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فتح اهلل حقیقی افزود: در این خصوص باید همکاری های الزم 
از سوی راه آهن جمهوری اسالمی انجام گیرد.

مطهری گفت: کسی نمی تواند بگوید دوچرخه سواری برای خانم ها 
ممنوع است. اگر حجاب شان را رعایت کنند مشکلی وجود ندارد. بعید 
می دانم کسی از فقها و مراجع، نفس دوچرخه سواری برای بانوان را 

حرام بداند. مهم این است که پوشش مناسبی داشته باشد. ��ح ا�تان ز�جانروز��
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فروش مرغ بیش از نرخ مصوب 
مجاز نیست
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گزارش

ستاد ملی مقابله باکرونا مصوبه پرداخت مبلغ ۲۵ هزار میلیارد 
ریال به ۶۰ میلیون نفر افراد مشمول طرح معیشتی خانوارها 
ابالغ کرد.  مصوبه بسته حمایت  در ماه مبارک رمضان را 
معیشتی ماه مبارک رمضان با توجه به آثار اقتصادی شیوع 
کرونا در معیشت اقشار ضعیف و آسیب پذیر است. و طبق این 
مصوبه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اجازه داده می شود به 
۶۰ میلیون نفر افراد مشمول طرح معیشتی خانوارها براساس 
با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  توسط  که  فهرستی 
همکاری دستگاه های ذی ربط اعالم می شود، مبلغ ۲۵هزار 
کند.  پرداخت  رمضان  مبارک  ماه  ابتدای  در  ریال  میلیارد 
منابع مورد نیاز از طریق تسعیر بخشی از منابع ارزی سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران تامین و به همان میزان سقف ردیف )۱۰( جدول تبصره 
می یابد.   افزایش  کشور  کل  سال ۱۴۰۰  بودجه  قانون   ۱۴
»حسن روحانی« رییس جمهوری هفته گذشته در جلسه 
هیات دولت از پرداخت یارانه کمک معیشتی به ۶۰ میلون نفر 
خبر داد.  بنا به گفته رییس جمهوری بسته حمایت معیشتی 
ماه رمضان به ۶۰ میلون نفر تعلق می گیرد. خانوارهایی بسته 
حمایت معیشتی دریافت می کنند که دارای واحد مسکونی، 
شغل و خودرو به طور همزمان نباشند یا خانوارهای دارای دو 
واحد ملکی و همچنین خانوارهایی که ارزش ملک آنها در 
تهران و کالن شهرها ۱۲ میلیارد ریال و در سایر شهرستان ها 
۹ میلیارد ریال باشد، مشمول دریافت یارانه معیشتی نیستند.

ارزش  به  دارای خودروی سواری  که  همچنین خانوارهایی 
بیش از سه میلیارد ریال یا خودرو عمومی یا ارزش بیش 

از چهار میلیارد ریال باشند، بسته معیشتی تعلق نمی گیرد.
کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه پرداز ...
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راه اندازی کلینیک های سرپایی 
تنفسی در مرکز شهید بهشتی زنجان

رییس جمهوری: 

حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری نیست
عارف: 

برخورداری  مردم از زندگی آبرومندانه
دغدغه فکری اصالح طلبانه  است

نماینده مجلس: 

پس از راستی آزمایی مذاکره با آمریکا باید انجام شود

اینکه حمایت  بر  تاکید  با  رییس جمهوری 
دستوری  هدایت  معنی  به  سرمایه  بازار  از 
نیست، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی باید 
همه با حساسیت و مراقبت در زمینه مسائل 
اظهارنظر کنند و فعاالن سیاسی  اقتصادی 
اظهارنظر  با  را  اقتصادی  اظهارنظر  نباید 

سیاسی یکسان بپندارند.
رسانی  اطالع  پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
ریاست جمهوری، حجت االسالم والمسلمین 
شانزدهمین  و  دویست  در  روحانی  حسن 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس  گزارش  از 
زیربنایی  پروژه های  تکمیل  و  پیشرفت  از 
عزم  بر  تاکید  با  کشور،  عمومی  خدمات  و 
از  گفت:  پروژه ها  اتمام  به  دولت  التزام  و 
یازدهم  دولت های  در  تصمیمات  مهمترین 
و دوازدهم اتمام پروژه ها در موعد مقرر بوده 
نهادهای  و  این اساس تمام دستگاه ها  بر  و 
دولتی همواره تالش کرده اند پروژه های کشور 
به  برنامه ریزی ها  و  بندی ها  زمان  براساس 
نتیجه و اتمام برسد. رییس جمهوری با اشاره 
منفی طوالنی شدن دوره ساخت  اثرات  به 
کشور،  توسعه  روند  در  ناتمام  پروژه های 
دارد  امید تالش  و  تدبیر  اظهار کرد: دولت 
به پدیده پروژه های ناتمام که خود متأسفانه 

میراث دار آن بوده پایان دهد و دولت آینده را 
با مشکالت ناشی از آن مواجه نکند، از این 
منظر همانطور که بارها در جلسات گوناگون 
تأکید و تصریح شده همه دستگاه ها موظفند 
پروژه های در دست اجرا را در زمان مقرر تمام 
و بهره برداری کنند. رییس دولت دوازدهم با 
بیان اینکه شعار جهش تولید در سال گذشته 
نیز با اهتمام بر اتمام پروژه ها در موعد مقرر 
و مطابق برنامه ریزی ها تحقق یافت، افزود: در 
معظم  مقام  توصیه های  و  تأکید  چارچوب 
رهبری همه دستگاه ها باید به وظایف خود در 
این زمینه عمل کنند و این دولت تا آخرین 
روز فعالیت و مسئولیت خود این موضوع را 

سرلوحه کار خود قرار داده و هیچ دستگاهی 
نباید در زمینه تکمیل و اتمام پروژه ها تعلل 

یا اهمال کند.
تحلیلی  گزارش  همچنین  جلسه  این  در 
راهکارهای  و  ارائه  سرمایه  بازار  نوسانات 
قرار  بررسی  مورد  بازار  این  شرایط  بهبود 
گرفت که رییس جمهوری پس از ارائه این 
گزارش، با بیان اینکه سیاست مستمر دولت 
حمایت از بازار سرمایه بوده است، گفت: در 
سال جاری که سال پشتیبانی و مانع زدایی 
از تولید نامگذاری شده است، سعی دولت بر 
این است تا موانع رشد بازار سرمایه را مرتفع 
کند و تالش خواهد کرد همراه با آموزش ها 

و ایجاد تمهیدات الزم، مردم را برای ورود به 
بازار سرمایه تشویق کند.

راستای  در  دولت  اینکه  بیان  با  روحانی 
چابک سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی 
اشتغال  سوی  به  نقدینگی  هدایت  ویژه  به 
مولد و در مجموع برای مردم  محور کردن 
بازار  از  اقتصادی،  شفاف سازی  و  اقتصاد 
و  بنگاه ها  سهام  و  می کند  سرمایه حمایت 
مؤسسات دولتی را عرضه کرده و ادامه خواهد 
داد، اظهار داشت: حمایت از بازار سرمایه به 
به  دولت  و  نیست  دستوری  هدایت  معنی 
عمل  خود  نظارت  و  ساختارسازی  وظیفه 
می کند. رییس جمهوری با تأکید بر اینکه در 
شرایط جنگ اقتصادی باید همه با حساسیت 
و مراقبت در زمینه مسائل اقتصادی اظهارنظر 
کنند، گفت: فعاالن سیاسی نباید اظهارنظر 
یکسان  سیاسی  اظهارنظر  با  را  اقتصادی 

بپندارند.
روحانی تصریح کرد: ایجاد فعالیت نهادها و 
ابزارهای مالی در بازار سرمایه و نقش آفرینی 
با  که  است  مقوله ای  آنها  اثربخش  و  کامل 
و  مؤثر  اجرای  و  تنظیم  ارزیابی،  و  آگاهی 
کامل قوانین و مقررات اجرایی و نظارتی و 
همچنین ایجاد ساز و کارهای یک بازار کارا 

می تواند مفید باشد.

و  سالمت  ایرانیان،  امید  بنیاد  رییس 
را  آبرومندانه  زندگی  از  مردم  برخورداری  
اجازه  گفت:  و  خواند  اصالح طلبانه   فکری 
این  از  خارج  در  اصالح طلبان  برای  ندهیم 
جریان تصمیم گیری کنند و با شناخت موانع 
درونی، خود را مقابل فرصت طلبی ها بیمه و 
از خیال پردازی های »ایران ویران کن« عبور 

کنیم.
به گزارش ایرنا، محمدرضا عارف صبح جمعه 
ایران  زن  نگاران  روزنامه  انجمن  کنگره  در 
گفت: انتخابات مهم شوراهای شهر و روستا 
را پیش رو داریم و این اهمیت برگزاری چنین  
نشست ها و همایش های حزبی را دو چندان 
انجمن  از تالش های  دانم  می  می کند. الزم 
روزنامه نگاران زن در جهت تقویت و انسجام 
جریان اصالحات در دهه های ۸۰ و ۹۰ تشکر 
کنم. تالش هایی که امروز ادامه دارد و حتی 

در شرایط کرونایی کنگره برگزار می کند.
با  دانشگاه ها  اسالمی مدرسین  انجمن  عضو 
اشاره به گرفتاری های ناشی از کرونا و ضرورت 
جامعه،  اقشار  سریع تر  هرچه  واکسیناسیون 
خاطرنشان کرد: الزم است همه دست اندکاران 
این امر با هم برای رفع این مشکل همکاری 

و مساعدت کنند.
عارف یادآور شد: علت اصلی حضور در این 
بانوان  تشکل های  که  است  اهمیتی  کنگره 
راهبرد  راستای  در  را  این  و  دارد  من  برای 
جریان اصالحات برای نقش آفرینی زنان در 
در  باال  مدیریت سطح  به ویژه  زمینه ها  همه 
در  زنان  سهم  باورم  این  بر  می دانم.  کشور 
همه امور و بخش های کشور باید متناسب با 

ظرفیت آنها باشد.
اصالحات  جریان  راهبرد  اینکه  بیان  با  وی 
برای حضور زنان در عرصه مدیریتی و تقنینی 
در دهه ۹۰ دست کم ۳۰ درصدی بود، اضافه 

کرد: بارها هم اعالم کردیم این کف، شروع 
روندی برای استفاده  از ظرفیت بانوان برای 

توسعه و پیشرفت کشور است.
گفت:  دهم،  مجلس  امید  فراکسیون  رییس 
با نگاهی  روزنامه نگار و همچنین زن بودن 
به تاریخ معاصر با حق خواهی  و آزادی خواهی 
رسالت  رو  این  از  است،  شده  عجین  ایرانی 
انجمن روزنامه نگاران زن نیز در همین مسیر 
بوده است و وظیفه مهم و سنگینی را در این 

مسیر به عهده دارید.
عقالنی ترین،  را  اصالحات  عارف، 
واقع  استراتژی  بهترین  و  کم هزینه ترین 
بینانه برای عبور کشور از مشکالت و مصائب 
دانست و بیان کرد: اصالحات مانع رسوبات 
ذهنی، ناکارآمدی ها، خیال اندیشی ها، توهم ها 
فهم  یعنی  اصالحات  می شود.  تندروی ها  و 
اقتصادی،  سیاسی،  مختصات  از  درست 
فرهنگی و اجتماعی در سطوح ملی و جهانی. 
امروز اصالح طلبی به معنی تمهید و طراحی 
مقدماتی برای تامین منافع و مصالح ملی در 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  چارچوب 

است.
وضع  تغییر  برای  تالش  را  وی،اصالح طلبی 

ملی  منافع  محوریت  با  مطلوب  به  موجود 
عنوان کرد و یادآور شد: از این روز نگاه نقادانه 
نسبت به وضع موجود داریم و سیاست های 
و  صواب  به  را  بخش ها  از  خیلی  در  کنونی 
نسخه ای  طرفی  از  نمی دانم.  کشور  صالح 
خیالی، فرصت طلبانه بی محتوا و بیراهه های 
مهلک  اصالحات  برای  را  براندازی خواهانه 

می دانم.
رییس بنیاد ایرانیان اظهار کرد: افراطی گری ها 
طرف  از  مفاسد  و  ناکارآمدی ها  و  سویی  از 
ضداصالح طلبی   رویکرد  دو  محصول  دیگر، 
است. اصالح  طلبی هرگز اپوزیسیون نیست 
منافع  ضد  سیاست های  مدافع  چنانچه  
ملی هم نیست. اصالح طلبی یعنی تدابیر و 
تصمیماتی که منافع ایران و ایرانی ها در آن 
لحاظ شود و جان، سالمت و معیشت مردم و 
برخورداری  آنها از زندگی آبرومندانه یک فکر 

اصالح طلبانه  است.
عارف سیاست ورزی مبتنی بر توسعه متوازن 
و پایدار را از دیگر مبانی فکری اصالح طلبان 
به  توجه جدی  اصالح طلبی،  افزود:  و  نامید 
مشکالت و مطالبات و پرداختن به مهمترین 
چالش های کشور در حوزه های مختلف داخلی 

و خارجی است. اشتغال و معیشت، اقتصاد، 
مسکن، توجه به حقوق اقوام و نگاه فرهنگی و 
استفاده از ظرفیت آنها به عنوان فرصت غنی 
فرهنگی از دیگر رویکردها اصالح طلبانه است.

امروز  افزود:  اصالحات  دولت  رییس  معاون 
به  دست  زیادی  هزینه های  با  اصالحات 
گریبان است و موظفیم اصالح طلبی  را تعریف، 
ترسیم و تفسیر کنیم و هویت خود را از دست 

نمی دهیم.
اصالح طلبی  است  فرض  ما  بر  گفت:  عارف 
جناح  زمین  در  و  دهیم  تمیز  آن  غیر  از  را 
انسجام  و  ائتالف  از  و  نکنیم  بازی  رقیب 
دفاع   ۹۰ دهه  در  اصالحات  جریان  درون 
کنیم و این رویه را همچنان در دهه جدید 
ادامه دهیم. اجازه ندهیم برای اصالح طلبان 
این جریان تصمیم گیری کنند.  از  در خارج 
موانع درونی خود را شناسایی کنیم و خود 
از  و  کنیم  بیمه  فرصت طلبی ها  مقابل  را 
خیال پردازی هایی که زمینه را برای تفکرات 
»ایران ویران کن« فراهم می کند، عبور کنیم.

نهادهای   عملکرد  از  اصالح طلب  فعال  این 
تاکید  و  دفاع   ۹۰ دهه  در  طلب  اصالح 
کرد: قطعا ضعف هایی هم داشتیم که امروز 
این  گذشته  تجارب  بر  تکیه  با  می توانیم 
ضعف ها را به قوت تبدیل و از طرح مسائل 

حاشیه ای و بی حاصل پرهیز کنیم. 
مشارکت  و  حضور  برای   کرد:  عنوان  عارف 
حداکثری مردم برنامه ریزی کنیم. دو انتخابات 
مهم شوراها و ریاست جمهوری را پیش رو 
داریم و استفاده از ظرفیت  شوراها را نباید 
دست کم بگیریم. شوراها پایه دموکراسی در 
کشور هستند و اصالح طلبان همواره از این 
ظرفیت در جهت تحکیم دموکراسی در کشور 

استفاده کرده اند.

نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس با بیان اینکه تیم مذاکره کننده 
ایران نباید در قبال همان تعهدات قبلی با طرفین برجامی مذاکره 
کند، تاکید کرد پس از راستی آزمایی مذاکره با آمریکا انجام می شود.

به گزارش ایرنا، »محمدرضا صباغیان بافقی« در نشست علنی روز 
یکشنبه مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خطاب به دستگاه 
دیپلماسی کشور گفت: به برکت رهنمودهای مقام معظم رهبری و 
استقامت مردم و تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، 
و  نکند  نارس  میوه  به چیدن  اقدام  دیپلماسی  دستگاه  امیدواریم 

فریفته ترفندهای آمریکا نشود.
نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس با بیان اینکه تیم مذاکره کننده 
ایران نباید در قبال همان تعهدات قبلی با طرفین برجامی مذاکره 
کند،  گفت: مطالبه مردم و رهبر معظم انقالب این است که همه 
تعهدات از سوی طرف مقابل اجرا و پس از راستی آزمایی مذاکره 

انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه دیپلماسی برجام دیگری را به مردم 
تحمیل کند، مجلس شورای اسالمی ودستگاه قضا محاکمه آنها را 

کلید می زند.
»علی اصغر خانی« نماینده مردم شاهرود نیز در تذکر شفاهی به 
کشاورزان  گفت:  ایران  اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد  رییس 
شاهرود برای مسائل حقوقی و ثبت زمین هایی که بنیاد مستضعفان 
به آنها واگذار کرده دچار مشکالت جدی هستند و برای بیان این 
مشکل با رییس بنیاد مستضعفان، معاون پارلمانی این نهاد می گوید 

که ۷۰ نماینده در صف دیدار با شما هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کشاورزان این منطقه 
کردند،   کشاورزی  خرج  را  خود  سرمایه  همه  سال  یک  طول  در 
سرمازدگی  با  کشاورزان  گذشته  سال  چهار  در  کرد:  خاطرنشان 
مواجهه شدند و  حتی یک ریال هم کسب نکردند.چرا وزیر جهاد 

کشاورزی ستاد بحران تشکیل نمی دهد؟

شفاهی  تذکری  در  نیز  محالت  مردم  سلیمی«  نماینده  »علیرضا 
خود گفت: هیات مذاکره کننده ایران در مذاکرات عجله نکنند و 
باید بدانند سیاست جمهوری اسالمی ایران رفع یکباره همه تحریم 
ها است. وی با بیان اینکه برداشتن برخی از تحریمها با سیاست 
قطعی کشور مغایرت دارد، گفت: بعد از برداشتن تحریمها باید راستی 
آزمایی انجام شود که بر اساس اعالم مرکز پژوهشهای مجلس، راستی 

آزمایی ۳ تا ۶ ماه زمان الزم است.
»اردشیر مطهری« نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس نیز 
و  مجلس  افزود:  مجلس  های  پژوهش  مرکز  به  شفاهی  تذکر  در 
مجموعه های وابسته آن باید بیش از دیگران به قانون پایبند باشند. 
اما در مجموعه مرکز پژوهش های مجلس که در ساختار سازمانی آن 
پنج معاونت تعریف شده، ۱۲ معاون با حکم رییس مرکز منصوب 
شده است که الزم است  »علیرضا زاکانی« قانون را رعایت کند و 

هیات رئیسه مجلس نیز باید این تخلف را اصالح کنند.

ابالغ پرداخت بسته حمایتی
 ۲۵۰۰ میلیارد تومانی رمضان

صدای زنجان رتبه بندی دانشگاه های استان را بررسی می کند؛

دانشگاه های زنجان در دسته دوم

با گذشت یک هفته از شهادت محیط بانان زنجانی، سوال ها و انتقادها ادامه دارد؛

بمیرند یا بزنند؟
 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان: از دقایق اولیه وارد عمل شدیم                                

 منابع آگاه در حفاظت محیط زیست استان: مدیرکل اجازه خرید ابتدایی ترین تجهیزات را نداد!

استاندار زنجان:

منابع الزم برای ۲خطه کردن راه آهن 
زنجان - قزوین جذب شده است

علی مطهری:

نسبت به رویکرد شورای نگهبان خوش بینم 
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معامله بیش از ۷۳ میلیون سهم در زنجان

استاندار زنجان:

منابع الزم برای ۲خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین
 جذب شده است

بهای بلیت اتوبوس در زنجان 
به قیمت قبل از نوروز برگشت

ایسنا/ مدیرعامل شرکت بورس منطقه ای زنجان گفت: هفته گذشته بیش از ۷۳ میلیون سهم 
در زنجان معامله شد.

اصغر نجفی با اشاره به معامالت این منطقه در هفته گذشته منتهی به ۱۸ فروردین ماه، اظهار 
کرد: در این مدت ۷۳ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۷۳۱ سهم و حق تقدم سهام در بورس منطقه زنجان 
داد و ستد شد. مجموع ارزش معامالت هفته گذشته بیش از ۵۶۰ میلیارد و ۱۶۴ میلیون و ۴۵۹ 

هزار ریال بود.
وی با اشاره به حجم و ارزش سهام خریداری شده، افزود: ارزش سهام خریداری  شده طی این 
مدت بیش از ۲۴۷ میلیارد و ۱۳۶ میلیون و ۳۰۴ هزار ریال بوده است. همچنین ارزش سهام 

فروخته  شده نیز بیش از ۳۱۳ میلیارد و ۲۸ میلیون و ۱۵۴ هزار ریال است.
این مسئول با اشاره به سهم خرید و فروش سهام در سبد معامالتی، ادامه داد: ۴۴ درصد معامالت 

هفته گذشته به خرید و ۵۶ درصد به فروش سهام اختصاص یافت.
مدیر بورس منطقه ای استان زنجان با اشاره به معامالت بورس این منطقه در اولین هفته کاری 
سال جدید )۷ تا ۱۱ فروردین ماه(، تصریح کرد: در این مدت ۹۷ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۸۴۸ سهم 
و حق تقدم سهام در مجموع به ارزش بیش از ۷۷۸ میلیارد و ۹۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار ریال در 

بورس منطقه زنجان، داد و ستد شد.
نجفی خاطرنشان کرد: این معامالت توسط ۲۴ کارگزار دارای استیشن معامالتی )ایستگاه یا 
هسته مرکزی معامالت( بورس منطقه ای زنجان انجام شده و در صورت تعطیلی بانک ها، معامالت 
بورسی نیز متوقف خواهد شد و تعطیلی برخی اصناف و مشاغل تاثیری بر فعالیت کارگزاری ها 

ندارد.

ایرنا/ استاندار زنجان گفت: منابع الزم برای اجرای پروژه ۲ خطه کردن راه آهن زنجان به قزوین 
به رغم مشکالت اقتصادی کشور جذب شده است.

فتح اهلل حقیقی شامگاه شنبه در بازدید از روند پیشرفت عملیات اجرایی دومین خط ریلی 
زنجان - قزوین افزود: در این خصوص باید همکاری های الزم از سوی راه آهن جمهوری اسالمی 

انجام گیرد.
وی پیشرفت خط ریلی زنجان به قزوین را ملموس دانست و اظهار امیدواری کرد، رایزنی ها و 

همکاری های الزم بتواند به شتاب بخشی اجرای این پروژه مهم و تاثیرگذار منتهی شود.
حقیقی یادآورشد: پروژه ۲ خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین جزو مصوبات سفر رهبر معظم 

انقالب در سال ۸۴ به استان زنجان است که باید تا پایان امسال به بهره برداری برسد.
به گفته استاندار زنجان با بهره برداری از پروژه ۲خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین، ظرفیت 
حمل بار استان از طریق خطوط ریلی بیش از ۲ برابر افزایش پیدا می کند و زمان تردد مسافران 

از تهران به زنجان نیز یک ساعت کاهش می یابد.
حقیقی با بیان اینکه استان زنجان بزرگترین ظرفیت را برای تبدیل شدن به مرکز لجستیک شمال 
غرب کشور دارد، اظهار داشت: ۲خطه شدن راه آهن زنجان - قزوین یکی از زیر ساخت های مورد 

نیاز در این خصوص است.

ایسنا/ رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان گفت: افزایش ۲۰ 
درصدی بهای بلیت برای جبران هزینه یک سر خالی اتوبوس ها در نوروز لغو و قیمت ها به حالت 

قبل برگشت.
حمید سلمانیان با اشاره به اینکه پیش از نوروز برای جبران هزینه یک سر خالی اتوبوس ها، بهای بلیت 
۲۰ درصد افزایش یافت، اظهار کرد: در پایان ستاد نوروزی که از ۱۵ اسفندماه تا ۲۰ فروردین ماه برگزار 

شد، قیمت بلیت ناوگان اتوبوسی به قبل از نوروز برگشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر کرایه اتوبوس VIP بیست و پنج نفره از زنجان به تهران و بالعکس ۷۲ 
هزار تومان است و رانندگان برای رعایت فاصله اجتماعی فقط می توانند کنار پنجره ها مسافر سوار 
کنند و صندلی های وسط باید خالی باشد، یعنی اتوبوسی با این ظرفیت حداکثر ۱۷ مسافر را جابه جا 

می کند.
رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان تاکید کرد: از مسافران 
ما  به همکاران  بهداشتی،  پروتکل های  نکردن  رعایت  و  تخلف  خواهشمندیم در صورت مشاهده 
پیامکی  یا سامانه  از طریق شماره ۱۴۱  را  یا شکایت خود  پایانه های مسافربری اطالع دهند  در 

۳۰۰۰۹۹۰۰۹۱ ثبت کنند.
وی در مورد افزایش بهای بلیت اتوبوس ها در سال گذشته، عنوان کرد: این افزایش قیمت یک بار به 
دلیل شیوع کرونا و کاهش ظرفیت مسافران به شکل سراسری اعمال شد و یک بار هم با توجه به اینکه 

نرخ رفت و برگشت زنجان به تهران متفاوت بود، برای یکسان سازی قیمت، افزایش کرایه داشتیم.
این مسئول یادآور شد: از ۲۵ اسفندماه پارسال تا ۱۵ فروردین ماه امسال تعداد ۹۱۴۲ سفر داشتیم که 
به این وسیله ۵۰ هزار و ۱۱۸ مسافر جابه جا شدند و تعداد سفر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۸ 

درصد و تعداد مسافر ۱۸۸ درصد افزایش نشان می دهد.
سلمانیان ادامه داد: در روز ۱۵ فروردین ماه نیز با انجام ۶۳۱ سفر نقل و انتقال ۳۶۶۵ مسافر محقق 
شد و در این روز نسبت به ۱۵ فروردین پارسال تعداد سفرها ۳۲۰ درصد و تعداد مسافران نیز ۲۱۳ 

درصد افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: در ستاد نوروزی امسال ۳۶ تخلف در سامانه سپهتن ثبت شده که هشت مورد 
آن به کمیسیون ماده ۱۱ معرفی شدند. تخلفات سامانه سپهتن می تواند مربوط به تخلفاتی همچون 

سرعت غیرمجاز، دست کاری در سامانه و سایر موارد باشد.

مبلغ ۲۵ هزار  پرداخت  باکرونا مصوبه  مقابله  ملی  ستاد 
طرح  مشمول  افراد  نفر  میلیون   ۶۰ به  ریال  میلیارد 

معیشتی خانوارها در ماه مبارک رمضان را ابالغ کرد.
به گزارش ایرنا، مصوبه بسته حمایت معیشتی ماه مبارک 
رمضان با توجه به آثار اقتصادی شیوع کرونا در معیشت 
اقشار ضعیف و آسیب پذیر است. و طبق این مصوبه به 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها اجازه داده می شود به ۶۰ 
میلیون نفر افراد مشمول طرح معیشتی خانوارها براساس 
فهرستی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
همکاری دستگاه های ذی ربط اعالم می شود، مبلغ ۲۵هزار 

میلیارد ریال در ابتدای ماه مبارک رمضان پرداخت کند.
ارزی  منابع  از  بخشی  تسعیر  طریق  از  نیاز  مورد  منابع 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران تامین و به همان میزان سقف ردیف )۱۰( 
کشور  کل   ۱۴۰۰ سال  بودجه  قانون   ۱۴ تبصره  جدول 

افزایش می یابد.
 »حسن روحانی« رییس جمهوری هفته گذشته در جلسه 
هیات دولت از پرداخت یارانه کمک معیشتی به ۶۰ میلون 

نفر خبر داد.  بنا به گفته رییس جمهوری بسته حمایت 
معیشتی ماه رمضان به ۶۰ میلون نفر تعلق می گیرد.

