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 مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان گفت: این اداره 
کل سال گذشته ۴۱۴ تخلف حوزه حمل و نقل برون شهری را در 
کمیسیون های ماده ۱۱، ۱۲ و ۱۴ بررسی و احکام متناسب با آن 

را صادر کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه حمله خرابکارانه به تاسیسات هسته ای 
نطنز را در زمان و با شدتی متناسب تالفی می کنیم، گفت: حق ایران 

برای برخورد با عوامل این حادثه محفوظ است. ��ح ا�تان ز�جانروز��
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گزارش

از  را  شعر  است.   68 اسفند   7 متولد  موسوی«  »سیدضیا 
دوران نوجوانی شروع کرده است و در ابتدا به صورت طنز 
به آن پرداخته و سپس کم کم از سال 89 به صورت حرفه ای 
پس از گذراندن دوره های الزم در انجمن ها و کارگاه ها زیر 
نظر اساتید دنبال کرده است. او تاکنون در چندین و چند 
جشنواره کشوری توانسته است رتبه هایی را از آن خود کند به 
طوری که او عنوان شاعر شایسته استان را در سال 95 را از آن 
خود کرد و درجشنواره بین المللی رضوی و کنکره ملی شعر 

فاطمی توانسته است مقام اولی جشنواره را به دست آورد. 
موسوی به تازگی کتابی را با عنوان »یاربست« را به چاپ 
رسانده است که به همت حوزه هنری و توسط نشر شانی به 
چاپ رسانده است. به گفته این شاعر، این کتاب شامل 40 
غزل آزاد با مضامین عاشقانه و اجتماعی است که غزل های 

این مجموعه در واقع برگزیده ای از غزل های دهه 90 است.
او پیش از این اثر یک کتاب دیگر نیز با عنوان »پرسه های 
شیدایی« را که بیشتر شعرهای نوجوانی او را شامل می شود 
را به چاپ رسانده است. این شاعر در این رابطه می گوید: 
برخالف بسیاری از شاعران که از گذشته خود فرار می کنند، 
من می توانم  اذعان کنم که در این کتاب چندان وارد دوره 
حرفه ای شعرم نشده بودم و از همین جهت بسیاری از اشعار 
این کتاب پایبند اصول دقیق شعری نیستند. ضمن اینکه در 
شرایط فعلی خوشحالم بگویم که مخاطب امروز من با خوانش 
این کتاب متوجه خواهد شد که من شعر و سرایش آن را 
چگونه شروع کرده ام  و در این سال ها تا چه میزان پیشرفت 
داشته ام.  این شاعر در خصوص دلیل نام گذاری این کتاب به 
عنوان »یاربست« می گوید: به دنبال واژه ای برای نام گذاری 

این کتاب بودم که در کنار تازگی ...
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فروش برق، خام فروشی است 

روحانی در دیدار با وزیر امور خارجه روسیه:

لزوم تسریع در راه اندازی خط تولید 
مشترک واکسن کرونا

ظریف: 

آمریکا باید بدون توقف در اجرای تعهداتش
 تمام تحریم ها را رفع کند

سید حسن خمینی نامزد انتخابات ریاست جمهوری نمی شود

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت روابط 
از  گیری  بهره  لزوم  و  روسیه  و  ایران 
ظرفیت های دو کشور برای ارتقای روابط 
در همه زمینه ها بویژه روابط اقتصادی و 
تجاری و با اشاره به اراده مقام های عالی 
دو کشور برای ارتقای مناسبات، بر لزوم 
توسعه روابط در راستای منافع متقابل 
خارجی  فشارهای  از  تاثیرپذیری  بدون 

تاکید کرد.
االسالم  حجت  ایسنا،  گزارش  به 
والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه 
امور  وزیر  الوروف"  "سرگئی  دیدار  در 
عالقمندی  به  اشاره  با  روسیه،  خارجه 
توسعه  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
همکاری های منطقه ای، از توسعه این 
برقراری  به  با هدف کمک  همکاری ها 
صلح و ثبات در منطقه به عنوان اقدامی 
گرایی  یکجانبه  با  مقابله  در  راهبردی 
آمریکا و مداخله در امور منطقه از سوی 

این کشور استقبال کرد.
ضرورت  بر  تاکید  با  ادامه  در  روحانی 
منطقه  در  ثبات  و  ،صلح  امنیت  حفظ 
توسط  باید  منطقه  امنیت  اینکه  و 
بر  شود،  حفظ  منطقه  خود  کشورهای 
و  دفاعی  های  همکاری  توسعه  لزوم 
نظامی ایران و روسیه با توجه به پایان 
تحریم های تسلیحاتی ایران از ماه اکتبر 

سال گذشته، تاکید کرد.
و  مواضع  از  قدردانی  با  جمهور  رئیس 
مذاکرات هسته  از  حمایت های مسکو 
و  حفظ  برای  ها  تالش  تداوم  بر  ای، 
احیای برجام به عنوان یک توافق چند 
جانبه بین المللی که الگویی برای حل 
و  مذاکره  مسیر  از  مشکالت  فصل  و 
دیپلماسی بوده است، تاکید کرد و گفت: 
این نتیجه  به  امروز آمریکا و همه دنیا 
رسیده اند که فشار حداکثری شکست 
خورده و تنها راه آمریکا برای بازگشت به 

برجام، لغو تحریم ها است.
روحانی افزود: حرکت دو کشور در این 
مشترک  نگاه  دهنده  نشان  خصوص 
جمله  از  المللی  بین  مسائل  درمورد 
برای  امروز  همچنین  و  است  برجام 
اینکه بتوانیم برجام را احیا و فعال کنیم 
، همکاری دو کشور به طور قطع بسیار 

موثر خواهد بود.
واقع  در  ما  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس 
می خواهیم فضا و روابط به تعهدات و 
توافقات سال ۲0۱5 برگردد و همه طرف 
های برجام، همان قول ها و گفتارهای 
در  هرآنچه  و  کنند  عملیاتی  را  خود 
شود،  پذیرفته  شده  توافق  زمان  آن 
و  بپذیریم  را  آن  از  کمتر  حاضریم  نه 
نه دنبال آن هستیم که بیش از آن را 

بدست آوریم.
روحانی در ادامه با اشاره به مشکالت و 
بحران های منطقه ای از جمله بحران 
بر تداوم همکاری ها و  یمن و سوریه  
تبادل نظر ایران و روسیه به عنوان دو 
و  حل  برای  منطقه  گذار  تاثیر  کشور 
ای  و مشکالت منطقه  ها  بحران  فصل 
تاکید کرد و افزود: باز کردن پای رژیم 
بی  عنصر  یک  عنوان  به  صهیونیستی 
ثبات کننده و تنش زا، در منطقه خلیج 

فارس، اقدامی خطرناک است.
به  اشاره  با  همچنین  جمهور  رئیس 
همکاری های خوب دو کشور در حوزه 
بر ضرورت  ای،  منطقه  و  های سیاسی 
همچنین  و  اقتصادی  مناسبات  تقویت 
شدن  عملیاتی  و  اجرایی  در  تسریع 
توافقات و پروژه های مشترک اقتصادی 
انرژی   ، نفت  های  حوزه  در  کشور  دو 
و حمل و نقل و همکاری دو کشور در 
حوزه هسته ای در ساخت دو نیروگاه در 
بوشهر و همچنین سوخت نیروگاه ها و 
ایزوتوپ ها،  با استفاده از ظرفیت شرکت 

های خصوصی تاکید کرد.
روحانی در این دیدار با اشاره به موفقیت 
توفیق  و  کرونا  زمینه  در  روسیه  های 
ارسال  در  تسریع  واکسن،  ساخت  در 
محموله های واکسن ساخت این کشور 

به ایران را مورد اشاره قرار داد و بر لزوم 
تسریع در راه اندازی خط تولید مشترک 

واکسن در کشورمان تاکید کرد.
این  در  نیز  روسیه  خارجه  امور  وزیر   
دیدار با بیان اینکه دو کشور برای توسعه 
و تعمیق روابط مصمم بوده و اراده قوی 
دارند، گفت: برای توسعه همکاری های 
مسکو - تهران  از جمله همکاری های 
وجود  محدودیتی  هیچ  دفاعی  و  فنی 

ندارد.
 "سرگئی الوروف"  با بیان اینکه ایران و 
روسیه درخصوص همکاری های منطقه 
و  مشترک  اهداف  المللی  بین  و  ای 
نزدیک دارند، به مذاکرات هسته ای اخیر 
در وین و تمایل آمریکا برای بازگشت به 
برجام  اشاره کرد و افزود: تنها راه حل 
مسئله از نظر مسکو بازگشت بی قید و 
شرط و کامل آمریکا به برجام با اجرای 
قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت سازمان 
ملل متحد و عمل به تعهدات از سوی 

این کشور است.
الوروف تصریح کرد: از نظر ما این کامال 
غیر مفید است که از ایران خواسته شود 
را  جدیدی  شرایط  برجام  چارچوب  در 
بپذیرد و یا فراتر از تعهدات خود در قالب 

برجام عمل کند.
کرد:  تاکید  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
اضافی  یا  و  تکمیلی  سند  هرگونه 
جمله  از  مختلف  مسائل  درخصوص 
تواند  می  نظامی  توسعه  یا  ای  منطقه 
راستای  در  و  برجام  چارچوب  از  خارج 
فارس  خلیج  و  منطقه  امنیت  تامین 
صورت  به  منطقه  کشورهای  حضور  با 

جداگانه مورد برررسی قرار گیرد.
و  توسعه  بر  همچنین  الوروف  سرگئی 
تعمیق روابط تهران و مسکو تاکید کرد و 
یادآور شد روسیه برای اجرایی و عملیاتی 
کردن توافقات در راستای توسعه روابط، 
دو  مشترک  های  پروژه  و  است  جدی 
کشور با سرعت و جدیت دنبال خواهد 

شد.

امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد  دکتر 
سرگئی  با  امروز  کشورمان  خارجه 
که  روسیه  خارجه  امور  وزیر  الوروف 
کرده  سفر  تهران  به  هیاتی  راس  در 

است،دیدار و گفت وگو کرد.
خارجه  امور  وزرای  ایسنا،  گزارش  به 
همکاریهای  خصوص  در  کشور  دو 
متنوع دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
فیمابین که براساس تصمیمات رهبران 
، بحث و  دو کشور شکل گرفته است 

تبادل نظر کردند.
ظریف در این دیدار تاکید کرد که دو 
کشور دارای روابط راهبردی با یکدیگر 
هستند و روسیه یک همسایه مهم برای 
جمهوری اسالمی است که دارای روابط 
اقتصادی،  فرهنگی،  سیاسی،  متنوع 
امنیتی و راهبردی با جمهوری اسالمی 

ایران می باشد .
امور  وزیر   ، دوجانبه  روابط  حوزه  در 
برای  روسیه  از  کشورمان  خارجه 
برای جمهوری اسالمی  تامین واکسن 
ایران  تشکر نمود و ابراز امیدواری کرد 
با  توافق میان دو کشور تولید واکسن 
اسپوتنیک در ایران آغاز و امکان خرید 
میزان بیشتری واکسن از روسیه برای 

تامین نیازهای ایران فراهم شود.
های  حوزه  در  کشور  دو  همکاریهای 
از  ای  هسته  و  فرهنگی   ، اقتصادی 

دیگر محورهای گفت وگوی وزرای امور 
خارجه ایران و روسیه بود.

در  کشور  دو  همکاریهای  ظریف 
منطقه را  در جهت جلوگیری و توقف 
خونریزی و در جهت مبارزه با تروریسم 
افراطی گری دانست و تصریح کرد:   و 
همکاری های ما در منطقه به نفع صلح 
را  همکاری ها  این  ما  و  بوده  امنیت  و 
ادامه  قالب ها  سایر  و  آستانه  قالب  در 

خواهیم داد.
امنیت ، همکاری و گفت وگو در خلیج 
تبادل  مورد  موضوعات  دیگر  از  فارس 
وزیر  و  بود  امور خارجه  وزیر  نظر  دو 
کرد:  تاکید  کشورمان  خارجه  امور 
باید  فارس  خلیج  منطقه  کشورهای 
و  قالب گفت وگو  در  را  بتوانند مسائل 

مستقل از برجام حل و فصل نمایند . 
هماهنگی  همچنین  دیدار  این  در 
ایران و روسیه برای تقویت روند صلح 
افغانستان و خارج کردن  و آرامش در 
بحث  مورد  کنونی  وضع  از  این کشور 
و تبادل نظر دو وزیر امور خارجه قرار 

گرفت.
موضع  از  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
قوی روسیه درباره خرابکاری در نطنز 
کرد:  وتصریح  نمود  خرسندی  ابراز 
اجرای  در  توقف  بدون  باید  آمریکا 
کند  رفع  را  تحریم ها  تمام  تعهداتش 
اقدامات  از راستی آزمایی،  ایران پس  و 
اما  داد.  خواهد  انجام  را  خودش 
تحریم  نه  که  بدانند  باید  آمریکایی ها 
مذاکراتی  ابزار  خرابکارانه  اقدام  نه  و 

نخواهد بود و تنها وضعیت را برای آن ها 
دشوارتر خواهد کرد.

خارجه  امور  وزیر  الوروف  سرگئی 
دیالوگ  دیدار  این  در  نیز  روسیه 
سیاسی بین دو کشور را  منظم و پر 

محتوا خواند. 
وزیر خارجه روسیه با تاکید بر افزایش 
اتحادیه  چارچوب  در  ها  همکاری 
اقتصادی  اوراسیا افزود: در زمینه مقابله 
اسپوتنیک  "واکسن  تامین  و  کرونا  با 
وی" تالش می کنیم  واکسن در خاک 

ایران به صورت مشترک تولید شود.
به  اشاره  با  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
گفتگوهای جاری در وین اظهار داشت 
:باید همه را دعوت کنیم که به اجرای 

سند برجام برگردند.
روسیه  کرد:   اضافه  الوروف  سرگئی 
خلیج  با  جمعی  امنیت  برای  ابتکاری 
طور  به  کشور  واین  کرده  ارائه  فارس 
می  پیروی  فرض  پیش  این  از  مدارم 
انباشته  اختالفات  بر  غلبه  که  کند 
با  فقط  فارس  خلیج  منطقه  در  شده 
و  متقابل  احترام  و  جامع  گفت وگوی 
با در نظر گرفتن منافع و نگرانی های 
همه طرف ها ممکن است. وی یاد آور 
شد: طرح ابتکار صلح هرمز که توسط 
تهران پیشنهاد شده نیز بر مبنای اصول 

مشابه بنا نهاده شده است.

سید  االسالم  حجت  برادر  ایرنا- 
او  قطعی  تصمیم  از  خمینی  حسن 
برای انصراف از نامزدی انتخابات ۲۸ 

خرداد ریاست جمهوری خبر داد.
حجت االسالم سید یاسر خمینی در 
به پرسشی درخصوص احتمال  پاسخ 
نامزدی برادر وی در انتخابات ریاست 
ها  هفته  در  گفت:   ،۱۴00 جمهوری 

زیادی  اقبال  اخیر،  ماه های  بلکه  و 
حسن  حاج  جناب  گرامی  اخوی  به 
عاشقان  از  زیادی  بزرگان  و  شد  آقا 
خانواده  مذهبّیون،  ایثارگران،  امام، 
های شهداء، سیاسیون و دانشگاهیان 
که  دانستند  تنها کسی  را  وی  کشور 
با  »همه  شعار  با  را  کشور  تواند  می 

هم« امام خمینی )ره( متحد کند.

او ادامه داد: حاج حسن آقا هنوز این 
وی  بودند،  نپذیرفته  را  درخواست ها 
بررسی  و  مشورت  حال  در  تردید  با 
امروز  اینکه  تا  بودند  امر  جوانب 
مطابق دیدارهای نوبه خود با رهبری، 
این  در  که  رفتند  ایشان  دیدن  به 
در  او  نامزدی  انقالب  رهبر  مالقات، 
با  و  ندانستند  صالح  به  را  انتخابات 

مانند  را  آقا  حسن  حاج  اینکه  بیان 
خواستند  او  از  می دانند،  خود  فرزند 
عرصه  این  به  فعلی  شرایط  در  که 

ورود نکنند.
با  کرد:  تصریح  خمینی  یاسر  سید 
توجه به این توصیه، طبیعی است که 
تصمیم اخوی روشن است و او یقینا 

تصمیمی برای نامزدی ندارد.

۴۱۴ مورد تخلف در راهداری و حمل و نقل 
جاده ای زنجان بررسی شد

حلول ماه مبارک رمضان 
را  تبریک می گوییم

ادامه پیگیری های صدای زنجان از بازار بدون سیمان؛

سیمان زنجان کجا می رود؟
منابع آگاه: کارخانه ها عالقه ای به فروش سیمان 27 هزار تومانی ندارند و ترجیح می دهند تولیداتشان را در بازار آزاد به قیمت 40 تا 70 هزار تومان بفروشند!

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان عنوان کرد: 

در گفتگو با شاعر کتاب »یاربست«؛تعرفه های دندانپزشکی فراتر از جیب مردم 

تحت تاثیر منزوی هستیم و خواهیم ماند

ربیعی:
گذشت زمان ممکن است احیای برجام را 

بسیار دشوارتر کند
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۸۰ درصد شغل های ایجاد شده در زنجان
 از طریق تسهیالت اشتغال خرد است

زنجان رتبه سوم پرداخت تسهیالت رونق تولید را 
در کشور کسب کرد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان :

بهره مندی 3 هزار خانوار روستایی 
در شهرستان ایجرود از آب آشامیدنی

کاهش 3۰ درصدی ورودی آب به سدهای استان

ایرنا - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: سال گذشته بیش از ۸0 درصد اشتغال ایجاد 
شده در این استان از طریق تسهیالت هدفمند در بخش اشتغال خرد و خانگی، حمایتی و روستایی بود.

محمدرضا یوسفی افزود: فقط ۲0 درصد فرصتهای شغلی محقق شده در استان مربوط به تسهیالت بانکی 
مقیاس متوسط و بزرگ بوده است. وی اظهار داشت: همچنین در مجموع نزدیک ۷0 درصد زمینه های 
شغلی جدید در استان از طریق مداخالت غیربانکی دستگاه های اجرایی ازجمله تسهیل در صدور مجوزهای 
کسب و کار و مداخالت سیاستی حاصل شده است که نشان می دهد در صورت تمرکز و برنامه ریزی روی 

فعالیت هایی غیر از مسیر تسهیالت بانکی، امکان ایجاد فرصت های شغلی میسر خواهد بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: از ابتدای اجرای قانون توسعه اشتغال پایدار روستایی 
تاکنون )سال های 9۷ تا پایان 99( بیش از ۲۷۲ میلیارد تومان اعتبار بانکی با نرخ بهره ۶ درصد برای 
روستائیان استان پرداخت شده که زمینه ایجاد پنج هزارو ۱9۸ نفر فرصت شغلی در استان فراهم شده است.

یوسفی افزود: تاکنون و از سال اجرای قانون )۱390(  بیش از ۱5هزارو ۷93 فقره مجوز کسب و کار خانگی 
در استان صادر و بیش از 5۱9 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به شاغالن خانگی استان پرداخت شده 
است.  مدیرکل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گفت: سال گذشته در کنار اقدامات غیربانکی موضوع 
تبصره ۱۸ قانون بودجه، در مجموع بیش از ۱5۸ میلیارد تومان تسهیالت بانکی نیز در قالب تفاهم نامه های 
دستگاهی ذیل تبصره ۱۸ کارسازی شده است که از این طریق در مجموع هزار و ۱۸9 فرصت شغلی جدید 

ایجاد و از هزارو ۲۲۶ فرصت شغلی موجود صیانت شد.

صدای زنجان- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: با اجرای ۷ طرح آبرسانی در روستاهای 
شهرستان ایجرود، 3 هزار خانوار از جمعیت روستایی در این شهرستان از نعمت آب شرب بهداشتی و پایدار 

بهره مند می شوند.
»علیرضا جزء قاسمی« اظهار کرد: برای اجرای این طرح ها اعتباری معادل 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات 

مشارکتی و عمرانی هزینه شده است.
وی افزود: این پروژه ها شامل احداث خط انتقال و شبکه توزیع، احداث مخزن، اصالح و بازسازی شبکه توزیع 

آب، احداث ایستگاه پمپاژ و حفر و تجهیز چاه آب در روستاهای شهرستان ایجرود می باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان تصریح کرد: طرح های فوق در روستاهای ایچ، شهرک، 
جوقین، ینگی کند سیدلر، قندی بالغ، دورمشقان و گالبر از توابع شهرستان ایجرود در حال اجرا می باشد.

