استان مرهون یک کار تیمی و پیگیری متمرکز بود

رونمایی از اولین فصلنامه الکترونیکی برق پژوهی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان  

روابط عمومی شهرداری محمدیه

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول

شهرداری محمدیه در نظر دارد پیرو مجوز شماره 1400/17/م/ش  مورخ 1400/1/16 شورای اسالمی شهر محمدیه در نظر دارد سالن چند منظوره پوریای 
ولی واقع در ناحیه شهری مهرگان زون A2 بلوار امام رضا)ع( را با مشخصات و شرایط پیوست متعلق به شهرداری را با رعایت تشریفات مزایده عمومی 
به مدت یک سال به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای سوابق ورزشی مطابق شرایط اعالم شده در اسناد به صورت اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می 

توانند از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 5000005118000007 به شرح ذیل اقدام نمایند :
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تجدید مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گرم و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مزایده گر در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
 شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد )سامانه ستاد( مزایده مندرج می باشد.
 شرکت کنندگان می بایست 5 درصد قیمت کارشناسی مطابق جدول پیوست را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی 

به حساب شماره 3100002331001 نزد بانک ملی شعبه محمدیه ارائه و مطابق اسناد مزایده عمل نمایند.
 تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1400/04/15 می باشد.

 مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت 16 روز شنبه 1400/4/19  می باشد .
مهلت زمانی ارائه پیشنهادها ساعت 16 روز شنبه مورخ 1400/5/2می باشد.

 زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/05/03 می باشد .
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکتهای الف- آدرس استان قزوین شهر محمدیه 

بلوار امام حسین)ع(  شهرداری محمدیه و تلفن 02832562700 
ب- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 021-85193768 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده قیمت پایه سالیانه-ریالشرحردیف

اجاره سالن ورزشی پوریا ولی واقع در ناحیه شهری مهرگان بلوار 1
امام رضا )ع( عرصه به مساحت 1620 مترمربع مطابق وضع موجود

360/000/000ریال 720/000/000 ریال

نوبت اول: 1400/04/08                                      نوبت دوم: 1400/04/15