خانوارهایی بسته حمایت معیشتی دریافت می کنند که 
همزمان  طور  به  خودرو  و  شغل  مسکونی،  واحد  دارای 

همچنین  و  ملکی  واحد  دو  دارای  خانوارهای  یا  نباشند 
خانوارهایی که ارزش ملک آنها در تهران و کالن شهرها 
۱۲ میلیارد ریال و در سایر شهرستان ها ۹ میلیارد ریال 

باشد، مشمول دریافت یارانه معیشتی نیستند.
همچنین خانوارهایی که دارای خودروی سواری به ارزش 
بیش از سه میلیارد ریال یا خودرو عمومی یا ارزش بیش از 
چهار میلیارد ریال باشند، بسته معیشتی تعلق نمی گیرد.

خانوارهای  پرداز،  بیمه  سه  از  بیش  دارای  کارفرمایان 
دارای بیش از سه سفر خارجی غیر زیارتی و گیرندگان 
که  ریال  میلیارد  سه  از  بیش  مبلغ  به  بانکی  تسهیالت 
در حال بازپرداخت اقساط باشند مشمول این کمک ها 

نیستند.
میزان درآمد یکی دیگر از شاخص ها برای پرداخت سبد 
حداقل  شاخص  این  اساس  بر  است.  معیشتی  حمایت 
درآمد ماهانه خانواده یک نفره باید چهار میلیون، خانواده 
دو نفره پنج میلیون، خانواده سه نفره ۶ میلیون و خانواده 
چهار نفره هفت میلیون و خانواده پنج نفر و بیشتر هشت 

میلیون تومان باشد.

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اعالم کرد 
که در کل کشور باید مرغ با قیمت مصوب ۲۴ هزارو۹۰۰ تومان 
با  توزیع  سیستم  افتد  نمی  اتفاقی  چنین  اگر  و  شود  توزیع 

مشکالتی همراه است.
حبیب اسداهلل نژاد در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه همه 
مرغداران مرغ زنده را با قیمت هرکیلو ۱۷ هزارو۱۰۰ تومان 
تحویل کشتارگاه می دهند و این رقم در برخی استان ها کمتر 
هم می شود، گفت: بنابراین در کل کشور باید مرغ با قیمت 
مصوب توزیع شود و هیچ فروشگاهی مجاز به فروش مرغ باالتر 
از ۲۴ هزارو۹۰۰ تومان نیست. اگر چنین موضوعی در حال وقوع 

است، سیستم توزیع همچنان مشکل دارد.
نرخ  بودیم  داده  انجام  که  آنالیزهایی  براساس  داد:  ادامه  وی 

مصوب مرغ بایستی بیشتر از این مقدار می شد ولی چون بازار 
نیازمند ثبات بود تولیدکنندگان قیمت مصوب را پذیرفتند و آن 
را اجرا می کنند. اما موضوعی که باید به آن توجه شود قیمت 
جوجه یکروزه است که به بیش از ۶۰۰۰  تومان رسیده است و 
با قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان به دست تولید کننده نمی رسد؛ 
در حالی که قیمت جوجه یکروزه بر مرغ حدود ۷ درصد اثر 

تورمی دارد.

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور اضافه 
کرد: همچنان نهاده با ۱۰ تا ۱۵ روز تاخیر به دست مرغدار می 

رسد که این مشکل هم بایستی حل شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تخصیص ۱۰۰ درصدی ذرت و 

کنجاله سویای دولتی تا ۵۰ روز به واحدهای مرغداری مشکالت 
یا خیر؟  گفت:  نهاده حل کرده است  تامین  را در  مرغداران 
تخصیص این مقدار نهاده در یک بازه زمانی مشخص اقدام فنی 
و کارشناسی نیست  و با تخلیه واحدهای مرغداری در ۵۰ روز 
موافق نیستیم، زیرا تخلیه  به شرایط واحدهای تولیدی و کیفیت 
نهاده بستگی دارد و نسخه واحدی نیست که بتوان برای همه 

مرغداری ها اجرا کرد.
اسداهلل نژاد افزود: در برخی استان ها مرغ در بازه ۴۰ تا ۴۲ روز 
به وزن مناسب می رسد و واحد قابلیت تخلیه دارد، برخی استان 
ها نیز ممکن است کیفیت نهاده یا شرایط محیطی باعث شود 
مرغ دیرتر به وزن مناسب برسد. یعنی شرایط تولید زمان تخلیه 
را مشخص می کند، اگرچه همین مصوبه تخلیه در ۵۰ روز هم 

در برخی استان ها اجرا نمی شود.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر مرغی مثال در ۴۰ روز به وزن ایده 
آل برسد و تا ۵۰ روز به آن دان داده شود این نهاده تبدیل به 
کود شده و صرفه اقتصادی ندارد. اگر هم مرغدار نهاده اضافی 
را نگه دارد که ممکن است بازار سیاه نهاده ایجاد شود. بنابراین 

سهمیه نهاده دامی باید براساس نیاز مرغداران باشد.
نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور با بیان 
اینکه در حال حاضر بیش از ۵کیلوگرم نهاده برای هر قطعه 
مرغ به مرغداران تعلق می گیرد،  گفت: برای هرمرغ ۴کیلو و 
۸۰۰ گرم تا ۵کیلو نهاده کافی است. یعنی بایستی سهم نهاده 
کاهش یابد و از آن طرف  زمان تخلیه واحدهای مرغداری به 

تولیدکنندگان واگذار شود.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی الیحه مالیات بر ارزش افزوده را 
برای رفع ایرادات شورای نگهبان اصالح کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دیروز 
)یکشنبه( و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به الیحه 
مالیات بر ارزش افزوده جزء )الف( ماده )۱۰( را به شرح زیر اصالح 
کردند: صادرات کاالها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی 
رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ 
خروجی )در مورد صادرات کاال( و صادرات خدمات با ارائه قرارداد 
مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی 
جمهوری اسالمی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی 

ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته . 
به  اصلی  سرزمین  گمرکی  قلمرو  از  خدمات  و  کاالها  صادرات 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در صورتی که محصور بودن آنها 
به صورت ساالنه به تأیید گمرک جمهوری اسالمی ایران برسد، 

مشمول این بند خواهد بود.
همچنین با رای مجلس ماده )۱۳( این الیحه به شرح زیر اصالح 
شد: پس از راه   اندازی سامانه مؤدیان، همه مشموالن این قانون 
موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعالم می کند، در سامانه 
مزبور ثبت نام نموده و معامالت خود را در آن ثبت نمایند. ثبت 
معامالت )خرید و فروش( در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر 
قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت   نام، نحوه ارائه اظهارنامه های 
مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش 
افزوده مصوب  ۱۷ /  ۲ / ۱۳۸۷ و اصالحات بعدی آن است. در 

سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.
افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  ذیل  به  مکرر  ماده ۱۵  ادامه  در 

الحاق شد که در آن آمده است: ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت 
قراردادهای پیمانکاری و معامالت و اطالعات نیروهای مسلح و 
های  دستگاه  سایر  و  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت 
انتظامی، اطالعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره ) 
۳ ( ماده ) ۴ (، تبصره ) ۱ ( ماده ) ۵ (  و مواد ) ۱۳ ( و ) ۱۵ 
( این قانون و همچنین سایر اقالم محرمانه در سامانه مذکور با 
رعایت مالحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط 
وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی )سازمان(، اطالعات و دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می  
شود و حداکثر ۶ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون به تصویب 

شورای عالی امنیت ملی می رسد.
نمایندگان همچنین ماده ۴۰ این الیحه را اصالح و یک تبصره به 
آن اضافه کردند که در آن آمده است: تأخیر در پرداخت مالیات 
ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده 
) ۱۹۱ ( قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصالحات و 
الحاقات بعدی آن موجب تعلق جریمه ای به  میزان دو درصد(    
   ) ۲%در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت 
تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت 

مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.
تبصره- چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و 
عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می تواند 

به هیئت های حل اختالف مالیاتی اعتراض کند.
در ادامه ماده ۴۲ الیحه مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصالح 
شد: سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و 
مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه 

وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان 
ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهردار ی ها 

و دهیاری ها واریز می شود.
تبصره )۹( این الیحه نیز برای رفع ایراد شورای نگهبان به شرح 
زیر اصالح شد: سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور مکلفند که 
وجوه موضوع این ماده را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص 
صددرصد ) ۱۰۰% ( به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، اداره 
امور عشایر شهرستان و فرمانداری ها ) روستاهای فاقد دهیاری 

( واریز کنند.
همچنین ماده ۵۳ به شرح زیر اصالح شد: وزارت کشور موظف 
است با همکاری شورای عالی استان ها برای تأمین هزینه های 
شهر و روستا نسبت به ابالغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض 
تبلیغات  تأسیسات،  اراضی، مستحدثات،  قبیل  از  مواردی  برای 
معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای 
طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول به 

مراجع ذیربط اقدام کند.
تبصره ۲ ماده ۵۳ نیز به شرح زیر اصالح شد: مراجع ذی ربط 
در چهارچوب  محلی  عوارض  تغییر  و  به وضع  نسبت  موظفند 
ابالغیه وزیر کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در 

سال بعد اقدام و پس از تصویب اعالم عمومی نمایند.
نمایندگان ماده ۶۰ الیحه مالیات بر ارزش افزوده را به این شرح 

اصالح کردند:
متن زیر جایگزین ماده ) ۲۴۴ ( قانون مالیات های مستقیم و 
تبصره های آن می شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری 

می یابد:

»ماده۲۴۴- مرجع رسیدگی به کلیه اختالف های مالیاتی جز در 
مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی  
شده ، هیأت حل اختالفات مالیاتی است. هر هیأت حل اختالف 

مالیاتی  از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:
۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

۲- یک نفر نماینده به انتخاب رئیس قوه قضاییه از میان اشخاص 
بصیر و مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت که برای مدت 

سه سال منصوب می شود.
همچنین برای رفع ایراد شورای نگهبان تبصره )۵( و )۷( ماده 
)۶۰( به این شرح اصالح شد: اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط 
رئیس قوه قضائیه، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند 
) ۳ ( این ماده به تفکیک شهرستان ها در سامانه ای که به صورت 
متمرکز و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم االجراءشدن 
این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج 
می گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای ) ۱ (، ) ۲ ( و ) ۳ ( برای 
هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک 
نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور 
انجام می شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان، 

مدیریت می شود.
در تبصره ۷ ماده ۶۰ نیز آمده است: هریک از افراد مذکور در 
بندهای ) ۲ ( و ) ۳ ( این ماده در صورتی که بیشتر از سه جلسه 
متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات 
قوه  رئیس  و  شود  می  لغو  آنان  نمایند، حکم  هیأت خودداری 
قضائیه و مرجع مربوطه، حسب مورد، موظف است ظرف مدت 

ده روز کاری فرد جایگزین را معرفی کند . 

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اعالم کرد

فروش مرغ بیش از نرخ مصوب مجاز نیست

شانس شکستن  از  جاری  هفته  اونس طال  گویند  می  تحلیلگران 
این حال سرمایه  با  مقاومت در سطح ۱۷۵۰ دالر برخوردار است 

گذاران باید به موارد ذیل توجه کنند.
به گزارش ایسنا، این فلز ارزشمند شروع خوبی در سه ماهه دوم 
داشت و قیمتش هفته گذشته حدود یک درصد افزایش یافت. بهای 
هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار آمریکا ۱۳ دالر و ۴۰ سنت 
معادل ۰.۸ درصد کاهش یافت و در ۱۷۴۴ دالر و ۸۰ سنت بسته 
شد اما برای کل هفته حدود یک درصد افزایش نشان داد. طال اوایل 
هفته گذشته حدود ۵۰ دالر باالتر از جمعه قبل بود و نزدیک به سطح 

۱۷۶۰ دالر معامله می شد.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA به کیتکونیوز گفت: 
به نظر می رسد بازارها پس از پوشش اخبار بانک مرکزی آمریکا، 
متوجه شدند که بانک مرکزی آمریکا تا سال آینده صبر خواهد کرد تا 
معلوم شود موضعش در خصوص موقتی بودن تورم اشتباه بوده است 
یا خیر. چنین تغییری در فضا، رشد سریع بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله 

را محدود خواهد کرد.

به گفته مویا، آنچه هفته گذشته متفاوت بود این بود که به نظر می 
رسد بانک مرکزی آمریکا مجاب شده که باید تا سال آینده صبر کنیم 
تا معلوم شود درباره تورم نظر اشتباهی داشته ایم. پیش از این بازارها 
تالش می کردند به پوشش ریسک تورم بپردازند. اکنون این مسئله 

به آینده موکول شده است.
تغییر در فضای بازار ممکن است در ادامه از قیمت طال پشتیبانی کند 
به خصوص آمار تورم آمریکا سه شنبه هفته جاری منتشر می شود 
و با توجه به آمار شاخص قیمت تولیدکننده که رشد قوی نشان داد، 

ممکن است افزایش را نشان دهد.
 ،ING به گفته جیمز نایتلی، اقتصاددان ارشد بین المللی موسسه
شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا بر مبنای ماهانه یک درصد رشد 
کرد و نرخ تورم ساالنه را به ۴.۲ درصد رساند که باالترین سطح از 
سپتامبر سال ۲۰۱۱ بود. این رقم بسیار باالتر از پیش بینی نرخ 
رشد ۰.۵ درصدی توسط اقتصاددانان بود و به ریسک صعودی شدن 

شاخص قیمت مصرف کننده افزود.
تحلیلگران به کیتکونیوز گفتند: رشد قویتر از حد انتظار شاخص 

قیمت مصرف کننده ممکن است باعث یک دور دیگر صعود بازده 
اوراق قرضه شود. اما اگر طال بتواند سطح ۱۷۵۰ دالر را حفظ کند، 

پتانسیل بهبود قیمت تا سطح ۱۸۰۰ دالر وجود دارد.
مویا اظهار کرد: اگر آمار تورم در هفته جاری داغتر شود، ممکن است 
عاملی برای باالتر رفتن بازده اوراق خزانه شود که برای طال بد خواهد 
بود. اما بمحض این که این رویداد سپری شد و اگر طال همچنان 
نزدیک سطح ۱۷۵۰ دالر باشد، چراغ سبزی برای باالتر رفتن قیمتها 
خواهد بود. پس از انتشار آمار شاخص قیمت مصرف کننده، پتانسیل 
صعودی بیشتری برای طال وجود خواهد داشت. خبر خوب برای طال 
این است که احتماال در سه ماهه اول به کف قیمت نزول کرده است 
و فضایی را مشاهده خواهیم کرد که قیمت طال به افزایش ادامه می 
دهد. و اگرچه ممکن است رکورد قیمت باالیی که طال در اوت سال 
گذشته به ثبت رساند را مشاهده نکنیم اما طال ممکن است دوباره به 

سمت مرز ۲۰۰۰ دالر حرکت کند.
هوز زود است درباره روند چگونگی روند احیای اقتصادی تصمیم 
بگیریم زیرا ریسکهای زیادی هنوز به قوت خود باقی مانده اند. بعالوه 

به محض این که روند احیای اقتصادی در سایر نقاط جهان اوج بگیرد، 
ارزش دالر به میزان قابل توجهی ضعیف خواهد شد.

به گفته استراتژیستهای شرکت تی دی سیکیوریتیز، عوامل حمایت 
کننده از قیمت طال، تقاضای فیزیکی باالتر و تجدید خرید طال توسط 
بانکهای مرکزی خواهد بود. تقاضای قوی چین و هند به همراه تجدید 
عالقه بانکهای مرکزی همگی حمایت کافی از قیمت طال برای حفظ 
روند صعودی دوران کرونا فراهم خواهند کرد. با توجه به افزایش 
عظیم بدهی دولتی و روند سریع رشد نقدینگی در کشورهایی که ارز 
آنها به عنوان ارز ذخیره به شمار می رود، بانکهای مرکزی ممکن است 

خرید طال را به میزان قابل مالحظه ای افزایش دهند.
با این حال ادوارد مویا خاطرنشان کرد رکورد باالی جدید برای طال 
تا زمانی که تقاضا برای دارایی امن به سمت رمزارزها می رود، بعید 
است. اگر حباب رمزارزها بشکند اوضاع برای طال فرق خواهد کرد اما 
ارزیابی چنین اتفاقی دشوار خواهد بود. اگر حباب رمزارزها شکسته 
شود، پیش بینی صعود طال به سطح ۲۲۵۰ دالر واقع گرایانه خواهد 

بود.

آیا طال چراغ سبز برای صعود قیمت خواهد گرفت؟

الیحه مالیات بر ارزش افزوده اصالح شد

ابالغ پرداخت بسته حمایتی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی رمضان
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لیال محمدی- نزدیک به یک هفته از شهادت دو محیط بان زنجانی 
در جریان تعقیب و گریز دو فردی که تاکنون از آن ها به عنوان 
شکارچی غیر مجاز یاد می شود، گذشته است و سواالت بی پاسخ و 

زوایای پنهان این موضوع هم چنان ادامه دارد.
محیط  نیروهای  فروردین ماه  دوشنبه ۱۶  حوالی ساعت ۲۰:۳۰ 
زیست مستقر در منطقه حفاظت شده »فیله خاصه« زنجان متوجه 
حضور دو نفر می شوند که گفته می شود شکارچی غیر مجاز بودند. 
محیط بانان جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شدند اما ان 
دو نفر با یک نیسان وانت اقدام به فرار کرده و وارد جاده آسفالته 

می شوند.
محیط بانان با خودروی سازمانی به تعقیب شکارچیان پرداخته و 
از مرکز استان تقاضای نیروی کمکی و انسداد جاده را می کنند. 
اما  اعزام و جاده را مسدود می کنند  نیروهای کمکی به منطقه 
خاکی  فرعی  محور  یک  وارد  جلوتر  کیلومتر  چند  شکارچیان 

می شوند.
شکارچیان پس از خروج از جاده، در محور فرعی و خلوت با اسلحه 
جنگی کالشینکف خودروی محیط زیست را به گلوله بسته و هر 

دو را به شهادت می رسانند.
سایر نیروهای محیط زیست پس از مدتی انتظار در جاده با تلفن 
تماس  بوده اند  شکارچیان  تعقیب  در  که  محیط بانی  دو  همراه 

می گیرند اما کسی پاسخگو نبوده است.
تصور می کردیم شکارچیان، محیط بانان را 

به گروگان گرفته اند
حسین آبساالن، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان به 
صدای زنجان می گوید: ما تصور کردیم شکارچیان محیط بانان را 

خلع سالح کرده و گروگان گرفته اند.
آبساالن با اشاره به اینکه از دقایق ابتدایی ۱۰ اکیپ اعم از نیروهای 
یگان حفاظت شهرستان های زنجان، خدابنده و ماهنشان و ایجرود 
در جستجوی محیط بانان بودند، عنوان می کند: شب حادثه طی 
بکارگیری  برای  مربوطه هماهنگ های الزم  با مسئوالن  تماسی 
هلی کوپترها و پهپادهای ارگان های ذی ربط را انجام دادیم تا اگر 
قبل از صبح موفق به یافتن محیط بانان نشدیم به محض روشنایی 

اقدام به جستجوی منطقه با بالگرد و پهپاد کنیم.
شناسایی نخستین سرنخ

سحرگاه ۱۷ فروردین ماه نیروهای محیط زیست موفق می شوندند 
از طریق جی.پی.اس موبایل یکی از محیط بانان شهید، خودروی 

محیط زیست را در جاده فرعی مشاهده کنند.
زنجان  صدای  به  محل  در  حاضر  محیط بانان  از  افشاری،  زعفر 
می گوید: هنگامی که به خودرو نزدیک شدیم متوجه پیکر بی جان 
دو محیط بان و حضور یک فرد مشکوک در محل حادثه شده و 
بالفاصله وی را که از شکارچیان منطقه است دستگیر و به پلیس 

آگاهی تحویل دادیم.
ادعا می کند که در قتل محیط بانان  بازجویی ها  فرد مظنون در 
نقشی نداشته اما از طرف قاتالن برای پاک کردن آثار جرم به محل 
دارای  از شکارچیان  این شخص که  حادثه فرستاده شده است. 
مجوز منطقه است به هنگام دستگیری، تمامی مدارک قاتالن و 
محیط بانان شهید را در دست داشته و لباس ها و کفش  هایش 

آغشته به خون بوده است.
این  از سوی  که  متهمان  محل  شناسایی  از  پس  زنجان  پلیس 
شخص معرفی شده بودند، آن ها را دستگیر می کند که چند ساعت 
پس از انتقال به محل پلیس آگاهی، ان دو به درگیری مسلحانه و 

قتل محیط بانان اعتراف می کنند.
پدر شهید هاشمی از همکاران بازنشسته مان بودند

 که در اکیپ اعزامی به منطقه حضور داشتند
منتقدان  به  واکنش  در  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
نسبت به عملکرد ضعیف نیروهای امدادی و حفاظتی از جمله اداره 
کل حفاظت محیط زیست در شناسایی محل درگیری، محیط بانان 
و شکارچیان متخلف که معتقدند اقدامات آن چنان ضعیف بود 
که پدر یکی از محیط بانان نخستین کسی بود که با جی.پی.اس 
موبایل فرزندش توانسته بود جسد هر دو محیط بان را پیدا کند، 
عنوان می کند: شهید هاشمی طبق عادت معمولی که داشت هر 
روز ساعت ۶ عصر برای پرسیدن احوال مادرش که مریض احوال 
بود به صورت تلفنی با او حرف می زد اما آن روز به علت تعقیب 
و گریز شکارچیان نتوانسته بود با مادرش صحبت کند. از این رو 
پدر یکی از محیط بانان )شهید هاشمی( نیز که نگران فرزندش 
بود برای حضور در عملیات جستجو به نیروهای حفاظت محیط 
زیست استان ملحق شده بود. ایشان یکی از نیروهای بازنشسته 
یگان حفاظت محیط زیست استان هستند که پس از نگرانی به 
عدم پاسخگویی پسرش به تماس های مکرر خانواده از ما خواست 

که در عملیات حضور یابد.
مدیرکل اجازه خرید ابتدایی ترین تجهیزات

 برای یگان حفاظت را نداد!
یک منبع آگاه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان 
نیز در گفت وگو با صدای زنجان با اشاره به بی توجهی مسئوالن 

)کشوری( در مجهزکردن خودروهای محیط بانان به دوربین جهت 
ثبت و ضبط تمامی ماموریت ها، دوربین دید در شب، جلیقه ضد 
می کند:  عنوان  مناسب  خودروهای  و  به روز  سالح های  و  گلوله 
محیط بانان به هنگام گشت زنی شبانه نیاز به دوربین دید در شب 
دارند، خودروها باید مجهز به جی.پی.اس باشند اما در برنامه خرید 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان خرید جی.پی.اس 
که نیاز به یک الی ۲ میلیون تومان پول برای هر خودرو داشت، 

گنجانده نشد.
گفته می شود طی سال اخیر در قراردادها خرید سیستم ردیاب 
جهت نصب بر خودروهای یگان حفاظت محیط زیست استان که 
دیگر نیازی به تماس محیط بانان در مواقع مشاهده موارد مشکوک 
معلوم  قرار  از  اما  بود  شده  ذکر  نباشد،  متخلفان  دستگیری  و 

مسئوالن مخالفت کرده اند.
اداره  انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  اما سعید حقیقی، 
کل حفاظت محیط زیست استان زنجان با رد این اظهارات تاکید 

می کند: اصال چنین قراردادی وجود نداشته و ندارد.
اگر خودروها مجهز به جی.پی.اس بودند

 شاید االن محیط بان ها زنده بودند
یکی از کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان 
هم که نخواست نامی از او منتشر شود معتقد است: اگر جی.پی.
اس که حداقل ترین تجهیزات برای یگان حفاظت به شمار می رود 
در  محیط بان   ۲ ردیابی  با  یگان  نیروهای  می شد،  خریداری 
سریع ترین زمان به یاری همکاران شان می شتافتند و شکارچیان 
متخلف هم فرصتی پیدا نمی کردند خودرو را به رگبار ببندند. اگر 
جان نیروها و کار آن ها برای مسئوالن سازمان حفاظت محیط 

زیست و اداره کل مهم بود یگان حفاظت را تجهیز می کردند.
جی.پی.اس نمی تواند از سانحه جلوگیری کند، کاش در آن 

لحظه به جای 2 نفر 4 نفر سر پست بودند
یکی از محیط بانان که نام وی نزد رسانه صدای زنجان محفوظ 
است برخالف کسانی که معتقدند اگر خودروهای یگان به جی.پی.

اس مجهز می بود جستجوی محل هدف در سریع ترین زمان ممکن 
اتفاق می افتاد و فرصتی برای جنایت دو شکارچی متخلف فراهم 
نبود، می گوید: مجهز بودن نیروها به جی.پی.اس قطعا نمی تواند از 
سانحه جلوگیری کند اگر به جای ۲ نیرو، ۴ نیرو در محل حضور 
داشتند شکارچیان جرات نمی کردند دست به این جنایت بزنند. به 
نظرم کمبود نیرو مهم ترین مشکل یگان حفاظت محیط زیست 
استان زنجان است و سپس نبود جی.پی.اس. ۹۹درصد شکارچیان 
بومی منطقه اند و تمامی شان از کمبود نیرو در این بخش اطالع 

دارند.
وی اضافه می کند: اگر قانون باشد محیط بانان باید ۱۰ شبانه روز 
در سر کار خود حاضر باشند نه ۱۵ شبانه روز! تعداد نیروهای یگان 
حفاظت در دو منطقه حفاظت شده »سرخ آباد« و »فیله خاصه« ۱۳ 
نفر بود که با شهادت دو نفر از محیط بانان به ۱۱ نفر رسیده است. 
در حالی که تعداد نیروها در هر یک از این مناطق باید ۲۵ نفر باشد.