جزء قاسمی با بیان اینکه توسعه خدمات آبرسانی در بخش روستایی اولویت شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان می باشد افزود: پس از یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی، از ۱0۷ پروژه 
آبرسانی روستایی در حال اجرا، ۱۷ روستا در قالب پویش #هر-هفته-الف-ب-ایران از نعمت آب شرب 

پایدار برخوردار گردیده اند.

صدای زنجان- اسماعیل افشاری، ،مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان در گفتگو با روابط عمومی 
شرکت، وضعیت سدهای استان را تشریح کرد و گفت : با توجه به کاهش بارندگیها ،ازابتدای سال آبی 
۱۴00-۱399تا این تاریخ ، نسبت به ایام مشابه سال آبی گذشته ،حدود 30 درصد کاهش ورودی آب در 

سدهای چهار گانه تحت مدیریت شرکت آب منطقه ای زنجان را شاهد هستیم.
وی تصریح کرد، با اتخاذ تدابیر و برنامه ریزی های صورت گرفته جهت مدیریت بهینه مخازن سد ها نسبت 
به مدیریت خروجی سدها با لحاظ حقابه ها و مصارف اولویت دار از جمله شرب، تالش می گردد با هماهنگی 

شرکت آب و فاضالب استان تابستان امسال را با حداقل آسیب سپری کنیم.
افشاری با تاکید بر کمبود رواناب بدلیل کاهش محسوس بارندگی ها ، از کشاورزان  و حقابه بران حاشیه 
رودخانه ها درخواست نمود تا از کشت محصوالت پر آب طلب اجتناب نموده و جهت مدیریت مزرعه با 

کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای زنجان همکاری های الزم را بعمل آورند.

ایرنا - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: بر اساس آخرین رتبه بندی انجام شده 
در خصوص میزان تسهیالت پرداختی برای رونق تولید در سال گذشته، این استان پس از البرز و سمنان، 

جایگاه سوم را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داد.
ناصر فغفوری روز سه شنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان، افزود: سال گذشته در مجموع ۲۸۶ متقاضی 
در استان زنجان برای دریافت تسهیالت رونق تولید در سامانه بهین یاب ثبت نام کردند که از بین آنان ۲50 

متقاضی واجد شرایط به شبکه بانکی معرفی شدند.
وی اظهار داشت: از بین متقاضیان معرفی شده به شبکه بانکی، پرداخت تسهیالت به ۱۸0 پرونده محقق 
شد و مابقی متقاضیان نیز از دریافت تسهیالت انصراف دادند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان با بیان اینکه سال گذشته در مجموع ۲ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان تسهیالت طرح رونق در این استان 
پرداخت شد، گفت: در این خصوص سیر صعودی خوبی نسبت به سال های ماقبل از 99 داشتیم. فغفوری 
همچنین به عملکرد موفق استان در زمینه اجرای برنامه مربوط به نهضت تولید داخل در سال گذشته اشاره 
کرد و افزود: هدف گذاری سال گذشته در راستای نهضت ساخت داخل برای استان به ارزش ۶۶ میلیون 
دالر بود که این رقم در پایان سال با رشد ۲۴5 درصدی به مرز ۱۶۲ دالر میلیون رسید. وی اظهار داشت: بر 
اساس گزارش مرکز ساخت داخل کشور، در این زمینه استان های تهران، اصفهان، مرکزی، کرمان و کرمان 

بیش از 55 درصد میزان تولید داخل را کشور را به خود اختصاص دادند.  

مهر نوشت: دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در حال حاضر 
حدود یک میلیون واحد صنفی مشمول تعطیلی کرونایی شده اند، 
گفت: حمایت از صنوف در دوره شیوع کرونا در قالب های مختلف 

در دستور کار است.
محمدباقر مجتبایی در مورد وضعیت اصناف در کشور در دوره 
شیوع کرونا اظهار داشت: در کشور 3 میلیون واحد صنفی با ۶ 
میلیون و 300 هزار شاغل داریم. همچنین از سویی دیگر حدود 
فصلی  کارگران  از  که  هستند  تولیدی  صنفی،  واحد  هزار   ۶00
استفاده می کنند. بنابراین وقتی شبکه توزیع در فروش ناتوان شود، 
تولید نیز کاهش پیدا می کند و واحدها مجبور به تعدیل نیروی 

انسانی می شوند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران افزود: از سوی دیگر بیش از ۷0 درصد از 
واحدهای صنفی اجاره ای هستند که به دلیل این تعطیالت، دچار 

مشکالت عدیده ای شده اند.
وی ادامه داد: در شهرهای قرمز حدود 50 درصد از اصناف و در 
شهرهای نارنجی 99 درصد اصناف فعال هستند؛ در وضعیت فعلی 
که ۲5۷ شهر وضعیت قرمز دارند، حدود یک میلیون واحد صنفی 

مشمول تعطیلی شده اند.
مجتبایی گفت: بررسی وضعیت تعطیالت آذر ماه سال گذشته 
نشان می دهد که میزان فروش اصناف در آن بازه زمانی، 50 هزار 
آذرماه  تجربه  همان  اساس  بر  اگر  یافت؛  کاهش  تومان  میلیارد 
محاسبه کنیم، برای ۱0 روز تعطیالت امسال دست کم 33 هزار 

میلیارد تومان کاهش درآمد و فرصت فروش اصناف خواهد بود. 
همچنین اگر میزان تورم را به صورت متوسط 50 درصد در نظر 
بگیریم، می توانیم برای این ۱0 روز پیش بینی کنیم که حداقل ۴5 
هزار میلیارد تومان کاهش فرصت فروش برای اصناف به وجود 
می آید که بخشی از آن خسارت مستقیم و بخشی عدم فروش کاال 

و خسارت به زنجیره های بعدی است.
یک میلیون واحدصنفی تعطیل شدند

مجتبایی با بیان اینکه 3 هزار رسته صنفی در کشور وجود دارد، 
پاالیشگاه ها،  صنایع،  کارخانجات،  اولیه  مواد  از  بسیاری  گفت: 
شرکت ها و ادارات از طریق اصناف توزیع می شود که این مساله 
نشان می دهد اصناف در کلیه زنجیره تولید و خدمات تأثیرگذار 

نیازهای  تأمین  در  اصناف  نقش  به  توجه  با  بنابراین  هستند. 
واحدهای مختلف، وقتی از تأثیر تعطیلی و کرونا بر اصناف صحبت 
می کنیم، باید تأثیر آن بر کل اقتصاد را مدنظر داشته باشیم زیرا 

شبکه اصناف تعامل نهایی را با مجموعه اقتصادی دارد.
دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تعطیلی ها منجر به کاهش 
تقاضا هم در بخش تولید و هم در بخش توزیع می شود، یادآور شد: 
طی 9 ماهه اول اسفند 9۸ تا پایان آبان 99 بیش از ۲50 هزار 
میلیارد تومان درآمد از دست رفته در کسب وکارها داشتیم. وقتی 
واحد صنفی کاهش درآمد داشته باشد یعنی نتوانسته چک های 
خود را پاس کند و بدهی خود را به واحد تولیدی بدهد. این امر به 

معنای خسارت بر چرخه اقتصادی از تولید تا توزیع است.

تعطیلی یک میلیون واحدصنفی به خاطر کرونا

لیال محمدی - تعدادی از مصالح فروشان زنجانی با اشاره به 
کمبود سیمان پاکتی به قیمت ۲۶ الی ۲۷ هزار تومان و فروش 
این کاال به قیمت باالی ۴0 هزار تومان در بازار آزاد می گویند: 
چرا وقتی در استان زنجان ۲ کارخانه سیمان فعالیت دارند، باید 
کاالی موردنیاز خود را یا از سایر استان ها از جمله کردستان 
تامین کنند یا تولید کارخانجات زنجان را از طریق واسطه و به 
قیمت باال خریداری کنند؟ آن ها از مسئوالن می خواهند قبل از 
اینکه موضوع تلخ صف های طوالنی مرغ این بار برای سیمان 

تکرار شود، دست به کار شوند!
احتمال تشکیل صف های طویل این بار برای دریافت سیمان 
چالش جدیدی برای بازار شده است، به نظر می رسد مافیای 
اقالم ضروری و دالالن جلوتر از مسئوالن، قدم بر می دارند و 

نسبت به شرایط بازار آگاهی بیشتری دارند!
چالِش قیمِت مازوت

کارخانجات  و  دولت  اختالف  به  سیمان  بازار  فعلی  مشکل 
برمی گردد، درست زمانی که اواخر بهمن ماه و ابتدای اسفندماه 
از کارخانجات  سال 99 به دنبال مشکالت برق و گاز، دولت 
سیمان خواست تا به جای برق و گاز از مازوت استفاده کنند! 
کارخانه ها مشکلی بابت استفاده از مازوت نداشتند اما از دولت 
خواستند برای جلوگیری از هرگونه افزایش در هزینه های تولید، 
قیمت مازوت به نرخ گاز برای شان محاسبه گردد نه آزاد اما 

دولت با خواسته آن ها موافقت نکرد.
به دنبال مشکالت تامین سوخت، کارخانجات نتوانستند سیمان 
موجود در بازار را تامین کنند، همین امر سبب کاهش موجودی 
انبارها شد. یکی از فعاالن صنف مصالح فروشی زنجان می گوید 
در این مدت از فعالیتش در این صنف معموال مشکلی بابت 
تامین سیمان در بازار آن هم در فصل زمستان شاهد نبوده است.

افزایش حقوق و دستمزد در سال 1400 
عالوه بر مشکالت در تامین سوخت کارخانجات سیمان و عدم 
توافق بر سر تعرفه مازوت، آغاز سال ۱۴00 و افزایش حقوق 
و مزایای کارگران بر اساس درصد تورم کشور از سوی دولت، 
فشار سنگینی را بر تولیدکننده ها وارد و مشکالت تولید آن ها را 
دوچندان کرد. به طور مثال کارخانه سیمان با ظرفیت ۲ هزار 
تن، ۲00 الی ۲50 تن سیمان تولید و روانه بازار کرد. مشخص 
است که با حجم فعلی نیاز بازار مصرف )با توجه به فصل ساخت 

و ساز(، تولیدات محدود کارخانه ها کفاف نمی دهد.
بازار سیمانی که در حال بالتکلیفی به سر می برد شاهد نرخ های 

خودسرانه است. فعاالن صنف مصالح فروشی می گویند بعد از 
افزایش 35 درصدی قیمت سیمان سفید، بدهی های قبلی شان 
نیز با فاکتور جدید محاسبه شده است حاال شما حساب کنید 
وضعیت در بازار سیمان خاکستری که بخش اعظمی از نیاز بازار 
مصرف به این کاال است و هنوز نرخی قطعی نشده، چگونه است!

چالش دولت و کارخانجات بر سر نرخ سیمان
گفته می شود کارخانه ها پیشنهاد افزایش ۶0 درصدی قیمت 
و  آن مخالف کرده  با  اما دولت  داده اند  را  سیمان خاکستری 
احتماال قرار است با افزایش ۲5 الی 30 درصدی موافقت کند! 
کیلویی(   50( پاکت  هر  قیمت  شود  اعمال  افزایش  این  اگر 
سیمان باید در مرز 30 تا 3۲ هزار تومانی قرار گیرد، مگر اینکه 

کارخانه ها نتوانند تولید داشته باشند و قیمت باال برود! 
فعاالن مصالح فروشی زنجان می گویند اگر روزانه 500 الی ۶00 
تن سیمان به بازار زنجان وارد شود، بازار از سیمان اشباع شده 

و قیمت ها پائین می آید. 
عالقه برخی کارخانجات برای فروش تولیدات

 به قیمت آزاد
هر چند مسئوالن ذیربط استانی با رد فروش سیمان پاکتی 
به قیمت باالی ۴0 هزار تومان تاکید می کنند که کارخانه های 
داخل استان تولیدات شان را به قیمت ۲۶ الی ۲۷ هزار تومان 
روانه بازار مصرف زنجان می کنند اما بنا به اعالم منابع آگاه، 
انتظار اعالم قطعی نرخ سیمان  از این کارخانه ها در  تعدادی 

خاکستری هستند از این رو عالقه ای به فروش سیمان به صورت 
فله ای و پاکتی ندارند، برخی نیز هر پاکت سیمان را به جای 
۲۶ الی ۲۷ هزار تومان به قیمت ۴۲ هزار تا ۶0 وحتی ۷0 هزار 

تومان در بازار تهران و کرج به فروش می رسانند!
راننده های سیمان فروش؟

یک منبع آگاه در گفت وگو با صدای زنجان با اشاره به حضور 
از  برخی  متاسفانه  می گوید:  سیمان  بازار  در  دالالن  پررنگ 
راننده ها سیمان فروش شده اند و سیمان را به قیمت آزاد روی 
ماشین می فرشند و اصال فرصت نمی شود سیمان برای فروش 

انبار شود!
تشکیل اکیپ های بازرسی برای رصد بازار سیمان

ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اکیپ های  تشکیل  از  زنجان  صدای  با  گفت وگو  در  زنجان 
بازرسی این سازمان و تعزیرات برای رصد دقیق بازار و برخورد با 
متخلفان در بازار سیمان خبر داده و گفته بود: برای حل مشکل 
در بازار سیمان، مکاتباتی با ۲ کارخانه مستقر در استان اعم از 
»سیمان خمسه« و »سیمان زنجان« که توانایی تامین نیاز کل 
استان را دارند، صورت گرفته تا اولویت آن ها تامین نیاز داخل 

استان باشد.
سیمان تولیدی کارخانجات داخل استان به کجا می رود؟

این  به  واکنش  در  زنجان  فروشی  مصالح  فعاالن  از  یکی  اما 
اظهارات با اشاره به کمبود شدید سیمان در بازار می گوید: ۲ 

کارخانه سیمان در داخل استان زنجان مستقر هستند، این دو 
کارخانه در کنار کارخانه استان کردستان نمی توانند نیاز بازار 

استان زنجان را تامین کنند. 
وی با بیان اینکه بیشترین تولیدات دو کارخانه استان زنجان 
به کرج و تهران می رود خطاب به مسئوالن سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان می گوید: لطفا آمار بدهید چند تن سیمان 
در سطح استان بین مصالح فروشی ها توزیع شده است؟ اسامی 
مصالح فروشی ها را اعالم کنید! اصال بگویید ورود سیمان اعم از 

فله ای و پاکتی به بازار چقدر بوده است؟
مسئوالن سازمان صمت! مبدا تولید سیمان را 

رصد کنید
یک منبع آگاه دیگر نیز در گفت وگو با صدای زنجان حداقل 
نیاز مصرفی روزانه بازار استان زنجان به سیمان خاکستری را ۲ 
هزار تن اعالم کرده و می گوید: با توجه به لوکس بودن سیمان 
سفید، میزان نیاز استان زنجان به این کاال شاید 50 تن و حتی 

کمتر باشد.
صاحب نظران و فعاالن صنفی مربوطه می گویند: قیمت هر پاکت 
50 کیلویی سیمان نباید از ۲۶ هزار و 3۴0 تومان فراتر برود. اما 
همین االن برخالف اظهارات مسئوالن مربوطه، در بازار، سیمان 
به این قیمت اصال وجود ندارد و هم اکنون مصرف کننده زنجانی 
هر پاکت سیمان را به قیمت ۴۲ هزار تومان و حتی بیشتر 

خریداری می کند.
یکی از فعاالن صنفی با بیان اینکه تولیدات ۲ کارخانه مستقر در 
استان زنجان به خارج از استان سرازیر می شود، عنوان می کند: 
درصد ناچیزی از این تولیدات به دست مصرف کننده زنجانی 
می رسد ان هم با واسطه! به نظرم برای زنجان عیب است! باور 
کنید بعد از مرغ باید برای سیمان صف بکشیم! تا چند وقت 
پیش برای یافتن مرغ ۲0 هزار و ۴00 تومانی صف می ایستادیم 
حاال باید برای سیمان ۲۶ هزار تومانی صف تشکیل دهیم، زیرا 
محدود است و سریعا در بازار به فروش می رسد یا سر از بازار آزاد 
درمی اورد! از مسئوالن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
خواهشمندیم روند تولید و توزیع سیمان تولیدی کارخانجات 

داخل استان را رصد کنند تا حقیقت برایشان مشخص شود!
سؤاالت  و  ادعاها  به  شفاف  پاسخ  انتشار  برای  زنجان  صدای 
مطروحه تماس های متعددی با مسئوالن مربوطه دو کارخانه 
امکان  اما  کرد  برقرار  زنجان«  »سیمان  و  خمسه«  »سیمان 

مصاحبه با هیچ یک از مسئوالن دو کارخانه میسر نشد.

صدای زنجان- عضو و ناظر شورای مرکزی نظام صنفی در 
کمیسیون بالک چین فروش برق به خارج از کشور را خام فروشی 
دانسته و می گوید: چین از بیت کوین به عنوان یک سالح مالی 
علیه آمریکا استفاده می کند. ما از مسئوالن کشوری می خواهیم 
با توجه به ظرفیت های این صنعت بها داده و به اهمیت آن پی 

ببرند قبل از اینکه دیر شود!
کشمکش های فراوان درباره  تالش برای قانونی شدن فعالیت 
استخراج رمزارزها از یک سو و تصمیم برای چگونگی برخورد 
با استخراج کنندگان و تعرفه ای که باید برای برق استخراج در 
نظر گرفته شود از سوی دیگر، مسئوالن را واداشت که به صورت 

جدی به قانون گذاری برای این موضوع بپردازند.
پیرو مصوبه سیزدهم مرداد سال 9۸ در خصوص استفاده مراکز 
استخراج رمز ارزها از نیروی برق، اصالحیه جدید توسط رضا 
اردکانیان وزیر نیرو به شرکت های زیرمجموعه ابالغ شد که بر 
اساس آن  تامین برق مراکز استخراج رمزارزها مشروط به تدارک 

و ارائه مجوز معتبر می باشد. 
روش  چهار  از  یکی  به  متقاضیان،  از  دسته  این  برق  تامین 
»تامین برق از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر«، »تامین برق از 
طریق سرمایه گذاری در بهینه سازی«، »تامین برق با نصب و 
بهره برداری از مولدهای حرارتی و گازی و فسیلی« و یا »اتصال 

به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق«، صورت گیرد.
مخالف تعرفه گذاری وزارت نیرو هستیم

بر اساس مصوبه جدید وزارت نیرو مربوط به ۱۶ فروردین ماه 
مراکز  مصرفی  برق  ساعت  کیلووات  هر  بهای  جاری،  سال 
استخراج رمزارزها برابر با ۱۶5۷۴ ریال تعیین می گردد. این نرخ  
براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، 
هر سه ماه یک بار توسط شرکت توانیر اصالح و به روزرسانی شده 

و گزارش آن برای وزارت نیرو ارسال می شود.
اما افشین آشوری، عضو و ناظر زنجانی شورای مرکزی نظام 
صنفی در کمیسیون بالک چین در واکنش به این مصوبه خطاب 
به وزیر نیرو می گوید: آیا در برخورد با تمامی صنایع نیز این 
گونه اید؟ آقای وزیر ماینرها و فعاالن صنعت ماینینگ سربازان 
اقتصادی و سرمایه گذاران و کارآفرینان بوده و همگی ایرانی اند. 
متاسفانه وزارت نیرو و نفت با اطالع از نیاز این صنعت به برق 
و گاز فشارهای غیرقابل قبولی به سرمایه گذاران این عرصه وارد 

می کنند که به هیچ عنوان درست نیست.
عضو و ناظر شورای مرکزی نظام صنفی در کمیسیون بالک چین 
در گفت وگو با صدای زنجان با اشاره به سختگیری های بیش از 
حد وزارت نیرو مبنی بر تعرفه گذاری برای برق استخراج رمزارز 
عنوان می کند: ما از اهداف وزارت نیرو برای این همه سختگیری 
اطالعی نداریم، نمی دانم شاید از دلسوزی بیش از حد مسئوالن 
این وزارتخانه نسبت به صنعت ماینینگ است که هنوز سر تعرفه 

انرژی )برق( هیچ توافقی صورت نگرفته است.
گفتیم اگر به هر دلیلی نمی توانید برق تامین کنید، 

آمادگی داریم نیروگاه های خودتامین ایجاد کنیم
وی با اشاره به پیشنهاد بخش خصوصی به مسئوالن ذیربط 
دولتی مبنی بر تامین ارز واردکنندگان از طریق اقتصاد رمزارز در 
قبال دریافت انرژی صنعتی و تامین برق توسط ماینرها تصریح 
با  ارائه کردیم  می کند: اوایل خرداد سال 99 این پیشنهاد را 
وجود ابراز خرسندی مسئوالن ذیربط از این مهم، هیچ کاری در 
عمل صورت نگرفت! نه برق به تعرفه صنعتی دادند نه فرصتی 
برای ایجاد نیروگاه ها با برق خودتامین! متاسفانه وزارت نیرو 
از حمایت از بخش خصوصی در رابطه با صنعت رمزارز طفره 

می رود.
عضو و ناظر زنجانی شورای مرکزی نظام صنفی در کمیسیون 
صنعت  نیاز  به  توجه  با  نیرو  وزارت  است:  معتقد  بالک چین 
انرژی  نرخ گذاری  در  حمایت،  جای  به  برق،  به  ماینینگ 
سختگیری می کند. ما از ابتدا گفتیم اگر دولت به هر دلیلی 
نمی تواند برق موردنیاز این صنعت را تامین کند ما آمادگی داریم 

نیروگاه های خودتامین را ایجاد کنیم.
عضو و ناظر شورای مرکزی نظام صنفی در کمیسیون بالک چین 
تصریح می کند: با وجود تاکیدات مسئوالن اقتصادی کشور مبنی 
بر تعیین ساز و کار تولید ارز دیجیتال و قانونی شدن استخراج 
بیت کوین شکل قانونی هیچ گشایشی در طول ۱.5 سال اخیر 

برای این صنعت صورت نگرفته است.
مسئوالن به جای حمایت با تعرفه های غیرمنطقی شان 

سرمایه گذاران را فراری می دهند
آشوری با بیان اینکه رونق صنعت ماینینگ می تواند چرخ های 
پیشرفت صنایع آی.تی و سایر صنایع پائین دست را به حرکت 
درآورد، می گوید: ما می توانستیم با حضوری مقتدرانه در عرصه 
استخراج بیت کوین در جهان و در اختیار داشتن درصد باالیی 
از شبکه های بالک چین حرفی برای گفتن داشته باشیم اما 
به جای حمایت با تعرفه های غیرمنطقی شان سرمایه گذاران را 

فراری می دهند.
عضو و ناظر زنجانی شورای مرکزی نظام صنفی در کمیسیون 
بالک چین با بیان اینکه صنعت ماینینگ هم از تحریم داخلی 
و هم خارجی آسیب دیده است، تاکید می کند: برای واردات 
علت  به  رمزارز  استحراج  دستگاه های  و  قطعات  و  تجهیزات 
تحریم با مشکل مواجهیم، بعد از برجام آی.تی و صنعت رمزارز 
از تحریم خارج نشدند، در داخل کشور نیز در تعرفه گذاری برای 
این صنعت با مشکل مواجهیم، واقعا نمی دانیم تحریم داخل را 

تحمل کنیم یا تحریم خارجی را!
نیرو  وزارت  برخی مسئوالن  متاسفانه  اضافه می کند:  آشوری 
افتخار می کنند در حالی که  به کشور عراق  بر صادرات برق 
این خام فروشی افتخار محسوب نمی شود. چین از بیت کوین 
به عنوان یک سالح مالی علیه آمریکا استفاده می کند. ما از 
مسئوالن کشوری می خواهیم با توجه به ظرفیت های این صنعت 

بها داده و به اهمیت آن پی ببرند قبل از اینکه دیر شود.