کمبود شدید در یگان حفاظت محیط زیست زنجان
استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  مسئوالن  گفته  به 
زنجان، ۱۲ نیرو برای منطقه »سرخ آباد« با وسعت ۱۲۲ هزار و 
»فیله خاصه« با وسعت ۱۱۵ هزار هکتار بکارگیری شده بودند که با 

شهادت دو تن از محیط بانان این تعداد به ۱۰ نفر رسید.
زعفر افشاری، کارشناس یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان 
در این رابطه می گوید: طبق استانداردهای جهانی باید برای هر 
۵ هزار هکتار یک نیروی حفاظتی بکارگیری شود در حالی که 
در مناطق تحت حفاظت محیط زیست استان زنجان به ازای هر 

۲۰هزار هکتار یک نیرو بکار گرفته می شود.
کمبود نیرو

محیط بانان زنجانی از مسئوالن استانی و کشوری درخواست دارند 
تا با توجه به حساسیت کاری نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی 
نسبت به جذب و استخدام نیرو و نوسازی تجهیزات خودرویی 
و خرید تجهیزاتی نظیر GPS در سریع ترین زمان ممکن اقدام 

کنند.
انسانی  منابع  و  توسعه مدیریت  معاون  به گفته سعید حقیقی، 
حاضر  حال  در  زنجان  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
۴۴ محیط بان در کل استان زنجان در قالب نیروی یگان حفاظت 

محیط زیست مشغول به کار هستند.
حقیقی تعداد محیط بانان فعال استان زنجان را ۴۴ نفر اعالم کرده 
و می گوید: طبق مجوز داده شده، ۱۰ نفر در یگان حفاظت محیط 

زیست استان زنجان جذب خواهند شد.
چرا دیر مجوز دادید؟

در شرایطی که مسئوالن مربوطه از صدور مجوز برای جذب ۱۰ 
محیط بان در زنجان خبر می دهند برخی از منتقدان می گویند 
موضوع کمبود نیرو در یگان حفاظت محیط زیست بارها از سوی 
مسئوالن استان زنجان اعالم شده اما چرا مسئوالن کشوری پس 
از تقدیم ۲ شهید تازه یادشان افتاد که مجوز جذب نیرو را به این 

مجموعه بدهند؟
ناوگان فرسوده

محیط  یگان حفاظت  فعلی  نیز خودروهای  محیط بانان  از  یکی 
زیست استان زنجان یعنی همان »پیکاپ« را مناسب گشت زنی 
دانسته و می گوید: این خودرو مناسب گشت زنی در دشت است، اما 
این خودروها ۵ تا ۲۰ سال است که مورد استفاده قرار گرفته اند و 

دیگر مستهلک شده اند.
از محیط بانان سازمان حفاظت محیط  اساس الیحه حمایت  بر 
زیست موظف شده است که نسبت به بیمه محیط بانان و خانواده 
در  محیط بانان  پرونده های  حتی،  راستا  این  در  کند.  اقدام  آنان 
بررسی  نظامی  و  عمومی  دادسراهای  در  مستقلی  بخش های 
شود همچنین همیاران محیط زیست که در جریان عملیات و 
ماموریت ها دچار حادثه می شوند، مورد حمایت مالی و بیمه ای 

قرار می گیرند.
اما زعفر افشاری، کارشناس یگان حفاظت محیط زیست استان 
زنجان می گوید: ما سال هاست شاهد فداکاری ها و ایثارگری های  
قشر  این  هستیم،  انفال  گمنام  حافظان  عنوان  به  محیط بانان 
و  گشت  امکانات  کم ترین  و  ماهیانه  دریافتی  حقوق  کم ترین 
شبانه روزی دارند. عاجزانه از مسئوالن کشوری درخواست داریم 
تا با  کمی توجه و اندکی حمایت از محیط بانان که در کل کشور 
تنها ۳۵۰۰ نفر می باشند و کل طبیعت ایران را تحت پوشش قرار 
نیروهای  کردن  استخدام  مانند  فوری  بسیار  اقداماتی  با  داده اند 
جدید و به حد استاندارد رساندن حفاظت از این مناطق، افزایش 
حقوق و پرداخت سختی کار و نیز بازنشستگی تحت عنوان سختی 
کار این عزیزان مطابق با قوانین، قرار دادن امکانات مانند خودرو، 
موتورسیکلت و سایر امکانات آن هم برای خدمت و تالش بیشتر و 

حمایت کامل قضایی از عزیزان انجام دهند.
قانون به کارگیری سالح محیط بانان باید اصالح شود                   
بانان  محیط  سالح  کارگیری  به  بر  مبنی  قانونی  گذشته  سال 
نگهبان  تایید شورای  از  بعد  و  تصویب  پلیس  ماموران  همچون 
به سراسر کشور ابالغ شد که محیط بانان در این قانون، حمایت 

بیمه ای و قضایی شدند.
جان  یا  جان شان  که  زمانی  تنها  محیط بانان  قانون،  این  در 
همکارشان در خطر باشد اجازه استفاده از سالح را داشتند، اما 
خالء این قانون این است که وقتی محیط بان در منطقه حفاظت 
شده افرادی را سوار بر خودرو یا موتور با سالح گرم ببیند، شکار 
زده باشند یا نزده باشند تا زمانی که به سمت محیط بانان هدف 
گیری و شلیک نکنند محیط بان اجازه شلیک ندارد و شکارچی 
غیرمجاز حتی اگر شکار هم کرده باشد می تواند به راحتی با سالح 

گرم در منطقه تردد کند.
یک منبع آگاه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان 
نیز بر لزوم بازنگری و اصالح قوانین مربوط به استفاده از تجهیزات 
نظیر سالح توسط محیط بانان تاکید کرده و می گوید: قوانین موجود 
در رابطه با نحوه استفاده از سالح برای محیط بان هیچ تناسبی با 
شرایط کاری شان ندارد. برخی ها مواجهه محیط بان با شکارچیان 

همانند مواجهه نیروهای نظامی با اراذل و اوباش داخل شهر تلقی 
می کنند در حالی که محیط بان در گشت زنی در مناطق تحت 
حفاظت حفاظت محیط زیست در حالت جنگی قرار دارد. آنهایی 
که در رابطه با استفاده از سالح توسط محیط بان قانون را وضع 
کرده اند اصال در شرایط محیط بان ها قرار نگرفته اند، حاال ممکن 
است بگویند از نزدیک با این گروه و نحوه فعالیت آنها آشنا شده و 

سپس به وضع قوانین مربوطه اقدام کرده اند.
سازمان  حفاظت  یگان  فرمانده  محبت خانی،  جمشید  گفته  به 
برای  پدافندی  حالت  قانون،  این  طبق  زیست،  محیط  حفاظت 
محیط بانان تصویب شده، اما ما باید به این فکر باشیم که محیط 
بانان تنها منتظر عمل طرف مقابل نباشند که عکس العمل نشان 
دهند، چون امکان دارد شکارچی در همان ابتدا سر محیط بان 
را نشانه بگیرد و محیط بان کشته شود و در این جا دیگر عکس 
العملی برای محیط بان وجود ندارد، چون جان خود را از دست داده 
است. پس در این رابطه باید یک ماده قانونی به این موضوع اضافه 
شود مانند زمانی که فردی مسلح در حال فرار باشد پلیس دستور 
ایست می دهد و اگر فرد مسلح متوفق نشد، پلیس اجازه شلیک از 

کمر به پایین فرد مسلح را دارد و می تواند تیر هوایی بزند.
محبت خانی تصریح کرد: در رابطه با قانون بکارگیری سالح محیط 
بانان ما باید به گونه ای قانون را اصالح کنیم که اگر فردی با اسلحه 
به صورت غیرمجاز داخل منطقه حفاظت شده است محیط بان 
بتواند دستور ایست دهد و اگر فرد متوقف نشد شلیک هوایی و 

مانند پلیس رفتار کند.
در رابطه با اصالحیه قانون، مجلس هم اعالم آمادگی کرده و ما 
به دنبال اصالح قانون بکارگیری سالح محیط بانان هستیم تا این 
نیرو های خدوم و زحمتکش با ایمنی بتوانند حافظ طبیعت کشور 

باشند.
شکارچی از ما نمی ترسد ما از شکارچی می ترسیم!

محیط بانان زنجانی می گویند: درست است که قانون به کارگیری 
سالح، محیط بان را از استفاده از سالح منع نمی کند اما می گوید 
یا  شکارچی  شدن  کشته  یا  )زخمی  سالح  از  استفاده  از  بعد 
شکارچیان( باید نسبت به اثبات اینکه آیا فرد مقابل )شکارچی( 
می خواسته دست به سالح ببرد که منجر به عکس العمل محیط 
بان شده اقدام کند! محیط بان در مقابل این قانون بالتکلیف است 
اگر دست به سالح ببرد باید اثبات کند! ما نمی دانیم پس از استفاده 
از سالح دنبال مباحث حقوقی در مراجع ذی صالح باشیم یا به 
کارمان یعنی محیط بانی مشغول باشیم. در حال حاضر با این قانونی 
که هست )قانون بکارگیری سالح( شکارچی از ما نمی ترسد ما از 
شکارچی می ترسیم که گلوله مان به او اثبات نکند زیرا نمی خواهیم 

خود و خانواده مان را درگیر کنیم!
شهیدشان  همکاران  سابقه  به  اشاره  با  زنجانی  محیط بان های 
معتقدند که آنچه مانع استفاده از سالح توسط این دو محیط بان 
مقابل شکارچیان شده است فقط عواقب در نظر گرفته شده پس از 

قانون مذکور بوده است!
خواهان حمایت واقعی از محیط بانان هستیم

حسین آبساالن، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان نیز با 
بیان اینکه دولت ها با کمی توجه به این عزیزان باعث نجات طبیعت 
که اقتصاد، امنیت و آرامش را به دنبال دارد  می شوند، ابراز امیدواری 
می کند تا با تصویب چندین الیحه و طرح و نیز چندین آیین نامه،  
آنهم برای افزایش انگیزه خدمت در این عزیزان و دلگرمی دادن 
به این جان برکفان به  منظور حفظ طبیعت اقدامات الزم انجام 
گیرد که در این صورت آیندگان نیز قضاوت خوبی در این باره 

خواهند داشت.
موضوع بازنشستگی محیط بانان با 2۵ سال سابقه را در 

کنار سایر قوانین حمایتی پیگیری خواهیم کرد
در  طارم  و  زنجان  مردم  نماینده  باقری،  مهدی  حجت االسالم 
مجلس نیز با اشاره به وضعیت استخدامی محیط بانان می گوید: 
وضعیت استخدامی برخی محیط بانان به هیچ عنوان مناسب نبوده 
و تحت عنوان نیروهای طرحی مشغول به کارند. تعداد این نیروها 
در کل کشور ۵۰۰ نفر است که تصور می کنم در استان زنجان ۲۰ 
محیط بان تحت عنوان نیروی طرحی مشغول به کار باشند. تمامی 

تالشمان را برای استخدام رسمی این نیروها انجام خواهیم داد.
مباحث  خصوص  در  محیط بانان  مطالبات  خصوص  در  باقری 
بازنشستگی و قرار گرفتن در ردیف مشاغل سخت تصریح می کند: 
مباحث بازنشستگی محیط بانان و لحاظ کردن سختی کار برای 
این نیروها را با جدیت پیگیری می کنیم، معتقدیم حداقل زمان 
بازنشستگی برای محیط بانان باید ۲۵ سال در نظر گرفته شود، 
نیز در دستور کار  را  این موضوع سایر قوانین حمایتی  در کنار 
قرار داده ایم که قطعا با قرار گرفتن سازمان متبوع و یگان حفاظت 

محیط زیست در کنار ما این مهم به نتیجه خواهد رسید.
با  میکائیل هاشمی،  زنجان، محیط بان شهید  به گزارش صدای 
۲۰ سال سابقه، متولد ۱۳۵۸ دارای یک فرزند هفت ساله بوده و 
همسرش نیز باردار است. محیط بان شهید مهدی مجلل نیز متولد 

۱۳۶۶، دارای ۷ سال سابقه و مجرد بوده است.

با گذشت یک هفته از شهادت محیط بانان زنجانی، سوال ها و انتقادها ادامه دارد؛

بمیرند یا بزنند؟
* مدیرکل حفاظت محیط زیست استان: از دقایق اولیه وارد عمل شدیم                                    * منابع آگاه در حفاظت محیط زیست استان: مدیرکل اجازه خرید ابتدایی ترین تجهیزات را نداد!

* معاون حفاظت محیط زیست استان: قراردادی تحت عنوان خرید GPS نبوده که مدیرکل بخواهد با آن مخالفت کند!

ایسنا/  رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در راستای پیشگیری از اشغال 
بیش از حد بیمارستان ها،  کلینیک های سرپایی تنفسی در مرکز آموزشی، درمانی شهید بهشتی زنجان 

راه اندازی شد.
رعایت  لزوم  بر  تاکید  با  در جمع خبرنگاران،  فروردین ماه(   ۲۲( دیروز  از ظهر  پیش  پزشکی  ایوب 
پروتکل های بهداشتی برای عبور از موج چهارم بیماری کرونا هرگونه رعایت مانند یک پرستار، کمک به 
تخت بیمارستان است، اظهار کرد: در ایام کرونا به دلیل پیشگیری از اشغال بیش از حد بیمارستان ها و 
برای رعایت حال بیماران کلینیک های سرپایی تنفسی در مرکز آموزشی، درمانی شهید بهشتی زنجان 
راه اندازی شده است، بنابراین بیمارانی که شرایط حاد ندارند ولی نیازمند به تزریقات و داروهای مهم 

هستند، در کلینیک سرپایی ویزیت می شوند.
وی با بیان اینکه راه اندازی کلینیک های سرپایی برای پیشگیری از آسیب دیدن بیشتر مردم برای عبور 
از موج چهارم بیماری کرونا در استان زنجان است، افزود: افزایش مبتالیان به بیماری کرونا در روزهای 
اخیر نشان دهنده شیوع ویروس کرونای انگلیسی بوده که قدرت انتقال و بیماری زایی باالیی دارد و عالئم 

آن طی سه روز بروز می کند.
این مسئول با بیان اینکه قدرت انتقال ویروس کرونای انگلیسی سبب افزایش بستری ها، بیماران بدحال 
و مرگ و میر می شود، خاطرنشان کرد: روزانه در دو آزمایشگاه مجهز در دانشکده پزشکی، ۱۳۰۰ نمونه 
کرونا آزمایش می شود و در شرایط عادی در ظرف ۴۸ ساعت پاسخ داده شده و در شرایط بحرانی و 

تراکم ظرف سه یا ۴ روز پاسخ آماده می شود.

ایسنا/ مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت:  طی بازرسی های انجام شده ۸۲۲۹ کیلوگرم از 
فرآورده های خام دامی و پروتئینی غیرقابل مصرف و غیربهداشتی ضبط و معدوم شد.

محمدباقر حاج کاظمی در رابطه با اجرای طرح تشدید نظارت نوروز ۱۴۰۰، اظهار کرد: از ۲۵ 
اسفندماه پارسال تا ۱۵ فروردین ماه امسال، از مراکز تولید، توزیع، بسته بندی و نگه داری رستوران ها 
و فرآورده های خام دامی ۱۲۹۱ بار توسط ناظران بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان زنجان نظارت 

و بازرسی شده است.
عرضه  مراکز  از  بهداشتی  موازین  نکردن  رعایت  خصوص  در  تخلف  پرونده  ارجاع  ۲۱  از  وی 
فرآورده های خام دامی استان زنجان به مراجع قضایی خبر داد و افزود: طی بازرسی های انجام 
شده ۸۲۲۹ کیلوگرم از فرآورده های خام دامی و پروتئینی غیرقابل مصرف و غیربهداشتی ضبط 

و معدوم شد.
این مسئول با بیان اینکه ۴۵۰۱ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی از رستوران ها و مراکز 
توزیع استان زنجان ضبط و معدوم شده است، تصریح کرد: از نظارت و بازرسی های انجام شده با  ۵۸ 

دستگاه خودرو عرضه کننده فرآورده های خام دامی غیرمجاز در استان برخورد شده است.
 مدیرکل دامپزشکی استان با تاکید بر اینکه شهروندان زنجان گوشت مورد نیاز خود را از مراکز 
معتبر عرضه و توزیع فرآورده های خام دامی که دارای مهر دامپزشکی تهیه کنند، خاطرنشان کرد: 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف همشهریان می توانند با شماره ۱۵۱۲ برای رسیدگی موارد تخلف 

تماس برقرار کنند.

ایرنا/ رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: محرومیت زدایی و تثبیت مالکیت امالک و اماکن شهری و 
روستایی از وظایف بنیاد مسکن انقالب اسالمی است.

حجت االسالم صادقی نیارکی روز یکشنبه در دیدار با مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
زنجان افزود: ۲۱ فروردین سالروز تشکیل بنیاد مسکن انقالب اسالمی به فرمان حضرت امام خمینی)ره( 
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران به منظور پیگیری و تأمین مسکن محرومان و متولی توسعه و عمران 

روستاها در کشور است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف بنیاد مسکن تثبیت مالکیت و اجرای طرح هادی در روستاها 
است، اظهار داشت: استان زنجان در این زمینه دارای رتبه ممتازی است اما همچنان مشکالتی وجود دارد.

حجت االسالم صادقی نیارکی تاکید کرد: ارائه طرح و نقشه مطالعاتی دقیق و جامع و برنامه ریزی مدون در 
سطح ملی، ابالغ و اجرای صحیح در بنیاد مسکن انقالب اسالمی یک ضرورت است.

وی اظهار داشت: در بحث اسناد مالکیت و تثبیت امالک و اماکن شهری و روستایی بخشی از کار برعهده 
بنیاد مسکن است که باید با همه توان پیگیری شود، چرا که این اقدام باعث کم شدن اختالفات و سهولت 

در ارائه سایر خدمات مرتبط با اسناد مالکیت می شود.
رییس شورای قضایی استان بر نوسازی ناوگان ماشین آالت سنگین در بنیاد مسکن تاکید و ادامه داد: با 
توجه به حادثه خیز بودن کشور و استان و قرار گرفتن در کمربند زلزله و حوادث غیرمترقبه دیگر لزوم 
نوسازی ناوگان ماشین آالت سنگین در این حوزه بیش از پیش احساس می شود، چرا که تجربیات سالهای 
اخیر در حوادث گذشته ضرورت این امر را به اثبات رسانده که این موضوع نیازمند طرح و تصویب آن در 

ستاد بحران استان نیز است.
حجت االسالم صادقی نیارکی از مهمترین وظایف دیگر این بنیاد را ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد و 
مستضعفان برشمرد و گفت: در این زمینه که از اساسی ترین وظایف بنیاد است باید نظارتهای دقیق، مستمر 
و فنی انجام شود تا سازه ها و ساختمانهای مستحکم و مقاوم در برابر زلزله ایجاد و باعث ماندگاری نام نیک  

این یادگار ارزشمند امام راحل برای مجریان شود.

راه اندازی کلینیک های سرپایی تنفسی 
در مرکز شهید بهشتی زنجان

معدوم کردن ۸۲۲۹ کیلوگرم فرآورده خام دامی 
غیربهداشتی در زنجان

رییس کل دادگستری استان زنجان:

تثبیت مالکیت امالک و اماکن شهری و روستایی 
از وظایف بنیاد مسکن است

خبر

جانشین معاون عملیات راهور ناجا:
مردم مجوز تردد بین شهری را 

از فرمانداری ها اخذ کنند

ایرنا / جانشین معاون عملیات ترافیک راهور نیروی انتظامی 
گفت: براساس مصوبه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد 
ملی مقابله با کرونا هر گونه اخذ مجوز برای تردد بین شهری 
به عهده فرمانداری ها بوده و پلیس راهور مجری اجرای این 

مصوبه است.
سرهنگ رسول ابراهیمی افزود: پلیس راهور هیچ گونه مجوزی 
مبنی بر تردد بین شهری صادر نمی کند و تنها متولی صدور 
قابل  این مجوز  این مجوز فرمانداری ها هستند. مدت زمان 
تمدید نیست و در صورت لزوم باید درخواست جدید صادر شود.
وی ادامه داد: بر اساس این مجوز تردد بین شهری در شهرهای 
قرمزو نارنجی در فرم یکپارچه ای توسط فرمانداری ها تکمیل و 

برای اجرا به پلیس راهور استان و شهرستان ها ارسال می شود.
ابراهیمی با بیان اینکه اکنون ۲۵۷ شهر در وضعیت قرمز و 
۱۲۹ شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند، گفت: این مجوز برای 
اداری، بهداشتی و قضایی هستند،  افرادی که دارای فعالیت 
صادر می شود و براساس این ابالغیه صدور مجوز برای ماموریت 
های اداری که دارای مجوز صادره از سوی سازمان ها، ادارت 
مجوز  به  نیازی  و  بوده  عمل  مالک  هستند،  ها  وزارتخانه  و 

فرمانداری ها نیست.
وی تاکید کرد: ورود خودروهای با پالک غیربومی به شهرهای 
گروه قرمز و نارنجی ممنوع و خروج خودروها با پالک بومی از 

این شهرها نیز ممنوع است.

جانشین معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ادامه داد: ثبت 
تخلفات ترددهای غیرمجاز در این طرح توسط دوربین های 
مکانیزه ثبت تخلف در شهرها و جاده ها و تیم های گشتی 

پلیس صورت می گیرد.
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبات  برابر  افزود:  ابراهیمی 
محدودیت های تردد شبانه خودروها در همه شهرهای گروه 
قرمز و نارنجی و زرد و آبی از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد همچنان 

ادامه خواهد داشت.
وی افزود: پلیس راهور اجرای این طرح را تشدید کرده و به 
صورت محسوس و نامحسوس ورود و خروج خودروها را کنترل 

می کند.



زهره میرعیسی خانی- اخیرا نتایج رتبه بندی دانشگاه های دولتی تحت نظارت وزارت 
علوم از سوی پایگاه استنادی ISC اعالم شد و در این رتبه بندی دانشگاه های زنجان و 

تحصیالت تکمیلی علوم پایه توانستند در گروه امتیازی ۱۱ تا ۲۰ قرار گیرند.
اگرچه در طول ۱۰ سال گذشته رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور توسط 
گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم انجام می شد ولی در سال ۹۹ رتبه بندی 
و ارزیابی دانشگاه های دولتی تحت نظارت وزارت علوم با معیارها و شاخص های جدید و 
نیز روش شناسی کامال متفاوت نسبت به قبل و نیز با هماهنگی و نظارت کامل کارگروه 
  )ISC( تخصصی رتبه بندی در وزرات عتف توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

انجام گرفت.
تعداد ۱۰۳  سرپرست  ISCمجموعا  دهقانی،  محمدجواد  دکتر  گفته های  اساس  بر 
دانشگاه در رتبه بندی سال ۹۹حضور داشتند که اطالعات آنها مورد بررسی و ارزیابی 
قرار گرفت. معیارهای کلی درنظر گرفته شده در این رتبه بندی، در ۶ حوزه آموزش )با 
وزن ۳۰ درصد(، پژوهش )با وزن ۲۵ درصد(، فن آوری و نوآوری )با وزن ۲۰ درصد(، 
بین المللی سازی )با وزن ۱۰ درصد(، اثرگذاری اقتصادی )با وزن ۱۰ درصد( و خدمات 
اجتماعی، زیرساخت و تسهیالت )با وزن ۵ درصد( در نظر گرفته شده است که هر 
کدام از این معیارهای اصلی، به تعدادی شاخص اصلی و زیرشاخص تقسیم می شوند که 
عملکرد دانشگاه در هر یک از آنها به صورت جداگانه ارزیابی می شود. همچنین با توجه 
به نزدیک بودن امتیازات و نیز رتبه های دانشگاه ها انتخاب بازه های رتبه ای به جای رتبه 
مطلق پیشنهاد و اجرا شده است. بر این اساس، همه دانشگاه های حاضر در رتبه بندی به 
صورت بازه مشخص محاسبه و اعالم شده است. بدین صورت که برای تمام دانشگاه های 
جامع تا رتبه ۴۰، بازه های ۱۰ تایی تعریف شده است. دسته اول ۱۰ دانشگاه اول بوده 
بازه رتبه ای )۱۰-۱( قرار دارند، دسته دوم ۱۰  امتیاز کسب شده در  به  با توجه  که 
دانشگاه دوم هستند که در بازه رتبه ای )۲۰-۱۱( قرار دارند، دسته سوم ۱۰ دانشگاه سوم 
هستند که در بازه رتبه ای )۳۰-۲۱( قرار دارند و دسته چهارم ۱۰ دانشگاهی هستند که 
در بازه رتبه ای )۴۰-۳۱( قرار دارند و سایر دانشگاه ها در دسته پنجم و در رتبه ۴۱+ 
قرار می گیرند. در گروه دانشگاه های صنعتی، تمام دانشگاه ها در دسته های ۵ تایی قرار 
می گیرند و دسته اول ۵ دانشگاه اول هستند که در بازه رتبه ای )۵-۱( قرار دارند، دسته 
دوم ۵ دانشگاه دوم هستند که در بازه رتبه ای )۱۰-۶( قرار دارند، دسته سوم ۵ دانشگاه 
سوم هستند که در بازه رتبه ای )۱۵-۱۱( قرار دارند و سایر دانشگاه ها در دسته چهارم و 

در رتبه ۱۶+ قرار می گیرند.
بر اساس این رتبه بندی ها برخی از ویژگی های برتر دانشگاه ها مشخص 

می شود
در این خصوص »رشید زارع نهندی«، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی علوم پایه زنجان زنجان با اشاره به اینکه در کل دنیا بعضی از موسسات وجود 
دارند که سعی می کنند دانشگاه ها را با پارامترها و مشخصه هایی که دارند رتبه بندی 
اساس  بر  این دانست که  را می توان در  رتبه بندی ها  این  اظهار می کند: دلیل  کنند،  
افرادی که  و  دانشگاه ها مشخص می شود  برتر  ویژگیهای  از  برخی  بندی ها  رتبه  این 
می خواهند به هر دلیلی به این دانشگاه ها مراجعه کنند )تحقیق و یا ادامه تحصیل( از 
این رتبه بندی ها بهره می برند. ضمن اینکه مسئوالن بودجه در نظر گرفته شده برای هر 
دانشگاه و حمایت های خود را بر اساس این رتبه بندی لحاظ می کنند. مخصوصا اینکه در 
بحث تحصیل و استخدام، دانشجویان و یا اساتید بین المللی به طور رایج بر اساس همین 
رتبه بندی ها محل تحصیل و فعالیت خود را مشخص می کنند این شکل که دانشجویان و 

اساتید به دنبال دانشگاه هایی با رتبه دانشگاهی بهتر هستند.
وی ادامه می دهد: از جمله رتبه بندی های معتبری که در سطح جهان وجود دارد می توان 
به رتبه بندی »تایمز« در آمریکا، رتبه بندی »سایماگو« در اروپا و رتبه بندی »شانگهای« 

در چین اشاره کرد که هر سه این رتبه بندی ها پارامترهای خاص خود را دارند که بر 
همین اساس دانشگاه ها را رتبه بندی می کنند.

خود موسسات؛ اطالعات و داده های الزم برای رتبه بندی دانشگاه ها را به 
دست می آورند

به گفته معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان زنجان، 
اصوال خود موسسات؛ اطالعات و داده های الزم برای رتبه بندی دانشگاه ها را به دست 
می آورند و بر همین اساس به رتبه بندی آن ها می پردازند و لزوما اطالعاتی به عنوان 

خوداظهاری از سوی دانشگاه ها دریافت نمی کنند.
زارع نهندی با اشاره به اینکه در ایران نیز موسسه پایگاه اطالع رسانی جهان اسالم این 
رتبه بندی را برای دانشگاه های جهان اسالم و عمدتا دانشگاه های ایران انجام می دهد، 
می گوید: این پایگاه یک میزان از اطالعات الزم برای این رتبه بندی را از خود دانشگاه ها در 
یافت می کند، ولی قسمت اصلی اطالعات را خود پایگاه از طریق سایت ها و مقاالت اتخاذ 
می کنند و حتی خوداظهاری هایی که از سوی دانشگاه ها ارسال می شود نیز راستی آزمایی 

می شود.
این مسئول با اشاره به پارامترهای مورد بررسی برای رتبه بندی ها مختلف دانشگاهی 
اظهار می کند: یکی از پارامترهایی که در این زمینه در نظر گرفته می شود پژوهش 
)پژوهش هایی که در پیشرفت جهان تاثیر دارد(، جایگاه اجتماعی و نفوذ دانشگاه ها در 

جامعه علمی و سیاسی کشور و آموزش و غیره اشاره کرد.
پارامترهای کمی و کیفی پایگاه اطالع رسانی جهان اسالم در رتبه بندی 

دانشگاه ها لحاظ می شود
پایگاه  سوی  از  بررسی  مورد  پارامترهای  از  تعدادی  اینکه  به  اشاره  با  نهندی  زارع 
اطالع رسانی جهان اسالم در خصوص رتبه بندی دانشگاه ها به صورت کمی و تعدادی 
دیگر کیفی هستند، اظهارمی کند: مشخص است که در این زمینه دانشگاهی که تعداد 
اساتید و دانشجویان بیشتری را داشته باشد می تواند موفق تر عمل کند. ضمن اینکه برخی 
از پارامترهای کمی کیفیت تحقیقات و آموزش را مدنظر دارند که نسبت استاد به دانشجو 

یکی از این پارامترها است.
ضرایب رتبه بندی امسال کمی تر بودند

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان زنجان خاطرنشان 
می کند: هر سال این موسسه دانشگاه ها را رتبه بندی می کند و هر سال هم پارامترهای 
بهتری را مد نظر قرار می دهد. ضمن اینکه در رتبه بندی ۹۹، امتیازات مهرماه ۹۸ تا ۹۹ 
در نظر گرفته می شد که دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان در این زمینه رتبه 
۱۴ را به دست آورد و بین دانشگاه های جامع در مقایسه با دانشگاه تهران و شیراز و تبریز 
که وسعت زیادی دارند و به طور معمول رتبه های بهتری می گیرند با بدنه کوچک خود 
که شامل ۱۱۵ عضو هیئت علمی است توانسته است رتبه خوبی را به دست بیاورد که 
بسیار حائز اهمیت است. هر چند متصورم که اگر ضرایب کیفی تری در این رتبه بندی مد 

نظر گرفته می شد، این دانشگاه رتبه قابل قبول تری را به دست می آورد.
وی ادامه می دهد: ما سال گذشته در همین زمینه، رتبه هشتم را از آن خود کرده بودیم 
چرا که در سال گذشته معیارها و پارامترها تا میزان باالیی کیفی تر بودند و امسال رفتیم 
رتبه ۱۴ که باید اذعان کرد ما از بابت آمارها نسبت به سال قبل پیشرفت داشتیم منتهی 
مراتب پارامترها امسال یک میزان کمی تر شده اند که همین موضوع در این زمینه بی 

تاثیر نیست.
این مسئول خاطرنشان می کند: امسال بنا است که مجلس شورای اسالمی یک کمک 
هزینه ای را عالوه بر بودجه ای که در این زمینه برای دانشگاه ها در نظر گرفته می شد بر 
اساس رتبه بندی ها به دانشگاه ها اختصاص بدهد که امیدواریم که این موضوع به زودی 

زود محقق شود.
امکان تغییر سیاست ها و دستورالعمل ها وجود ندارد

این مسئول ادامه می دهد: امکان اینکه دانشگاه ها سیاست ها و دستورالعمل های خود 
را به خاطر یک رتبه بندی تغییر بدهند وجود ندارد چرا که هر دانشگاهی سیاست ها و 
برنامه هایی دارد که سال ها روی آن فکر شده است. اما می توان اذعان داشت که همواره 
دانشگاه ها، نیم نگاهی هم به این رتبه بندی ها دارند تا در سطح کشور و جهان مطرح شوند 
و به همین خاطر است که همکاری این دو دانشگاه ها می تواند بیشتر به کمک آید چنانچه 
که ما تفاهم نامه هایی را در خصوص همکاری های پژوهشی و بین المللی با هم داریم که 

این خود کمک کننده این است که رتبه هر دو دانشگاه ارتقا یابد.
بر اساس معیارهای رتبه بندی دانشگاه ها می توانند نقاط ضعف خود را نسبت به سایر 

دانشگاه ها به دست آورند
این  تاثیر  به  اشاره  با  زنجان  دانشگاه  آموزشی  معاون  زلفخانی،  حبیب اله  ادامه  در 
رتبه بندی ها در اختصاص بودجه دانشگاه ها، می گوید: بر اساس این رتبه بندی ها وزارت 
علوم بودجه در نظر گرفته برای دانشگاه ها را مدنظر قرار می دهد و از همین جهت است 
که این رتبه بندی ها برای دانشگاه ها اهمیت پیدا می کند. ضمن اینکه از دیگر مزایای این 
رتبه بندی ها می توان به این اشاره داشت که بر اساس معیارهای رتبه بندی دانشگاه ها 
می توانند نقاط ضعف خود را نسبت به سایر دانشگاه ها به دست آورند و در این زمینه 

برنامه ریزی و سیاست گذاری هایی داشته باشند.
رتبه بندی نبایستی به عنوان یک هدف 

در نظر گرفته شود
وی با اشاره به اینکه رتبه بندی نبایستی به عنوان یک هدف در نظر گرفته شود، اظهار 
می کند: این رتبه بندی در واقع ابزاری است که به دانشگاه ها نقاط ضعف و قوت خود 
را نشان می دهد تا بر اساس سیاست گذاری هایی که دارند، گوشه چشمی هم به این 
موضوع داشته باشند. معاون آموزشی دانشگاه زنجان با مقایسه رتبه این دانشگاه و دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی علوم پایه استان اظهار می کند: اگر چه روابط هر دو دانشگاه با هم دیگر 
حسنه است و هر دو دانشگاه روابط خوبی در زمینه های مختلف با هم دارند با این وجود 
می توان اذعان کرد که بخشی از انرژی دانشگاه زنجان صرف تربیت دانشجویان مقطع 

کارشناسی می شود که به لحاظ علمی خروجی چندانی ندارند.

۲ شیوه نامه مرتبط با قانون دسترسی آزاد به اطالعات پس از تایید 
رئیس  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  توسط  رئیس جمهوری، 
کمیسیون دسترسی آزاد به اطالعات برای اجرای موسسات مشمول 

قانون ابالغ شد.
به گزارش ایرنا، دبیرخانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
اطالعات  به  آزاد  دسترسی  و  انتشار  نامه  شیوه  که  کرد  اعالم 
شهرداریها و شوراهای شهر و روستا و شیوه نامه انتشار و دسترسی 
قانون و تسهیل  با هدف تصریح مفاد  آزاد به اطالعات قراردادها 
فرایند ارائه اطالعات به شهروندان و تدقیق پاسخگویی به درخواست 
های مردمی در موسسات مشمول، تهیه و تدوین ابالغ شده است. 

با گذشت چهار سال از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد، هم 
اکنون نزدیک به هزار و ۷۰۰ دستگاه و موسسه مشمول قانون برای 
 www.IranfoIa.Ir سامانه  به  مردم  درخواستی  اطالعات  ارایه 
پیوسته اند. بررسی وضعیت فعالیت دستگاه های فعال در سامانه 
و  اسالمی شهر  و ۵۶ شورای  پیوستن ۷۹۴ شهرداری  از  حاکی 
اتصال و هم پاسخگویی  به لحاظ  اگرچه  به سامانه است.  روستا 
ضعیف هستند. بررسی محتـوایی درخواسـت هـای شـهروندان 
از مؤسـسات عمـومی در این سامانه حاکی از تمرکز درخواست 
اطالعات  و  آمارها  شفافیت  جمله  از  اقتصادی  شفافیت  بر  ها 
کمی، دسترسی به فـیش هـای حقـوقی مقامـات و مـسئوالن، 

قراردادهای مناقصه و مزایده و سایر انواع قراردادهای دولتی است که 
نشان می دهد از مهمترین دغدغه شهروندان بوده است.

توضیح  ضمن  قراردادها  اطالعات  به  دسترسی  نحوه  نامه  شیوه 
انواع قراردادهای مشمول قانون برای انتشار عمومی و درخواست 
فردی اطالعات با لحاظ ضرورت رعایت توافقات و حقوق خصوصی 
اشخاص، نسبت به انتشار و افشای مفاد آنها راهنمایی الزم را صورت 
می دهد. شیوه نامه دیگر با موضوع دسترسی به اطالعات شهرداری 
و شوراهای اسالمی شهر و روستا به چگونگی دسترسی مردم به 
اطالعات موجود و نیز نحوه انتشار اطالعات الزم برای مردم از سوی 
این موسسات را تبیین و شفاف می کند. در واقع با ابالغ این دو 
شیوه نامه بخش قابل توجهی از ابهامات در چگونگی اجرا و ارایه 
اطالعات موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات رفع شده 
است و مردم با استفاده از آنها می توانند مطالبه بهتری از موسسات 

مشمول قانون داشته باشند.
با ابالغ دوشیوه نامه اخیر، در مجموع از سال ۹۶ تاکنون ۱۱ شیوه 
نامه موضوعی برای اجرای دقیق تر مفاد قانون و دسترسی سریعتر 
مردم به اطالعات موسسات مشمول توسط کمیسیون تصویب و 

ابالغ شده است.
به گزارش ایرنا، مردم می توانند با مراجعه به سامانه ملی انتشار و 
دسترسی آزاد به اطالعات به نشانی www.IranfoIa.Ir پس از 

ثبت نام و دریافت نام کاربری از هزار و ۶۳۵ دستگاه و سازمان فعال 
در سامانه درخواست اطالعات نمایند. گزارش عملکرد دستگاه ها 
)فهرست سازمان های فعال، تعداد اسناد منتشر شده به تفکیک، 
مشاهده درخواست های مردم، قانون، آیین نامه های اجرایی و شیوه 

نامه ها و...( در سامانه مذکور برای عموم مردم قابل مشاهده است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در ایران در سال ۱۳۸۷ 
به تصویب مجلس شورای اسالمی   و در سال ۱۳۸۸ به  تأیید نهایی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام   رسید؛ اما تدوین آیین نامه اجرایی و 

ابالغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید. 
راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات که در تیرماه 
۱۳۹۶ صورت گرفت گام بزرگی در مسیر اجرای این  قانون مترقی 
محسوب می شود؛ سامانه ای که بنابر اعالم کمیسیون مربوط، مردم 
می توانند با مراجعه و ثبت نام در آن،  درخواست های خود را برای 
ظرف  اند  موظف  دستگاه ها  قانون،  طبق  و  کنند  ثبت  اطالعات 
سوال  کاربری  در حساب  را  پاسخ  درخواست ها  روز  حداکثر ۱۰ 

کننده درج کنند.
با اینکه مطابق بند )ح( از ماده )۱( آیین نامه اجرایی قانون انتشار و 
دسترسی آزاد به اطالعات، همه مؤسسات  عمومی شامل »سازمان 
ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه 
کشوری،  خدمات  قانون  مدیریت   )۵( ماده  موضوع  اجرایی  های 

نهادهای انقالبی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، 
شرکت ها، سازمان ها،  نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی 
که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند با رعایت تبصره ذیل 
ماده )۱۰(  قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام 
یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در 
 مجموعه قوانین جمهوری اسالمی ایران آمده است«، به موجب ماده 
)۵( قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات »مکلفند  اطالعات 
موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در 
دسترسی مردم قرار دهند« اما گویا روند عمل به این  الزامات مصرح، 
در برخی نهادهای زیرمجموعه قوای سه گانه به کندی بسیار صورت 
گرفته است و این در حالی است که از  تیرماه ۹۶ سامانه ای از سوی 
دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، طراحی و 
در دسترس عموم قرار داده  شده است که روند ارائه درخواست ها و 

پاسخگویی را برای مردم و دستگاه ها بسیار آسان کرده است.  
به استناد آیین نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، 
هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می تواند  درخواست خود برای 
دسترسی به اطالعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک 
حقیقی با ثبت نام در سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت 
الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد  اطالع رسانِی مؤسسه 

درخواست شونده، تسلیم کند. 

معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از اصالح فرایند دسترسی اسناد کشور پس از 
۵۰ سال خبر داد و گفت: با این امر، دسترسی به چهارمیلیون و ۲۰۰ هزار پرونده به صورت داده و 
فراداده آزاد و برای مردم قابل استفاده شد. به گزارش ایرنا از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، خسرو 
طالب زاده در تشریح عملکرد معاونت اسناد در سال ۹۹ عنوان کرد: سازمان اسناد و آرشیو ملی سابقه 
۵۰ ساله دارد که ۳۰ سال آن یعنی تا سال ۱۳۸۲ در قالب سازمان اسناد سپری و از سال ۱۳۸۲ 
با کتابخانه ملی ادغام شد و در قالب معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه یافت. 
وی افزود: بر این اساس، ۵۰ سال پیشینه سازمان اسناد می طلبید که در ساختار، فرایند و اهداف آن 
تجدیدنظر شود. به همین منظور سال گذشته با بررسی، گفت وگو، مشورت با صاحب نظران و مدیران 
گذشته، این برنامه ریزی به منظور اصالحات در فرایندها و ساختار صورت پذیرفت تا بتوان با اجرای 
راهکارهای جدید و راهبرد نوین، ایده جدیدی در فعالیت های معاونت شکل گیرد. طالب زاده تصریح 

کرد: نکته قابل توجه این است که میان ورودی و خروجی اسنادی معاونت تناسب و توازنی وجود 
نداشت، یعنی حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار پروند اسنادی طی ۵۰ سال جمع آوری شده بود که 
فقط حدود ۸۰۰ هزار پرونده اسنادی قابل دسترسی بود و پرونده های دیگر که حدود سه میلیون و 
۴۰۰ هزار پرونده بود قابل دسترسی نبوده است. در این زمینه اصالحاتی در فرایندها انجام گرفت تا 
این دسترسی ها برای همه افراد با رعایت مقررات و طبقه بندی اسناد میسر شود و مخاطبان و ذی نفعان 
بتوانند از بیشتر اسناد موجود در سازمان بهره برداری کنند. برای این منظور در فرایندها بازنگری صورت 
پذیرفت و سطح ارائه خدمات از برگ و پرونده به برگ، پرونده، ردیف و مجموعه گسترش داده شد. 
یعنی از این پس چهار نوع خدمت به مردم، محققان و پژوهشگران ارائه می شود. البته برخی اسناد به 
دلیل محدودیت های قانونی همچنان غیرقابل دسترس است. طالب زاده تصریح کرد: نکته بعدی در 
این اصالحات این بود که مخاطبان معاونت اسناد در خالل ۵۰ سال گذشته بیشتر مورخان و سند 

پژوهان بودند که البته نتایج مفیدی در برداشته، این در حالی است که یک درصد اسناد از تمامی 
اسناد به اسناد ارزشمند و تاریخی اختصاص دارد و ۹۹ درصد اسناد، اسناد مربوط به نهادهای اجرایی 
و دولتی و حکومتی مدیریت کشور است، به عبارتی، اگر می گوییم آرشیو ملی یا حافظه ملی، بخش 
قابل توجه آن یعنی حدود ۹۹ درصد این حافظه ملی، مربوط به تجربه زیسته و دانش ضمنی مدیریت 

و برنامه ریزی کشور است.
راه اندازی »شبکه اسناد مدیریت« )شام(

وی ادامه داد: همانگونه که به طور طبیعی هر مدیری از آرشیو اداره و سازمان خود در فرایند تصمیم 
سازی و برنامه ریزی استفاده می کند، در یک مقیاس بزرگتر، اسناد آرشیو ملی باید چنین کارکردی 
داشته باشد تا تمامی مدیران کشور بتوانند از آرشیو ملی در فرایندهای تصمیم سازی، برنامه سازی 
و تعیین راهبرد استفاده کنند. آرشیو ملی باید پشتیبان نظام تصمیم سازی و برنامه ریزی کشور باشد.

دوشنبه   ۲۳   فروردین   ۱۴۰۰   *   سال بیستم   *   شماره ۱۹۰۷ ] فرهنگ و هنر   [۴

مدیر آموزش وپرورش شهرستان ابهر:

شناسایی و مقابله با آسیب های اجتماعی 
پژوهش محور باشد

جشنواره رمضان استان زنجان مجازی برگزار می شود

فصل سوم مستند مادران آفتاب تولید می شود

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان زنجان:

برنامه مساجد زنجان در ماه رمضان متناسب
 با شرایط شیوع کرونا خواهد بود

اجتماعی،  با آسیب های  مقابله  و  باید در شناسایی  ابهر گفت:  آموزش وپرورش شهرستان  ایسنا/ مدیر 
پژوهش محور بود.

میزبانی  به  اجتماعی  و  روانی  فوریت های  کارگاه  نشست  برگزاری  به  اشاره  با  شریفی  محمدحسین 
آموزش وپرورش ابهر، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت سایر سازمان ها و ارگان ها و ایجاد وحدت رویه در 
برخورد با آسیب های اجتماعی از ضروریات است، زیرا مهارت ارتباط موثر و مهارت زندگی از موارد ویژه و 

مهمی است که باید به نوجوانان آموزش داده شود.
وی با تاکید بر اینکه باید در شناسایی آسیب های اجتماعی پژوهش محور باشیم، تصریح کرد: شناسایی و 
غربال گری دانش آموزان و خانواده هایی که درگیر آسیب های اجتماعی هستند، به خصوص در مراحل اولیه 

بروز مشکل، کمک های موثری در راستای بهبود شرایط خواهد داشت.
شریفی، حضور مشاوران حرفه ای و دلسوز در مدارس، مداخله به روش های علمی در زمان بروز مشکالت 
و آموزش والدین را از راهکارهای مدیریت آسیب های اجتماعی عنوان کرد و گفت: مهارت ارتباط موثر و 
مهارت زندگی و مدیریت فضای مجازی به عنوان فضایی که نوجوانان حضور فعالی در آن دارند، از موارد مهم 
و ضروری است. این مسئول، تغییرات فرهنگی، صنعتی و فناوری را زمینه ساز برخی چالش ها به خصوص 
در میان نوجوانان عنوان کرد و افزود: مقطع نوجوانی حساسیت فراوانی دارد، به همین جهت معرفی الگوی 

مناسب به نوجوانان در شکل گیری شخصیت آن ها تاثیر فراوانی دارد.
مدیر آموزش وپرورش شهرستان ابهر، با بیان اینکه در شرایط کرونایی فعلی که دانش آموزان مجبور به فعالیت 
در فضای مجازی هستند، الزم است والدین همکاری و مشارکت خوبی با مدارس داشته باشند، خاطرنشان 
کرد: والدین باید سواد رسانه ای خود را تقویت کنند تا بتوانند با برقراری ارتباط خوب با دانش آموزان، فرزندان 

را در فضای مجازی تنها نگذارند.

ایسنا/ رئیس واحد قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان گفت: جشنواره فرهنگی و 
هنری رمضان به صورت مجازی در استان برگزار خواهد شد.

ابراهیم قاسمی در رابطه با جشنواره فرهنگی و هنری رمضان، اظهار کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
رعایت پروتکل های بهداشتی، ششمین دوره جشنواره رمضان در سال جاری به  صورت مجازی طی ماه مبارک 

رمضان برگزار خواهد شد.
وی افزود: جشنواره فرهنگی و هنری رمضان از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده و تا ۲۸ رمضان با 
موضوعاتی مانند مشارکت جمعی در راستای فاصله گذاری اجتماعی، ترویج فرهنگ در خانه ماندن، تقدیر از 

کادر پزشکی درمانی و خدماتی، خاطرات ماه رمضان، رزمایش همدلی مهربانی برگزار خواهد شد.
این مسئول در رابطه با اهداف برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری رمضان، تصریح کرد: ماه رمضان ماه 
خودسازی است و با برگزاری جشنواره رمضان سعی داریم با استفاده از ظرفیت و پتانسیل هنری و ادبی 

استان و هنرمندان برنامه ای در رابطه با قرآن و ماه مبارک رمضان در استان برگزار کنیم.
قاسمی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه قرآنی با رویکردی فرهنگی و هنری، نشست های تخصصی، محافل 
قرآنی، کارگاه های تدبر در قرآن کریم، مسابقات قرآنی و نهج البالغه، شب های شعر در شب های ماه رمضان و 

تقدیر از چهره های برتر قرآنی استان، بخشی از برنامه های جشنواره فرهنگی و هنری رمضان است.
وی خاطرنشان کرد: جشنواره رمضان برای همه سنین و در کل استان به  صورت مجازی برگزار می شود، 
البته یک بخش برای کودکان و نوجوانان نیز در نظر گرفته  شده  است که با ارسال نقاشی و ... می توانند در 

آن شرکت کنند.

ایرنا - رییس حوزه هنری زنجان استان زنجان گفت: فصل سوم مستند "مادران آفتاب" همزمان با هفته 
هنر انقالب اسالمی سال جاری و در ادامه مجموعه ۱۳ قسمتی سال های گذشته تولید و عالوه بر آن نیز 
برنامه های مختلفی برگزار می شود. امیر نعمتی افزود: طبق برنامه ریزی انجام گرفته برنامه های حوزه  هنری 
استان در هفته هنر انقالب  اسالمی، به دلیل شیوع موج چهارم کرونا و لزوم رعایت تمام محدودیت های 
بهداشتی با رویکرد مجازی برگزار می شود. وی اضافه کرد: بر این اساس حوزه هنری انقالب اسالمی استان 
طبق سنوات گذشته برگزاری برنامه های متنوع و متعدد فرهنگی هنری را در راستای گرامیداشت سالروز 
شهادت سید شهیدان اهل قلم شهید مرتضی آوینی بصورت حضوری برنامه ریزی کرده بود که امسال نیز با 
توجه به شرایط به وجود آمده و قرار گرفتن استان در وضعیت قرمز و رعایت محدودیت های الزم  به ویژه 
ممنوعیت برگزاری برنامه های تجمعی، بستر برگزاری برنامه های این ایام را به بستر فضای مجازی انتقال داد.

این مسوول ادامه داد: مجموعه حوزه هنری زنجان با تأکید بر فراهم نمودن زمینه رشد و شکوفایی و نیز 
گسترش هنر مبتنی بر تعهد و معرفت ارزش های اسالمی و انقالبی عمده برنامه های امسال را تولید محور بر 

پایه آثار فاخر و متعهد برنامه ریزی کرده است.

ایرنا- مدیرکل تبلیغات اسالمی استان زنجان با بیان اینکه برنامه های مساجد این استان در ماه مبارک 
رمضان متناسب با شرایط جامعه خواهد بود، گفت: باید منتظر فروکش کردن آمار مبتالیان باشیم تا شاید 

نیمه دوم ماه رمضان و شب های قدر برنامه هایی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار کنیم.
حجت االسالم سعید احمدی روز یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های دینی 
به ظرفیت فضای رسانه ای استان اشاره کرد و افزود: از ۲ ابزار رسانه و تبلیغات محیطی در ماه مبارک رمضان 
برای ارائه محتواها بهره خواهیم برد. وی اظهار داشت: بی شک حال معنوی ماه مبارک رمضان و انتقال 
معارف دینی در فضای واقعی بیشتر از فضای مجازی قابل لمس و بهره برداری است اما در شرایط کنونی که 

حفظ سالمت جسمی مومنین امری مهم است باید از این ابزار قوی بیشترین استفاده را بکنیم.
حجت االسالم احمدی گفت: ماه مبارک رمضان ماه بندگی و دلدادگی ملت مومن و حقیقت جوی ایران 
فرصتی برای پاالیش نفس از رذایل است؛ توجه به این ماه مبارک و اعمال وارده آن بر هر مرد و زن مومنی 
واجب است. وی ادامه داد: انتظار می رود ستاد ملی کرونا در تصمیمات خود مبنی بر تعطیلی و فعالیت حوزه 
های مختلف از جمله اماکن فرهنگی و هنری، ورزشی، علمی و اقتصادی با درایت و نظر کارشناسی شده 
پیش برود. حجت االسالم سعید احمدی با بیان اینکه عاشقان اباعبداهلل حسین )ع( در ماه محرم و صفر ثابت 
کردند عزاداری و برقراری عزا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیر است افزود: طبق آمار رسمی 
ستاد ملی کرونا پس از ایام عزاداری بیشترین موارد رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط هیات های مذهبی و 

مساجد بوده و کمترین آمار مبتالیان را داشته است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان زنجان با اشاره به لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای مهار کرونا 
در کشور گفت: مهار کرونا منوط به رعایت همه مردم و وحدت عملی نسبت به مواجهه عموم با این ویروس 

منحوس است.

صدای زنجان رتبه بندی دانشگاه های استان را بررسی می کند؛

دانشگاه های زنجان در دسته دوم

از سوی وزیر فرهنگ صورت گرفت؛

ابالغ ۲ شیوه نامه دسترسی آزاد به اطالعات

فرایند دسترسی به اسناد کشور پس از ۵۰ سال اصالح شد

روز��
خبر
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افزایش ۲۵ درصدی قیمت کتاب های درسی
 نسبت به سال گذشته

رییس سازمان امور دانشجویان:

 ارایه خدمات به دانشجویان خوابگاهی با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی

تامین نیاز کشور به مبدل ها و ماشین های الکتریکی 
توسط شرکت دانش بنیان

ایسنا/ معاون پشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان در رابطه با نحوه و زمان ثبت نام کتب های 
درسی دانش آموزان توضیح داد.