ادامه پیگیری های صدای زنجان از بازار بدون سیمان؛

سیمان زنجان کجا می رود؟
منابع آگاه: کارخانه ها عالقه ای به فروش سیمان 27 هزار تومانی ندارند و ترجیح می دهند تولیداتشان را در بازار آزاد به قیمت 40 تا 70 هزار تومان بفروشند!

عضو و ناظر شورای زنجانی مرکزی نظام صنفی در کمیسیون بالک چین کشور:

فروش برق، خام فروشی است 
افشین آشوری: مسئوالن به جای حمایت با تعرفه های غیرمنطقی شان سرمایه گذاران را فراری می دهند
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ایسنا/ تا چند ماه پیش اگر جرائمی مانند تغییر در ارقام پالک خودرو یا مخدوش کردن آن در 
محدوده های پیرامون طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا به چشم می خورد، حاال اما با اجرای طرح 
منع تردد شبانه این جرم به ساعات پایانی شب رسیده و کم و بیش در بیشتر معابر رانندگانی را 
می توان دید که با پوشاندن، سوزاندن و یا دستکاری پالک خودرویشان اقدام به تردد در ساعات 
ممنوعه می کنند. گر چه تاکنون آمار رسمی درباره میزان افزایش مخدوش کردن یا تغییر در ارقام 
پالک خودرو درپی اعمال محدودیت های شبانه تردد به خاطر کرونا اعالم نشده است، اما آنچه که 
از شواهد پیداست، اعمال محدودیت های تردد شبانه در کشور سبب شده تا برخی از رانندگان 
برای فرار از جریمه اقدام به پوشش پالک خودرو یا حتی تغییر در ارقام آن کنند. موضوعی که 
پیش از این نیز در اطراف معابر ورودی به محدوده طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا نیز 

به چشم می خورد.
در این میان اما بخش قابل توجهی از رانندگانی که دست به انجام چنین اقداماتی می زنند از پیامدها 

و ابعاد آنچه که انجام می دهند بی خبرند و همین بی خبری نیز سبب می شود تا آنان به دردسرهای 
بزرگتری دچار شوند. علی نجفی توانا، جرم شناس است، او در گفت و گو با ایسنا در خصوص 
مجازات مخدوش کردن پالک گفت: بحث تغییر پالک یا سایر مشخصات وسیله نقلیه، یا توجه به 
نوع کاربرد و اهداف شخص مرتکب دارای کیفر و مجازات مختلفی است.  گاهی شخص شماره، 
پالک، بدنه و .. خودروی متعلق به خود را تغییر می دهد و گاهی مرتکب سرقت می شود و با اهداف 
خاصی شماره خودروی سرقتی دیگری را بر آن می گذارد.  این جرم شناس اظهار کرد: در رابطه با 
اقداماتی مانند تغییر پالک، تعویض پالک یا تغییر شماره بدنه اتومبیل و ..، باید به این موضوع توجه 
کرد که قانون به منظور حفظ هویت وسیله نقلیه و جلوگیری از ایجاد تغییرات شخص مرتکب را 
طبق ماده ۷۲0 قانون تشدید مجازات مربوط به جرائم راهنمایی و رانندگی، مجازات تعیین می کند 
و این مجازات تقریبا جنبه تعزیری دارد و صرفا در رابطه با تغییر، تعویض پالک یا شماره شاسی 
موتور و .. است. وی افزود: به نظر بنده این قانون برای جلوگیری از وقوع جرایم دیگر به تصویب شده 

و جرم انگاری شده است. پس عالوه بر اینکه این اقدام می تواند موجب وقوع جرائم دیگر شود و این 
خودرو ابزاری برای جرایم دیگری مثل سرقت شود، مانع از شناسایی اتومیل خواهد شد. از سوی 

دیگر به نوعی جلوگیری از برخورد قانونی نسبت به این نوع متخلفین می شود. 
نجفی توانا گفت: اما شیوه عادی تر این تخلف را در رابطه با برخی از موتوسوارها و خودروها می بینیم. 
افرادی که برای ورود به محدوده های ممنوع ترافیکی پالک خودرو خود را ناخوانا می کنند تا به 
نوعی از تحمل واکنش های قانونی و رسمی فرار کنند. در این راستا قانونگذار در راستای جلوگیری 
از چنین جرایم جنایی این تغییر و اصالح را بدون مجوز نهاد های مربوطه جرم تلقی می کند حتی 

اگر هیچ استفاده ای از آن نشود. 
وی اظهار کرد: جرایم راهنمایی و رانندگی از جمله جرایم جنحه ای در نظام سابق قانونگذاری تلقی 
می شد. بعد از انقالب اسالمی در واقع این قانون در چارچوب جرائم تعزیری قرار دارد، یعنی مجازات 

های آن مقرر برای جرائم تعزیری است و شش ماه تا دو سال نیز قابل کیفر است. 

تزریق واکسن کرونا به بازار سیاه؟

پالک مخدوش؛ جرم در جرم

جمله  از  دندانپزشکان  کرونا  شیوع  با  زنجان-  صدای 
به نظر می رسید به دلیل ماهیت شغلی  گروهی بودند که  
خود با کرونا درگیری زیادی داشته باشند. از همین رو و با 
توجه به روز دندانپزشک در زمینه میزان درگیری این قشر 
از فعاالن عرصه سالمت از مصطفی شیخی، رئیس دانشکده 
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان پرسش هایی شد 
که او در این زمینه در پاسخ به خبرنگار صدای زنجان اظهار 
کرد: دندانپزشکان کمترین درگیری را نسبت به قشر جامعه 

با کرونا داشتند.
مبتال  کشور  سطح  در  که  دندانپزشکانی  تعداد  افزود:  وی 
از  تعداد محدود  این  است.  بسیار کم  باشند،  کرونا شده  به 
مبتالشدگان نیز کسانی بودند که عموما سن باالیی داشتند یا 
به دلیل رعایت نکردن پروتکل های و شرکت در دورهمی ها و یا 

مسافرت کردن به این بیماری مبتال شده بودند.
هیچ کدام دندانپزشکان از طریق مبحث درمان 

به کرونا مبتال نشده اند 
شیخی، ادامه داد: دندانپزشکان از قدیم به دقت از ماسک و 
دستکش و شیلد استفاده می کردند و استفاده از این ابزار کار 
روتین دندانپزشکی بود و اکنون نیز با شیوع کرونا این موارد 
بسیار سختگیرانه تر از قبل رعایت می شود و بنابراین هیچ کدام 

دندانپزشکان از طریق مبحث درمان به کرونا مبتال نشده اند.
دندانپزشکان  واکسیناسیون  خصوص  در  مسئول  این 
خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه نظام پزشکی پیگیر این موضوع 

دندانپزشکان شهر صورت  تمام  برای  واکسیناسیون  که  بود 
بگیرد اما تصور من بر این است که همه این موارد ممکن نشده 
است. ضمن اینکه  تمام اساتید دانشکده دندانپزشکی که بالغ 
بر 3۷ نفر هستند، واکسن دریافت کرده اند و واکسن هایی نیز 
به صورت محدود در بین کلینیک هایی که فعال تر بودند توزیع 
شد. اما هنوز برخی از مراکز ما نیازمند دریافت واکسن هستند.
به گفته شیخی، مردم در این ایام از حضور در مطب و کلینیک 
دندانپزشکی  پرهیز می کردند و تا حدودی از حضور در مطب ها 

استرس داشتند. اما تالش می شد تا کلیه پروتکل های بهداشتی 
در مطب و کلینیک های دندانپزشکی رعایت شود. ضمن اینکه 
توصیه می شد تا تنها بیمارانی که به خدمات ضروری نیازمند 
تا  شد  تالش  و  کنند  رجوع  دندانپزشکی  مراکز  به  هستند 
نوبت دهی ها به گونه ای باشد که فاصله ای بین رجوع بیماران 

شوند.
تعرفه های دندانپزشکی فراتر از جیب مردم

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه گفت: در این شرایط 

ضمن  یافت.  افزایش  شدت  به  هم  دندانپزشکی  تعرفه های 
اینکه در این زمینه با توجه به مواد و متریال هایی که استفاده 
تعرفه های  طبیعتا  ندارد،  وجود  هم  دیگر  چاره ای  می شود، 
موجود نیز افزایش می یابد و این تعرفه ها نسبت به در آمد 

مردم باال است. 
تنها راهکاری که می توان در این زمینه برای حمایت از 

مردم پیش بینی کرد؛ بیمه است
به اعتقاد شیخی تنها راهکاری که می توان در این زمینه برای 
حمایت از مردم پیش بینی کرد بیمه است. دو کلینیک خیریه ای 
که در سطح شهر وجود دارد و یا دانشکده دندانپزشکی که 

تعرفه های پایینی دارد، جوابگو این همه مراجعات نیست.
رییس دانشکده دندانپزشکی استان زنجان افزود: هر چند به 
شخصه معتقدم که میزان مراجعات به دانشکده دندانپزشکی 
پایین است و در این زمینه اطالع رسانی درستی صورت نگرفته 
است و بسیاری از مردم نسبت به خدماتی که این دانشکده به 
مردم می دهند بی خبر است. این دانشکده خدمات خوبی را 
با تعرفه های پایین ارائه می دهد اما متاسفانه اطالع رسانی 
مناسبی نشده است. ضمن اینکه اگر خدمات ارائه شده توسط 
این مراکز را به صورت کامل درنظر بگیریم باز هم این خدمات 
جوابگوی میزان پوسیدگی و خرابی دندان شهر زنجان نخواهد 
بود و تنها راهکار این موضوع را بیمه می دانم و متاسفانه شاهد 
هستیم که در بسیاری موارد بیمه ها از پرداخت و ارائه خدمات 

در این زمینه سر باز می زنند. 

درباره  گمانه زنی ها   ،۱9 کووید-  علیه  واکسیناسیون  ُکند  روند 
ورود این واکسن به بازارهای غیررسمی را باال برده است. در این 
میان برخی گزارش ها هم نشان می دهد که فروشندگان دارو در 
ناصرخسرو، واکسن کرونا را به قیمت ۴5 تا ۶0میلیون تومان از 

طریق افراد خاص در بیمارستان های دولتی می فروشند.
به گزارش روزنامه همشهری، ابهامات درباره فروش واکسن کرونا 
به  نزدیک  تاکنون  بازارهای غیررسمی در شرایطی است که  در 
یک میلیون و 500هزار دوز واکسن اسپوتنیک وی روسی، آسترازنکا 
و واکسن چینی وارد شده و گفته می شود هنوز نیمی از کادر درمان 

موفق به دریافت واکسن کرونا نشده اند.
تاکنون  آغاز واکسیناسیون کادر درمان  از زمان  بهداشت  وزارت 
آماری از تعداد افراد واکسینه شده، ارائه نداده و مشخص نیست 
واکسن ها برای چه کسانی استفاده شده است. حاال در این میان، 
به دستور وزیر بهداشت، هیچ کس در این وزارتخانه مجوز مصاحبه 
و  پزشکی  نظام  سازمان  سخنگوی  جهانپور،  کیانوش  جز  ندارد 
و  او هم پاسخگو نیست  بهداشت که  مدیر روابط عمومی وزارت 
بی نتیجه  مشخص،  پاسخ  دریافت  برای  چندروزه،  پیگیری های 

مانده است.
به  واکسن  ورود  به  احتمال  نسبت  واکنشی  وزارتخانه هنوز  این 
بازارهای غیررسمی نشان نداده است. در این وضعیت، سازمان نظام 
پزشکی که از چهارشنبه هفته گذشته، متولی واکسیناسیون کادر 
درمان بخش خصوصی شده است، درباره ماجرای ابهامات ورود 

واکسن کرونا به بازارهای غیررسمی توضیح هایی می دهد.
واکسیناسیون کرونا، چندین ناظر دارد

علی تاجرنیا که معاون رئیس سازمان نظام پزشکی است می گوید 
چندین نفر در پروسه نظارت و اجرای واکسیناسیون حضور دارند. 
یکی نماینده مرکز مربوطه است که قرار است واکسیناسیون برای 
زیرمجموعه اش انجام شود. این شخص فهرستی از اسامی افراد دارد 
که مشخصات آنها ثبت و با آنچه در سامانه سیب آمده، مطابقت 
می شود. اگر مغایرتی وجود دارد، واکسیناسیون برای فرد انجام 
نمی شود و اگر قبال واکسن تزریق کرده باشند، دیگر امکان تزریق 

مجدد برایشان وجود ندارد.
موقع ثبت مشخصات هم شماره پیگیری درنظر گرفته می شود که 
ویال واکسن در آن آمده است و پس از واکسیناسیون نیز کارت 
برای فرد واکسینه شده صادر می شود. در ادامه، پس از پایان هر 
جلسه واکسیناسیون، پوکه های خالی ویال ها جمع و صورتجلسه 
پروسه  جزو  اقدامات  این  مجموعه  تاجرنیا،  به گفته  می شود. 
واکسیناسیون به شمار می رود، بنابراین برای خارج شدن واکسن از 

این چرخه، نیاز به هماهنگی با تعداد زیادی از افراد هست.
جابه جایی اسپوتنیک وی بدون رعایت زنجیره سرد 

امکانپذیر نیست
او به نکته دیگری اشاره می کند که آن هم مشکالت جابه جایی و 
خروج واکسن اسپونیک وی از سازوکار درمان است. او می گوید 
۲0درجه  منفی  دمای  در  باید  روسی  وی  اسپوتنیک  واکسن 
نگهداری شود، درحالی که سایر واکسن ها این ویژگی را ندارند و 

می توانند در درجه منفی ۲ تا ۸درجه هم نگهداری شوند.
هم اکنون بیشتر واکسیناسیون در ایران، با واکسن روسی انجام 
می شود. به گفته تاجرنیا، امکان دسترسی به واکسن  اسپوتنیک وی 
به طور غیررسمی وجود ندارد؛ »از زمانی که واکسن از زنجیره سرد 
منفی ۲0درجه خارج می شود تا استفاده شود، تنها دو ساعت مهلت 
مصرف دارد، بنابراین واکسن هایی که خارج از این وضعیت، مورد 
استفاده قرار می گیرند، چند مسئله دارند؛ یکی اینکه ممکن است 
اساسا آن واکسن ها، تقلبی باشند، یا اگر واکسن ها واقعی باشند، 
به دلیل رعایت نکردن زنجیره سرد خاصیتشان از دست رفته باشد. 
نکته دیگر این است که واکسن کرونا باید در مکان مخصوصی 

تزریق شود و نمی توان هر جایی آن را تزریق کرد.«
تماس  برای تزریق واکسن به افراد معمولی

مسئله اما تنها فروش واکسن در بازارهای غیررسمی نیست، در 
هفته های گذشته، از طریق روابط عمومی یکی از دانشگاه های علوم 
پزشکی با افرادی غیر از کادر درمان تماس هایی گرفته شده و به آنها 
گفته شده درصورت تمایل می توانند برای واکسیناسیون مراجعه 
کنند. نکته قابل تامل اینجاست که افراد تماس گیرنده خودشان هم 

جزو کادر درمان نبودند اما اختیار واکسیناسیون داشتند.
تاجرنیا در این باره هم می گوید که براساس سیاست های وزارت 
بهداشت و توافقاتی که با ارگان های مختلف داشته اند، خارج از 
پاکبان ها  مثل  افرادی  برای  واکسن  واکسیناسیون،  اول  اولویت 

هم انجام شده است. به گفته او، در بیمارستان ، زمانی که واکسن 
از حالت فریز خارج می شود، باید طی ۲ تا 3ساعت تزریق شود، 
گاهی بیمارستان با ۱00نفر برای واکسیناسیون هماهنگ می کند، 
اما تمام آنها در محل حاضر نمی شوند، به همین دلیل، اگر واکسن 
را استفاده نکنند، باید آن را دور بریزند، اما به جای آن از افراد در 
دسترس استفاده می کنند چراکه امکان فریز دوباره واکسن وجود 

ندارد.
البته این موضوع هم استثناست و این طور نیست که اعالم شده 
باشد. براساس اعالم تاجرنیا، مدیریت واکسن در کشور به عهده 

مدیر بیماری های واگیر وزارت بهداشت است.
پروسه واکسیناسیون، به شدت امنیتی است

حسین کرمانپور، مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی و رئیس 
درمان  کادر  واکسیناسیون  جزئیات  سینا،  بیمارستان  اورژانس 
بخش خصوصی زیرنظر سازمان نظام پزشکی را توضیح می دهد 
و می گوید که این روند با نظارت دقیق از سوی مأمور حراست، 
نماینده دانشگاه علوم پزشکی و نماینده نظام پزشکی، انجام می شود 
هفته  از  نظام پزشکی  »سازمان  است؛  امنیتی  به شدت  پروسه  و 
گذشته مسئول واکسیناسیون بخش خصوصی درمان شده است 
و تمام این پروسه هم با بررسی کدملی افراد در سامانه سیب انجام 

می شود.
برای  آن  براساس  و  اعالم کرده  پزشکی  نظام  را سازمان  اسامی 
به  حتی  می شود.  انجام  واکسیناسیون  50سال  باالی  پزشکان 
دیگری  فرد  برای  را  خودشان  سهم  نمی شود  داده  اجازه  افراد 
استفاده کنند.« کرمانپور با اعالم اینکه ۱5بیمارستان خصوصی 
برای واکسیناسیون در تهران مشخص شده و واکسن ها از طریق 
داده  اختصاص  ایران  و  شهیدبهشتی  علوم پزشکی  دانشگاه های 

می شود، تأکید می کند که تا این لحظه، حتی برای یک نفر هم 
خارج از فهرست، واکسیناسیون بخش خصوصی درمان انجام نشده 
است؛ »این واکسیناسیون تنها برای مطب داران است نه پزشکان 

بیمارستان ها، چراکه بیمارستان ها خودشان سهمیه دارند.«
افراد  واکسیناسیون  به زودی  است  قرار  کرمانپور،  اعالم  براساس 
زیر 50سال هم شروع شود: »واکسن را وزارت بهداشت در اختیار 
دانشگاه علوم پزشکی قرار می دهد و آنها واکسیناسیون را براساس 
سهمیه توزیع می کنند.« او می گوید تاکنون ۴5هزار دوز واکسن 
اسپوتنیک وی برای پزشکان باالی 50سال بخش خصوصی، درنظر 
گرفته شده است که به صورت روزانه تزریق می شود. او به دیگر 
می کند.  اشاره  وی  اسپوتنیک  با  واکسیناسیون  محدودیت های 
به گفته کرمانپور، واکسن اسپوتنیک وی، در دو مرحله، آن هم از 
دو منبع متفاوت تزریق می شود و مانند واکسن آسترازنکا یا سایر 
واکسن ها نیست که هر دو دوز یکسان باشد؛ یعنی واکسن مرحله 

اول آن با مرحله دومش، متفاوت است.
بنابراین اگر قرار باشد در بازار آزاد فروخته شود باید هر دو دوز در 
اختیار فرد باشد، درحالی که هم اکنون هر آنچه تزریق شده، مرحله 
اول است و به فاصله ۲۱ تا ۲۸روز مرحله دوم آن در اختیار قرار 
می گیرد. فروشنده این واکسن در بازار غیررسمی چطور می تواند 

تامین مرحله دوم آن را برای خریدار تضمین کند؟
براساس اعالم کرمانپور، به احتمال زیاد آنچه به عنوان واکسن کرونا 
قرار است فروخته شود، آب مقطر و واکسن تقلبی است؛ »نمونه این 
اتفاق برای داروی رمدسیور هم رخ داد و ویال مترونیدازول به عنوان 

این دارو میلیون ها تومان فروخته شد.«
واکسن برای کادر درمان هم کافی نیست

مینو محرز، عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا، هم به مردم هشدار 
می دهد که قطعا این واکسن ها تقلبی است و تأکید می کند: »تنها 
به همشهری  او  باشند«.  واکسیناسیون  منتظر  منابع رسمی،  از 
می گوید که فروشندگان دارو در بازارهای سیاه، به دنبال سودهای 
میلیونی  هستند، بنابراین مردم فریب نخورند و برای واکسینه شدن، 
عجله نکنند. این را هم توجه کنند که همه  چیز با واکسیناسیون 

تمام نمی شود.
بعد از واکسن هم باید ماسک و فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود؛ 
به راحتی  از واکسیناسیون می توانند  بعد  »برخی تصور می کنند 
و  نیست  این طور  درحالی که  باشند،  داشته  را  دورهمی هایشان 
برابر مرگ و بستری شدن در بخش های  را در  آنها  تنها  واکسن 
مراقبت های ویژه در امان نگه می دارد.« او هم تأکید می کند که 
واکسیناسیون در وزارت بهداشت با نظارت خاصی انجام می شود 
و از همه اینها گذشته تعداد واکسن وارد شده آن قدر کم است که 
به خود کادر درمان هم نرسیده، چه رسد بخواهد از این چرخه 

خارج شود.