حسین حسنلو با اشاره به »فرآیند ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۰ - 
۱۴۰۱«، اظهار کرد: طبق هماهنگی های صورت گرفته ثبت سفارش کتاب های درسی برای همه پایه های 

تحصیلی و رشته ها از امروز )۲۲ فرودین ماه( و پایه های اول، هفتم و دهم نیز از ۶ تیرماه آغاز می شود.
وی افزود: بر این اساس، دانش آموزان پایه های تحصیلی دوم تا ششم، هشتم و نهم، یازدهم و دوازدهم، از 
۲۲ فروردین ماه تا ۲۲ خردادماه و پایه های اول، هفتم و دهم نیز از ۶ تیرماه تا ۱۶ شهریورماه فرصت ثبت 

سفارش دارند.
یا   irtextbook.ir اینترنتی  پایگاه  طریق   از  تنها  کتاب ها  سفارش  ثبت  داد:  ادامه  مسئول  این 
irtextbook.com انجام و فرآیند توزیع کتاب های درسی نیز از ۲۲ اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد، 
امکان ثبت نام با کد ملی و اطالعات شناسنامه ای دانش آموز به فرض قبولی در همان پایه تحصیلی فعلی 

فراهم و پرداخت ها نیز به  صورت اینترنتی است.
معاون پشتیبانی اداره کل آموزش وپروش استان زنجان در رابطه با ثبت نام دانش آموزانی که مقطع تحصیلی 
آنان تغییر کرده و یا به مدرسه دیگری منتقل شدند، تصریح کرد: خانواده هایی که فرزندشان از مدرسه ای 
به مدرسه دیگر منتقل  شده و یا تغییر رشته داده است، می توانند از ۱۲ تیرماه اطالعات خود را ویرایش و 

اصالح کنند.
حسنلو یادآور شد: بر اساس اعالم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارتخانه، میانگین قیمت کتاب ها 
نسبت به سال قبل در پایه های مختلف ۲۵ درصد افزایش داشته، به طوری که برای پایه های تحصیلی 
ابتدایی، بیشترین قیمت ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان، در پایه های هفتم تا نهم ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان و در پایه های 
دهم تا دوازدهم در رشته ریاضی مبلغ ۸۸ هزار و ۷۰۰ تومان و در رشته علوم تجربی ۸۴ هزار و ۲۰۰ تومان 
خواهد بود، البته طبق روند سنوات قبل، برای دانش آموزان مناطق محروم و کمتر برخوردار کتاب ها به  صورت 

رایگان و یا نیم بها ارسال خواهد شد.

ایرنا- رییس سازمان امور دانشجویان گفت: ارایه خدمات خوابگاه به دانشجویان در خوابگاه ها به تشخیص 
دانشگاه ها و با رعایت کامل تر پروتکل های بهداشتی از جمله افزایش فاصله گذاری اجتماعی صورت می 

گیرد.
مجتبی صدیقی با تشریح نحوه اسکان دانشجویان در خوابگاه ها در شرایط قرمز کرونایی افزود: دانشگاه ها 
در شرایط حاد شیوع ویروس کرونا، از تجربه یک سال اخیر برای اسکان دانشجویان در خوابگاه ها در حد 

اضطرار و ضرورت استفاده می کنند.
وی ادامه داد: البته این اسکان برای دانشجویان دارای پروژه به ویژه تحصیالت تکمیلی است که پروژه های 

تجربی داشته و نمونه های آنها در آزمایشگاه ها و مزرعه ها نیاز به مراقبت دارد.
رییس سازمان امور دانشجویان گفت: ارایه خدمات به این دانشجویان به تشخیص دانشگاه ها با رعایت کامل 
تر پروتکل های بهداشتی از جمله افزایش فاصله گذاری اجتماعی صورت می گیرد، اما امکان ارائه دروس 

عملی تا زمانی که شرایط قرمز است، وجود ندارد. 
معاون وزیر علوم با اشاره به حضور تعداد معدودی دانشجوی اسکان یافته در خوابگاه از سال ۹۹ اظهار داشت: 

دانشگاه ها وضعیت این دانشجویان را از نظر اضطرار و ضرورت برای حضور در خوابگاه بررسی می کنند.
مشابه  نیز  دانشجویان  این  کرد:  خاطرنشان  ها،  خوابگاه  در  خارجی  دانشجویان  اسکان  درباره  صدیقی 
دانشجویان داخل در صورت ضرورت حضور در داخل کشور، با فاصله گذاری اجتماعی این دوره را در 

خوابگاه سپری می کنند.
رییس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: وقتی دوره بیماری قرمز باشد، شرایط در دانشگاه ها کاماًل ویژه 

می شود و روال قبلی که در حالت آبی و زرد وجود داشت، اعمال نمی شود.
محدودیت های کرونایی ۱۰ روزه از روز شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ بر اساس رنگ بندی شهرها اعمال می شود 
و بدین ترتیب در شهرهای با وضعیت قرمز فقط مشاغل گروه یک می توانند فعالیت کنند و کارکنان اداره ها 

و سازمان ها باید با ۵۰ درصد نیرو فعال باشند.

ایرنا- یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه تولید محصوالت ماشین های الکتریکی و قطعات مکانیکی 
نیاز صنعت کشور به این تجهیزات را تامین کرده تا صنعت از واردات بی نیاز شود.

به گزارش روز یکشنبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ژنراتورها بخش جدایی ناپذیر از صنعت 
نیروگاهی کشور است و تولید این قطعات نیازمند گرد هم آمدن مجموعه ای متخصص با دانش فنی باال 
است. یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه تولید محصوالت ماشین های الکتریکی و تمامی قطعات 

مکانیکی نیاز صنعت کشور به این تجهیزات را تامین کرده است.
محمد علی طاهری پور مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به ارائه خدمات فنی، مهندسی و 
ساخت ماشین های الکتریکی گفت: این شرکت دانش بنیان با بهره گیری از توانمندی ۲۵۰ نیروی انسانی 
متخصص، توانسته است نیاز صنایع کشور را با محصوالت ساخت داخل و بدون وابستگی به نمونه وارداتی 

برطرف کند.
این فعال فناور با اشاره به ساخت موتورهای سانتریفیوژ، انواع موتورهای ولتاژ ثابت و ژنراتورهای نیروگاهی 
در این مجموعه دانش بنیان افزود: این مجموعه تا کنون با بخش قابل توجهی از صنایع کشور از نیروگاهی 
و پاالیشگاهی و پتروشیمی همکاری داشته است؛ به طوری که نیازهای بیش از ۶۱۰ کارفرما در داخل 

کشور با تولیدات این شرکت دانش بنیان تامین شده است.
طاهری پور از انجام تمامی فرآیند تولید از طراحی تا ساخت ادامه داد: فرآیند طراحی، تولید و ساخت 
و همچنین  الکتریکی  موتورهای  و  روتورها  ژنراتورها،  الکتریکی،  موتورهای  تولیدات  و  قطعات  تمام 

ژنراتورهای نیروگاهی توسط فناوران این شرکت و در داخل کشور انجام می شود.
این فعال فناور، تولید موتورهای جریان مستقیم تا ظرفیت ۶هزار اسب بخار را یکی از توانمندی های 
فناورانه توربوژنراتور عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از تولیدات شرکت توربوژنراتور، ساخت موتورهای 
جریان متناوب است که با استفاده از فشار قوی با سطح ولتاژ ۱۰ هزار ولت تا توان پنج و نیم مگاوات 
و به صورت ویژه فشار ضعیف تا ۱۵۰۰ کیلووات، ترانسفورماتور و مگنت در این واحد دانش بنیان تولید 

می شود.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان افزود: در این واحد صنعتی ۵ هزار قطعه از کوچکترین تا بزرگترین 

قطعات مورد نیاز در ساخت ماشین های الکتریکی و ژنراتورها تولید می شود.
به گفته طاهری پور، عالوه بر صادرات بیش از ۳۴۰ دستگاه سانتریفیوژ ساخت این واحد و نیز دیگر 
خدمات به کشورهای آسیای میانه به ارزش بیش از ۱۲ میلیون دالر از توانمندی های این شرکت 

دانش بنیان است.
این فعال فناور بیان کرد: از دیگر توانمندی های این شرکت دانش بنیان، تغییر در طراحی الکتریکی و 
مکانیکی اجزای مختلف الکتروموتور مانند ولتاژ تغذیه، نوع خنک کنندگی، دور حرکت خروجی، درجه 
حفاظت با هدف افزایش کارایی و تغییر در مشخصات خروجی، جزو خدماتی است که در این شرکت 

دانش بنیان ارائه می شود.

پرورش  و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون 
شهر تهران گفت: ارزشیابی در شرایط آموزش 
نیمه حضوری یا غیرحضوری از گزاره »ارزشیابی 
یادگیری«  برای  »ارزشیابی  به  یادگیری«  از 
تغییر ماهیت داده و این نوع ارزشیابی تقویت 

شده است.
آموزش  درباره  دّری  پانته آ  ایرنا،  گزارش  به 
شیوع  شرایط  در  دانش آموزان  ارزشیابی  و 
شرایط،  این  به  توجه  با  اظهارداشت:  کرونا  
نیمه حضوری  صورت  به  دانش آموزان  آموزش 
نوع  این  در  و  می شود  انجام  غیرحضوری  یا 
آموزش، ارزشیابی بیشتر فرایندی و عملکردی 
یادگیری«  از  »ارزشیابی  گزاره  از  یعنی  است 
ماهیت  تغییر  یادگیری«  برای  »ارزشیابی  به 

می دهد.
میزان  از  معلمان  شرایط،  این  در  گفت:  وی 
بهبود،  و  یادگیری  در  دانش آموزان  مشارکت 
آنان  تحصیلی  پیشرفت  فرایند  ترمیم  و  ارتقا 
و  انواع روش های پرسش  با مستنداتی که در 
پاسخ، ارائه پروژه، حل تمرین، خالصه نویسی، 
فایل های  تهیه  همتایان،  ارزشیابی  و  آموزش 
متنوع و روش هایی که در دستورالعمل ها به آنها 

اشاره شده، تدوین می کنند.
مدرسه  هر  در  ارزشیابی  روند  افزود:  دّری 
متناسب با شرایط، امکانات و نیاز دانش آموزان 
معلمان  هم  اول  نیمسال  در  و  می شود  انجام 
در چه  باید  که  دریافتند  ارزشیابی ها  براساس 

حوزه هایی مداخله موثر کنند.
پرورش  و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون 
شهر تهران بیان کرد: آزمون دانش آموزان همه 
پایه های دوره متوسطه در دی ماه ۱۳۹۹ به جز 
غیرحضوری  نهم  و  دوازدهم  پایه  بزرگساالن 
در خردادماه ۱۴۰۰  سال  پایانی  آزمون  و  بود 
متناسب با مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
و  آموزش  وزارت  ابالغی  دستورالعمل های  و 

پرورش تصمیم گیری خواهد شد.
آموزش دانش آموزان در شرایط کرونا

دّری درباره آموزش دانش آموزان در شرایط شیوع 
کرونا اظهارداشت: سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 
در ۱۵ شهریور آغاز شد، در شرایطی که در شهر 
تهران، با توجه به وضعیت کرونا، دانش آموزان 
در  داوطلبانه  اول  ماهه  یک  در  می توانستند 
ابتدا  همان  در  باشند،  داشته  حضور  مدارس 
که  راهبردهایی  و  استراتژی ها  تا  شد  تالش 
وزارت آموزش و پرورش در شرایط شیوع کرونا 
اتخاذ می کند، با ماموریت هایی که دارد و تاکید 
بر حفظ سالمتی و آرامش خاطر دانش آموزان و 

خانواده ها متناسب باشد.
وی گفت: در این راستا، مدیران مدارس برنامه 
همراه  به  را  مصوب  درسی  و  مدرسه  هفتگی 
گونه ای  به  برنامه   فوق  و  مکمل  برنامه های 
برنامه ریزی کردند که اگر شرایط از حالت زرد به 
نارنجی یا قرمز تغییر پیدا کرد، فرایند یادگیری 

یاددهی متوقف نشود و استمرار داشته باشد.
پرورش  و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون 
است  تعطیل  وقتی مدرسه  افزود:  تهران  شهر 
و اجتماع یادگیری حضوری در فضای کالبدی 
را  راهبردش  باید  مدرسه  نمی افتد،  اتفاق  آن 
تغییر دهد و به عبارت دیگر بازطراحی آموزشی 
صورت گرفت و در این روند مدارس با اختیاراتی 
که شورای عالی آموزش و پرورش به آنها داده 
بود، یک گام مدرسه محوری را پیش بردند و از 

آن ظرفیت بیشتر بهره مند شدند.
وی با اشاره به تدوین طرح درس جدید مبتنی 
بر آموزش های نیمه حضوری و غیرحضوری بیان 

کرد: براساس این طرح درس، مولفه هایی مانند 
ارائه،  غیاب،  و  حضور  مقدمه،  تدریس،  روش 

زمان آموزش و ارزشیابی بازتعریف شد.
متوسطه  دوره  معلمان  سپس  گفت:  دّری 
مطابق  را  مناسبی  محتوای  تا  کردند  تالش 
هنر  و  تجربیات  از  بهره مندی  با  درس  طرح 
کاربرد  تکنولوژی؛  و  معلمی)پداگوژی(  فن  و 
کسب  که  مهارت هایی  یا  فناوری  هوشمندانه 
قالب بسته های  تولید کرده و در  بودند،  کرده 
چندرسانه ای همچون فایل های صوتی، متنی، 
فیلم، پاورپوینت و اسالید در اختیار دانش آموزان 

قرار بدهند.
پرورش  و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون 
شهر تهران اظهارداشت: در این روند، بسیاری 
از معلمان از امکانات و اینترنت شخصی برای 
استفاده  محتوا  تولید  و  دانش آموزان  آموزش 
کردند و بعضی از مدارس کالس های درس را 
مجهز و تبدیل به یک استودیوی ساده کردند 
و امکانات الزم را برای تولید محتوا در اختیار 
برای  ارزشمندی  قرار دادند که گامی  معلمان 
کاربرد هوشمندانه از فناوری و تولید محتوای 

چندرسانه ای بود.
فروردین  پرورش  و  آموزش  وزارت  گفت:  وی 
سال گذشته از شبکه آموزش دانش آموزی)شاد( 
به عنوان اصلی ترین پلتفرم و بستر تعاملی برای 
فرایند یادگیری یاددهی رونمایی کرد و مدارس 
متناسب با شرایط و ظرفیت های خود توانستند 
از پیام رسان های ایمن یا برنامه های تعاملی دیگر 

هم استفاده کنند.
دّری افزود: خانواده ها در این روند نیازمند یک 
توجیه و همراهی بودند که مدارس تالش کردند 
با بهره مندی از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان و 
آموزش خانواده، نقش آن را در همراهی برای 

آموزش غیرحضوری بیشتر ترمیم کنند.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه مدیریت جریان 
پرورش  و  آموزش  وزارت  توسط  یادگیری 
راه  نقشه  سامانه  این  اساس  بر  اظهارداشت: 
وضعیت  و  امکانات  و  دانش آموز  هر  یادگیری 
هوشمند،  همراه  تلفن  به  او  دسترسی  میزان 
اینترنت، تلویزیون و شبکه شاد توسط مدارس 
مشخص و ثبت شد که در شهر تهران درصد 
ابزار  هیچ  به  که  بودند  دانش آموزانی  از  کمی 

آموزشی دسترسی نداشته باشند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر 
ثبت شده  اطالعات  براساس  کرد:  بیان  تهران 
دانش آموزانی  اگر  یادگیری،  اطلس  سامانه  در 
بودند، مدارس  از آموزش های مجازی  بازمانده 
درسنامه،  جزوه،  شامل  آموزشی  بسته های 
لوح های فشرده و پرینت بسیاری از آموزش های 
مجازی در مدارس و گروه های آموزشی مناطق 
را تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار دادند و 

تالش شد هیچ دانش آموزی به دلیل نداشتن 
جریان  از  هوشمند،  همراه  تلفن  و  اینترنت 

یادگیری محروم نباشد.
دّری افزود: بسیاری از مدارس برای دسترسی 
طرح  در  آموزشی،  امکانات  به  دانش آموزان 
»خواهرخواندگی« سایر مدارس کم برخوردار را 
با  پیشران  مدارس  و  دادند  قرار  پوشش  تحت 
تنها دانش آموزان  نه  البرز  محوریت دبیرستان 
از  دانش آموز  هزار  چندین  بلکه  تهران  شهر 
استان های محروم کشور را تحت پوشش قرار 

می دهند.
وی اظهارداشت: عالوه بر این آموزش و پرورش 
شهر تهران چند استودیوی مجهز را ایجاد کرد 
تا به صورت حرفه ای و با استفاده از تکنولوژی 
جدید بتوان محتوای آموزشی خوبی را در اختیار 

دانش آموزان قرار داد.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر 
تهران با اشاره به نقش مهم این نهاد در اجرای 
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از رسانه ملی به 
دلیل مجاورت گفت: در دوره های متوسطه اول و 
دوم و فنی و حرفه ای و کاردانش، هزاران ساعت 
برنامه ضبط و اجرا شده است، بیش از ۸۰ درصد 
و ۹۵درصد  متوسطه  دوم  و  اول  دوره  دبیران 
هنرآموزان برنامه های مدرسه تلویزیونی ایران و 

رادیو از همکاران شهر تهران هستند.
و  عملی  دروس  آموزش  برای  افزود:  دّری 
ایران،  تلویزیونی  مدرسه  برنامه  در  کارگاهی 
و  حرفه ای  و  فنی  هنرآموزان  و  دانش آموزان 
با  و  به صورت محدود  استادکاران  کاردانش و 
رعایت پروتکل های بهداشتی در کارگاه حضور 
دروس  برای  آموزشی  ۴۷برنامه  و  کرده  پیدا 
عملی و کارگاهی هنرستان ها در مدارس شهر 
تهران تولید و ضبط شده است و از تلویزیون 

پخش می شود.
وی بیان کرد: با توجه به بهبود وضعیت کرونا 
در بهمن ماه با موافقت ستاد مقابله با کرونا و 
دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش، آموزش 
و ارزشیابی حضوری دروس شایستگی های فنی 
کارگاهی  و  عملی  و  مهارتی  استانداردهای  و 
با  کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی  دانش آموزان 
هنرستان ها  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
به  می توانستند  دانش آموزان  و  شد  امکانپذیر 
پیدا  حضور  هنرستان ها  در  اختیاری  صورت 

کنند و آموزش ها را در موقعیت تجربه کنند.
هدایت تحصیلی

پرورش  و  آموزش  متوسطه  آموزش  معاون 
تحصیلی  هدایت  چگونگی  درباره  تهران  شهر 
دانش آموزان پایه نهم اظهارداشت: فرایند هدایت 
تحصیلی، آزمون های مشاوره ای توانایی و رغبت 
از سال های گذشته از طریق سامانه »همگام« 
به صورت مجازی و غیرحضوری انجام می شد 

و سال گذشته این روند با پوشش بسیار خوبی 
انجام شد.

دّری گفت: با توجه به تجربیات سال های گذشته 
در بهره مندی از فضای مجازی و تاثیر نمرات 
خردادماه دانش آموزان پایه نهم با ضریب سه در 
هدایت تحصیلی، به موازات آن، دروس هدف در 
این پایه تحصیلی بیشتر مورد تاکید مدارس و 

خانواده ها قرار می گیرد.
وی افزود: با توجه به تعطیلی مدارس و برای 
با رشته های  آشنایی دانش آموزان و خانواده ها 
برگزاری  آنها، ضمن  شغلی  آینده  و  تحصیلی 
برای  و کلیپ هایی  بروشورها  تورهای مجازی، 
معرفی رشته های تحصیلی به خصوص ادبیات 
و علوم انسانی، علوم و معارف اسالمی و فنی 
هنرستان ها  و  مدارس  کاردانش،  و  حرفه ای  و 
اختیار  در  مجازی  فضای  طریق  از  و  تدوین 
براساس  آنان  تا  گرفته  قرار  دانش آموزان 
توانمندی، عالیق و استعدادشان انتخاب بهتری 

داشته باشند.
فعالیت پژوهش سراها

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر 
پژوهش سرای    ۱۹ فعالیت  به  اشاره  با  تهران 
نیز  مراکز  این  پایتخت گفت:  در  دانش آموزی 
فعالیت ها،  و  هستند  تعطیل  مدارس  همچون 
جشنواره های علمی پژوهشی و وبینارهای علمی 
را با حضور اساتید برجسته و نخبگان در بستر 
فضای مجازی و شبکه »شاد« برگزار می کنند و 
تاکنون در جشنواره ها رتبه های برتر را در کشور 

کسب کردند.
نانو،  کشوری  قطب  تهران  شهر  افزود:  دّری 
پیشرفته  نقل  و  و حمل  دریا  فناوری،  زیست 
است و فعالیت های پژوهش سراهای کشور را در 

این سه حوزه راهبری می کند.
دوره  معلمان  و  همکاران  از  تقدیر  ضمن  وی 
شیوع  شرایط  در  کرد:  خاطرنشان  متوسطه 
کرونا، با توجه به تنوع جغرافیایی، فرهنگی و 
جریان  خوشبختانه  تهران  شهر  در  اقتصادی 
اول،  متوسطه  متوسطه؛  حوزه  در  یادگیری 
گروه های  کاردانش،  و  حرفه ای  و  فنی  نظری، 
دانش آموزی  پژوهش سراهای  و  آموزشی 
مدیریت شده و تجربه ارزشمندی برای همکاران 

به وجود آمده است.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر 
و  عملکردی  نتایج  کرد:  امیدواری  ابراز  تهران 
کیفیت یادگیری به گونه ای باشد که با مشارکت 
فعال یادگیرنده از سیستم نمره محوری فاصله 
گرفته و لذت یادگیری در موقعیت های متنوع 

یادگیری برای دانش آموزان به وجود بیاید.
۵۰۰هزار  از  بیش  تحصیل  به  اشاره  با  دّری 
تهران  شهر  در  متوسطه  دوره  در  دانش آموز 
اظهارداشت: در دوره دوم متوسطه ۷۰ درصد 
دانش آموزان در شاخه نظری و ۳۰درصد آنان 
در شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش تحصیل 
و  آموزش  براساس سیاست کلی  که  می کنند 
رشته ها،  این  به  دانش آموزان  گرایش  پرورش، 
حدود سه درصد در هنرستان های دولتی رشد 
داشته است. بیش از یک میلیون دانش آموز در 

بیش از ۴هزار مدرسه تهران تحصیل می کنند.
با توجه به ایپدمی ویروس کووید-۱۹ در استان 
تهران، براساس ابالغی معاون امنیتی و انتظامی 
وزارت کشور و رئیس کمیته امنیتی اجتماعی 
ستاد ملی بیماری کرونا، آموزش دانش آموزان 
در مدارس استان و شهر تهران از ۱۲ مهرماه 
۱۳۹۹ تاکنون تعطیل است و از طریق فضای 

مجازی پیگیری می شود.

تولید  به  زنجان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
محتوای دینی متناسب با فضای مجازی و نیاز 

مخاطبان تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل علی خاتمی صبح دیروز 
ساماندهی  ستاد  جلسه  در  فروردین ماه(   ۲۲(
ضمن  دینی  مناسبت های  در  فرهنگی  شئون 
اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و لزوم 
آماده سازی دستگاه های فرهنگی برای استقبال 
از این ماه، اظهار کرد: ماه رمضان فرصتی برای 
این  باید  و  است  خالق  برابر  در  بندگی  اثبات 

فرصت را برای پاالیش روح غنیمت شمرد.
رنگ بندی  در  زنجان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرونایی در وضعیت قرمز قرار گرفته و بر اساس 
دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا امکان برگزاری 
همین  به  کرد:  تصریح  ندارد،  وجود  تجمعات 
به  باید  نیز  مذهبی  و  دینی  برنامه های  منظور 
سمت فضای مجازی سوق یابد تا هم خالء های 
معنوی در جامعه جبران و هم از انتشار ویروس 

جلوگیری شود.
اینکه  بر  تاکید  با  استان  در  ولی فقیه  نماینده 

دیدارها  می شود  توصیه  که  کنونی  شرایط  در 
ارتباطات به کم ترین حد خود برسد، فضای  و 
مجازی و رسانه بهترین گزینه است، یادآور شد: 
البته فضای مجازی نمی تواند جایگزین تمام و 
کمال فضای واقعی باشد اما می توان از آن برای 

ارتباط استفاده کرد.
وی دربرگیری بیشتر مخاطبان، دسترسی آسان 
به محتوا و توان انتقال سریع پیام را از ویژگی های 
بنابراین  افزود:  و  کرد  عنوان  مجازی  فضای 
می توان از آن برای پیشبرد اهداف استفاده کرد 
و حتی مخاطبان بیشتری را تحت پوشش قرار 
داد اما مخاطب شناسی، پرداختن به نیازهای روز 
جامعه و آگاهی بخشی به اقشار مختلف نیز باید 

مورد توجه باشد.
مهم ترین  از  یکی  شد:  یادآور  خاتمی  آیت اهلل 
مسائلی که در باب فضای مجازی بیشتر با آن 
مواجه هستیم تولید محتوای مناسب است. گاهی 
بستر و مخاطب در فضای مجازی وجود دارد اما 
انتظار  بنابراین  نیست،  انتشار  برای  محتوایی 
می رود سازمان های فرهنگی و دینی مرتبط با 

این امر اقدام به تولید محتوای دینی کنند.
وی با بیان اینکه بعد از اتمام کرونا و باز شدن 
مساجد نباید از ظرفیت رسانه و فضای مجازی 
بسیج  پایگاه های  کرد:  خاطرنشان  شد،  غافل 
فضای مجازی را در ماه مبارک رمضان جدی تر 

بگیرند.
با  نیز  زنجان  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
انتقاد از تعطیلی غیرکارشناسی مساجد در آستانه 
ماه رمضان، اظهار کرد: انتظار می رفت تصمیم 
کارشناسان  مشورت  با  مساجد  تعطیلی  برای 
امر صورت می گرفت، اما به هر حال باید منتظر 
فروکش کردن آمار مبتالیان باشیم تا شاید نیمه 
دوم ماه مبارک رمضان و شب های قدر مراسمی 
با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی برگزار 

کنیم.
حجت االسالم سعید احمدی با اشاره به اینکه ماه 
مبارک رمضان، ماه بندگی و دلدادگی ملت مومن 
و حقیقت جوی و فرصتی برای پاالیش نفس از 
نمی توان  رو  این  از  کرد:  تصریح  است،  رذایل 
نکردن  برقرار  و  برقراری  به  نسبت  سادگی  به 

مساجد و مراسم در این ماه تصمیم گیری کرد 
و ستاد ملی مبارزه با کرونا باید تصمیمات خود 
مبنی بر تعطیلی و فعالیت حوزه های مختلف، از 
جمله اماکن فرهنگی و هنری، ورزشی، علمی و 
اقتصادی را با درایت و نظر کارشناسی پیش ببرد.

وی با اشاره به اینکه در فضای مجازی نمی توان 
بهره وری الزم را نسبت به فضای حقیقی ایجاد 
برگزاری  برای  حال  این  با  کرد:  ابراز  کند، 
مجازی  فضای  بستر  از  رمضان  ماه  برنامه های 
بخش های  در  کارگروه  و ۱۵  می شود  استفاده 
به  را   ۱۴۰۰ رمضان  تا  شده  تشکیل  مختلف 
فرصتی برای توسعه و تعمیق باورهای دینی و 

مفاهیم اسالم ناب محمدی تبدیل کنیم.
شامل  کارگروه ها  این  داد:  ادامه  مسئول  این 
کتاب،  نوجوان،  و  کودک  فرهنگی،  بخش های 
مسجد، قرآنی، رسانه ای و تبلیغ نوین، هیئات و 
تشکل های مذهبی، و تولید محتوا هستند و برای 
پیشبرد بهتر اهداف و برنامه ها از دو ابزار رسانه 
و تبلیغات محیطی در ماه مبارک رمضان امسال 

بهره خواهیم برد.

معرفی کتاب

جنگ؛ جستاری درباره پدیده کهن
نوشته آنتونی کلیفورد گریلینگ

جنگ در پنج یا شاید حتی ده هزار سال گذشته همواره از جنبه های برجسته 
تمدن بشری بوده است. مجموع تلفات جنگ های جهانی اول و دوم از صد 
میلیون نفر هم فراتر رفت، اما امروز حدومرز بحث به کل تغییر کرده است، 

جنگ در عصر هسته ای حتی امکان نابودی خود تمدن بشری را نیز دارد.
استدالل اخالقی مان درباره جنگ باید همواره به دنبال سازگاری خود با انواع 
نوظهور جنگ باشد. مثال  میدان نبرد هر روز خودکارتر می شود، و ما باید 
از نظر اخالقی تصمیم بگیریم که تکلیفمان با سالح هایی که توانایی گرفتن 
تصمیم های پیچیده تری دارند و مشخص می کنند چه زمانی باید حمله شود 
و چه کسی باید به قتل برسد، چیست. اما بیش از همه تهدید اتمی است که 

ما را ملزم به دوچندان کردن تصورات اخالقی مان می کند.
آیا تا به حال فکر کرده اید که واقعا چه رفتار هایی طی مدت جنگ پذیرفتنی 

هستند؟!
در کتاب در میان شهر های مرده )۲۰۰۶( نویسنده کتاب -آنتونی کلیفورد 
گریلینگ- بمباران محله های مسکونی شهروندان در آلمان و ژاپن را طی 
جنگ جهانی دوم به دست نیرو های متحدین بررسی کرده بود و چنین 
استدالل کرده بود که جنگ متحدین با نازیسم و تهاجم ژاپنی ها توجیه پذیر 
بود.  این وظیفه اخالقی متحدین بود که این اشرار را شکست دهند؛ چرا که 
شرارت آن ها بزرگتر از جنگی بود که برای مقابله با آن ها ضروری به نظر 
می آمد. اما این حقیقت نمی تواند همه اعمالی را که برای رسیدن به این هدف 
انجام شد توجیه کند.  بمباران هوایی بی رویه محله های مسکونی شهروندان 

نوعی قتل عام بود.
مباحثه بر سر توجیه اجرای استراتژی »بمباران ناحیه ای« خاک آلمان از 
سوی نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در سال های ۱۹۴۵ - ۱۹۴۲، و بمباران 
ایاالت  هوایی  نیروی  دست  به  ناکازاکی  و  هیروشیما  شهر های  هسته ای 
متحده در سال ۱۹۴۵ هنوز ادامه دارد )اگر توجیهی وجود داشته باشد(. 
طبق بند های اولین پروتکل الحاقی سال ۱۹۸۸به چهارمین پیمان ژنو در سال 
۱۹۴۹، حمله نظامی به جمعیت های غیرنظامی عملی غیرقانونی است. ولی 
نمود های مختلف »خسارات جانبی« از جمله مرگ و جراحت غیرنظامیان، 
استفاده از سالح های شیمیایی، بیولوژیکی و هسته ای، تخریب محل های 
سکونت، و اسارت، تجاوز و شکنجه از جمله مشکالت عاجل هستند؛ چرا که 
هنوز در تمامی درگیری های جهان نه تنها تهدید محسوب می شوند بلکه در 

بسیاری از موارد در واقعیت در جریان اند.
ولی  باهوش تر شده  زمان  با گذر  بشر  این گفته اش که  در  آدورنو  تئودور 
خردمندتر نشده، به سیر تکامل سالح از نیزه به موشک های جنگی اشاره 
می کند؛ در واقع هوشمندی موشک را خلق کرد، ولی ناکامی مان در رشد 

خرد همچنان ما را اسیر رقابت های تسلیحاتی نگه داشته است.
در کتاب جنگ؛ جستاری درباره پدیده کهن، نویسنده به اختصار پدیده 
جنگ را بررسی و نقطه نظر های متفاوت پیرامون وجوه مختلف آن را مقایسه 

می کند.
درون مایه های کتاب شامل تاریخ جنگ، نظریه های جنگ، علل جنگ و 
تأثیرات آن، تالش های اخالقی و قانونی که تاکنون برای به حداقل رساندن 
وقوع جنگ و آسیب ناشی از آن شده و در نهایت، نکاتی درباره آینده جنگ 

است.
مروری بر تاریخ جنگ نشان می دهد که جنگ افروزی عموما دو نوع دارد؛ نوع 
اول آن است که اعمال جنگجویان را نوعی حس جوانمردی یا اخالقیات مهار 
و محدود می کند و نمی گذارد پا را از حدی فراتر بگذارند. اما در نوع دیگر، 

هدف نهایی، یعنی پیروزی، هر عملی را توجیه می کند.
مثال نوع اول را می توان در داستان دو ک سونگ در جنگی به سال ۶۳۸ 
پیش از میالد میان دولت های چو و سونگ دید. وزیر جنگ دوک متوجه 
شد که نیرو های چو آماده نبرد نیستند و از آنجا که تعدادشان از سربازان 
سونگ فراتر بود به این نتیجه رسید که حمله به آن ها پیش از سازماندهی 
نیرو هایشان به نفع سونگ تمام خواهد شد. او از دوک اجازه حمله خواست 
و با جواب منفی او روبه رو شد. وزیر بار دیگر درخواستش را تکرار کرد و 
دالیلش را توضیح داد و باز هم جواب منفی شنید. نبرد تا زمانی که نیرو های 
چو آماده نبودند شروع نشد. در نهایت سونگ شکست خورد و خود دوک 

هم در نبرد مجروح شد.
بعد ها که از او پرسیدند چرا با توجه به شرایط با درخواست وزیرش مخالفت 
یا  نمی زند،  جدید  زخم  مجروح  به  شریف  »انسان  داد:  پاسخ  دوک  کرد، 
پیرمرد های ریش سفید را به اسارت نمی گیرد… گرچه من هیچ نیستم جز 
بازمانده ناالیق سلسله ای به خاک نشسته، محال است طبل های جنگی ام را 
برای حمله به دشمنی به صدا درآورم که آرایش صفوف نیرو هایش به اتمام 

نرسیده است!
مثال نوع دیگر جنگ افروزی را می توان در اعمال مغول ها تحت فرماندهی 
مدیون  را  نظامی اش  موفقیت  از  زیادی  بخش  که  جست  خان  چنگیز 
بی عالقگی و بی توجهی تمام عیارش به ظرافت ها و آداب اخالقی جنگ بود. 
پیروزی برای آن ها همه چیز بود و از همین رو مغول ها در جنگ افروزی خود 
رویه پیروزی به هر قیمت را پیش گرفتند. شکی نیست جنگجویانی که با 
چنین دیدگاهی وارد نبرد می شوند نسبت به کسانی که در میدان نبرد انتظار 

رعایت بعضی از آداب و تناسبات را دارند از مزیت قابل توجهی برخوردارند.
نظر  به  که  می کردند  نشینی  عقب  حمله  ضد  با  مواجهه  در  مغول ها 
دشمنانشان بزدالنه می آمد، اما عقب نشینی آن ها در واقع فریبی برای به دام 
انداختن دشمن بود. آن ها به شکست خوردگان به هیچ وجه رحم نمی کردند، 
مجروحان را درجا سالخی می کردند و حتی از مردم عادی هم نمی گذشتند. 

مغول ها عالقه و اعتقادی به رفتار های قهرمانانه و مالحظات نداشتند.
»پیروزی همه چیز است« برایشان به معنای واقعی کلمه معنی و مفهوم 

داشت و از آن پیروی می کردند.

معاون آموزش و پرورش تهران:

آموزش غیرحضوری، ارزشیابی برای یادگیری را تقویت کرد

نماینده ولی فقیه در استان:

دستگاه های فرهنگی تولید محتوای دینی فضای مجازی را توسعه بخشند
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نتایج تحقیقات جدید نشان داد، زنانی که قبل از بارداری استرس 
دارند احتمال دختر بودن فرزند آنان دو برابر است.

 )UGR( به گزارش ایسنا، به نقل از نیوز، محققان دانشگاه گرانادا
بر  اما  نیستند   مورد مطمئن  این  از علت  اظهار کردند:  اسپانیا 
بر  کورتیزول  استرس  هورمون  باالی  غلظت  نظریه،  یک  اساس 
بر جنسیت کودک  تاثیرگذار است و  سایر هورمون های جنسی 
نیز تاثیر دارد. احتمال دیگر، اسپرم حامل کروموزوم X  است که 
تعیین کننده دختر بودن جنین است و کمتر تحت تاثیر مشکالت 

دهانه رحم ناشی از استرس قرار می گیرد.
با این وجود، محققان معتقدند یکی از محتمل ترین توضیحات این 
است که تعداد بیشتری از نوزادان پسر به دلیل استرس، سقط 
می شوند. این پدیده ای است که دانشمندان هنوز آن را به طور کامل 
درک نکردند  اما فکر می کنند می تواند یک سازگاری تکاملی باشد.

محققان نمونه های موی ۱۰۸ زن باردار را برای تشخیص سطح 
کورتیزول تجزیه وتحلیل کردند. آزمایش ها بین هفته های هشت و 
۱۰ بارداری انجام شد و فولیکول های مو سطح استرسی را نشان 
دادند که ماه ها قبل از آن وجود داشته است. این زنان همچنین 
تحت آزمایش روانشناختی قرار گرفتند تا نوع استرس آنان مشخص 

شود.
دکتر ماریا ایزابل پرالتا-رامیرز از بخش شخصیت، ارزیابی و درمان 
آوردیم  دست  به  که  »نتایجی  کرد:  اظهار   UGR روانشناختی 
آوردند  دنیا  به  زنانی که دختر  داد،  نشان  زیرا  بود،  شگفت انگیز 
غلظت کورتیزول موی آنان نسبت به زنانی که فرزند آنان پسر 
بود در هفته های قبل، حین و بعد از بارداری بیشتر بود. غلظت 

برابر  دو  تقریبا  داشتند  دختر  که  مادرانی  موهای  در  کورتیزول 
پسران بود.«

نتایج مطالعات قبلی تاثیر منفی استرس مادر را در روند بارداری، 
تولد و حتی رشد مغز نوزاد نشان داده است.

وی افزود: به طور خاص، گروه تحقیقاتی ما در بسیاری از نشریات 
نشان داده است که چگونه استرس روانی در مادر باعث ایجاد موارد 
بیشتری از عالئم روانشناختی در دوران بارداری، افسردگی پس از 
زایمان، احتمال بیشتر مواظبت در هنگام زایمان، افزایش یا کاهش 
مدت زمان شیردهی و آغاز آن و رشد عصبی نوزاد ۶ ماه پس از 

تولد می شود.

استرس  تاثیر  مورد  در  موجود  تحقیقات  »تمام  داد:  ادامه  وی 
هنگامی که بارداری رخ داده است را بیان می کنند. با این حال، 
مطالعات کمی ارتباط استرس زنان و مادران آینده را قبل یا حین 
بارداری نشان داده اند و مطالعه حاضر یک تحقیق استثنایی و نادر 

است.«
یک توضیح ممکن برای این نتایج فعال شدن »سیستم استرس« - 
سیستم غده هیپوتاالموس، هیپوفیز و آدرنال – است که با افزایش 
تولید کورتیزول، مقدار هورمون های جنسی را در زمان بارداری 
تغییر می دهد اما سازوکارهای این تغییر به دلیل تاثیرات متناقض 

به خوبی درک نشده اند.

از یک طرف، سطح باالتری از استرس باعث افزایش تستوسترون 
می شود که این مورد در جنسیت نوزادان پسر شناخته شده است. 
از طرف دیگر، شواهد علمی وجود دارد که نشان می دهد، اسپرم 
حامل کروموزوم X که مونث بودن نوزاد را تعیین می کند، در عبور 
از مخاط دهانه رحم در شرایط سخت ناشی از استرس عملکرد 

بهتری دارد.
دکتر پرالتا-رامیرز می گوید: »فرضیه های دیگری نیز وجود دارد که 
سعی در توضیح این پدیده دارند از جمله قوی ترین نظریه ها، این 
ایده است که پایان زندگی بیشتر جنین های مذکر در زمینه های 
پزشکی در هفته های اول بارداری در شرایط استرس شدید مادر 
رخ داده است. همانطور که گفته شد با توجه به این مورد نیازمند 

طراحی مطالعات بیشتر و عمیق تری در این زمینه هستیم«.
با این حال، چندین مطالعه نشان داده است که جنین در برابر 
استرس آسیب پذیر است، زیرا استرس نقش اساسی در تغییر رشد 
آنها دارد. در واقع ثابت شده است که رشد جنین های مذکر از 
جنین های مونث آهسته تر است. آنها معموال در بارداری و زایمان 
زودرس با عوارض بیشتری همراه هستند و در بدو تولد احتمال 
دارد تلومرهای )کالهک در انتهای کروموزوم ها( کوتاه تری داشته 
باشند. این بدان معناست که جنین های مذکر در مقابل محیط های 
نامطلوب قبل از زایمان آسیب پذیرتر هستند، درنتیجه زنانی که 
میزان استرس زیادی در زمان بارداری تجربه می کنند، احتمال 

تولد نوزاد پسر در آنان کمتر است.
 Developmental Origins نتایج این تحقیق در نشریه

of Health and Disease منتشر شده است.

عمومی  بهداشت  دانشکده  محققان  تحقیق  نتایج  اساس  بر 
اجتماعی   - روانی  استرس  امریکا،  درکسل،  دانشگاه  درون سیف 
محیط های  با  آمدن  کنار  دشواری  از  ناشی  معمول  به طور 
چالش برانگیز است و ممکن است به صورت هم افزایی اثر کند تا 
زنان را در معرض خطر ابتال به بیماری عروق کرونر قلب قرار دهد.
به گزارش ساینس دیلی، نتایج این تحقیق به طور خاص نشان می-

 دهد که تاثیر فشار شغلی و فشار اجتماعی -جنبه منفی روابط 
اجتماعی- برای زنان یک ضربه کاری است. این دو عامل با افزایش  
مرتبط  قلب  کرونر  عروق  بیماری  پیشرفت  خطر  درصدی   ۲۱
هستند. فشار شغلی زمانی رخ می  دهد که یک زن در محل کار 
خود توان کافی برای پاسخگویی به خواسته ها و انتظارات شغلی 

را نداشته باشد.
این مطالعه همچنین نشان داد که وقایع زندگی با استرس باال، 
یا  جسمی  سوءاستفاده  یا  جدایی  یا  طالق  همسر،  مرگ  مانند 
کالمی، همچنین فشارهای اجتماعی، هر یک به طور مستقل و به 

ترتیب ۱۲ درصد و ۹ درصد با خطر بیشتر ابتال به بیماری عروق 
کرونر قلب مرتبط هستند.

از  پیشگیری  بهتر  روش های  یافتن  برای  تحقیق  این  محققان 
سرطان، بیماری های قلبی و پوکی استخوان در زنان، از داده های 
یک نمونه معرف ملی از ۸۰۸۲۵ زن یائسه از مطالعه مشاهده ای 
آغازین بهداشت زنان که شرکت کنندگان را از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵ 
ردیابی می  کرد، استفاده کردند. در مطالعه پیگیری فعلی، محققان 
فشار شغلی،  از  ناشی  اجتماعی   - روانی  استرس  تاثیر  درکسل، 
رویدادهای استرس زای زندگی و فشارهای اجتماعی )از طریق یک 
بررسی( و ارتباطات میان این اشکال استرس را بر بیماری عروق 

کرونر قلب ارزیابی کردند.
حدود ۵درصد از زنان طی مطالعه ۱۴ ساله و هفت ماهه به بیماری 
کرونر قلب مبتال شدند. پس از تطبیق سن، زمان کار و خصوصیات 
اقتصادی - اجتماعی مشخص شد، وقایع زندگی با استرس باال با 
۱۲ درصد و فشار اجتماعی باال با ۹ درصد افزایش خطر بیماری 

کرونر قلب همراه بود و فشار کار به طور مستقل با بیماری کرونر 
قلب ارتباط نداشت.

بیماری کرونر قلب، علت اصلی مرگ ومیر در ایاالت متحده است 
که با تنگ شدن عروق قلب رخ می  دهد و خون نمی  تواند اکسیژن  
کافی به قلب وارد کند. آخرین تحقیق نیز بر اساس مطالعات قبلی 
مرتبط با استرس روانی - اجتماعی با بیماری کرونر قلب انجام شد 
و مشخص شد، چگونه فشار شغلی و فشار اجتماعی با هم خطر 

بیماری را افزایش دهند.
عمومی  بهداشت  دانشکده  دانشیار  مایکل،  ایوان  ارشد  محقق 
را  مداوم  استرس های  کووید-۱۹  »همه گیری  گفت:  درون سیف 
برای زنان در ایجاد تعادل بین عوامل استرس زای کاری و اجتماعی 
را برجسته کرده است. ما از نتایج مطالعات دیگر دریافتیم که فشار 
کار ممکن است در ایجاد بیماری کرونر قلب نقش داشته باشد، 
اما اکنون بهتر می  توانیم تاثیر ترکیبی استرس در کار و در خانه 
را  با این نتایج بهداشتی مشخص کنیم. امید من این است که این 

یافته ها فراخوانی برای روش های بهتر نظارت بر استرس در محل 
کار باشد و بار کاری که زنان شاغل با آن مواجه هستند را یادآوری 
کند، همچنین متذکر شود که زنان، مسئول مقدار قابل توجهی کار 

خانگی بدون حقوق هستند.«
بر  کار شیفتی  تاثیرات  باید  آینده  مطالعات  می  گویند:  محققان 
بیماری عروق کرونر قلب و اثرات تقاضاهای شغلی را با توجه به 

جنسیت بررسی کند.
محقق اصلی، دکتر کانگ لونگ وانگ، فارغ التحصیل دورن سیف که 
تحقیقات خود را در درکسل انجام داده است، بیان کرد: »یافته های 
ما یادآوری اساسی برای زنان است و کسانی که به آنان اهمیت 
می  دهند و این که تهدید استرس برای سالمتی انسان نباید نادیده 
گرفته شود. این امر به ویژه در هنگام عوامل استرس زا ناشی از یک 

بیماری همه گیر بدیهی است.«
نتایج این تحقیق به تازگی در مجله انجمن قلب آمریکا منتشر 

شده است.

استرس مادر و احتمال دوبرابری دختر بودن جنین

استرس کاری و اجتماعی، خطری در کمین قلب زنان

] بانوان و جوانان [
خبر

معاونت امور زنان ریاست جمهوری :

ارائه الیحه »اصالح ضوابط اجازه زوج 
در صدورگذرنامه زوجه« به هیات دولت

رییس دبیرخانه رصدخانه اجتماعی کووید۱۹:

نقشه راه رصد اجتماعی پاندمی کووید - ۱۹ تدوین شد

ایسنا/ معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری الیحه »اصالح ضوابط مربوط به اجازه زوج در 
صدور گذرنامه زوجه« را به هیات دولت ارائه کرده است.

به نقل از دفتر هیات دولت؛ باتوجه به مشکالت ناشی از سوء استفاده زوج از حق قانونی خود 
درخصوص اعالم رضایت برای صدور گذرنامه زوجه و در نتیجه تهدید بنیان نهاد خانواده، معاونت 
امور زنان و خانواده رئیس جمهور الیحه اصالح بند )۳( ماده )۱۸( قانون گذرنامه و الحاق پنج 
تبصره به مواد )۱۸ و ۱۹( آن را درخصوص اصالح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه 

زوجه به هیئت دولت ارائه کرده است.
در این گزارش آمده است: نهاد خانواده ابتدایی ترین، اساسی ترین و بنیادی ترین واحد جامعه 
محسوب می شود، واحدی که فرد سیر اجتماعی شدن را در آن می پیماید، بایدها، نبایدها، 
هنجارها، مفاهیم و اصول ارزشی خاص اجتماع، فرهنگ و مذهب خویش را در بطن آن می شنود 
و می بیند، می آموزد و در وجودش نهادینه می شود. بنابراین باتوجه به اهمیت این موضوع، 
نهاد خانواده و روابط زوجین و دیگر اعضای خانواده باید بر مبنای رفق و مدارا بنیان گذارده شود 
موضوعی که در تعیین و تعریف سیاست ها، قوانین و مقررات مرتبط با حوزه حقوق خانواده باید 

مورد توجه قرار بگیرد.
نظر به اهمیت این موضوع است که قانون اساسی در اصل دهم تصریح می دارد همه قوانین و 
مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست 
آن و استواری روابط خانوادگی باشد. ولی با این وجود، گاهی مشاهده می کنیم که زوج با نوع و 
نحوه استیفاء حقوقی که قانون برای وی به عنوان شوهر پیش بینی کرده است محدودیت های 
غیرموجه را متوجه همسر )زوجه( می کند، رفتاری که می تواند روابط دوستانه و برپایه وفق و 
مدارا و به تناوب آن، انسجام و قداست روابط خانوادگی و استواری آن را در معرض تهدید قرار دهد.
زنان  برای  قانون گذرنامه، صدور گذرنامه  بند )۳( ماده )۱۸(  براساس  افزاید:  این گزارش می 
شوهردار منوط به موافقت کتبی شوهر است، موضوعی که موجب می شود گاهی مردان از آن به 
عنوان ابزاری برای فشار بر زوجه استفاده نمایند تا وی را در ازای موافقت یا عدم موافقت با خروج 
وی از کشور، ملزم به انجام یا عدم انجام کاری نماید یا از این حق قانونی با عنوان اهرمی برای ایذاء 
و آزار زوجه استفاده کنند، مسئله ای که مغایر با هدف کالن قانون گذار در تکریم و حمایت از 

جایگاه زن به عنوان همسر و جایگاه زن به عنوان مادر است.
ضمن آنکه بر مبنای ماده )۱۹( قانون گذرنامه، شوهر این اختیار قانونی را دارد تا بعد از اعالم 
رضایت به خروج زن از کشور و بعد از صدور و یا تمدید گذرنامه، از اجازه خود عدول کرده و مانع 
خروج زن از کشور شود و به اینصورت و با سوء استفاده از حق قانونی خود، زن را در دور باطل 

گرفتار نماید.
طبق گزارش مربوطه؛ بنابر این و نظر به ضرورت انسداد هرنوع امکان سوء استفاده از این حق قانونی 
زوج، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان و تحکیم بنیان خانواده و استواری روابط خانوادگی، 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور برون رفت از مشکالت قانونی پیش روی 
زنان متاهل در صدور گذرنامه و خروج از کشور، الیحه اصالح بند )۳( ماده )۱۸( قانون گذرنامه و 
الحاق )۵( تبصره به مواد )۱۸ و ۱۹( آن را درخصوص اصالح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور 

گذرنامه زوجه به هیئت دولت ارائه کرده است.
گفتنی است این پیش نویس قانونی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی 

می کند.

ایرنا - رییس دبیرخانه رصد خانه اجتماعی کووید - ۱۹ گفت: نقشه راه رصد اجتماعی پاندمی کووید - ۱۹ 
تدوین شده است.

دکتر مهرداد فرخی روز یکشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: در حال جمع آوری بازخوردهای 
نهایی از نخبگان اجتماعی سراسر کشور هستیم که به احتمال فراوان این کار تا فردا به پایان می رسد.

فرخی افزود: این نقشه راه فقط در شهر تهران برای گروه های آموزشی چهار دانشگاه غیرعلوم پزشکی شهید 
بهشتی، تهران، عالمه طباطبایی و الزهرا و همچنین برای متخصصان مربوطه  ۱۰ کالن منطقه آمایشی 

وزارت بهداشت ارسال شده است.
وی بیان کرد: عالوه بر این افراد، این نقشه برای معاون اجتماعی استاندار تهران، معاون اجتماعی سازمان 

بهزیستی و وزارت کشو نیز ارسال شده است.
فرخی ادامه داد: نقشه راه رصد اجتماعی پاندمی کرونا، هفته آینده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی ارسال خواهد شد.
راهبردهای اصلی کنترل پاندمی کرونا کدامند؟

وی درباره راهبردهای اصلی کنترل پاندمی کرونا اظهار داشت: راهبرد اصلی در کنترل پاندمی کرونا، همچنان 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستن به موقع دست ها با آب و صابون حداقل به مدت 

۲۰ ثانیه است.
فرخی افزود: حتی کشورهایی که واکسیناسیون با سرعت خوبی در حال انجام است، این سه راهبرد همچنان 
راهبرد اصلی آنها در کنترل پاندمی است. شاید هم مجبور باشیم تا یک سال آینده این سه راهبرد را داشته 

باشیم.
وی ادامه داد: میزان دستیابی به هر سه راهبرد اصلی در سطح های اجتماعی، متفاوت است و این موضوع 

همان نابرابری هایی است که با شیوع کرونا، در جوامع مختلف آشکار شده است.
رییس دبیرخانه رصد خانه اجتماعی کووید - ۱۹ گفت: به طور مثال چنانچه میزان مصرف ماسک یا ماده 
ضد عفونی کننده برای خانواده ها محاسبه کنیم، برای برخی خانواده ها هزینه ناچیز است و برای تعدادی 
از خانواده ها معادل یک سوم درآمد خانواده ها می شود، این یک شکاف اجتماعی است که با شیوع پاندمی 

کرونا، مشاهده می شود.
مسئولیت " رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ " به دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی واگذار شده است. 
وزیر بهداشت رییس این دانشگاه را باتوجه به رسالت دانشگاه در مرجعیت علمی حوزه توانبخشی و سالمت 
اجتماعی و نظر به تأثیرات عمیق و چندجانبه پاندمی کووید ۱۹ در تمام ابعاد، به خصوص سالمت اجتماعی 

جامعه، به ریاست رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹" منصوب کرد.