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان عنوان کرد: 

تعرفه های دندانپزشکی فراتر از جیب مردم 
ایرنا/ استاندار زنجان گفت: هدف گذاری سال گذشته در راستای نهضت ساخت داخل برای این استان به 
ارزش ۶۶ میلیون دالر بود که این رقم در پایان سال با رشد ۲۴5 درصدی به مرز ۱۶۲ میلیون دالر رسید.

فتح اهلل حقیقی روز سه شنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان با بیان اینکه موضوع نهضت ساخت داخل، 
امر مهمی است و عالوه بر نشان دادن توانمندی داخلی، قدرت و پیشرفت علمی صنایع را نشان می دهد، 
افزود: بر اساس گزارش مرکز ساخت داخل کشور، استان زنجان در این زمینه در کنار استانهای قطب 
اقتصادی همچون تهران، اصفهان، مرکزی و کرمان توانست رتبه برتر را کسب کند و این توفیق بزرگی 

برای زنجان است.
وی ادامه داد: سال گذشته کارگروه تسهیل و رفع موانع استان زنجان نیز عملکرد خوبی داشت و ما در میزان 
پرداخت تسهیالت رونق تولید، رتبه سوم کشور را کسب کردیم که این امر حاکی از توانمندی شبکه بانکی 

و هماهنگی مدیران اجرایی استان است.
حقیقی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه های جهش تولید استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته 
نزدیک ۱0 هزار میلیارد تومان پروژه های تولیدی در استان اجرایی شد که فقط 9 درصد از آن ها کلنگ 

زنی بود و طرح های اجرا شده فراتر از پروژه های جهش تولید نیز بود.
وی با بیان اینکه ۱۱ پروژه از ۲۶ پروژه جهش تولید استان به بهره برداری رسیده است، افزود: هفت پروژه 
دیگر نیز تا پایان شهریور امسال افتتاح می شود و هشت پروژه باقیمانده پیشرفتهای قابل توجهی دارند و 

الزم است پیگیری عملیاتی برای به سرانجام رساندن آن ها در دستور کار قرار گیرد.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به تعریف پروژه های اقتصادی مقاومتی برای سال جاری در 
استان اشاره کرد و افزود: 50 درصد طرح ها به منظور تعیین پروژه های اقتصادی مقاومتی برای سال ۱۴00، 
به موضوع فناوری و فعالیت های دانش بینان اختصاص پیدا کرده که این موضوع مهمی است چرا که چنین 

طرح هایی به عنوان موضوعات بین رشته ای از اهمیت زیادی در دنیای امروز برخوردارند.

ایرنا - مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان گفت: این اداره کل سال گذشته ۴۱۴ تخلف 
حوزه حمل و نقل برون شهری را در کمیسیون های ماده ۱۱، ۱۲ و ۱۴ بررسی و احکام متناسب با آن را 

صادر کرد.
عبدالحسین علی اکبری افزود: به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان و شرکت های حمل ونقل 
جاده ای برون شهری و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه، سال گذشته در جلسه های کمیسیونهای 
مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۴ زنجان به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کاال و رانندگان حمل و نقل جاده 

ای در سطح استان زنجان رسیدگی و احکام متناسب با آن صادر شد.
وی اظهار داشت: در این مدت  ۴۱۴ مورد تخلف در کمیسیون های ماده ۱۱، ۱۲و ۱۴ توسط اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بررسی شد.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان با بیان اینکه در کمیسیون ماده ۱۱، ۲۸3 تخلف ثبت 
شد، گفت: این تخلفات شامل حمل بار بدون بارنامه یا صورت وضعیت، حمل بار یا مسافر بیش از ظرفیت، 

حمل بار بدون تجهیزات ایمنی و جابجایی مسافر بدون رعایت پروتکل های بهداشتی از تخلفات بود.
علی اکبری به کمیسیون ماده ۱۲ اشاره کرد و اظهارداشت: تعداد تخلفات این بخش نیز ۱۱5 مورد بود.

وی، رعایت نکردن تنظیم بارنامه و یا صورت وضعیت، مقررات سالن اطالع رسانی، پروتکل های بهداشتی و 
مغایرت در مندرجات بارنامه و یا صورت وضعیت را مهمترین تخلفات برشمرد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان گفت: ۱۶ تخلف نیز در ماده ۱۴ ثبت شده که عدم اخذ 
بارنامه توسط مالکان ناوگان و حمل بار اضافی بر ظرفیت مجاز مهمترین این تخلفات است.

علی اکبری ادامه داد: ایجاد آرامش به ویژه در بخش های حمل و نقل مسافر و کاالی همراه، از دغدغه های 
مهم و اساسی این اداره کل به شمار می رود و کاهش تخلف شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای می 

تواند نقش اساسی در تحقق این امر داشته باشد.
۶۷ شرکت حمل و نقل کاال در این استان با چهار هزار و ۸9۱ دستگاه ناوگان باری در استان زنجان فعال 

هستند.
عالوه بر این استان زنجان، 35 شرکت و موسسه  مسافربری فعال دارد  که به صورت یک تا سه منظوره فعال 

هستند، از این تعداد فقط ۱۴ شرکت در شهر زنجان خدمات ارائه می دهد.
۱۸۲ دستگاه اتوبوس، 335 مینی بوس و ۶۱3 دستگاه سواری برای مسافران در استان زنجان خدمات 

شبانه روزی می دهند.

ایران در اطالعیه ای بر توجه عموم مردم به ویژه صاحبان و  انتظامی جمهوری اسالمی  ایسنا/ نیروی 
متصدیان واحدهای صنفی و اماکن عمومی به رعایت و اجرای برخی موارد در جهت حفظ حرمت ماه مبارک 

رمضان تاکید کرد.
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در اطالعیه ای حلول ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریم و دعا 
و نیایش، ماه تزکیه و خودسازی را تبریک گفت و با اشاره به اهمیت تکریم و تعظیم شعائر اسالمی بر توجه 
عموم مردم به ویژه صاحبان و متصدیان واحدهای صنفی و اماکن عمومی به رعایت و اجرای برخی موارد 
در جهت حفظ حرمت ماه مبارک رمضان تاکید و اعالم کرد: »روزه داران گرامی، در جهت تقویت خویشتن 
داری و گسترش ارزش های اخالقی و رعایت حرمت این ماه عزیز از هرگونه تظاهر به روزه خواری و سرو 

غذای سرد یا گرم در پارک ها، تفرجگاه ها، معابر عمومی و ... اکیداً خودداری کنند.
در حال حاضر به دلیل شرایط قرمز و پرخطر شهرها ناشی ازشیوع ویروس منحوس کرونا، مراکز پذیرایی بین 
راهی، پایانه های مسافربری، فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و بیمارستان ها مجاز به فعالیت و ارائه خدمات 
نیستند این در حالیست که اگر وضعیت فعلی به حالت عادی رسید، این مراکز برابر پروتکل های بهداشتی 
ابالغی از ستاد ملی مقابله با کرونا و صدور مجوز از سوی این ستاد و رعایت دستورالعمل های صادره مبنی 

بر فعالیت آن مراکز می توانند به ارائه خدمت به شهروندان در ماه مبارک رمضان بپردازند.
از هموطنان به ویژه رانندگان وسایل نقلیه عمومی انتظار می رود با رعایت نکات بهداشتی و ضد عفونی 
کردن مداوم خودروها، از تظاهر به روزه خواری و استعمال دخانیات در داخل خودرو و ایجاد آلودگی صوتی 

پرهیز کنند.
بدیهی است مسئولیت عدم رعایت مصوبات ابالغی ستاد ملی مقابله با کرونا و دیگر موارد یاد شده متوجه 

مسئوالن و متولیان اماکن مربوطه است.
اماکن پذیرایی در حال حاضر مجاز به فعالیت نیستند و فعالیت این اماکن جهت عرضه غذای سرد و گرم 
یک ساعت قبل از افطار که در سال های قبل انجام می گرفت منوط به صدور مجوز و موافقت ستاد ملی 

مقابله با کرونا است.«
در پایان این اطالعیه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ضمن آرزوی سالمتی برای تمامی هموطنان و 
مسلمانان جهان و قطع زنجیره انتقال و کنترل ویروس کرونا، ازهمکاری مردم شریف ایران سالمی قدردانی 
و بر رعایت شئون اسالمی )پرهیز از کشف حجاب، پوشش نامتعارف( و اصول بهداشت فردی و اجتماعی در 

کلیه واحدهای صنفی و اماکن عمومی تاکید کرد.

استاندار زنجان:

هدف گذاری برنامه "نهضت ساخت داخل"
 در زنجان ۲۴۵ درصد محقق شد

۴۱۴ مورد تخلف در راهداری و حمل و نقل جاده ای زنجان 
بررسی شد

اطالعیه ناجا برای ماه رمضان

خبر



زهره میرعیسی خانی- »سیدضیا موسوی« متولد 7 اسفند 68 
است. شعر را از دوران نوجوانی شروع کرده است و در ابتدا به صورت 
طنز به آن پرداخته و سپس کم کم از سال 89 به صورت حرفه ای 
انجمن ها و کارگاه ها زیر نظر  از گذراندن دوره های الزم در  پس 
اساتید دنبال کرده است. او تاکنون در چندین و چند جشنواره 
کشوری توانسته است رتبه هایی را از آن خود کند به طوری که 
او عنوان شاعر شایسته استان را در سال 95 را از آن خود کرد و 
درجشنواره بین المللی رضوی و کنکره ملی شعر فاطمی توانسته 

است مقام اولی جشنواره را به دست آورد. 
موسوی به تازگی کتابی را با عنوان »یاربست« را به چاپ رسانده 
است که به همت حوزه هنری و توسط نشر شانی به چاپ رسانده 

است.
40 غزل آزاد با مضامین عاشقانه و اجتماعی

 به گفته این شاعر، این کتاب شامل 40 غزل آزاد با مضامین عاشقانه 
و اجتماعی است که غزل های این مجموعه در واقع برگزیده ای از 

غزل های دهه 90 است.
او پیش از این اثر یک کتاب دیگر نیز با عنوان »پرسه های شیدایی« 
را که بیشتر شعرهای نوجوانی او را شامل می شود را به چاپ رسانده 

است. 
این شاعر در این رابطه می گوید: برخالف بسیاری از شاعران که 
از گذشته خود فرار می کنند، من می توانم  اذعان کنم که در این 
کتاب چندان وارد دوره حرفه ای شعرم نشده بودم و از همین جهت 
بسیاری از اشعار این کتاب پایبند اصول دقیق شعری نیستند. ضمن 
اینکه در شرایط فعلی خوشحالم بگویم که مخاطب امروز من با 
خوانش این کتاب متوجه خواهد شد که من شعر و سرایش آن 
را چگونه شروع کرده ام  و در این سال ها تا چه میزان پیشرفت 

داشته ام.
مخاطب این کتاب می تواند منظور و معنای کلمه »یاربست« 

را از اشعار در بیاید
عنوان  به  کتاب  این  نام گذاری  دلیل  خصوص  در  شاعر  این   
»یاربست« می گوید: به دنبال واژه ای برای نام گذاری این کتاب بودم 
که در کنار تازگی، اصالت هم داشته باشد و در این میان با در نظر 
گرفتن اینکه واژه »بست« در ادبیات ما تاکنون با »یار« ترکیب 

نشده است، با شکل گیری این کلمه توانستم به آن موضوعی که 
مدنظرم بود، اشاره کنم. ضمن اینکه »یاربست« جزو کلماتی است 
که از ترکیب های ذهنی خودم است که به فضای کتاب می خورد و 

در مشورت با دوستانم نیز نظر آنها را جلب کرد. 
وی با اشاره به اینکه مخاطب این کتاب می تواند منظور و معنای 
کلمه »یاربست« را از اشعار دربیاید، اظهار می کند: طرح جلد این 
کتاب را »محمدرضا کرمی« کار کرده است و از طرح روی جلد 

کتاب هایی بود که بر روی ان بسیار فکر شده است. 
به دنبال چاپ کتاب مجموعه شعر تُرکی خود هستم

خود،  آتی  سال های  های  برنامه  از  برخی  به  اشاره  با  موسوی 
خاطرنشان می کند: به دنبال چاپ کتاب مجموعه شعر تُرکی خود 
هستم و که تالشم بر این است که این کتاب را با یک ناشر تخصصی 
به چاپ برسانم. همچنین در حال جمع آوری یک مجموعه دیگر 
از اشعار آیینی خود هستم که در آینده نزدیک آن را نیز به چاپ 

خواهم رساند.
به اعتقاد این شاعر؛ بایستی اشعار با مضامین اجتماعی و عاشقانه یا 
به اصطالح آزاد را به صورت جداگانه از مضامین آیینی پرداخت به 

طوری که  اشعار عاشقانه و آیینی در یک کتاب نیایند. 

مخاطبین شعر آزاد و آیینی متفاوت هستند
وی در این رابطه اذعان می کند: هرچند در شرایط فعلی شاهد 
هستیم که شاعران شعرهای آیینی را به دلیل محدود بودن تعداد 
اشعار، همراه شعرهای آزاد در یک کتاب به چاپ می رساند اما باید 
پذیرفت که مضامین کامال متفاوت هستند و هر کدام مخاطبین 
خاص خود را دارند. از همین جهت به نظر من؛ مخاطب شعر در 
برخورد با این نوع کتاب ها دچار دوگانگی فکری و چند گانگی حسی 
می شود که به کار لطمه می زند. ضمن اینکه مخاطبین شعر آزاد و 
آیینی تا میزانی متفاوت هستند و هر یک به دنبال خوانش  شعر با 

مضامین مورد عالقه خود هستند.
تحت تاثیر غزل های منزوی هستیم و خواهیم بود

این شاعر در پاسخ به این سوال که »چرا قالب غزل را برای سرودن 
شعر انتخاب کرده است«، اظهار می کند: ما خواسته یا ناخواسته 
ملتی جوگیری هستیم و این موضوع را در تمام ابعاد جامعه نشان 
داده ایم و در شعر نیز با توجه به اینکه در زنجان تحت تاثیر غزل های 
منزوی هستیم و خواهیم بود و این شاعر بسیار نقش مهمی در شعر 
استان به ویژه غزل دارد، از همین رو است که بسیاری از شاعران 
زنجانی به این قالب عالقه مند می شوند، همان طور که یکی از دالیل 

گرایش من نیز به سمت این قالب شعری همین موضوع بوده است. 
ضمن اینکه باید پذیرفت که استاد منزوی به خوبی توانسته است 
زیبایی های غزل را بیشتر از سایر از قالب ها دهد و ما به همین دلیل 

بسیار بیشتر از سایر قالبها با غزل انس پیدا کرده ایم.
مساله عشق امروز در اشعار چندان مثل گذشته نیست

موسوی با بیان اینکه به نظر می رسد مساله عشق؛ امروز در اشعار 
مشکالت  و  نان  دغدغه  می افزاید:  نیست،  گذشته  مثل  چندان 
معیشتی باعث شده است که عشق در دنیای امروز مثل گذشته 
چنان که باید و شاید معنا نیابد و شاعر نیز به عنوان یک انسان این 
موضوع را می بیند و در شعر خود نمود می دهد و شاید اینکه شعر 
امروز مطابق گذشته، عاشقانه نیست به همین دلیل باشد. ضمن 
اینکه من معتقدم که غزل تنها قالب عاشقانه ها نیست. یک غزل 
می تواند به مضامین عارفانه و آیینی و اجتماعی بپردازد که یک شاعر 
عاشقانه به آن فکر کرده است و در واقع غزل باید به شعری اطالق 

شود که حسی شاعرانه شاعر را مکلف به سرایش آن کرده است. 
جامعه ادبی ما بایستی توسط هنرمندان این عرصه مدیریت 

شوند
می افزاید:  هنر،  دنیای  در  مسائل  از  برخی  از  انتقاد  با  شاعر  این 
در  افراد  از  بسیاری  که  می کنیم  زندگی  جامعه ای  در  متاسفانه 
مکان و جایگاهی که باید باشند قرار ندارند و جامعه هنری ما نیز از 
این قاعده مستثنی نیست. من معتقدم که جامعه ادبی ما بایستی 
توسط هنرمندان این عرصه که سختی های راه هنر را چشیده اند، 
مدیریت شود ولی متاسفانه خیلی از اتفاقات در جامعه ما نمی افتد، 
همان طور که در عرصه تحصیل و آموزش ما به مدرک گرایی روی 

آورده ایم و کیفیت را رها کرده ایم و به کمیت چسبیده ایم.
مخاطبین دیگر نمی توانند به جامعه هنری اعتماد کنند

وی ادامه می دهد: متاسفانه شاهد هستیم که در جامعه، هنر به 
موضوعاتی تبدیل شده است که ارتقای شغلی افراد را مسبب است 
به طوری که افراد با چاپ کتابی بدون توجه به کیفیت محتوا، زمینه 
ارتقای شغلی خود را فراهم می کنند. این موضوع در کنار چاپ 
کتاب توسط برخی از هنرمندنماها برای جامعه هنری مشکالت 
عدیده ای را پدید آورده اند به طوری که مخاطبین دیگر نمی توانند 

به جامعه هنری اعتماد کنند.

معاون میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه تا کنون ۳8هزار و 7۱۱ 
اثر در قالب آثار منقول، غیرمنقول، طبیعی و ناملموس در فهرست 
آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، گفت: از این تعداد هزار و 
8۲۲ اثر در دولت یازدهم و 4هزار و 504 اثر در دولت دوازدهم 

ثبت شده است.
به گزارش ایرنا، روند برنامه ریزی ثبت آثار فرهنگی، تاریخی و طبیعی 
در فهرست ملی و فهرست جهانی در دولت تدبیر و امید از مهمترین 
برنامه های دولت یازدهم و دوازدهم در هشت سال گذشته بوده 
است؛ آثاری که ثبت و معرفی آنها نه تنها منجر به جذب گردشگر و 
توسعه گردشگری فرهنگی می شود که ایران عموماً در این گروه از 
گردشگری قرار می گیرد، شان و جایگاه فرهنگی کشور را در جوامع 
بین المللی ارتقا می دهد؛ روندی که در دولت تدبیر و امید تعداد آثار 
ملموس ثبتی ایران را از ۱6 به ۲4 اثر جهانی و آثار ناملموس را از 
۱0 به ۱6 اثر جهانی رساند. این درحالی است که ۳8هزار و 7۱۱ اثر 
در قالب آثار منقول، غیرمنقول، طبیعی و ناملموس در فهرست آثار 
ملی کشور به ثبت رسیده است و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی رویه ها و روندهای تشکیل پرونده برای ثبت آثار را 
مطابق با برنامه ریزی و ظرفیت های ساالنه ثبت در  فهرست جهانی 

یونسکو با ضرورت و سرعت بیشتری پیگیری می کند.
محمدحسن طالبیان در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا درباره 
برنامه معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی در حوزه ثبت آثار فرهنگی تاریخی گفت: در این دوره 
فرایندهای اجرایی ثبت و تعیین حریم را بازبینی و اصالح کردیم. بر 
همین اساس دستورالعمل های اجرایی مرتبط با حوزه ثبت و حریم 

بروزرسانی و به ابالغ شده است.
معاون میراث فرهنگی کشور درباره تشکیل پرونده ها برای ثبت در 
فهرست میراث جهانی اظهار داشت: تالش کردیم فهرست میراث 
جهانی کشور از تنوع بیشتری برخوردار شود که  این سیاست بر 
اساس دستورالعمل اجرایی کمیته میراث جهانی اتخاذ شده است 
که تنوع در فهرست های جهانی را مورد تاکید قرار می دهد. در 

این راستا می توان به قرار گیری آثار طبیعی شاخص کشور در 
راه آهن، منظر  پرونده میراث صنعتی  یا  فهرست میراث جهانی 
فرهنگی هورامان یا اورامانات و یا منظر باستان شناسی ساسانی 

فارس اشاره کرد.
وی توضیح داد: در هشت سال گذشته شوراهای ملی ثبت و حریم 
را به صورت منطقه ای و منظم برگزار کردیم، البته این روند در 
سال 99 با توجه به شیوع کرونا با مشکالتی مواجه شد اما علیرغم 
همه مشکالت در سه سال گذشته و حتی در شرایط کرونایی سال 
گذشته در حوزه ثبت و حریم جهش کیفی و کمی قالب توجهی 

داشته ایم.
ثبت ملی  4۱۲ اثر طبیعی و ۱0۱۵ اثر فرهنگی ناملموس

طالبیان گفت: در مجموع تعداد ۳8هزار و 7۱۱ اثر در قالب آثار 
منقول، غیرمنقول، طبیعی و ناملموس در فهرست آثار ملی به ثبت 
رسیده است که از این تعداد ۱8۲۲ اثر در دولت یازدهم و  4504 
اثر در دولت دوازدهم به تفکیک ۱678 اثر غیرمنقول، ۱۳99 اثر 

منقول، 4۱۲ اثر طبیعی و ۱0۱5 اثر ناملموس بوده است.  
طبق آیین نامه و دستورالعمل های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، 
آثار  حوزه  چهار  در  آثار  ثبت  ارزش  و  شرایط  تصویب  و  بررسی 
غیرمنقول )اماکن تاریخی فرهنگی(، آثار منقول )اموال فرهنگی 
و اشیا تاریخی(، آثار طبیعی )مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه های 
طبیعی-تاریخی، پدیده ها و نمونه های ارزشمند گیاهی، جانوری و 
زیستگاه ها( و آثار ناملموس )رویدادها، مراسم و آیین های معنوی و 

فرهنگی، آواها و ...( در فهرست ملی را در بر می گیرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رییس شورا، معاون 
میراث فرهنگی نایب رییس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء 
جلسات  که  هستند  شورا  دبیر  عنوان  به  معنوی وطبیعی  میراث 
آن به صورت دوره ای و بر اساس پرونده های موضوعی با حضور 
اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی از صاحب نظران 
و نمایندگان دستگاه ها و سازمان های مرتبط با هر پرونده به صورت 

متغیر تشکیل می شود.

ثبت جهانی 40 اثر فرهنگی ملموس و ناملموس
جهانی  میراث  فهرست  در  آثار  ثبت  درباره  همچنین  طالبیان 
خاطرنشان کرد: تا کنون 40 اثر شامل۲4 اثر ملموس و ۱6 اثر 
که  است  رسیده  ثبت  به  یونسکو  جهانی  فهرست  در  ناملموس 
هنر نگارگری به صورت مشترک با ترکیه، جمهوری آذربایجان و 
ازبکستان و آیین زیارت کلیسای تادئوس مقدس در سال ۱۳99 در 

فهرست میراث ناملموس جهانی جای گرفته است. 
ثبت جهانی خوشنویسی ۲0۲۱ و ۵ پرونده چندملیتی

 ثبت جهانی سال ۲0۲۲
معاون میراث فرهنگی کشور گفت: پرونده خوشنویسی به صورت 
ملی و در قالب برنامه پاسداری خوب از میراث ناملموس جهت طرح 
در اجالس کمیته میراث ناملموس جهانی ۲0۲۱ که قرار است در 
آذرماه سال ۱400 در سریالنکا برگزار شود به یونسکو ارسال و در 

صفحه میراث ناملموس جهانی بارگذاری شده است.
طالبیان بیان کرد: در نوروز ۱400 هم 5 پرونده چند ملیتی جهت 
طرح در اجالس ۲0۲۲ به یونسکو ارسال شده است؛ این پرونده ها 
شامل جشن یلدا به صورت مشترک با کشور افغانستان، ترکمن دوزی 
مشترک با کشور ترکمنستان، نوغان داری و ابریشم ریسی مشترک با 
کشور ترکیه و دو پرونده رفع اشکال و اصالح شده جشن مهرگان به 
صورت مشترک با کشور تاجیکستان و مهارت ساخت و نواختن عود 
به صورت مشترک با کشور سوریه است که در پانزدهمین کمیته 
جهانی میراث ناملموس در آذر ماه سال ۱۳99 )برابر با دسامبر 

۲0۲0( ریفر شده بود.
وی افزود: تهیه پرونده های مشترک چند ملیتی به دلیل استفاده 
از این سهمیه بنا به اعمال محدودیت های سهمیه ای یونسکو در 
ارسال پرونده های ملی کشورها به صورت هر دو سال یک بار است.

معاون میراث فرهنگی کشور درباره اولویت برای انتخاب تشکیل و 
ارسال پرونده آثار برای ثبت در فهرست میراث جهانی گفت: آثار 
تاریخی غیرمنقول)ملموس( برای ثبت در فهرست میراث جهانی 
انتخاب  این  انتخاب می  شوند.  ثبت  توسط شورای سیاستگذاری 

میزان  اثر،  موجود  وضعیت  دولت،  کالن  سیاست های  براساس 
مطالعات و مستندات موجود از اثر، شرایط حفاظتی اثر و به ویژه 
هماهنگی های مدیریت محلی در جهت حفاظت اثر صورت می گیرد.

طالبیان گفت: درحوزه میراث فرهنگی ناملموس هم عناصر مشترک 
با آن کشورها  با سایر کشورها شناسایی و سپس مکاتبات الزم 
مبنی بر تهیه پرونده مشترک انجام می شود و در نهایت عناصر 
مشترک )پرونده های چندملیتی( بدین ترتیب انتخاب می  شوند. اما 
پرونده های ملی بدلیل محدودیت سهمیه، در راستای سیاست های 
کالن دولت براساس مطالبات عمومی به ویژه صاحب نظران، توسط 

شورای سیاستگذاری انتخاب و اولویت بندی می شوند.
نوروز اثربخش ترین راه گسترش صلح

 دوستی و همبستگی
طالبیان با اشاره به آیین نوروز به عنوان نخستین میراث فرهنگی 
ناملموس ثبت شده  ایران و مشترک با یازده کشور دیگر در فهرست 
جهانی یونسکو گفت: نوروز جاِن کالم ِ صلح و دوستی و همبستگی 
و امید است. این میراث زنده که امروز به همه مردان جهان تعلق 
دارد دشمنی را می زداید و مهربانی را گسترش می دهد. اکنون، 
نوروز تنها یک آیین یا جشن آغاز سال نیست، بلکه  یک بنیان 
فکری و یک شیوه نگرش به روابط انسانی و سیاستگذرای ها است 
که می تواند در مقیاس کشوری، منطقه ای و جهانی تاثیرگذار باشد.

وی افزود: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به 
عنوان عالی ترین نهاد فرهنگی و مسئول حفاظت از داشته  های 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، بر آن است تا از تمام امکانات 
و توانمندی های خود برای ترویج فرهنگ نوروز و تقویت ریشه 
های مشترک فرهنگی میان ملت ایران و دیگر ملت های جهان 

استفاده کند.
معاون میراث فرهنگی کشور تاکید کرد: نوروز در نگاه کالن به 
عنوان یک دیپلماسی فرهنگی، اثربخش ترین راه گسترش صلح و 
دوستی و همبستگی میان مردم جهان خواهد بود که بی تردید می 

تواند نقش کلیدی و تاثیر گذار داشته باشد.

اینکه  بر  تاکید  با  صداوسیما  سازمان  بر  نظارت  شورای  دبیر 
»مناظره های انتخاباتی جزو برنامه های جدی و قطعی صداوسیما 
خواهند بود«، در این زمینه اظهار کرد: برنامه  انتخاباتی رسانه ملی از 
هفته آخر اسفند ماه پُرحجم کلید خورده و برنامه های متنوعی برای 

شبکه های رادیویی و تلویزیونی در حال تدارک است.
به گزارش ایسنا، محمدحسین صوفی درباره ی برگزاری مناظره های 
انتخاباتی در سازمان صداوسیما، اظهار کرد: بر اساس آخرین جلسه و 
گزارشی که با مدیران رسانه ملی و مسووالن ستاد انتخابات سازمان 
صداوسیما داشتیم، اعالم شد که مجموعه برنامه های متنوعی برای 
برگزاری پرشور و حماسی شکوهمند انتخابات در حال تدارک است؛ 

برنامه هایی متنوع اعم از مستند، گزارش و برنامه های ترکیبی.
انتخاباتی امسال  صوفی تاکید کرد: یکی از مهمترین برنامه های 
در رسانه ملی، برگزاری مناظره هاست که جزو برنامه های جدی و 
قطعی سازمان خواهد بود و تا این لحظه جزو برنامه ی اصلی و جدی 
بوده است. در طول جلسه ای که داشتیم، مسوول ستاد انتخابات 

گزارش داده و قرار است برنامه ها اجرایی شوند.
دبیر شورای نظارت بر سازمان صداوسیما همچنین تاکید کرد که 
انتخابات  برای  ویژه برنامه های رسانه ی ملی  حجم کمی و کیفی 
ریاست جمهوری دوره دوازدهم به مراتب بیش از برنامه های دوره 

قبل خواهد بود.

»معاونت  در حوزه های  پیشین صداوسیما  معاونان  از  که  صوفی 
صدا« و »برنامه ریزی و نظارت« بوده است، درباره ی این برنامه های 
انتخاباتی توضیح داد: برنامه های انتخاباتی رسانه ملی از هفته آخر 
اسفندماه پرحجم کلید خورده و برنامه های متنوعی برای شبکه های 
رادیویی و تلویزیونی در حال تدارک است. بعضی از برنامه ها هم 
منتظر هستند ثبت نام آغاز شود و کارهایشان را انجام دهند، اما 
اینکه مناظره ها در کدام شبکه باشد، مجری چه کسی باشد و چند 
برنامه تولید شود، مدیران صداوسیما باید در این زمینه پاسخگو 

باشند. 
شبکه های  و  پلتفرم ها  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  صوفی 

اجتماعی از جمله اپلیکیشن »کالب هاوس«، می توانند جایگزین 
خوبی برای تلویزیون با هدف داغ نگه داشتن انتخابات و افزایش 
مشارکت مردمی باشند، اظهار کرد: هیچکدام از شبکه های اجتماعی 
نمی توانند و نتوانسته اند جایگزین شبکه های رادیو و تلویزیون باشند. 
این را هم مشاهدات میدانی و هم نظرسنجی ها می گویند. حواسمان 
باشد صداوسیما کماکان جایگاه قدرتمند خودش را برای تولید و 
انتشار پیام و خبر و بارگذاری محتوا دارد. شبکه های اجتماعی جدید 
از جمله کالب هاوس ها واقعا می توانند در خدمت صدا و سیمای 
رسمی ما قرار گیرند، کما اینکه ما از خیلی از شبکه های اجتماعی 

استفاده می کنیم.
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وداع بخاری نفتی از مدارس زنجان

نخستین جایزه ساالنه جامعه منتقدان ونویسندگان 
معماری برگزار می شود

ایسنا/ مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان گفت: از سال گذشته در مدارس زنجان بخاری 
نفتی وجود ندارد.

جهانگیر صفری اظهار کرد: پروژه های بسیار خوبی در سال قبل احداث و به بهره برداری رسید؛ از جمله 
مجتمع آموزشی حیات طیبه شهید سپهبد سلیمانی بود که در حال حاضر نیاز به ساخت مجتمع های 
آموزشی در کشور بیش از پیش احساس می شود و این در حالی است که بودجه ای که به مجتمع ها تخصیص 

می یابد، بیشتر مدارس کوچک است و این مهم مدیریت مجتمع ها را آسان تر می کند.
وی با بیان اینکه در سال 98 با مدارس خشتی و گلی خداحافظی کرده بودیم که از این بابت هم جزو 
استان های پیشرو و موفق هستیم، افزود: سال گذشته نیز توانستیم با بخاری های نفتی خداحافظی کرده و 
در روستاهایی که هنوز گاز ندارند، از رادیاتورهای برقی هوشمند و پیشرفته با مصرف کم استفاده کردیم تا 

امنیت جانی دانش آموزان به خطر نیفتد.
این مسئول ادامه داد: به طور کلی ۱00 پروژه در دست اجرا داریم که سال گذشته ۲۳ پروژه آماده و به 
بهره برداری رسید و برای امسال 77 پروژه در حال اجرا داریم. همچنین بیش از ۱5 پروژه خیری در استان 
وجود دارد که با تامین اعتبار و پیشرفت ۳0 الی 40 درصدی در روستاها و 50 درصدی در شهرها، مابقی 

اعتبار از محل اعتبارات ملی تامین شده و پروژه ها تحویل داده می شود.
صفری با اشاره به اینکه هیچ پروژه نیمه تمام و رها شده خیری در سطح استان نداریم، تصریح کرد: برای 
استفاده از این ظرفیت رویکرد اداره کل نوسازی و دیگر مسئوالن استان نیز این است تا با تشویق خیران در 
خصوص شروع پروژه ها، به همان نسبت از اعتبارات مشارکت های مردمی ملی هم بیشترین استفاده را ببریم؛ 

چراکه استفاده از آن اعتبار منوط به شروع پروژه از سوی خیران و رسیدن به درصدهای مورد نظر است.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان، یادآور شد: زنجان به عنوان استان پایلوت در طرح استقرار 
نظام مکان یابی فضاهای آموزشی مطرح است که در وقت مقرر به اتمام خواهد رسید. اداره کل نوسازی 
مدارس از سال 97 تاکنون بیش از 85 پروژه با 4۲0 کالس درس و اعتباری بالغ بر ۱40 میلیارد تومان پروژه 

تحویل داده و این در حالی است که ساخت ۲۳ پروژه سال ها طول کشیده بود.

مهر/ نخستین جایزه ساالنه ۱400 جامعه منتقدان و نویسندگان معماری با موضوع »نقد معماری ایران 
در سدهٔ واپسین« برگزار می شود.

معتمد دبیر و مدیر برگزاری این فستیوال با اعالم این خبر اظهار کرد: در هنگامهٔ ورود به سدهٔ جدید، 
الزم است تا با نگاهی انتقادی به معماری معاصر ایران بنگریم و در راستای کنشگری تخصصی، فراتر از 

سبک ها و سالیق، به بررسی مفاهیم ضروری بپردازیم.
وی با اشاره به اینکه جامعهٔ  منتقدان و نویسندگان معماری با رویکرد انتقادی نسبت به مسائل شهر و 
معماری در دی ماه سال ۱۳99 آغاز به کار نموده و درصدد است تا با برگزاری فراخوان نخستین جایزه 
ساالنه خود بستری را فراهم آورد تا منتج به یک هم افزایی و هم اندیشی جمعی شود، تصریح کرد: این 
مسابقه با هدف ترویج فرهنگ نقدپذیری، شناسایی استعدادهای جوان و طرح آرا بدیع در زمینه نقد 

معماری انجام می پذیرد.
شرکت کنندگان

مدیر برگزاری این جایزه عنوان کرد: تمامی افراد فعال در حوزه هنر و معماری؛ نویسندگان و اهل قلم، 
استادان، دانشجویان و فارغ التحصیالن معماری، شهرسازی و هنر و معماران حرفه ای می توانند در این 

فستیوال شرکت کنند.
معیارهای ارزیابی

وی با اشاره به انتخاب آگاهانه و هوشمندانهٔ اثر معماری برای تحلیل و نقد خاطرنشان کرد: بدیهی است 
آزاد بودن انتخاب بنا برای نقد به معنای انتخاب هر اثری برای نوشتن نقد درباره آن نبوده و باید دقت 
کافی در این زمینه صورت گیرد؛ آشنایی و تسلّط کامل نویسنده به اثر معماری منتخِب وی و صّحت 
توصیفات او از آن بنا؛ پرداختن به ویژگی های نادیده یا کمتر دیده شدهٔ اثر معمارِی منتخب؛ معّین بودن 
»روش نقد« در متن ارائه شده: داوران بتوانند نقد آن نویسنده را در زمرهٔ روش ها و رویکردهای مرسوم 
نقد دسته بندی کنند؛ جسارت در نقد، اظهار آزادانهٔ نظر و اجتناب از ارائهٔ متن هایی که شاکلهٔ اصلی آن 
را معرفی بنا یا تشریح خصوصیات معمار تشکیل می دهد؛ رعایت انصاف در نقد، بری بودن نقد از مسائل 
شخصی، رعایت مسائل اخالقی و حقوق آثار هنری؛ غلبهٔ استدالل منطقی در نقد به جای تکیه بر روش 
اسنادی و استناد به این یا آن: نقد بیشتر به دنبال کشف تناقض ها از خود اثر و بیانیهٔ آن باشد تا آنکه 
بر اساس گفته های دیگران نقد انجام شود؛ سادگی در بیان و در عین حال پرداختن به پیچیدگی های 
خلق اثر و مسائل نهفته در آن و استفاده هدفمند از تصاویر و دیاگرام ها به جهت غنی تر ساختن بدنهٔ نقد 

معیارهای اصلی ارزیابی این فستیوال هستند.
نحوه ثبت نام و مدارک ارسالی

مسئول برگزاری جایزه ساالنه ۱400 جامعه منتقدین و نویسندگان معماری با بیان اینکه ثبت نام و 
ارسال اثر در فستیوال رایگان و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای است عنوان کرد: ثبت نام و ارسال آثار 
صرفاً از طریق پایگاه اینترنتی مسابقه انجام خواهد شد، برای شرکت در مسابقه، یک فایل pdf حاوی 
متن و تصاویر یا دیاگرام ها با حجم حداکثر ۲0 مگابایت در پایگاه اینترنتی جامعه منتقدین و نویسندگان 

به آدرس www.SACw.ir بارگذاری شود.
وی تاکید کرد: دریافت آثار تنها به صورت الکترونیکی میسر است و عالقه مندان از ارسال نسخه 
چاپ شده یا لوح فشرده خودداری نمایند، همچنین حجم نوشتار آزاد و بر عهده شرکت کنندگان است 
اما پیشنهاد می شود مطالب در بازه ای بین ۱500 تا 5000 کلمه تنظیم شوند، همچنین آثار ارسالی باید 
 NormAl و کادربندی A4 سایز ۱4 و فاصله خطوط ۱.۱5 در صفحه ،NAzANiN یا mitrA با فونت

تنظیم شوند.
 ،Ali.mohAmmAdi :معتمد یادآور شد: نام گذاری فایل باید به نام شرکت کننده و به این صورت باشد
شرکت کنندگان از درج نام نویسنده یا نویسندگان در متن نوشتار اکیداً خودداری کنند، هر شرکت کننده 
مجاز به ارسال تنها یک اثر برای این مسابقه است، شرکت در مسابقه به صورت گروهی، به شرط تضمین 
عدم تعارض منافع نویسندگان، مجاز است، چنانچه نوشتار ارسالی پیش از این )در مطبوعات یا فضای 

مجازی رسمی( انتشار یافته، در زیرنویس صفحه اول با ذکر محل و تاریخ انتشار قید شود.
برنامه زمانی

معتمد با اشاره به اینکه آغاز دریافت آثار ۲۱ فروردین ماه سال جاری خواهد بود، بیان کرد: عالقه مندان 
تنها تا ۲۱ تیرماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه مسابقه ارسال کنند، آثار دریافتی تا ۲۱ مردادماه 

داوری و نتایج نهایی آن تا ۲۳ مرداد اعالم خواهند شد.
ارکان مسابقه

مدیر برگزاری مسابقه گفت: مهرداد ایروانیان، پریسا ستایش، سجاد سلیمانزاده، حسام عشقی صنعتی، 
وحید قبادیان، اشکان قشقایی و حمید ناصرخاکی به عنوان داوران اصلی و علیرضا کریمی کلور داور 

جایگزین این مسابقه هستند.
وی خاطرنشان کرد: این مسابقه با مشارکت و حمایت معنوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، 
معاونت پارلمانی وزارت صمت، رسانه آرمان شهر جهانی و انتشارات فکر نو و به همت جامعه منتقدان 

و نویسندگان معماری برگزار می شود.
www.SACw. عالقه مندان جهت ثبت نام، ارسال آثار و کسب اطالعات بیشتر می توانند به وبسایت

ir، و یا با شماره تلفن 07۱۳۲۳46۳98 در ساعات اداری، شماره واتساپ 09۳9۱۱۱057۳ و یا از 
iNfo@SACw. و SACw@gmAil.Com و ایمیل های SACw.ir@ طریق حساب کاربری اینستاگرام

ir با دبیرخانه این مسابقه واقع در شیراز، خیابان اردیبهشت غربی، ساختمان 57، دبیرخانه جامعه 
منتقدان و نویسندگان معماری مراجعه کنند.