ازدواج،  برای  امروز  دنیای  در  گفت:  بالینی  روانشناس  یک 
عالقمندی یا وجود حسی مثبت الزم است؛ در واقع نوعی کشش 
و جذابیت باید وجود داشته باشد اما نه لزومی دارد که منتظر 
عشق پرشور ماند و نه انتظار ثبات همیشگی چنین احساسات 

مثبتی منطقی است.
با تاکید بر اینکه  با ایسنا،  دکتر سمانه محمدپور در گفت وگو 
عالقمندی یا وجود حسی مثبت برای ازدواج الزم اما به تنهایی 
اصال کافی نیست، اظهار کرد: وقتی اسم ازدواج می  آید به نظرم 
اولین قدم ارائه تصویری واقع  بینانه و اصالح دیدگاه هایی است که 
گاها طی چندین نسل منتقل شده و متناسب با جامعه امروزی 

نیستند.  
نزدیکترین  از  ما  داد: همانطور که  ادامه  بالینی  روانشناس  این 
افراد زندگی خود مثل والدین یا خواهر برادرها گاهی عصبانی یا 
ناراحت می شویم، در زندگی مشترک نیز قطعا چنین اتفاقاتی رخ 
می  دهد لذا زندگی سراسر عشق و عالقه و حس مثبت نیست. 
بر همین اساس، فرد باید حداقل توانایی ها و توانمندی هایی 

داشته باشد.
وی گفت: به عنوان مثال توجه به قدرت روانشناختی فرد بسیار 
مهم است که ما  از اصطالحات تخصصی برای اشاره به آن استفاده 
می  کنیم، این امر به این اشاره دارد که فرد قدرت مواجهه با 
دشواری های زندگی ، ظرفیت بروز اختالفات در روابط نزدیک و 
آن ها، تحمل کج  خلقی های گاه  مهارت مدیریت مناسب و الزم 
گاهی اطرافیان از جمله همسر را داشته باشد. زندگی همیشه 
لحظات مثبت و خوب نیست، لحظاتی هم وجود دارد که طرف 
مقابل کم حوصله یا بی حوصله است و الزم است فرد هم نسبت 

به آن آگاهی و توانایی تحمل آنها را داشته باشد.
محمدپور افزود: برنامه  ها و اهداف اساسی افراد باید حداقل نسبتا 
مشابه باشد به این معنی که کسی که قصد مهاجرت از ایران را 
دارد نمی  تواند با فردی زندگی کند که تمام تالش خود را روی 
جذب در سازمان مشخصی در ایران می کند. یکی بسیار عالقمند 
است که خانواده پر جمعیت با تعداد فرزندان زیاد داشته باشد و 

دیگری اصال فرزند نمی خواهد.
ازدواج صرفا عاقالنه و توجه صرف به مزایای ازدواج

تجارت است
ازدواج صرفا عاقالنه و توجه  یادآور شد:  بالینی  این روانشناس 
فرد  نصیب  ازدواج  دنبال  به  که  مزایایی  و  امکانات  به  صرف 
می شود، بیشتر شبیه تجارت است و نمی توان با کسی ازدواج 
کرد که هیچ حسی نسبت به وی ندارید. بهترین حالت به این 
صورت است که حسی مثبت وجود داشته و سپس به ضروریات 

زندگی توجه داشت. 
 وی درباره ضروریات زندگی مشترک، تصریح کرد: مهم است که 
مرد منبع درآمد یا توانایی کسب درآمد داشته باشد و البته مایل 
به اشتغال و کسب درآمد هم باشد. همچنین نیاز است طرفین 
به بلوغ عاطفی و هیجانی رسیده باشند، به این معنی که بتوانند 
مستقالنه تصمیم بگیرند و مسئولیت تصمیم  های خود را بپذیرند 
که همین نیازمند این است که فرد توانایی تفکر و استدالل را 

داشته و به عبارتی به بلوغ فکری رسیده باشد.
چه افرادی برای ازدواج نامناسب اند؟ 

محمدپور معتقد است که ازدواج با افرادی که قصد دارند بوسیله 
ازدوج به استقالل برسند، در صورتی که استقالل بیشتر مربوط به 
دوره مجردی است و فرد به تنهایی می تواند به آن برسد، اشتباه 

است چراکه تکیه به همسر به معنی استقالل نیست.
وی همچنین با تاکید بر اینکه ویژگی هایی که می توان برای افراد 
نامناسب برای ازدواج برشمرد با توجه به شرایط زندگی هر فرد 
متفاوت است و افراد در شرایط مختلف می توانند برای بررسی 
مورد خود از مشورت روانشناسان و متخصصان بهره ببرند، ادامه 
داد: بیماری های جسمانی که زندگی فرد مبتال را تهدید می   کنند 
یا حتی برخی بیماری های جسمانی حیات طرف مقابل را نیز تهدید 
می  کنند مانند ابتال به ایدز از جمله محدودیت های ازدواج است.

به گفته این روانشناس بالینی، ازدواج با افراد مبتال به اختالالت 
روانشناختی مانند بی  ثباتی هیجانی و خلقی، مبتال به اختالالت 
شخصیت که زندگی را فرسایشی ساخته و گاهاً تبدیل به صحنه 
بروز اختالفات مکرر می  کند، افرادی که به اشکال مختلف اعتیاد 
دارند. اعتیاد فرد مبتال و اعضای خانواده آسیب وارد می کند و 

نیازمند درمان اختصاصی است، افرادی که به سرعت و به شدت 
خشمگین می شوند، افرادی که مسئولیت زندگی را قبول نمی 
کنند، افراد کنترلگر یا افراد بدگمان و افرادی که هدف ازدواجشان 
شورش و دوری علیه والدین و خانواده مبدا است )حتما نحوه 
برخورد فردی که برای ازدواج در نظر دارید را با خانواده اصلی 

مشاهده کنید( دارای محدودیت هایی است. 
وی همچنین این را هم گفت که التیام یک رابطه شکست خورده 
ویژه در  به  زندگی مشترک  است که در  مواردی  از جمله  نیز 
طوالنی مدت مسئله ایجاد می کند. یا فرار از تنهایی و استیصال 
فردی که صرفا بخاطر فشار اجتماع، خانواده یا اجبار ازدواج می 

کند از جمله موارد مساله ساز است.
علت وابستگی شدید عاطفی در روابط چیست؟ 

محمدپور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وابستگی شدید 
برخی افراد در روابط عاطفی و اصرار بر ازدواج با فرد نامناسب، 
تصریح کرد: برخی عوامل روانشناختی زمینه  ساز وابستگی شدید 
در روابط عاطفی و بین فردی می  شود مثل تردید نسبت به 
خود و فقدان احساس ارزشمندی خود، ترس از طرد شدن، ترس 
امنیت، شرم و حقارت و حتی احساس  تنهایی، حس عدم  از 
خشم نهفته و حل نشده در طوالنی مدت که همگی ویژگی های 
شخصیت های ناپخته هستند. همچنین نتیجه نادیده گرفتن مسائل 
مهمی مانند عدم مسئولیت  پذیری، عدم استقالل عاطفی و مالی 

باعث افزایش آمار طالق است.
کور شدن در عشق و ایده آل سازی افراد

وی معتقد است که ایده  آل  سازی شدید فرد یکی از مهم ترین 
عوامل ایجاد وابستگی است. به این معنی که فرد وابسته، طرف 

مقابل را بسیار ایده  آل و مناسب می  بیند و از سوی دیگر معموال 
خود را دست کم می  گیرد و به این ترتیب احساس می  کند که 
باید برای ازدواج و حفظ طرف مقابل هر کاری انجام دهد. زمانی 
که به زبان عامیانه گفته می  شود "چشم طرف کور شده است" 

به همین ایده  آل  سازی اشاره دارد.
این روانشناس بالینی افزود: به این ترتیب، وقتی فرد در رابطه 
دست به ایده  آل  سازی می  زند تصور می  کند این همان فردی 
است که می  تواند با او خوشبخت شود و شاهد این موضوع را 
احساسات خوبی در نظر می  گیرد که در مدت آشنایی تجربه 
کرده است. طی همین فرآیند روانشناختی موضوعات بسیاری 
نادیده گرفته می  شود، از جمله اینکه "ماهیت رابطه در دوره 
آشنایی و نامزدی با دوره ازدواج و حتی دوره عقد بسیار متفاوت 
است"، "تصور می شود حس و حال مثبت من همیشگی است".
محمدپور تصریح کرد: در حالی که پس از چند بار بروز اشتباهات 
گاها جزئی در زندگی مشترک، فرد دست به نقطه مقابل ایده  آل 
سازی یعنی بی  ارزش سازی می زند. به عبارتی فرد از چشم او 
می افتد و تازه احساس سرخوردگی می کند که چه اشتباهی می 
کرده و... اینبار خالف مسیر قبلی، فرد را پر از ایراد دیده و احساس 
می کند که باید از این رابطه خارج شود در حالی که وجود یک 
نگاه واقع بینانه هم کمک می کند که بهتر تصمیم گرفته شود و 

هم اینکه نسبت به تصمیم تعهد بیشتری داشت.
توصیه هایی برای ازدواج صحیح

وی در عین حال تاکید کرد: برای تشکیل زندگی مشترک و حتی 
در روابط بین فردی بسیار مهم است که هویت فرد شکل گرفته 
باشد و خودش را بشناسد، در این حالت حساسیت ها و نقاط قرمز 
زندگی خود را می  شناسد. معموال برای همه افراد حساسیت ها و 
نقاط قرمزی وجود دارد که در صورتی که اطرافیان از آن ها رد شوند 

رابطه را ادامه نمی  دهند. 
این روانشناس بالینی توصیه کرد: انتخاب یک فرد مناسب برای 
مصاحبت و همراهی در ازدواج بسیار مهم است. در واقع زندگی 
مانند سفری است که در طول سفر یک همسفر انتخاب می کنیم 

تا با کمک هم مسیر سفر را بهتر و با لذت بیشتر طی کرد.
محمدپور در پایان تجربه محبت، صمیمت، مراقبت، اعتماد و 
... )توجه داشته باشید همانطور که انتظار دریافت اینها را داریم 
توانایی ارائه آنها به دیگری را نیز باید داشته باشیم( و برآورده 
سازی نیازهای جسمی و جنسی در یک چارچوب ایمن از جمله 
مولفه مهم ازدواج صحیح دانست و گفت: ازدواج نوعی همکوشی 
است و قرار است به طور مشترک تالش شود تا زندگی به سمت 

رشد و شکوفایی حرکت کند.

چه افرادی برای ازدواج نامناسب اند؟
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آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۰۱۴۷ مورخ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۳۸۶هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود نادری فرزند بابا بشماره شناسنامه ۵۵۱۸ صادره از ابهر 
در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۳۰۷۹۷/۶۰مترمربع از پالک۱۹۵۰ فرعی از ۱۲۲ اصلی واقع در ابهر شناط 
اراضی صحرایی شناط. خریداری از مالک رسمی ) خود متقاضی ، نسرین نادری ، عذرا دهقان ، و کبری نادری ( محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۰۱۴۶ مورخ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۴۶۸هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود نادری فرزند بابا بشماره شناسنامه ۵۵۱۸ صادره از ابهر در 
یک قطعه زمین مزروعی و باغ به مساحت ۴۹۶۶۵/۹۴ مترمربع از پالک ۲۴۸۴/۸۲۶۶فرعی از ۱۲۲ اصلی واقع در ابهر 
شناط اراضی صحرایی شناط خریداری از مالک رسمی ) با کسر از مالکیت کلیه مالکین مشاعی ( محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۰۱۴۹ مورخ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۰۴۱هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شجاءالدین دودانگه فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه ۵۷۰ 
صادره از ابهر در یک باب چهار دیواری با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۷۳۲/۶۲مترمربع از پالک ۵ فرعی از ۳۶  

اصلی واقع در ابهر حسین آباد میدان خلیج فارس. خریداری از مالک رسمی ) خود متقاضی ( محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

 برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۳۴۱۸ مورخ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۲۶۰هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صفر بهاوری فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه ۲ صادره از 
قزوین در یک باب عمارت به مساحت ۱۵۱/۴۲ مترمربع از پالک ۸۲۷۱ فرعی از ۱۲۲ اصلی واقع در ابهر شناط باال 
خیابان  بهشتی توحید شرقی کوی شهید موالیی خریداری از مالک رسمی ) بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ( محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

خبر

تراکتور تبریز در گروه دوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا باید با 
تیم های پاختاکور ازبکستان، نیروی هوایی عراق و الشرجه امارات 

پیکار کند.
لیگ  رقابت های  جدید  فصل  گروهی  مرحله  ایرنا،  گزارش  به 
قهرمانان آسیا از روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه در منطقه غرب 
آغاز خواهد شد. در این دوره از رقابت ها تعداد تیم های حاضر در 
مرحله گروهی از ۳۲ به ۴۰ تیم افزایش پیدا کرده است. طریقه 
صعود هم بدین شکل خواهد بود که تیم های نخست به صورت 
مستقیم راهی دور یک هشتم نهایی می شوند و سه تیِم برتِر دوم از 
هر منطقه نیز می توانند جواز صعود به مرحله بعدی را کسب کنند.

با توجه به اینکه شب گذشته فوالد توانست به مرحله گروهی 
گروهی  دور  در  قطعی  نماینده  چهاز  ایران  فوتبال  کند،  صعود 
دارد. تیم فوتبال تراکتور تبریز بعد از ۲ فصل دوری دوباره به 
لیگ قهرمانان بازگشته و باید در گروه دوم با تیم های پاختاکور 
ازبکستان، الشارجه امارات و نیروی هوایی عراق پیکار کند. تمام 

بازی های این گروه در امارات برگزار خواهد شد.
تراکتور با هدایت رسول خطیبی اوضاع فوق العاده ای را در لیگ 
ثبت گل  و  پیروزی  به  موفق  اخیر خود  بازی  آنها در ۲  ندارد. 
نشده اند و با ۲۷ امتیاز در رده پنجم جای دارند. فاصله این تیم با 
صدر جدول ۱۴ امتیاز است. با این وجود تی تی ها امیدوار هستند 
در هفتمین حضور خود در لیگ قهرمانان آسیا بتوانند برای دومین 
بار از گروه خود باال بیایند. اتفاقی که یک بار در سال ۲۰۱۶ رخ 

داد.
در ادامه کمی با رقبای تراکتور در این گروه آشنا می شویم:

پاختاکور ازبکستان:
نماینده شناخته شده ازبکستان در فصل قبل لیگ قهرمانان آسیا 
با سه نماینده ایران پیکار داشت. آنها در دور گروهی ۲ بار از سد 

شهرخودرو)پدیده( گذشتند. در دور یک هشتم نهایی با نتیجه ۲ 
بر یک از سد استقالل عبور کردند ولی در مرحله بعدی با ۲ گل 
به پرسپولیس باختند. قهرماِن ازبکستان در این فصل هم کار خود 
را با قدرت آغاز کرده و هر پنج بازی ابتدایی را با برد پشت سر 

گذاشته و صدرنشین است.
این تیم دیگر شوتا آروالدزه را روی نیمکت خود به عنوان سرمربی 
نمی بیند و پیتر هیوسترای هلندی و ۵۴ ساله زمام کار را بر عهده 
دارد. این تکنسین هلندی پیش از این دستیار نخست آروالدزه بود 
و حاال خودش نفر اول کادر فنی به حساب می آید. در درون زمین 
نیز به جز جالل الدین ماشاریپوف، ستاره پاختاکور که راهی االهلی 
امارات شد الباقی بازیکنان مهم داخلی و خارجی مانده اند و سردار 
رشیدوف هم بعد از چند سال دوباره به کشورش بازگشته و پیراهن 

پاختاکور را به تن کرده است.
نیروی هوایی عراق:

از تیم هایی که موفق شد در دور پلی آف جواز حضور در  یکی 
مرحله گروهی را به دست بیاورد همین تیم عراقی بود. نیروی 
هوایی در عربستان به مصاف تیم الوحده رفت و موفق شد میزبان 
خود را در ضربات پنالتی شکست دهد. این مسابقه در ۹۰ دقیقه 
در حالی به تساوی یک بر یک انجامید که گل نیروی هوایی در 

لحظات پایانی زده شد.
نیروی هوایی، قدیمی ترین تیم فوتبال عراق است که در سال 
۱۹۳۱ تاسیس شد. این تیم اولین تیم در آسیا است که موفق 
شد برای سه دوره متوالی رقابت های AFC CUP را حدفاصل 
سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ فتح کند. البته که آنها در هیچ یک 

از چهار حضور قبلی شان در لیگ قهرمانان آسیا موفق به صعود 
از گروه خود نشده اند. در ترکیب تیم نیروی هوایی یک بازیکن 
نام آشنا برای فوتبالدوستان ایرانی وجود دارد و آن هم همام طارق 

است.
الشارجه امارات:

میزبان گروهِ تراکتور تبریز، تیم الشارجه امارات است. تیمی که 
فصل پیش در لیگ قهرمانان آسیا با پرسپولیس در یک گروه 
قرار داشت. بازی رفت در امارات با نتیجه مساوی ۲ بر ۲ به اتمام 
رسید ولی در دیدار برگشت شاگردان یحیی گل محمدی در قطر 
به برتری چهار بر صفر دست پیدا کردند و نهایتا این تیم اماراتی 

فرصت حضور در دور دوم را پیدا نکرد.
لیگ  در  الشارجه  ایرانی  حریف  دومین  به  است  قرار  تراکتور 
قهرمانان تبدیل شود. این تیم قرار است سومین حضور خود در 
ACL را تجربه کند و جزو تیم های کم تجربه محسوب می شود. 
قبل  به سال  توجهی نسبت  قابل  تغییرات  تیم  این  ترکیب  در 
ایجاد نشده و آنها با همان ستاره ها بازهم به میدان می رود. ایگور 
کورونادو، اوتابک شوکوروف و ... همچنان جزو نفرات اصلی شارجه 

به حساب می آیند.
حال باید دید تراکتور در این دوره از مسابقات چه عملکردی را 
به نمایش خواهد گذاشت. برنامه بازی های نماینده ایران در گروه 

بدین شرح است:
چهارشنبه ۲۵ فروردین: پاختاکور-تراکتور

شنبه ۲۸ فروردین: تراکتور -شارجه
سه شنبه ۳۱ فروردین: نیروی هوایی -تراکتور

جمعه سه اردیبهشت: تراکتور-نیروی هوایی
دوشنبه ۶ اردیبهشت: تراکتور-پاختاکور
پنجشنبه ۹ اردیبهشت: شارجه-تراکتور

 ۶۵ وزن  نیمه نهایی  مرحله  در  یزدانی«  »امیرمحمد 
با  قزاقستان  در  المپیک  گزینشی  پیکارهای  کیلوگرم 
برتری مقابل حریف بحرینی ضمن کسب سهمیه المپیک 

به فینال راه یافت.
به گزارش ایرنا، رقابت های کشتی آزاد گزینشی المپیک 
کشور  آلماتی  شهر  در  )یکشنبه(  امروز  آسیا  قاره  در 

قزاقستان برگزار می شود.  
از  پس  یزدانی«  »امیرمحمد  کیلوگرم   ۶۵ وزن  در 

استراحت در دور اول در دور دوم »محمد عبدالکریم« از 
کویت را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد و راهی مرحله 
حاجی  مصاف  به  مرحله  این  در  وی  شد.  نهایی  نیمه 
و  رفت  بحرین  از  االصل  داغستانی  آزادکار  علی  محمد 
و ضمن کسب سهمیه  پیروز شد  بر صفر   ۱۰ نتیجه  با 

المپیک به فینال این وزن راه یافت.
قرقیزستان  از  آکماتالیف  ارنازار  فینال  دیدار  در  یزدانی 

را پیش رو دارد.

وزن  در  امامی«  »یونس  دیگر  لحظاتی  تا  همچنین 
 ۹۷ وزن  در  محمدیان«  »محمدحسین  و  کیلوگرم   ۷۴
به مصاف  باید  ترتیب  به  نیمه نهایی  مرحله  در  کیلوگرم 
»سنگ دیپ مان« از هند و »ساتیوارت کادیان« از هند 
خواهند  المپیک  سهمیه  پیروزی  صورت  در  که  بروند 

گرفت.
در کشتی آزاد »رضا اطری«، »حسن یزدانی« و »یداهلل 
محبی« در پیکارهای جهانی سال ۲۰۱۹ موفق به کسب 

و  شدند  کیلوگرم   ۱۲۵ و   ۸۶  ،۵۷ وزن های  در  سهمیه 
 ۹۷ و   ۷۴  ،۶۵ وزن های  در  باید  کشورمان  نمایندگان 

کیلوگرم در پیکارهای گزینشی حضور یابند.
آن دسته از کشتی گیرانی که در گزینشی قاره ای موفق 
گرفتن سهمیه  برای  نشوند،   المپیک  به کسب سهمیه 
المپیک باید در پیکارهای گزینشی المپیک که در سطح 
جهانی اردیبهشت ماه در صوفیه بلغارستان )۶ تا ۹ مه( 

برگزار می شود، حضور خواهند یافت.

سه نماینده کشتی آزاد کشورمان در پیکارهای گزینشی 
المپیک در قاره آسیا با پیروزی مقابل حریفان خود به مرحله 
نیمه نهایی راه یافتند. نمایندگان کشورمان با راهیابی به 

فینال سهمیه المپیک توکیو را خواهند گرفت.
در  المپیک  گزینشی  کشتی  رقابت های  ایرنا،  گزارش  به 
قاره آسیا روزهای ۲۰ الی ۲۲ فروردین و مسابقات کشتی 
قهرمانی آسیا روزهای ۲۳ الی ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ در 

شهر آلماتی کشور قزاقستان برگزار می شود.  

امیرمحمد یزدانی در وزن ۶۵ کیلوگرم،  یونس امامی در وزن 
۷۴ کیلوگرم و محمدحسین محمدیان در وزن ۹۷ کیلوگرم 
انتخابی  پیکارهای  در  کشورمان  آزاد  کشتی  نمایندگان 

المپیک هستند.
در وزن ۶۵ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی پس از استراحت در 
دور اول در دور دوم محمد عبدالکریم از کویت را با نتیجه 
۱۰ بر صفر مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی 
در این مرحله به مصاف حاجی محمد علی از بحرین می رود.

در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی در دور اول به مقابل علی 
موحامت اووزمیرادوف از ترکمنستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به 
پیروزی رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر منگ 
حجی جان از چین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی 
راه یافت. امامی در این مرحله به مصاف سنگ دیپ مان از 

هند می رود.
در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدحسین محمدیان در دور نخست 
با نتیجه ۱۱ بر صفر نائویا آکاگوما از ژاپن را مغلوب کرد. وی 

در مبارزه بعدی ضیا موحامت صفراف از ترکمنستان را ۱۵ 
بر ۴ شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. محمدیان در 

این مرحله مصاف ساتیوارت کادیان از هند می رود.
»یداهلل  و  یزدانی«  »حسن  اطری«،  »رضا  آزاد  کشتی  در 
محبی« در پیکارهای جهانی سال ۲۰۱۹ موفق به کسب 
و  شدند  کیلوگرم   ۱۲۵ و   ۸۶  ،۵۷ وزن های  در  سهمیه 
نمایندگان کشورمان باید در وزن های ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم 

در پیکارهای گزینشی حضور یابند.

فعالیت باشگاه های حاضر در لیگ برتر والیبال ایران امسال خیلی 
زودتر از سال های پیش آغاز شد و روزهای داغی را سپری می کند.

به گزارش ایرنا، فصل گذشته لیگ برتر والیبال ایران در آخرین 
روزهای اسفند ۱۳۹۹ با قهرمانی تیم فوالد سیرجان به پایان رسید 

و حاال چند روزی است که اردوی تیم ملی هم آغاز شده است.
اگرچه هنوز فدراسیون والیبال زمان خاصی را به عنوان آغاز فصل 
جدید لیگ برتر اعالم نکرده است اما با توجه به رویدادهای پیش 
رو و رویه سال های گذشته، حدود ۶ ماه تا لیگ سال ۱۴۰۰ در 
با این وجود امسال تیم های لیگ برتری  پیش خواهیم داشت. 
خیلی زود اقدامات خود را برای حضور در فصل آینده مسابقات 

آغاز کردند.
فوالد  و  در سال ۹۷  ورامین  مثل شهرداری  تیم هایی  موفقیت 
سیرجان در سال ۹۹ باعث شد که باشگاه های والیبال ایران بیش 
از گذشته به اهمیت آغاز زودهنگام برنامه ریزی برای حضور در 

مسابقات پی ببرند.
نخستین تیمی که کار خود را برای حضور در مسابقات فصل بعد 
شروع کرد سایپا بود. این تیم درحالی که قرارداد ناصر شهنازی را 
به عنوان سرمربی نارنجی پوشان تمدید کرد که هنوز فصل گذشته 
مسابقات به پایان نرسیده بود. شهنازی در نیم فصل لیگ گذشته 
هدایت سایپا را بر عهده گرفت و این تیم را تا مرحله یک چهارم 
نهایی نیز پیش برد. با اینکه سایپا خیلی زود تکلیف سرمربی خود 
را مشخص کرد، هنوز از جذب بازیکنان جدید یا ادامه همکاری 
با بازیکنان پیشین هیچ خبری نیست. علی شفیعی و محمدرضا 
موذن ۲ بازیکن این تیم هم به صورت رسمی با هراز و شهداب 

قرارداد بسته اند و از سایپا جدا شده اند.

هراز آمل که همراه با سپاهان اصفهان مقام سوم مشترک لیگ 
با  بود که همکاری  تیمی  بود، دیگر  آورده  به دست  را  گذشته 
سرمربی فصل قبل را ادامه داد. بهروز عطایی در سال ۱۴۰۰ هم 
سرمربی هراز خواهد ماند. این تیم قرارداد رضا قرا، علی رمضانی، 
افشین فتاح، رافع طبری، محمدکاظم غفاری، عرفان جاللی نژاد، 
علیرضا شبان، عرفان نوروزی و یونس رمضانی را تمدید کرد. علی 
شفیعی، مهرداد بابایی، امیر خداپرستی، مجتبی یوسفی و مهدی 
رضایی هم بازیکنان جدید این تیم هستند. هراز امسال بیشتر 
به استفاده از بازیکنان مازندرانی و به خصوص آملی روی آورده 
اما هنوز خبری از تمدید قرارداد با عادل غالمی کاپیتان باتجربه 
این تیم نیست. عبدالرضا علیزاده لیبروی فصل قبل این تیم هم 

مهمترین بازیکنی است که از جمع شاگردان عطایی جدا شده 
است.

 علیزاده و غالمی ۲ بازیکن باتجربه فصل گذشته هراز بودند. یکی 
از این تیم جدا شده و دیگری هنوز درباره آینده تصمیمی نگرفته 

است.
شهداب یزد امسال هم مثل فصل گذشته خیلی زود وارد بازار 
نقل و انتقاالت شد و در گام نخست، دوباره سکان هدایت تیم 
را به محمد عمده غیاثی به عنوان سرمربی و محمدحسین نجاتی 
به عنوان مربی و بدنساز داد. رضا عابدینی، بهنام حاجی پور، رضا 
رضایی، مهدی مهدوی، محمد ولی زاده، امین درغنه، سینا نیکپور 
در این تیم باقی می مانند و محمدرضا موذن لیبروی فصل پیش 

سایپا هم تنها بازیکن جدیدی است که تاکنون به شهداب پیوسته 
است.