در گفتگو با شاعر کتاب »یاربست«؛

تحت تاثیر منزوی هستیم و خواهیم ماند

معاون میراث فرهنگی کشور:

ثبت ملی ۶هزار و ۳۲۶ اثر فرهنگی تاریخی در دولت دوازدهم

دبیرشورای نظارت بر صداوسیما:

پخش مناظره های انتخاباتی از صداوسیما قطعی است

روز��
خبر
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همدلی خیران زمینه آزاد سازی ۵۰ نفر از زندانیان
 زنجانی را فراهم کرد

همایش ملی نظریه انسان ۲۵۰ ساله 
در شیراز برگزار می شود

ایرنا- مدیرکل زندان های استان زنجان گفت: همدلی بیش از پنج هزارو 330 َخیر در قالب "پویش زنجان 
همدل" زمینه رهایی از بند 50 نفر از زندانیان مالی غیرعمد این استان را فراهم کرد.

محمد جوادی با بیان اینکه برای اولین بار در سطح کشور و  با همکاری صدا و سیمای مرکز استان، پویش 
جمع آوری کمک های مردمی در این زمینه راه اندازی شد، افزود: این پویش برای آزادی زندانیان جرائم 
مالی نیازمند استان راه اندازی شده است و خوشبختانه همچون سال های گذشته دستان پرسخاوت زنجانی ها 

یاری گر زندانیان نیازمند بود.
وی با اشاره به اینکه خیران شرکت کننده در این پویش، با واریز هدایای نقدی خود به حساب های بانکی 
ستاد دیه، قدم بسیار بزرگی در تحقق اهداف آن برداشته اند، اظهار داشت: از آغاز پویش زنجان همدل که 
از شب عید مبعث حضرت رسول اکرم )ص( گرفته است، تاکنون مبلغ یک میلیارد و 3۸0 میلیون تومان 

هدایای نقدی خیرین و نیکوکاران زنجانی، به حساب های بانکی ستاد دیه واریز شده است.
مدیرکل زندان های استان زنجان با بیان اینکه مرحله اول این پویش تا لحظه تحویل سال ادامه داشت، افزود: 
در این مرحله با واریز یک میلیارد تومان، هدایای نقدی مردم فهیم استان ، ۴۷ زندانی نیازمند جرائم مالی 

استان آزاد و لحظه تحویل سال جدید را در کنار خانواده خود، سپری کردند.
جوادی تاکید کرد: تالش می کنیم در مرحله دوم این پویش، سایر زندانیان جرائم مالی در بند را آزاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه مرحله دوم این طرح از سال جدید شروع شده است و تا نیمه رمضان )شب میالد کریم 
اهل بیت امام حسن مجتبی )ع( ( ادامه دارد گفت: در این مرحله تاکنون 3۸0 میلیون تومان جمع آوری  

شده است که با اولویت بندی صورت گرفته، شاهد آزادی سایر زندانیان نیازمند جرائم مالی خواهیم بود.
مدیرکل زندان های استان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۸0 نفر زندانی نیازمند جرائم مالی غیرعمد 
و نیازمند، چشم انتظار دستان پرسخاوت نیکوکاران و خیرین استان هستند، تصریح کرد: با همت خیرین 
و نیکوکاران نوعدوست، در تالش هستیم تا در ماه مبارک رمضان، زندانیان نیازمند جرائم مالی استان را 

به حداقل برسانیم.

مهر/ همایش ملی نظریه انسان ۲50 ساله )اهل بیت)ع(:تنوع نقش ها، یگانگی هدف(، با هدف تبیین اندیشه 
سیاسی و مبارزاتی ائمه معصومین)ع( و ارتقا سطح معرفت نسبت به اندیشه های مقام معظم رهبری برگزار 

می شود.
سید محمد مهدی پوریزدان پرست، پژوهشگر اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه و دبیر علمی همایش، 
اهداف برگزاری همایش ملی نظریه انسان ۲50 ساله )اهل بیت علیهم السالم: تنوع نقش ها، یگانگی هدف( 
را تبیین اندیشه سیاسی و مبارزاتی ائمه معصومین علیهم السالم و ارتقا سطح معرفت و بصیرت آحاد جامعه 
و به خصوص قشر نخبه ی حوزوی و دانشگاهی، نسبت به اندیشه ها و شخصیت عظیم رهبر معظم انقالب 

امام خامنه ای مد ظله العالی برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر اهمیت این امر در عمق بخشی به آگاهی عمومی، همگامی و استمرار آگاهانه ی 
آرمان های دین حنیف اسالم و سیره اهل بیت علیهم السالم، در این برهه ی بسیار حساس از تاریخ معاصر 
که دشمنان دین و شریعت با هدف مقابله با کارآمدی اسالم، انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی به عنوان 
یک الگوی شاخص در دولت-ملت سازی اسالمی و نفوذ روز افزون اندیشه سیاسی اسالم در جهان، سیاست 
استحاله فکری، تحدید اسالم و آموزه های انسان سازی این دین حنیف را دنبال می کنند، دستیابی به نگاهی 

ساخت یافته و نظام مند و بینشی عمیق در این زمینه بیش تر احساس می شود.
دبیر علمی همایش ملی نظریه انسان ۲50 ساله )اهل بیت علیهم السالم: تنوع نقش ها، یگانگی هدف( بر این 
باور است که این مهم جز به واسطه ی تعامل، هم فکری و هم گرایی فعال و مجدانه پژوهشگران، فعاالن عرصه 
تبلیغ دین، اندیشمندان حوزه اندیشه سیاسی و فقه سیاسی اسالم، استادان و دانشجویان حوزه های علوم 
انسانی و علوم سیاسی، تمدن اسالمی و تاریخ ایران معاصر و طالب علوم دینی، ممکن و مقدور نخواهد بود.

پوریزدان پرست می گوید: اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه )س( با مشارکت نهادهای مهم تحقیقاتی و 
دانشگاهی، به دنبال برقراری ارتباطات گسترده ی علمی و بسیج حداکثری متخصصان پژوهشی و دانشگاهی 
است تا در گام نخست، تعامالت کارآمد و مؤثری را برای تحقق این هدف در سطح ملی بنیان بگذارد و در 
آینده ی نزدیک در قالب همایش دوساالنه در سطح بین المللی و با هدف تبیین اصولی مبانی اندیشه های 
سیاسی اسالم و خاصه مقام معظم رهبری امام خامنه ای مدظله العالی، میزبان نظریه پردازان، اندیشمندان و 

شخصیت های علمی تأثیرگذار دنیای اسالم و جهان باشد.
دبیر علمی همایش ملی نظریه انسان ۲50 ساله )اهل بیت علیهم السالم: تنوع نقش ها، یگانگی هدف( یادآور 
شد: در اولین دوره این همایش، تحلیل گفتمانی نظریه انسان ۲50 ساله و اندیشه سیاسی و مبارزاتی ائمه 
معصومین علیهم السالم در کالم و اندیشه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در هشت محور »عنصر جهاد 
و مبارزه سیاسی در زندگی ائمه معصومین علیهم السالم در جهت تشکیل حکومت اسالمی«، »تنوع ادوار 
و وحدت هدف )اهل بیت علیهم السالم: تنوع نقش ها در عین یگانگی هدف(«، »تبیین تاریخی و تطبیق 
کارکردی ادوار چهارگانه امامت ازمنظر فرهنگ و سیاست«، »اندیشه سیاسی در اسالم«، »آینده ی گفتمانی 
نظریه انسان ۲50 ساله در نوزایی تمدن نوین اسالمی«، »تحلیل گفتمانی نظریه انسان ۲50 ساله«، »نقش 
هنر و ادبیات در بازتولید و ترویج معارف دین و تبیین نظریه انسان ۲50 ساله«، »انقالب اسالمی و نظریه 
انسان ۲50 ساله«، »اندیشه انتظار و نظریه انسان ۲50 ساله« و »تحلیل گفتمانی گام دوم ماندگاری 
انقالب اسالمی از منظر نظریه انسان ۲50 ساله« در اولویت قرار گرفت و بنا داریم در ادوار آتی موضوعات و 
سرفصل های دیگری در زمینه اقتصاد، فرهنگ، هنر و ... در ذیل هدف های همایش را از منظر مقام معظم 

رهبری مد ظله العالی بررسی و تبیین نمائیم.
پوریزدان پرست در رابطه با گاه شمار این رویداد علمی گفت: مهلت ارسال چکیده مقاالت ۱5 شهریور 
۱۴00، مهلت ارسال اصل مقاالت 3۱ شهریور ۱۴00، اعالم پذیرش نهایی و داوری مقاالت ۱5 مهر ۱۴00 

و اختتامیه و زمان برگزاری همایش آذر ۱۴00 خواهد بود.
دبیر علمی همایش بیان داشت: نویسندگان و پژوهشگران عالقه مند برای ارسال مقاالت خود می توانند 
 www.karimeh.com و www.kssi.ir ازطریق وب سایت اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه

و شبکه های اجتماعی مجازی 09۱۷۷3۸9۸۱۷ اقدام نمایند.
در ادامه این گزارش، مجتبی اشرافی مدیر اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه و دبیر اجرایی همایش با تأکید 
بر هدف ترویجی و تبیینی اندیشکده از برگزاری همایش های این چنینی و با اشاره به برگزاری دومین دوره دو 
ساالنه بین المللی نگارش یادداشت راهبردی )رهنامه نویسی( و اولین دوره همایش ملی نظریه انسان ۲50 
ساله )اهل بیت علیهم السالم: تنوع نقش ها، یگانگی هدف( در سال جاری توسط این اندیشکده گفت: هدف 
ما ریل گزاری علمی برای اهداف پیش تعریف شده ی اندیشکده در سه حوزه ی علوم سیاسی، تاریخ معاصر 
و دیپلماسی عمومی است که تالش داریم تا رویدادهای علمی خود را هم بر مبنای همین رویه و دورنما 
اجرا نمائیم. وی گفت: بر همین مبنا، هم زمان با ایجاد دبیرخانه دائمی و تشکیل شورای علمی- اجرایی و 
شورای سیاست گزاری برای برگزاری همایش ملی نظریه انسان ۲50 ساله )اهل بیت علیهم السالم: تنوع 
نقش ها، یگانگی هدف(، با اغلب مراکز علمی اعم از اندیشکده ها، پژوهشگاه ها، دانشگاه ها و نهادهای مرتبط 
که به نحوی در حوزه اندیشه سیاسی اسالم و تبیین اندیشه های امامین انقالب اسالمی فعال و دارای سوابق 
درخشان علمی، پژوهشی و آموزشی بودند، مکاتبه و دعوت به مشارکت و همکاری علمی گردید و تالش 
شده است تا از حداکثر ممکن پتانسیل و ظرفیت موجود علمی و پژوهشی در سطح ملی برای نیل به 
اهداف پیش بینی شده در این همایش کمک گرفته شود. اشرافی گفت: با توجه به اعتبار علمی اندیشکده 
مطالعات راهبردی کریمه به عنوان مجری این همایش و جایگاه شاخص علمی و پژوهشی نهادهای همکاِر 
برگزار کننده و همکاری و هم فکری جمعی از نخبگان و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی، امیدواریم که با 
مساعدت و پشتیبانی علمی و معنوی این نهادهای متولی، بتوانیم دبیرخانه دائمی همایش و برگزاری شایسته 
کنفرانس های دو ساالنه بین المللی در رابطه با تبیین و ترویج اندیشه های امام خامنه ای مدظله العالی را در 

شیراز سومین حرم اهل بیت علیهم السالم برقرار و تثبیت نمائیم.

خدمات  و  ارزیابی  نظارت،  کل  اداره  معاون 
گردشگری کشور با اعالم آمار سفر و اقامت 
هر  رکودداران  تعلیق ها،  و  اخطار  نوروزی، 

بخش را اعالم کرد.
این  با  برات  ایسنا،اسماعیل  گزارش  به 
پیش درآمد که عوامل دیگری به غیر از سفر با 
تعریف »هوشمند و ایمن«، علت وضعیت حال 
ایسنا گفت: در طول  به  حاضر کشور است، 
مسافران  از  گزارشی  هیچ  نوروزی  تعطیالت 
و حتی وزارت بهداشت مبنی بر عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی در تاسیسات گردشگری 

دریافت نکرده ایم.
او ادامه داد: در تعطیالت نوروز ۱۴00 میانگین 
ضریب اشغال هتل ها و مراکز اقامتی کشور )با 
احتساب مناطق آزاد(، کمی بیش از 30 درصد 
مرکز  گنجایش  اگر  که  معنی  این  به  بود؛ 
درصد   50 از  کمتر  باشد،  نفر   ۱00 اقامتی 
ظرفیت آن اشغال شده است و مراکز اقامتی 
از فضای ایمن و مطمئنی برای گردشگران و 

مسافران برخوردار بوده اند.
او از ثبت  ۲ میلیون و 55۷ هزار و ۸۴۱ شبـ  
اقامت در اقامتگاه های رسمی کشور در فاصله 
۲۸ اسفندماه سال 99 تا سیزدهم فروردین ماه 
 9۱9 آمار،  این  از  گفت:   و  داد  خبر   ۱۴00
در  نفر  هزار   ۴۱۸ هتل ها،  در  نفر  هزار 
خانه مسافرهای دارای مجوز، 35۶ هزار نفر در 
مهمانپذیرها، ۲35 هزار نفر در بومگردی ها و 
نزدیک به ۲5 هزار نفرـ  اقامت در اقامتگاه های 

سنتی ثبت شده است.
نوروز  در  که  است  درحالی  این  افزود:  برات 
ـ  نفرشب  میلیون   ۱۲5 حدود   ۱39۷ سال 
اقامت و در نوروز سال 9۸ با توجه به وقوع 
سیل در برخی استان ها، حدود ۷5 میلیون نفر 
شب اقامت در کشور ثبت شده بود و اکنون 
با رشد منفی 9۶.۴۱ درصد اقامت نسبت به 
سال 9۸ مواجهیم و در واقع بیش از 90 درصد 
افت داشته ایم. او اضافه کرد: در این محاسبات 

آماری، سال 99 مورد قیاس قرار نگرفته،  چون 
به دنبال سرایت ویروس کرونا به کشور، در 

نوروز راه ها برای سفر به کلی بسته بود.
کشور،  استان های  میان  در  او،  گفته  به 
دارای  اقامت  شب  هزار   53۷ با  مازندران 
بیشترین و استان خوزستان )مناطق زردرنگ( 
میزان  کمترین  اقامت،  شب   ۱۶۸۱ تنها  با 
به خود  نوروز ۱۴00  تعطیالت  در  را  اقامت 
اختصاص داده اند. برات با اشاره به آمار بازدید 
و  میلیون  گفت: ۲3  نوروز  ایام  در  اماکن  از 
۴۱9 هزار و ۷9 نفرـ بازدید از موزه ها، اماکن 
تاریخی و گردشگری در تعطیالت نوروز ثبت 
شده،  این درحالی است که در نوروز ۱39۸ 
در  بود،  نفر  میلیون  از ۱۱5  بیش  رقم  این 
نوروز  را در  بازدید  نتیجه ۸0 درصد کاهش 
۱۴00 تجربه کردیم. به گفته معاون اداره کل 
نظارت، ارزیابی و خدمات گردشگری کشور، 
و ۴۱0  هزار  مجموعا 59  تعطیالت  این  در 
مورد بازدید نظارتی از تاسیسات گردشگری 
انجام شد که 9۲۶ مورد تشویقی، ۲۴۱5 تذکر 
و 55۴ اخطار کتبی صادر شد و ۲۱۲ واحد 

گردشگری نیز تعلیق یا تعطیل شدند.
او اضافه کرد: مجموعا ۱۴۷ مورد شکایت در 

نوروز دریافت شد که عموما به کنسلی و عدم 
استرداد به موقع هزینه ها مربوط بوده و هیچ 
گزارش یا شکایت مردمی از ابتال به کرونا و 
در  بهداشتی  پروتکل های  نشدن  رعایت  یا 
است.  نشده  دریافت  گردشگری  تاسیسات 
بدیهی است در فرآیند بازدید و بازرسی های 
گردشگری،  تاسیسات  خدمات  از  همکاران 
ممکن است تذکر و اخطارهایی در خصوص 
شده  داده  بهداشتی  و  ایمنی  اصول  رعایت 
این چنینی  تخلفات  از  گزارشی  اما  باشد، 
و  کهگیلویه  کرد:  اظهار  برات  نداشتیم. 
بویراحمد، خراسان رضوی، تهران، کرمانشاه و 
ایالم به ترتیب استان هایی بودند که بیشترین 
بازدید و به تبع آن بیشترین تذکر و اخطار را 
در تعطیالت نوروز دریافت کردند و در مقابل 
مورد  کمترین  بلوچستان  و  استان سیستان 

تذکر و اخطار را داشته است.
گردشگری  و خدمات  ارزیابی  نظارت  معاون 
حوزه  استراتژی  شد:  یادآور  ادامه  در  کشور 
گردشگری در وهله اول سالمت آحاد مردم 
است.  بوده  میزبان  جامعه  و  مسافران  و 
گردشگری بدون امنیت جانی و روانی، اصال 
از آن جا  این وجود  با  ندارد.  اولویت و معنی 

مشخص  بیماری  این  نهفتگی  دوران  که 
نشان  نوروز  در  مبتالیان  آمار  افزایش  است، 
مبتال  تعطیالت  از  پیش  افراد  این  می دهد 
شده اند، قبل از آن که سفری آغاز شود و قطعا 
عوامل مختلفی از جمله، صف ارزاق، ازدحام 
و  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  در  جمعیت 
مراجعات  سال،  پایان  خریدهای  متروها، 
دقیقه نودی مردم به ادارات و موسسات مالی 
و ازدحام در بانک ها و... همه و همه می تواند 
در شیوع تصاعدی کرونا موثر بوده باشد. ما 
نمی خواهیم سفر را بی تاثیر بدانیم، اما پیش 
حال  وضعیت  در  دیگری  عوامل  سفر،  از 
هیچ  کنون  تا  داشته اند.  نقش  کشور  حاضر 
ارتباط  میزان  که  مطالعه ای  یا  علمی  منبع 
بین سفر و گسترش کرونا را نشان دهد انجام 
نشده و در دسترس نیست. با این همه فعاالن 
صنعت گردشگری و وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی  بیشترین همکاری 
را با ستاد ملی مدیریت کرونا داشته و همواره 

خود را تابع تصمیمات ستاد کرونا می دانند.
او افزود: سفرهای گردشگری عموما در اماکن 
باز یا طبیعی صورت پذیرفته و برخالف دید 
و بازدیدهای خانوادگی در محیط های بسته 
انجام نمی شود. بنابراین ترغیب به گردشگری 
در مقاصد جدید ایمن می توانست مانع از دید 

و بازدیدهای درون خانوادگی شود.
برات گفت: فرض کنید این بیماری طوالنی 
شود، صنعت گردشگری و خانواده بزرگ تحت 
پوشش آن چه باید کند؟ آیا باید نابود شود؟ 
ضمن این که باید توجه داشت که به هر حال 
مردم تمایل فزاینده ای برای سفر دارند، اگر 
فضای منطقی ایجاد نشود، منجر به رفتارهای 
ناهنجار خواهد شد و سفِر ناایمن و آسیب زا 
شیوع  کنترل  بنابراین  می یابد.  گسترش 
اجتماعی  رفتار  به  مستقیم  بستگی  بیماری 
در  عمومی  اقناع  و  مشارکت پذیری  مردم، 

رعایت پروتکل ها دارد.

میان  تلویزیونی  زنده  مناظره های  پخش 
مهمترین  از  یکی  انتخاباتی  نامزدهای 
با جریان  مخاطبان  کردن  درگیر  روش های 
آرا  تضارب  به  نهایت  در  که  است  انتخابات 
اما  می کند.  کمک  نیز  مشارکت  افزایش  و 
پخش  غیررسمی  خبر  روزها  این  که  حاال 
به  تلویزیون  انتخاباتی  مناظره های  نشدن 
گوش می رسد، این احتمال از سوی برخی از 
کارشناسان رسانه مطرح شده است که پلتفرم 
ها و شبکه های اجتماعی از جمله اپلیکیشن 
تازه نفس »کالب هاوس«، می توانند جایگزین 
انتخابات  بازار  داشتن  نگه  داغ  برای  خوبی 
شدن  پُررنگ  با  ایسنا،  گزارش  به  باشند. 
فرضیه  احتمالی حذف مناظره های انتخاباتی 
تلویزیون، شبکه های اجتماعی که در دوران 
کرونا فرصت عرض اندام بیشتری یافتند، از 
جایگاه ویژه تری در میان مخاطبان بهره مند 
هاوس«  »کالب  اپلیکیشن  به ویژه  شده اند. 
نیز  را  چندنفره  گفت وگوهای  امکان  که 
فراهم کرده است. در این میان حضور برخی 
امور  وزیر  همچون  سیاسی  چهره های  از 
گفت وگوی  اتاق های  در  ارتباطات  و  خارجه 
بر  تاییدی  ُمهر  می تواند  »کالب هاوس« 

رسمیت بخشیدن به این اپلیکیشن باشد. 
هرچند که در روزهای اخیر احتماالتی مبنی 

بر فیلترشدن شبکه  اجتماعی »کالب هاوس« 
این  طرح  برخی  اما  است؛  شده  مطرح  نیز 
توجه  جلب  برای  بازارگرمی  را  موضوع 
اجتماعی  شبکه  این  به  مخاطبان  بیشتر 
و در عین حال عده ای هم  عنوان می کنند 
شبکه  این  شدن  فیلتر  که  باورند  این  بر 
بستری  شدن  فراهم  از  می تواند  اجتماعی 
اجتماعی  گفت وگوهای  زمینه  در  نامطمئن 
راستا  همین  در  کند.  جلوگیری  سیاسی  و 
و  پیشکسوت  روزنامه نگار  بهزادی،  بهروز 
اعتماد  روزنامه  رئیس شورای سیاستگذاری 
در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش 
بستر  می توانند  اجتماعی  آیا شبکه های  که 
مناسبی برای برگزاری مناظره های انتخاباتی 
و  تکنولوژی  پیشرفت  با  کرد:  اظهار  باشند، 
با توجه به خواست جامعه، مدل ارتباط های 
اختیار  در  آینده  در  چندنفره  و  دونفره 
اجتماعی همانند »کالب هاوس«  شبکه های 
قرار می گیرد. بنابراین جوامع حتی از رادیو و 
تلویزیون عبور می کنند و به سمت رسانه های 
جهانی  اتفاق  یک  این  و  می روند  اجتماعی 
خیلی  در  که  است  جریانی  واقع  در  است. 
ما  و  شد  خواهد  شروع  دیگر  کشورهای  از 
در  می پیوندیم.  جریان  این  به  ناچار  به  نیز 
این میان آنهایی که سودای بستن و از کار 

انداختن این اپلیکیشن ها را دارند نیز خیلی 
زود متوجه می شوند که نمی توانند برخالف 
جریان روز شنا کنند؛ چراکه این رود، جاری 
شده است و ما هم باید به آن بپیوندیم. او در 
پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه گسترش 
به  منوط  را  ایران  در  اجتماعی  شبکه های 
عملکرد ضعیف شبکه های رادیو و تلویزیونی 
می داند، خاطرنشان کرد: اینکه تلویزیون ما 
در  ندارد.  جای شک  می کند،  عمل  ضعیف 
ضعیف بودن عملکرد  تلویزیون همین بس 
نمی خواهد  دلشان  دیگر  آگهی دهنده ها  که 
باشند. پیشتر  این رسانه همکاری داشته  با 
از  را  خود  درآمد  از  زیادی  بخش  تلویزیون 
طریق تبلیغات کسب می کرد، اما االن بیشتر 

به دنبال بودجه های دولتی است.
اظهار  ادامه  در  پیشکسوت  روزنامه نگار  این 
بستر  جدید  اجتماعی  شبکه های  کرد: 
جواب  و  سوال  و  گفت وگو  برای  راحت تری 
بدون سانسور هستند؛ آن هم در شرایطی که 
تلویزیون در کشور ما همانند قطاری است که 
آهسته از این روستا به آن روستا می رود و 
قطارهای دیگر با سرعت 300 و ۴00 کیلومتر 

در ساعت حرکت می کنند.
پرسش  این  به  پاسخ  در  همچنین  بهزادی 
که آیا طرح مباحث مهم سیاسی و اجتماعی 

به  منجر  می تواند  اجتماعی  شبکه های  در 
سطحی شدن این مباحث شود؟ یادآور شد: 
چه بخواهیم و چه نخواهیم این اتفاق خواهد 
افتاد و رسانه های اجتماعی به هرحال محلی 
انتخابات نیز در آنها برگزار  خواهند بود که 
می شود. در سال های آینده که زیاد هم دور 
نیست، تمام اَکت ها در شبکه های اجتماعی 
رسانه های  این  گرفت.  خواهد  صورت 
اجتماعی هستند که در آینده مسائل سیاسی، 
پوشش  را  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
خواهند داد و طبیعتا کشورها، قوانینی برای 
شبکه های اجتماعی خواهند نوشت و ما نیز 

ناچار به چنین کاری هستیم.
آیا کشاندن  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  او 
مباحث سیاسی و اجتماعی انتخابات ۱۴00 به 
شبکه های اجتماعی، در نهایت می تواند منجر 
افزایش مشارکت شود، گفت: شبکه های  به 
بحث های  مفاهمه  در  می توانند  اجتماعی 
انتخاباتی تاثیر داشته باشند که برخی از این 
مفاهیم در جهت شرکت نکردن در انتخابات 
و برخی هم در جهت شرکت کردن است. به 
شخصه قبول ندارم که شبکه های اجتماعی 
می توانند باعث افزایش استقبال از انتخابات 
شوند؛ چراکه استقبال از انتخابات بستگی به 

میزان رضایت جامعه دارد.

رییس ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، با تاکید 
کوو  واکسن"  انبوه  تولید  مطلوب  روند  بر 
ایران برکت" گفت: فاز اول آماده سازی تولید 
واکسن با ظرفیت سه میلیون دوز به اتمام 
رسیده و پیش بینی می شود از اردیبهشت 

تولید این واکسن ایرانی آغاز شود.
اظهار  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  مخبر  محمد 
برای  واکسن  تولید  دوم  فاز  در  داشت: 
ظرفیت ۱۲ میلیون دوز در ماه برنامه ریزی 
به  کارخانه  ساختمان  احداث  است.  شده 
در  مجموعه  این  تجهیزات  و  رسیده  پایان 
حال نصب است. امید است تا اواسط تیرماه 
۱۴00 تولید واکسن با این ظرفیت هم شروع 

شود.

نخستین  تولید  افزایش  با  داد:  ادامه  وی 
واکسن ایرانی کرونا به ۱۲ میلیون دوز در 
این  در  نیاز کشور  از  ای  عمده  بخش  ماه، 

زمینه تامین خواهد شد.
مخبر در پاسخ به این سوال که آیا به دنبال 
صادرات این محصول فناورانه هستید، بیان 
داخل  بر  ما  تمرکز  حاضر  حال  در  داشت: 
نیاز  رفع  دنبال  به  عبارتی  به  است؛  کشور 

هموطنان در این زمینه هستیم.
آغاز واکسیناسیون عمومی احتماال از 

خرداد 1400 با واکسن ایرانی
اظهار  با  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  رییس 
واکسیناسیون  اینکه  به  نسبت  امیدواری 
عمومی با واکسن ایران برکت از خرداد ماه 

امسال آغاز شود، گفت: با همه توان در این 
مسیر در حرکت هستیم.

وی با اشاره به اینکه فاز اول انسانی واکسن 
کوو ایران برکت به پایان رسیده و نتایج این 
مرحله بسیار خوب بوده است، گفت: فاز دوم 
هم  برکت  ابران  واکسن  بالینی  کارآزمایی 
از نیمه خود عبور کرده و امید است اوایل 

اردیبهشت فاز سوم را آغاز کنیم.
مخبر ادامه داد: هم از کشورهای اروپایی و 
هم از کشورهای منطقه تمایل برای حضور 
در مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن کوو 

ایران برکت داشتیم.  
بالینی  مطالعات  اول  مرحله  انسانی  تزریق 
محققان  ساخت  کرونا  واکسن  نخستین 

ایرانی با نام "ُکوو ایران برکت" روز سه شنبه 
)نهم دی ماه( با حضور وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری روی سه داوطلب آغاز شد.

کوو  ایران  واکسن  مرحله  نخستین  تزریق 
برکت بین داوطلبان در قالب فاز اول تست 
انسانی واکسن ایرانی انجام شد و 5۶ داوطلب 
این مرحله دو دوز واکسن خود را دریافت 
کردند و تزریق آخر واکسن هم 30 بهمن 
ماه به آخرین داوطلب این مرحله انجام شد.

براساس برنامه ریزی های انجام شده فاز دوم 
این واکسن از اواخر اسفند ماه سال آغاز شده 
است و در این مرحله ۲۸0 داوطلب وارد این 

طرح مطالعاتی می شوند.

معرفی کتاب

زنبوردار حلب
 نوشته کریستی لفتری

کریستی لفتری در سال ۱9۸0 در لندن از پدری یونانی و مادری قبرسی به دنیا 
آمد. خانواده او در سال ۱9۷۴ در جریان حمله ترکیه به لندن نقل مهاجرت 
کرده بودند. او در رشته زبان انگلیسی و نویسندگی خالق تحصیل کرد. مدتی 

معلم زبان دانشجویان خارجی بود و مدتی هم در دبیرستان درس داد.
او  روان پزشک شدن درس می خواند.  برای  لفتری در حال حاضر  کریستی 
داستان زیباش، زنبوردار حلب را زمانی نوشت که به عنوان داوطلب در یک 

مرکز پناهندگی تحت حمایت یونیسف در آتن کار می کرد.
زنبوردار حلب داستان خانواده ای است که در سوریه زندگی خوبی دارند اما 
با آغاز جنگ، ناچار به ترک سرزمینشان می شوند و برای رسیدن به آرامش، 

مسیری بی نهایت دشوار را طی می کنند.
نوری مردی آرام است و کارش زنبورداری است. او به همراه همسرش عفرا و 
پسرشان سامی در سوریه زندگی می کنند و زندگی آرام و خوبی دارند. عفرا 
نقاش است، نقاشی هایی بسیار زیبا می کشد و عاشق دریا و آب است. با آغاز 
جنگ، نوری و عفرا پسرشان را در بمباران از دست می دهند و عفرا بینایی اش 

را هم از دست می دهد.
آن ها تصمیم می گیرند تا از سوریه به جایی کوچ کنند که بتوانند در آن با 
آرامش زندگی کنند. مقصدشان انگلستان است اما وقتی سفر را آغاز می کنند، 

سختی های مسیر، تازه خودش را نشان می دهد…
وقتی ازدواج کردیم و عفرا آمد پیش من، چنان دلتنگ دریا می شد که هرجا 
آب می دید، نقاشی اش می کرد. در گوشه و کنار فالت خشک سوریه، آبادی ها و 
چشمه ها و رود هایی هست که به مرداب ها و دریاچه های کوچک میریزد. قبل از 
به دنیا آمدن سامی، رد آب ها را دنبال می کردیم، و او با رنگ روغن نقاشی شان 
می کرد. کاش می شد نقاشی ای را که از قویق کشیده بود دوباره ببینم. رود را 
مثل آبراهی برای تخلیه رگبار کشیده بود که از میان پارک شهر می گذشت. 
عفرا همیشه حقیقت را در دل منظره ها می دید. آن نقاشی و رود باریکش برایم 
یادآور تالش برای زنده ماندن است. رودی که حوالی سی کیلومتری جنوب 
برابر استپ سرسخت سوریه دست می کشد و در دل  از مقاومت در  حلب 

باتالق ها ناپدید می شود.
این  با  چطور  ببیند،  می توانست  اگر  نمی دانم  اما  می ترسم.  چشم هایش  از 
دیوار های نم کشیده و سیم های سقف و بیلبورد ها روبه رو می شد. بیلبورد آن 
سوی پنجره می گوید که ما زیادیم و این جزیره زیر بار وزنمان از هم می پاشد. 
خوشحالم که نابیناست. خودم می دانم این حرفم چطور به نظر می رسد! اگر 
می توانستم کلید دری به دنیای دیگری را به او بدهم، آن وقت آرزو می کردم 
بتواند دوباره ببیند. ولی آن دنیا باید خیلی با این یکی متفاوت باشد. جایی 
باشد که آفتاب روز نو در آن می دهد و به دیوار های دورتادور شهر باستانی نور 
می پاشد، و بیرون دیوار ها، حجره هایی سلول وار است و خانه است و آپارتمان 
است و هتل است و کوچه های باریک است و بازارچه ای است روباز که هزار 
سینه ریز آویزان زیر آن نور نخستین می درخشد، و کمی دورتر، در آن سوی 

زمین بیابانی، طالیی بر طالیی می درخشد و سرخ بر سرخ.
آن  در  کتانی های کهنه اش  با  و  لبخند می زند  بود،  آنجا خواهد  سامی هم 
کوچه ها می دود، مشتی پول خرد در دستش است و می رود که شیر بخرد. 
سعی می کنم به سامی فکر نکنم. اما محمد چه؟ هنوز منتظرش هستم تا نامه 
و پولی را که برایش زیر شیشه نوتال گذاشته بودم پیدا کند. فکر می کنم صبحی 
می رسد که کسی در می زند، و در را که باز می کنم، او پشت در ایستاده و من 
می گویم: »چطوری این همه راه روتا اینجا اومدی، محمد؟ از کجا فهمیدی باید 

کجا پیدامون کنی؟ «
دیروز پسرکی را در آینه بخارگرفته دست شویی اشتراکی دیدم. تی شرت 
سیاهی به تن داشت، اما وقتی رو برگرداندم، دیدم مرد مراکشی است که روی 
توالت نشسته و میشاشد. به زبان عربی خودش گفت: »باید در رو قفل کنی. «

اسمش را یادم نیست، اما می دانم اهل روستایی نزدیک تازه، پایین کوهستان 
ریف، است. دیشب به من گفت ممکن است به اردوگاه اخراج بفرستندش، به 
جایی به نام یارلز وود، و مددکار فکر می کند احتمال چنین چیزی هست. وقت 
مالقات من با مددکار امروز بعدازظهر است. مرد مراکشی می گوید زن زیبایی 
است، شبیه رقاصه ای پاریسی که مدت ها قبل از ازدواج با همسرش، یک بار در 
هتلی در رباط، با او هم بستر شده بود. از من درباره زندگی در سوریه پرسید، 

از کندو هایم در حلب برایش گفتم.
عصر ها زن صاحب خانه برایمان چای با شیر می آورد. مرد مراکشی پیر است، 
شاید هشتاد یا حتی نودساله باشد. انگار از چرم ساخته شده، بوی چرم هم 
می دهد. کتاب چگونه بریتانیایی باشیم را می خواند و گاه به گاه با خودش 
پوزخندی می زند. گوشی اش را روی پایش گذاشته و آخر هر صفحه مکثی 
می کند تا نگاهی به آن بیندازد، اما هرگز کسی زنگ نمی زند. نمی دانم به انتظار 
چه کسی است و نمی دانم چطور از اینجا سر درآورده و نمی دانم چرا آخر عمری 
به چنین سفری تن داده، چون ظاهرش شبیه مردی در انتظار مرگ است. از 

ایستاده شاشیدن مرد های نامسلمان نفرت دارد.
تقریبا ده نفری هستیم که در این اقامتگاه فکسنی کنار دریا زندگی می کنیم، 
و شاید  دارند  نگهمان  انتظار، شاید  در  و همگی  دنیا  از یک جای  هرکدام 
اخراجمان کنند، اما دیگر تصمیمی باقی نمانده که بگیریم؛ از کدام جاده برویم، 
به چه کسی اعتماد کنیم، آیا دوباره چماق باالی سر ببریم و کسی را بکشیم. 

این ها مال گذشته است. به زودی بخار می شود و به هوا می رود، مثل رود.
عبایه عفرا را از روی چوب لباسی کمد برمیدارم. صدایش را که می شنود، 
می ایستد و دست هایش را باال می گیرد. ظاهرش پیرتر اما رفتارش جوان تر 
شده، انگار به کودکی تبدیل شده است. از وقتی مو هایش را برای عکس ها 
رنگ کردیم و رنگ و روی عربی شان زدوده شد، رنگ و جنسشان مثل شن 
شده. مو هایش را گوجه می کنم، روسری اش را دور سرش می پیچم و وقت 
زدن سنجاق سر ها به گوشه های روسری که می رسد، مثل همیشه انگشتانم 

را راهنمایی می کند.

معاون اداره نظارت، ارزیابی و خدمات گردشگری اعالم کرد:

رکوردداران سفر و تخلف های نوروزی

کوچ مناظره های انتخاباتی از تلویزیون به »کالب هاوس«؟

رییس ستاد اجرایی فرمان امام)ره(:
تولید واکسن ایران برکت احتماال از اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز می شود



۶

] گزارش آگهی [

چهارشنبه   ۲5   فروردین   ۱۴00   *   سال بیستم   *   شماره ۱909 بزنیم#روز��

مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور در مورد بهره مندی 
افراد دارای معلولیت از معافیت سربازی گفت: بیش از چهار هزار نفر 
در کمیسیون های معافیت پزشکی بهزیستی، توانستند اقدامات الزم را 

برای بهره مندی از معافیت سربازی انجام دهند.
به گزارش ایرنا، محمدرضا شهبازی روز سه شنبه افزود: بهره مندی افراد 
دارای معلولیت از معافیت سربازی، موضوع ماده ۲۶ قانون حمایت از 
حقوق معلوالن است که با همکاری نیروی انتظامی انجام می شود. وی 
با اشاره به عملکرد حوزه توانبخشی مبتنی بر جامعه نیز گفت: به بیش 
از ۴۸0 هزار فرد دارای معلولیت در مناطق روستایی خدمات توانبخشی 
ارائه شد. همچنین به بیش از 50 هزار فرد دارای معلولیت در مناطق 
شهری کم برخوردار خدمات توانبخشی از طریق توانبخشی مبتنی بر 

جامعه شهری ارائه شد.
مناسب سازی بیش از 1۷ هزار باب خانه برای معلوالن

مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: در سال 
گذشته بیش از ۲۷0 صندوق مالی خرد با عضویت چهار هزار نفر از 

افراد دارای معلولیت واجد شرایط تشکیل و راه اندازی شد.
شهبازی افزود: در حوزه مناسب سازی منزل و خودروی افراد دارای 
معلولیت ۱۷ هزار و 3۴0 منزل و بیش از دو هزار مورد از خودروهای 

افراد دارای معلولیت، مناسب سازی انجام شد.
طریق  از  دانشجویان  از  مالی  حمایت های  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
پرداخت شهریه به دانشجویان دانشگاه های غیردولتی به بیش از ۱3 

هزار و 3۶0 نفر کمک هزینه شهریه دانشجویی پرداخت شد.
مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: همچنین به 
بیش از دو هزار و 300 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی به صورت 

ترمی، مشوق های مالی پرداخت شد.
شهبازی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۷۸ هزار نفر از دانش آموزان 
دارای معلولیت از کمک هزینه های تحصیلی برخوردار شدند. همچنین 
بیش از ۱۴۸ هزار و 9۶0 نفر مورد ارزیابی تعیین نوع و شدت معلولیت 
در کمیته کمیسیون های پزشکی تعیین نوع و شدت معلولیت ارزیابی 
شدند و میزان و شدت معلولیت آنها مورد تایید قرار گرفت. وی ادامه 

داد: در حوزه حمایت از تردد افراد دارای معلولیت در بخش پرداخت 
کمک هزینه های تردد برای ترددهای شغلی، آموزشی، درمانی، ورزشی 
و اوقات فراغت بیش از ۶۷ هزار نفر مورد حمایت های مالی قرار گرفتند.