چند تیم دیگر هم تاکنون فقط سرمربی خود را انتخاب کرده اند. 
پیکان که پرافتخارترین تیم والیبال ایران و آسیا به حساب می آید، 
پس از چند فصل ناکامی و نرسیدن به پلی آف لیگ برتر سال ۹۹ 
دوباره به سراغ پیمان اکبری رفت و او را به عنوان سرمربی جدید 
خود معرفی کرد. اکبری فصل قبل شهرداری ارومیه را تا فینال 
لیگ پیش برد و حاال پس از چند سال دوری به پیکان برگشته تا 

شاید این تیم را از وضعیت بد سال های اخیر نجات دهد.
 پیمان اکبری که سال ها کاپیتان و سرمربی پیکان بود، پس از 

چند سال جدایی به این تیم بازگشت.
هورسان رامسر هم دیروز فرشاد سعیدی را به عنوان سرمربی 
بازیکن  محمدکاظم  محمد  کرد.  معرفی  تیم  این  آینده  فصل 
خوش اخالق پیشین تیم ملی والییال ایران هم در نخستین تجربه 
مربیگری خود، هدایت تیم شهرداری ورامین را بر عهده گرفت. 
تیم شهرداری ارومیه هم در آستانه قرارداد با رضا تندروان سرمربی 
موفق فصل گذشته فوالد سیرجان قرار دارد. در صورت قطعی 
شدن حضور تندروان در ارومیه، احتمال پیوستن علیرضا بهبودی 
پاسور باتجربه و صابر کاظمی پشت خط زن جوان فصل قبل فوالد 

هم در شهرداری بسیار باالست.
همچون ۲ فصل گذشته رحمان محمدی راد سرمربی سپاهان 
خواهد بود. به گفته او، این تیم تغییر چندانی نسبت به فصل قبل 
نخواهد کرد و با همان بازیکنان پیشین وارد فصل جدید می شود. 
تنها چالش پیش روی این تیم احتمال جدایی علی اصغر مجرد 
مدافع میانی ملی پوش این تیم است که پیشنهادات خارجی دارد.

رقبای تراکتور زیر ذره بین؛ مصاف با ستاره سابق 
استقالل در غیاب جالل

بازار داغ نقل و انتقاالت در لیگ برتر والیبال ایران

یزدانی سهمیه المپیکی وزن ۶۵ کیلوگرم را گرفت

یک گام تا سه سهمیه المپیکی در کشتی آزاد

انتخابات هیئت فوتبال استان لغو شد

ایسنا/ مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان زنجان از سوی ستاد استانی مقابله و مبارزه با کرونا لغو شد.
مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان زنجان که قرار بود صبح دیروز )۲۲ فروردین ماه( با اتخاذ تمهیدات الزم 
و رعایت همه پروتکل های بهداشتی برگزار شود، با دستور ستاد استانی مقابله و مبارزه با کرونا، لغو و به زمان 

دیگری موکول شد تا فوتبال زنجان کماکان در بالتکلیفی باقی بماند.
از زمانی )۱۶ فروردین ماه( که ستاد استانی مقابله و مبارزه با کرونا وضعیت شهرستان زنجان را به لحاظ شیوع 
این ویروس، قرمز اعالم کرده است، یک هفته سپری شده و همه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 

ورزشی، علمی و ... تحت الشعاع دستورالعمل های صادره از سوی ستاد استانی کرونا قرار گرفت.
۱۸ فروردین ماه امسال و در شرایطی که شهرستان زنجان سه روز وارد شرایط قرمز کرونایی شده بود، مجمع 
انتخاباتی هیئت ووشو استان زنجان برگزار شد و پیش بینی شده بود مجمع انتخابات هیئت فوتبال در فضایی 

بزرگ تر و با رعایت بیش از پیش پروتکل های بهداشتی برگزار شود.
حال با لغو مجمع انتخابات هیئت فوتبال زنجان، سکان این رشته ورزشی )با توجه به قوانین فدراسیون 
فوتبال( کماکان در دستان فریدون اصفهانیان است. وی که از ۲۷ آبان ماه ۸۷ بر این مسند تکیه زد، دو بار 

دیگر )۲۹ آبان ماه ۹۱ و ۲۲ آذرماه ۹۵( با کسب حداکثر آرا این پست را تمدید کرده است.
ریاست هیئت فوتبال زنجان در آذرماه سال ۹۹ باید به دست یکی از هفت کاندیدا یعنی شهرام اسکندری پور، 
غالمرضا داداشی، نادر بلباسی، مجید بیگلی، منصور سلطان محمدی، منصور حسنی کمال و جواد نوروزی 
سپرده می شد اما شرایط به گونه ای رقم خورد که فریدون اصفهانیان همچنان نا فوتبال زنجان را یدک بکشد.

در همین رابطه، معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه 
فوتبال زنجان از آذرماه سال گذشته تا به امروز بالتکلیف مانده است، می گوید: همه برنامه ریزی ها برای 

برگزاری مجمع انتخابات هیئت فوتبال در سایه شرایط کرونایی اتخاذ شده بود.
محمد حمزه پور با تاکید بر اینکه جامعه ورزشی همواره به در خط مقدم مقابله با کرونا قرار داشته و این مسیر 
تا به امروز ادامه داشته است، می افزاید: بدون شک برگزاری مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان در سایه 

پروتکل های بهداشتی برگزار می شد، با این وجود تابع دستور ستاد استانی کرونا هستیم.
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علی مطهری:

نسبت به رویکرد شورای نگهبان خوش بینم 
بگوید  نمی تواند  کسی  گفت:  مطهری  نوشت:  جماران 
دوچرخه سواری برای خانم ها ممنوع است. اگر حجاب شان 
را رعایت کنند مشکلی وجود ندارد. بعید می دانم کسی از 
بانوان را حرام  فقها و مراجع، نفس دوچرخه سواری برای 

بداند. مهم این است که پوشش مناسبی داشته باشد.
گفتگوی  در   ۱۴۰۰ انخابات  کاندیدای  مطهری،  علی 
تفصیلی به بیان نکاتی درباره برنامه های خود برای ریاست 
جمهوری، فضای دوقطبی در انتخابات، حجاب و .. پرداخته 

است که بخشی از این گفتگو را در ادامه می خوانید. 
کاندیداتوری  خبر  اینکه  به  توجه  با  مطهری،  آقای 
شما در ماه های اخیر منتشر شد، ابتدائا بفرمایید که 
اصال چرا کاندیدا شدید و چه برنامه هایی برای ادامه 

این راه دارید؟
یکی از دالیل کاندیدا شدنم شرایط ویژه کشور است. به 
باالیی داریم و  به مشارکت  نیاز  آینده  انتخابات  نظرم در 
به  نسبت  من  می کنم  فکر  که  است  گونه ای  به  شرایط 
کسانی که تاکنون اعالم کاندیداتوری کرده اند برتری دارم. 
احساس می کنم کشور نیازمند برخی اصالحاتی است که از 

سایر کاندیداها برنمی آید.
ممکن است آنها در برخی جهات از من قوی تر باشند اما 
باید یک ویژگی های شخصیتی در کاندیداها وجود داشته 
باشد که کاستی ها برطرف شود. لذا در این دوره احساس 
کردم که زمان مناسبی است برای اینکه وارد عرصه شوم. 
به  و  بگذارم  را در معرض رأی مردم  الزم دیدم که خود 

هرحال تصمیم گیر نهایی آنها هستند.
باید در حوزه های اقتصادی و تجاری میان طرف های 

مقابل خود رقابت ایجاد کنیم
اینکه چه برنامه هایی دارم، به طور اجمال عرض می کنم. 
معتقدم که ما باید در سیاست خارجی خود تغییراتی اعمال 
کنیم و روابط خود با دنیا را بهبود ببخشیم. باید از انزوای 
سیاسی خارج شویم و روابط خود با غرب را اصالح کنیم 
و به فکر ترمیم روابط با کشورهای عربی و اسالمی باشیم. 
امروز به نوعی از روابط جهانی برکنار هستیم و این بسیار به 
ضرر ماست. اینکه ما تنها با چند کشور روابط نزدیک داشته 
با ۶ کشور  تنها  تجاری مان  مبادالت  و ۸۰ درصد  باشیم 
باشد، بسیار خطرناک است. این باعث می شود که منافع 

مردم ما در نظر گرفته نشود.
ما باید در حوزه های اقتصادی و تجاری میان طرف های 
و  و شرق  بین غرب  باید  ایجاد کنیم.  رقابت  مقابل خود 
قدرتمند  کشورهای  سایر  و  چین  و  روسیه  و  اروپایی ها 
آسیایی مثل هند و اندونزی و مالزی رقابت ایجاد کنیم. 
همین طور باید کشورهای همسایه را جدی گرفته و ارتباط 

نزدیک تری با آنها داشته باشیم.
نسبت به رویکرد شورای نگهبان خوش بینم

که  رویکردی  به  نسبت  هستید  خوش بین  چقدر 
شورای نگهبان در این دور از انتخابات اتخاذ می کند. 
می توان  دارد  وجود  که  نشانه هایی  به  توجه  با  آیا 
خوش بین بود که این نهاد تساهل بیشتری را به کار 
بگیرد یا به گفته برخی سیاسیون رویکرد جناحی را 

کنار بگذارد؟
بله. من یک مقدار خوش بین هستم. به خاطر اینکه در این 
دور از انتخابات ما به شدت نیازمند مشارکت باالی مردم 
هستیم و این مشارکت باال پیام روشنی برای همه دنیا دارد 
و تأثیر مستقیمی در وضع اقتصادی و روابط خارجی ما 
خواهد داشت. اگر مشارکت پایین باشد ضربه ای به کشور 
و نظام جمهوری اسالمی خواهد بود. لذا حتما باید کاری 
کنند که مشارکت باال باشد و یکی از عوامل این کار نوع 
رفتار شورای نگهبان است که افراد مورد توجه مردم را بی 
جهت ردصالحیت نکنند و مردم احساس کنند که سلیقه 

آنها نیز در میان کاندیداها وجود دارد.
اگر بنا باشد چند نفر همفکر از یک گروه خاص در میدان 
حاضر باشند دیگر شور و شوقی برای شرکت در انتخابات 
من  نظر  به  نیست.  به صالح کشور  این  و  نمی شود  پیدا 
اساسی  قانون  در  که  را  عامی  شرایط  افراد  اینکه  صرف 
اخالقی  یا  اقتصادی  مهم  محکومیت  و  باشند  دارا  آمده 
نداشته باشند، برای تأیید صالحیت آنها کافی است. باید 
بقیه کار را به عهده مردم گذاشت. باالخره  مردم کمتر 
اشتباه می کنند یعنی نباید نگران باشیم که فردی که به 
طور صد درصد مورد تأیید ما نیست رأی بیاورد. اگر چنین 
فردی مورد اقبال مردم است، اجازه دهیم وارد رقابت شود. 
فکر می کنم این بار شورای نگهبان با سعه صدر بیشتری 
این  بر  انقالب هم  اینکه رهبر  برخورد می کند. مخصوصا 

مساله تاکید کرده اند و گفته اند که میزان مشارکت مسأله 
بسیار مهمی است.

در واقع باال بودن میزان مشارکت در درجه اول قرار دارد و 
انتخاب اصلح در درجه دوم. فکر می کنم که رویکرد شورای 

نگهبان در این انتخابات بهتر باشد.
مردم ساده لوح نیستند

همیشه گروه هایی در این کشور بوده اند که به دلیل داشتن 
رسانه و صدایی بلندتر از سایرین، چند ماه مانده به انتخابات 
اظهارنظرهایی را مطرح می کنند و انتخاب نامزدهای مورد 
نظر خود را به مسائل اعتقادی و گاه مذهبی ارتباط می 
دهند. یا اینکه هشدار می دهند که برخی کاندیداها افراد 
بی بصیرتی هستند که کشور را به ویرانی می کشانند. مواضع 
این گروه ها را چگونه ارزیابی می کنید و چطور می شود با 

این روند مقابله کرد؟
به هر حال اظهارنظر آزاد است و هرکس می تواند عقاید 
خود را بیان کند. ولی گاهی این مساله به صورت سازمان 
یافته انجام می شود و عده ای قصد دارند که کاندیدایی را 
تخریب کنند. اگر بدین شکل باشد اصال کار خوبی نیست. 
اما اگر صرفا اظهار نظر باشد مانعی ندارد و بیشتر بستگی به 
رشد و هوشمندی و آگاهی مردم دارد که فریب نخورند و 

هر حرفی را به راحتی قبول نکنند.
اتفاقا گاهی این تبلیغات اثر معکوس داشته است. دیدیم که 
در سال ۷۶ هجمه وسیعی علیه آقای خاتمی شکل گرفت 
و همان باعث شد ایشان آن رای باال را بیاورد. در دوره های 
و  نیستند  لوح  مردم ساده  داشته ایم.  را  نظیرش  بعد هم 
چنین حرف هایی را باور نمی کنند. آنها به سابقه و صداقت 

و شخصیت افراد توجه می کنند.
عده ای مدام افراد را به حاشیه می رانند

گروهی بر این باورند که جریانی در کشور وجود دارد 
که به نوعی تداعی کننده دوگانه »خدمت و خیانت« 
است. به نحوی که خود را خادمان بی آالیش معرفی 
از بحران ها است و  می کند که منجی خروج کشور 
طیف دیگر را که شخصیت های انقالبی زیادی هم در 
میان شان دیده می شود خائن می نامد. این دوقطبی 
نقش  طیف  این  آیا  می کنید؟  ارزیابی  چگونه  را 
پررنگی در جامعه دارد یا نقش چندانی ایفا نمی کند؟

بله. چنین جریانی وجود دارد و نمی توانیم منکر آن شویم. 
جریانی که بسیار بدبین است و به مجرد یک نظر متفاوت 
با نظر رسمی نظام، افراد را متهم به خیانت و ضدیت با 
والیت فقیه و حتی متهم به جاسوسی می کند. زیاد دیده ایم 
که مثال کسی مالقاتی با یک فرد خارجی داشته، حاال در 
حاشیه یک همایشی بوده یا به هرحال کنار یک آمریکایی 
بوده و با او چای می خورده، همین را دلیل بر این مطلب 
می گیرند که او از آمریکایی ها خط می گیرد و می خواهد 

علیه نظام و انقالب اقدام کند.
گاهی هم چنین افرادی را متهم به جاسوسی می کنند. این 
خیلی روش بدی است. بدین ترتیب مدام افراد را به حاشیه 
می رانند و از قطار انقالب پیاده می کنند. به هر حال چنین 
جریانی وجود دارد اما باید مقاومت کرد و نباید تسلیم شد. 
این جریان ممکن است دنبال بهره برداری های سیاسی باشد 
و خودش هم می داند که فالن شخص خائن و جاسوس 

نیست ولی برای استفاده خود این کارها را می کند.
سابقه ام تضمین کننده وعده هایی است 

که می دهم

در  شما  که  بخورد  رقم  گونه ای  به  شرایط  اگر 
مسئولیت سنگین ریاست جمهوری قرار بگیرید، با 
این گونه جریان ها چگونه برخورد می کنید. زیرا سایر 
تندروی ها  با  که  دارند  را  ادعا  همین  نیز  کاندیداها 
مسائل  از  خیلی  موافق  و  کرد  خواهند  برخورد 
نیستند. آیا مردم می توانند تضمینی داشته باشند 

که شما به عنوان یک فرد سیاسی به آنها دهید؟
دارم. در دوره  این مساله سابقه ای است که من  تضمین 
نمایندگی مجلس این کار را کرده ام. من هر جایی که به 
بازداشت  و  به جاسوسی  را متهم  افراد  بهانه های مختلف 
کردند، ایستادم، اعتراض کردم و سؤال پرسیدم. حتی وزیر 
اطالعات را به مجلس کشاندیم. به عنوان مثال در ماجرای 
بازداشت محیط زیستی ها، وزیر اطالعات را خواستیم و از 
اطالعات سپاه درخواست کردیم که بیاید و توضیح دهد که 

ماجرا چه بوده است.
بازگو کردیم.  را  اعتراض خود  و  پیگیری کردیم  را  ماجرا 
رئیس جمهور  داشتیم تالش کردیم.  قدرت  تا جایی که 
قدرت بیشتری دارد و بیشتر می تواند پیگیر مسائل شود. 
یا در ماجرای آقای ستار بهشتی که به صرف یک انتقاد 
در وبالگش او را بازداشت کردند و کتک زدند و در واقع 
زیر شکنجه فوت کرد، ما وزیر کشور را به صحن مجلس 

کشاندیم.
فضای مجلس در ابتدا این طور بود که ما نباید این گونه 
مسائل را پیگیری کنیم چون به ضرر نظام است. اما من 
گفتم این به نفع نظام است برای اینکه دیگر تکرار نشود. 
در عین حال دیدیم که ۹۵ نفر از نمایندگان به این سؤال 
من رأی موافق دادند. این بسیار مهم است که چرا باید یک 
جوان را به صرف یک انتقاد بازداشت کنند؟ فرضاً توهین 
کرده؛ چند نفر وبالگ او را می خواندند؟ به گفته پلیس فتا 

وبالگ او ۸ بازدید کننده در روز داشته است!
رفت. خب  دنیا  از  اینکه  تا  زدند  کتکش  و  گرفتند  را  او 
نمی شود در اینجا سکوت کرد. ما این موضوع را پیگیری 
کردیم و ماجرا را به سطح رسانه ها کشاندیم و بعد هم وزیر 
را به مجلس کشاندیم و گفتیم باید پاسخگو باشد. در دوره 
ریاست جمهوری نیز به همین نحو است. ما در برابر این 

گونه اقدامات سکوت نخواهیم کرد.
اینکه به صرف دو تابعیتی بودن، افراد را بگیرند و بگویند 
جاسوس است، چندان روشن نیست. آدم نمی داند آیا واقعا 
رخ  معامله ای  است  قرار  یا  است  مطرح  مساله جاسوسی 
دهد. باید برای مردم توضیح دهند که اگر مساله جاسوسی 
مطرح است دقیقا ماجرا چه بوده است؟ به صرف دوتابعیتی 
بودن که نمی توان افراد را بازداشت کرد. نمی توان به این 
دلیل که فردی ۱۰ سال در کشوری بوده و تحصیل می 
کرده و تابعیت آنجا را به دست آورده بگوییم حتما کاسه 

ای زیر نیم کاسه اش است.
امروز به فرض می گویند خانم زاغری جاسوس است. بیایند 
بگویند ایشان که بوده و چه کار کرده است؟ عمل جاسوسی 
او چه بوده است؟ من نمی خواهم قضاوت کنم که بوده یا 
نبوده؛ اما باید بیایند برای مردم توضیح دهند که او چه 
جرمی مرتکب شده است؟ این ها مهم است. رئیس جمهور 
باید روی این مسائل حساس باشد. این طور نمی شود که 
یک عده هر تصمیمی خارج از اراده دولت و حتی بدون 

اطالع او بگیرند.
این رویه در سیاست خارجی ما  اثر می گذارد. نمی شود که 

وزیر خارجه ما بی خبر باشد و یک عده کارهایی بدون اطالع 
او انجام دهند. یک رئیس جمهور مقتدر کسی است که از 
این مسائل جلوگیری می کند. کارهایی که صورت می گیرد 
و ابهامش باقی می ماند درست نیست. مانند ماجرای آقای 
اسدی »دیپلمات ایرانی مقیم بلژیک« که بازداشت شد و 
گفتند می خواسته در اجتماع منافقین بمب گذاری کند. 
دادگاه بلژیک او را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد و هیچ 
فرد  این  و  بوده  واقعا چنین چیزی  آیا  که  نفهمید  کس 
چنین قصدی داشته است؟ خب اگر چنین قصدی داشته 
خود ما باید او را مجازات کنیم. مگر روش ما بمب گذاری 
ترور  قربانی  خود  ما  داریم؟  قبول  را  ترور  ما  مگر  است؟ 
هستیم، چطور می شود برویم و دست به ترور بزنیم؟ اصال 
عقل مگر اجازه می دهد چنین کاری کنیم. به فرض اینکه 
بمب گذاشته شد و ۵۰ نفر از آنها کشته شدند، چه فایده ای 
دارد غیر از اینکه افراد آنها نیز در اینجا بمب می گذارند و 

۱۰۰ نفر را می کشند.
باید به مردم توضیح داد. اینکه بگویند استکبار جهانی آمد 
و به دیپلمات ما ۲۰ سال زندان داد، برای مردم قانع کننده 
نیست. ما نباید هیچ چیز مبهمی داشته باشیم و باید همه 
چیز شفاف باشد. یک رئیس جمهور مقتدر کسی است که 
اجازه چنین کارهایی نمی دهد و به مردم توضیح می دهد.

کسی حق تجسس ندارد و ما نمی توانیم وارد 
زندگی خصوصی افراد شویم

باشد  ما جذاب  برای مخاطبین  آقای مطهری شاید 
عقیده  و  بیان  آزادی  معتقدید  که  شما  بدانند  که 
باید در جامعه وجود داشته باشد در حوزه فرهنگی 
مشخصا در موضوعاتی نظیر دوچرخه سواری بانوان، 
حجاب و ... چگونه می اندیشید؟ در بخش فرهنگی 
چه برنامه ای برای خودتان ترسیم کرده اید که بتواند 

پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه باشد؟
حوزه های  و  است  گسترده  بسیار  فرهنگ  بخش  البته 
مختلفی دارد. شامل سینما، موسیقی، خودباختگی نسبت 
اجتماعی  رفتارهای  و  عمومی  فرهنگ  غربی،  فرهنگ  به 
مردم نظیر نوع رانندگی و غیر اینها هم می شود. مسائل 

مهمی در این زمینه داریم که باید به آنها پرداخته شود.
به طور کلی فرهنگ مقوله ای است که با روح و جان مردم 
ارتباط دارد و به شکلی است که باید با اراده مردم انجام 
شود. قابل تحمیل نیست و باید فرد اراده کند تا آن را انجام 
دهد. ضمن اینکه رها هم نمی تواند باشد. یعنی باالخره در 

یک زمینه هایی باید نظارت هایی وجود داشته باشد.
دوست  طور  هر  افراد  تا  می کنیم  رها  بگوییم  نمی توانیم 
داشتند با آن مواجه شوند. مسائل فردی و زندگی خصوصی 
مردم به خودشان مربوط است و اصال تجسس جایز نیست. 
زندگی  وارد  توانیم  نمی  ما  و  ندارد  تجسس  حق  کسی 
خصوصی افراد شویم. ولی در آن بخشی که جنبه اجتماعی 
دارد، دولت اسالمی با دولت سکوالر فرق دارد و نمی تواند 

نسبت به اخالق و عقاید و رفتار مردم بی تفاوت باشد.
در مورد حجاب نیازی به سخت گیری نیست

برای نمونه، کسی نمی تواند بگوید دوچرخه سواری برای 
کنند  رعایت  را  حجاب شان  اگر  است.  ممنوع  ها  خانم 
مشکلی وجود ندارد. بعید می دانم کسی از فقها و مراجع، 
نفس دوچرخه سواری برای بانوان را حرام بداند. مهم این 
است که پوشش مناسبی داشته باشد. یا موضوع حجاب، 
امروز مسئله کشور ما نیست. در مجموع خود مردم رعایت 

می کنند. نیازی به سخت گیری نیست.
باید محیط کار و  اصل کلی این است که محیط جامعه 
التذاذ  هرگونه  جنسی.  التذاذات  محیط  نه  باشد  فعالیت 
جنسی باید منحصر در کادر خانواده باشد. این تز اسالم 
است. لذا اسالم بحث پوشش زن و مرد و حریم میان زن 
و مرد را مطرح کرده است. به هرحال اینکه برخی چنین 
تصور کنند که یکی از مسائل اصلی کشور ما حجاب است 

این گونه نیست.
صاحبان  مساله  این  بزرگنمایی  در  نظرتان  به 
تریبون های رسمی نقش ندارند؟ وقتی به عنوان مثال 
در یک نمازجمعه اصلی ترین دغدغه کشور مدل موی 

زنان یا بحث دوچرخه سواری آنها مطرح می شود
بله، این مساله باعث می شود که گاهی طرف مقابل لجاجت 
از  باید  مسئولین  که  است  مسائل  بعضی  دهد.  خرج  به 
کنارش بگذرند و دست از امر و نهی بردارند. یک نظارت 
کلی خصوصا در اماکن دولتی کافی است. باید در خصوص 
برخی مسائل هوشمندانه برخورد کنیم. وضع حجاب در 

ایران نسبت به سایر نقاط دنیا بسیار خوب است.
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ایرنا/ سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری مغایر اصل 
۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

عباسعلی کدخدایی در توییتی نوشت: طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری 
به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص 

مصلحت نظام، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ شناخته شد و مراتب به مجلس  اعالم شد.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات رهبری است که این وظایف و اختیارات 

عبارتند از:
۱ - تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص 

مصلحت نظام.
 ۲ - نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

 ۳ - فرمان همه پرسی.
 ۴ - فرماندهی کل نیروهای مسلح.

 ۵ - اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها.
 ۶ - نصب و عزل و قبول استعفا:

الف- فقهای شورای نگهبان.
ب-  عالی ترین مقام قوه قضائیه.

ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.
د- رئیس ستاد مشترک.

هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی.
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
 ۷ - حل اختالف وتنظیم روابط قوای سه گانه.

 ۸ - حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل نیست, از طریق مجمع تشخیص مصلحت 
نظام.

 ۹ - امضای حکم ریاست جمهوری پس ازانتخاب مردم, صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری از 
جهت دارا بودن شرایطی که دراین قانون می آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و 

در دوره اول به تایید رهبری برسد.
به  از حکم دیوان عالی کشور  با در نظر گرفتن مصالح کشورپس   ۱۰ - عزل رئیس جمهور 
تخلف وی از وظایف قانونی, یا رای مجلس شورای اسالمی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 

هشتاد و نهم.
 ۱۱ - عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد رئیس قوه 

قضائیه.
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

ایرنا/ سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات با ارسال هشداری به سه اپراتور اصلی کشور به 
آنها ۲۴ ساعت فرصت داد تا اختالل مشهود در شبکه اجتماعی کالب هاوس را برطرف کنند.

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، این هشدار دیروز 
با نامه »حسین فالح جوشقانی«، رئیس سازمان تنظیم مقررات خطاب به مدیرعامل سه اپراتور 

همراه اول، ایرانسل و مخابرات ایران ابالغ شده است.
بر اساس این گزارش، در این هشدار ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسالمی که ایجاد اختالل در 
ارتباطات را جرم انگاری کرده مورد استناد قرار گرفته است. البته بند ف ماده ۳ قانون وظایف و 
اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز این وزارت خانه را طبق قانون مامور حراست و 

حفاظت از تبادل اطالعات در شبکه های اطالع رسانی می کند.
متن نامه همچنین متذکر می شود، در صورت استمرار این اختالل و با توجه به جمع آوری ادله 
فنی، گزارش رخداد جرم برای پیگیری قضایی به دادسرا ارائه و درخواست پیگرد قضایی آمران و 

عامالن این اختالل ثبت و پیگیری خواهد شد.
از چند روز قبل شبکه اجتماعی کالب هاوس دچار اختالل شد. وزیر ارتباطات درباره فیلتر این 
شبکه اجتماعی اعالم کرد این اتفاق رخ نداده است. اما اختالل از سوی اپراتورها همچنان برقرار 
بود هر چند آن ها نیز اعالم کردند هیچ دستور قضایی مبنی بر فیلتر این شبکه اجتماعی صادر 

نشده است.

خبر

وز    ” “   نگاه  ر

سخنگوی شورای نگهبان:

طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری
 مغایر قانون شناخته شد

مهلت ۲۴ ساعته وزارت ارتباطات
 به سه اپراتور مختل کننده کالب هاوس

وزش باد زنجان را در می نوردد/ ایرنا