پالک ویژه برای 1۶4۷ نفر از افراد دارای معلولیت
مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: در 
سال گذشته اقدامات الزم برای دریافت پالک ویژه معلولین برای ۱۶۷۴ 
نفر افراد دارای معلولیت انجام شد که در مجموع اکنون بیش از ۲۸ 
هزار نفر از افراد دارای معلولیت دارای پالک ویژه معلولین هستند. وی 
درباره اقدامات طرح ترافیک برای افراد دارای معلولیت افزود: برای 9۸9 
هزار نفر متقاضی طرح ترافیک در شهر تهران بیش از 55 هزار روزبرگ 

طرح ترافیک تامین و ارائه شد.
شهبازی تصریح کرد: در فعالیت اقدام برای بازنشستگی پیش از موعد 
افراد دارای معلولیت، ۱۲0 نفر از افراد متقاضی مورد ارزیابی و اقدامات 

الزم برای بهره مندی از این امتیاز قرار گرفتند.
1۳0۶ مجوز استخدام برای معلوالن

 مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: بیش از ۱0 
هزار نفر مورد ارزیابی برای بهره مندی از تسهیالت آزمون های سراسری 
در مقاطع مختلف تحصیلی، اقدامات الزم برای آنها انجام شد. شهبازی 
با بیان اینکه پیگیری استخدام سه درصد و اجرایی شدن سهمیه سه 
 درصد استخدام معلولین به صورت مستمر انجام شد، افزود: در سال 
گذشته هزار و 30۶ مجوز برای استخدام افراد دارای معلولیت موجود 
بود که اقدامات الزم برای شرکت در آزمون های استخدامی صورت 

پذیرفت.
انعقاد  شد  انجام  گذشته  سال  در  که  موثری  اقدام  شد:  یادآور  وی 
تفاهم نامه بهزیستی با سازمان بیمه سالمت برای بهره مندی بیش از 
یک میلیون و ۶۷ هزار نفر دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی 
که دارای دفترچه بیمه سالمت هستند از خدمات نه گانه تعریف شده 
ستاره دار توانبخشی صورت گرفت که اقدام موثری بود و ادامه آن در 
سال ۱۴00 می تواند بسیاری از مشکالت درمانی توانبخشی افراد دارای 

معلولیت را رفع کند.

مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی خبر داد:

معافیت بیش از ۴ هزار معلول از سربازی

] بانوان و جوانان [
خبر

جزئیات واکسیناسیون بیماران خاص و نادر علیه کرونا

معنای گمشده زندگی خود را چگونه بیابیم؟

ایسنا/ رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزرات بهداشت جزییات واکسیناسیون 
بیماران نادر علیه کرونا را تشریح کرد و در زمینه اخذ رضایت نامه از بیماران برای تزریق واکسن 

کرونا، توضیحاتی ارائه داد.
دکتر مهدی شادنوش درباره وضعیت واکسیناسیون کرونا در بیماران نادر، گفت: واکسیناسیون 
علیه کرونا در بیماران نادر شامل بیماران دیالیز خونی و صفاقی، هموفیلی، تاالسمی، ام اس، 
SMA، EB، CF، MPS، اوتیسم، پیوند اعضا و نسوج، بیماران مبتال به نقص سیستم ایمنی 

اولیه )PID ( است که این بیماران در کشور بالغ بر 5۴0 هزار بیمار را شامل شده است.
وی با بیان اینکه بیماران مبتال به سرطان نیز در لیست بیماران نادری که شامل واکسیناسیون 
کرونا می شوند، قرار دارند، افزود: با توجه به تحویل مرحله ای واکسن، اولویت بندی بیماران بر 
اساس معیارها و شرایط اعالم شده در دستورالعمل صورت گرفته و بنا به تشخیص دانشگاه علوم 

پزشکی، بیماران آسیب پذیرتر در اولویت باالتری قرار می گیرند.
شادنوش ادامه داد: واجدین شرایط توسط معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی و بر 
اساس سامانه های ثبتی موجود شناسایی و فراخوان می شوند. در عین حال موارد منع مصرف نیز 

بر اساس پروتکل های علمی به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شده است.
وی درباره مراکز تزریق واکسن کرونا برای بیماران نادر نیز گفت: مراکز تزریق واکسن کرونا از 
طریق معاونت های درمان دانشگاه ها تعیین می شود و با همکاری معاونت های بهداشتی، تیم های 
واکسیناتور به مراکز درمانی مراجعه و تزریق واکسن در همان مراکز انجام می شود. براساس 
پروتکل های موجود، تزریق واکسن برای بیماران نادر هم در دو نوبت و مانند سایر افراد جامعه 

انجام می شود.
تاکنون ۲0 هزار نفر از بیماران نادر واکسینه شدند

شادنوش درباره میزان بیمارانی نادری که تاکنون واکسن کرونا دریافت کرده اند، اظهار کرد: با 
توجه به توزیع واکسن در روزهای پایان سال 99 )۲۷ اسفند( بین دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور و با توجه به جمع بندی و ارسال آمارهای عملکرد دانشگاه ها به صورت ماهانه، در هفته اول 
اردیبهشت ماه عملکرد فروردین دانشگاه ها اعالم خواهد شد. البته تاکنون می توان گفت که نزدیک 

به ۲0 هزار نفر از بیماران نادر واکسینه شده اند.
چرایی اخذ رضایت نامه از بیماران

وی درباره برخی اخبار مبنی بر اخذ رضایتنامه  از بیماران نادر جهت تزریق واکسن کرونا، گفت: 
اخذ رضایت نامه به معنی احترام به حقوق بیماران و آگاهی بخشی آنها در خصوص نوع دارو و 
عوارض محتمل است و از آن جا که تزریق واکسن کرونا به صورت اختیاری است، اخذ رضایت نامه 
به معنی اعالم آمادگی بیمار جهت تزریق واکسن است. فرایند اخذ رضایت در خصوص بسیاری 

از خدمات پزشکی نیز اتفاق می افتد.

ایسنا/ یک روانشناس با اشاره به شرایط پاندمی کووید ۱9، مطرح کرد: در شرایط پاندمی کووید ۱9 
که افراد بعضا معنای زندگی خود را گم می کنند، یافتن ارزشهای زندگی و هدف گذاری بسیار کمک 

کننده است.
گوهر یسنا انزانی با بیان اینکه نخستین قدم هدف گذاری در زندگی کمک گرفتن از متخصصین در 
راستای پیدا کردن "معنای زندگی" است، اظهار کرد: یافتن "معنا"ی زندگی از سه طریق ارزشهای 
اثر هنری،  تجربی نظیر شگفتی های طبیعت و موسیقی بی کالم، ارزشهای خالقانه نظیر خلق یک 

ارزشهای نگرشی مثل شجاعت و شوخ طبعی انجام می شود.
این روانشناس ادامه داد: هر فرد برای رسیدن به اهداف ابتدا نیاز دارد به خودباوری برسد و بداند در 
مواجهه با مشکالت زندگی الیق شاد بودن است، فکر و جسم خود را بپذیرد و مسئولیت افکار و احساسات 

خود را برعهده بگیرد و با احترام به خود برنامه ریزی درستی در زندگی انجام دهد.
وی با بیان اینکه کسی می تواند در راستای اهداف خود پیش برود که بداند چه چیزی او را خوشحال 
می کند، این را هم گفت که پاسخ به چهار سوال من چه توانمندی دارم،چه ویژگی مثبتی دارم، چه 
ویژگی منفی دارم و چه محدودیت هایی دارم و از طرف دیگران در چه زمینه هایی تایید و تشویق می شوم؛ 

می تواند در رسیدن به اهداف کمک کند.
انزانی با اشاره به اهداف اقتصادی، فردی، شغلی، خانوادگی و... گفت: افراد باید اهداف خود را طبقه بندی 
و در همان راستا گام هایی را تعیین و به پیش روند. همچنین توصیه می شود برنامه ریزی روزانه به گونه ای 

باشد که تمامی اهداف تفریحی، معنوی، شغلی و تحصیلی و ... در آن گنجانده شود. 
به گفته این روانشناس مطابق با ماتریس " آیزنهاور"، اهداف زندگی به بخشهای اهداف مهم و فوری 
نظیر اهداف سالمت و تغذیه ای، اهداف مهم و غیر فوری نظیر اهداف شغلی و تحصیلی که منجر به 
رضایتمندی و خوشحالی پایدار می شوند و باید برای رسیدن به آنها زمان تعیین کنیم، اهداف غیر 
مهم و فوری نظیر پاسخ به پیامک و تماس تلفنی دیگران که برای رسیدن به اهداف اصلی به ما کمک 
نمی کنند اما به توجه فوری  نیاز دارند، اهداف غیر مهم و غیر فوری نظیر حضور در شبکه های اجتماعی 

تقسیم می شود. 
وی معتقد است که ابتدا باید کارهای خود را لیست کرده و مطابق با ماتریس آیزنهاور آنها را دسته بندی، 
برایشان زمان تعیین کنیم و گام هایی در راستا رسیدن به آنها برداریم. همچنین تعیین اهداف جزئی 
و حرکت گام به گام به سوی اهداف بسیار مهم است چراکه تعیین اهداف کلی منجر به خستگی در 

رسیدن به آنها می شود.
انزانی ادامه داد: برای رسیدن راحت تر به اهداف بهتر است از راهنماها و افرادی که آن مسیر را قبال طی 
کرده اند کمک بگیریم. همچنین یادگیری و شرکت در کالسهای خودشناسی و... نیز به ما کمک می کند، 
از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که معموال هنگام شروع حرکت به سوی اهداف ترسها بر ما غلبه 
می کنند و افراد از طرد شدن، مورد قضاوت قرار گرفتن و شکست خوردن می ترسند که در این صورت 

کمک گرفتن از راهنماها می تواند کارگشا باشد.
این روانشناس معتقد است که شخصیت هر فردی منحصر به فرد است و توانمندی خاصی دارد. تاکید 
می شود افراد از سنین پایین استعدادیابی شوند چراکه اگر کسی بتواند استعدادها و نقاط قوت و ضعف 
خود را بیابد و مهارت های اجتماعی نظیر رفتار جرات مند، همدلی، خودآگاهی و کنترل خشم و... را 

بیاموزد می تواند استعدادهای خود را به سرانجام برساند.
به گفته وی فرزندان تحت تاثیر خانواده ها هستند و امکان دارد به صورت ناخواسته خانواده ها آرزوی 
تحقق نیافته خود را بر روی فرزندان فرافکن کنند. از این رو در چنین شرایطی فرزندان ما نمی دانند 
هدفشان در زندگی چیست. گاها برای پیدا کردن اهداف زندگی گرفتار روانشناسان زرد می شوند و اهداف 
غیر اصولی که این روانشناسان به آنها دیکته می کنند را در پی می گیرند. از این رو پیدا کردن معنای 

زندگی و رسیدن به اهداف زندگی بسیار مهم است.
انزانی توصیه کرد: اهداف را باید نوشت تا اینگونه ذهن خالی شود و خطای ذهنی کاهش پیدا کند. 
اهداف باید عینی و قابل وصول، جزئی و مثبت باشند. افراد حتما باید در راستای رسیدن به اهداف برنامه 
ریزی کنند که در این راستا یادگیری مهارت های زندگی و حل مسئله بسیار می تواند کمک کننده باشد.

این روانشناس در پایان گفت: پس از برنامه ریزی اهداف باید در زمان های خلوت سوال هایی از خود 
بپرسیم تا خود را نسبت به گذشته بررسی کنیم. سواالتی نظیر من که بودم و االن که هستم و که می 
خواهم بشوم؟، از جمله این سوال ها هستند. باید دقت کنیم علت این تغییرات نسبت به گذشته ما چه 
بوده است. آیا کتابی خوانده ایم و کالسی رفته که تغییر کرده ایم و اکنون برای ادامه دادن این مسیر 
باید از کدام راهنماها کمک بگیریم؟. سپس احساس خود را  ارزیابی کنیم، صبور باشبم و گذشته خود 

را رها کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با رد جنایی بودن پرونده »آزاده نامداری« 
شکایت  پرونده  وضعیت  آخرین  درباره  تلویزیون،  سابق  مجری 
سرباز راهور از نماینده مجلس گفت: این پرونده منتهی به صدور 

کیفرخواست شده و بزودی جلسات دادگاه آن برگزار خواهد شد.
به گزارش ایرنا، غالمحسین اسماعیلی روز سه شنبه در نخستین 
نشست خبری سال ۱۴00 افزود: امیدوارم سال ۱۴00، سال عزت 
و برکت و کرامت و حسن مدیریت و سال گشایش و فرج برای مردم 

ایران و امت اسالم و جهان بشریت باشد.
با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان اظهارداشت: ماه مبارک  وی 
رمضان فرصتی برای همه مومنان  در جهت بهره برداری حداکثری 

از ظرفیت خداداد این ماه عظیم است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: بر رعایت حرمت این ماه و رعایت 
حرمت مومنان روزه دار توسط افرادی که به هر دلیل از گرفتن 
روزه معذورهستند تاکید می کنم همچنین واحدهای صنفی به 
ویژه اصناف خوردنی و آشامیدنیحرمت این ماه مبارک را نگه دارند 

و از تظاهر به روزه خواری در این ماه اجتناب شود.
و  »تولید  عنوان  با  جاری  سال  نامگذاری  به  اشاره  با  اسماعیلی 
پشتیبانی ها  و مانع زدایی ها« از سوی رهبر معظم انقالب افزود: 
احیای بیش از دو هزار واحد تولیدی و صنعتی در دوسال دلیل 

روشنی بر عملکرد قوه قضاییه است.  
افراد  و  بازان  توییت  برخی  اظهارداشت:  قضاییه  قوه  سخنگوی 
خود،  مربوط  نهاد  عملکرد  گزارش  اجرای  در  مناصب  صاحب 
عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال بردند. ما در انجام این وظیفه 
از کسی تشکر نخواسته و نمی خواهیم اما فرافکنی را هم شایسته 

نمی دانیم.
وی اضافه کرد: حمایت از تولید را وظیفه همگان می دانیم و به 
همه نهاهای حاکمیتی هم توصیه می کنیم شما هم بیایید و در 

این مسیر قدم بردارید.
اسماعیلی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان لرستان 
گفت: حدود ۷0 درصد واحدهای تولیدی لرستان نیمه فعال و 
غیرفعال بودند که با ورود قوه قضاییه در حال فعال شدن است؛ 
دیگران هم ورود کنند تا مشکل باقی واحدهای تولیدی رفع شود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره عملکرد واحدهای قضایی افزود: در 
افزایش پنج  واحدهای قضایی سراسر کشور در سال 99 شاهد 
درصدی ورود پرونده های یکتا به واحدهای قضایی و شوراهای حل 

اختالف بودیم.
وی ادامه داد: حدود هشت درصد ورودی پرونده ها نسبت به سال 
قبل افزایش یافته اما افزایش ۱۲ درصدی عملکرد در رسیدگی به 
پرونده ها را داشتیم. همچنین ۲0 درصد افزایش عملکرد همکاران 
در دستگاه قضا را شاهد بودیم و رسیدگی به پرونده ها به ۱5 روز 

کاهش یافته است.
اسماعیلی اظهارداشت: ابالغ الکترونیکی به مرز 90 درصد رسیده، 
همچنین صدور احکام جایگزین حبس ۲9 درصد نسبت به سال 

9۸ افزایش داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پرونده های تصادفات رانندگی 
در سال 99 در مقایسه با سال 9۸ حدود ۲0 درصد کاهش داشته 

است.
وی افزود: سال ۱۴00 سومین سال دوره تحول قوه قضاییه است و 
از این هفته تا هفته قوه قضاییه در نشست های سخنگویی مروری بر 
عملکرد این قوه در دوره تحول خواهیم داشت. تالش داریم در سال 

جدید بیش از 50 درصد برنامه های سند تحول را عملیاتی کنیم.
دو انتصاب جدید در قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه درباره دو انتصاب جدید در قوه قضاییه گفت: 
حجت االسالم والمسلمین محمد مصدق به ریاست دیوان عدالت 
اداری و علی غالمی از اساتید دانشگاه و برجسته به عنوان معاون 

اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه منصوب شدند.
آزادی 225 محکوم امنیتی در سال 99

اسماعیلی درباره وضعیت زندان و زندانیان در ایام کرونا گفت: در 
سال 99 اهتمام جدی به رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 
فضای زندان ها داشتیم. در یکساله کرونا در هر روز حداقل 50 هزار 
نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در ایام اوج کرونا عدد مرخصی 

زندانیان از ۱00 هزار نفر هم تجاوز کرد.
وی ادامه داد: در سال 99، ۱5 هزار و 300 نفر از محکومان مشمول 
عفو رهبری شدند که این عدد در مقایسه با سال 9۸، ۸۶ درصد 
رشد داشته و در مقایسه با سال9۷، ۴۱۸ درصد رشد داشته است.

اسماعیلی اضافه کرد: ۲۲5 نفر از محکومان امنیتی در سال 99 
مورد عفو رهبری قرار گرفتند که برخی از آنها مربوط به اغتشاشات 

آبان 9۸ و فتنه بنزینی بودند و ۱03 نفر هم از اتباع خارجه در سال 
99، مورد عفو قرار گرفتند که در آستانه سفر رئیس قوه قضاییه 

به عراق آزاد شدند.
استفاده ۳200 زندانی از پابند الکترونیکی 

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: 900 اتاق دادرسی الکترونیک 
داشتیم و بیش از ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی از داخل زندان ها 
انجام دادیم و در سال 99، 3۲00 نفر زندانی تحت مراقبت و پابند 

الکترونیکی قرار گرفتند.
که  کردیم  اجرا  را  زندانیان  پایش  در سال 99 طرح  گفت:  وی 
اکثریت زندانیان در این طرح پایش مورد بررسی مجدد قرار گرفتند 
و  اسباب آزادی  ۲0 هزار زندانی فراهم شد. برای این امر در سال 

99 بیش از 50 هزار مورد بازدید قضات از زندان ها داشتیم.
پاسخ اسماعیلی درمورد احتمال فیلترینگ شبکه 

اجتماعی »کالب هاوس«
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال فیلترینگ شبکه 
از حوزه  را بخشی  این موضوع  اجتماعی »کالب هاوس« گفت: 
فضای مجازی کشور می دانیم و از رهاشدگی فضای مجازی گله 

داریم.
و  دریایی ساماندهی  و  آبی  مرزهای  داد: همانطور که  ادامه  وی 
مدیریت می شوند، فضای مجازی نیز نیازمند ساماندهی و مدیریت 
است و این مسئولیت به عهده دولت، وزارت ارتباطات و نهادهای 
متولی است که آنها باید این فضا را مدیریت و ساماندهی و از رها 
شدگی آن جلوگیری کنند و چنانچه در انجام ماموریت های خود 

قصور کنند باید در ارتباط با قصور خود پاسخگو باشند.
آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور

 از نماینده مجلس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت 
پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس گفت: این پرونده 
منتهی به صدور کیفرخواست شده و بزودی جلسات دادگاه آن 

برگزار خواهد شد.
رسیدگی به 204 پرونده در شعب ویژه مفاسد اقتصادی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره فرایند رسیدگی به پرونده های 
مفاسد اقتصادی گفت: این موضوع همیشه جزو اولویت های ما بوده 
این حوزه کوتاه نمی آییم. در  و خواهد بود و به هیچ عنوان در 
همین راستا دادگاه رسیدگی به پرونده حسن میرکاظمی معروف 

به »حسن رعیت« در حال برگزاری است.
مفاسد  پرونده های  استجازه   ۱399 شهریور  در  داد:  ادامه  وی 
اقتصادی تمدید شد و تعداد ۲0۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی 
در شعب ویژه با ۶۲5 متهم رسیدگی شده که از این تعداد ۱۲۱ 

پرونده در ۶ ماه دوم رسیدگی و حکم آن صادر شده است.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که چه میزان دادگاه های مفاسد 
اقتصادی در مبارزه با فساد نقش داشته، گفت: این برخوردها نقش 
بسزایی داشته و شاخص اجمالی آن این است که در ایام اخیر سیر 

نزولی پرونده های مفاسد اقتصادی را شاهد هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: البته اثرگذاری ورود قضایی 
های  بخش  دیگران  برای  بازدارندگی  و  آموزی  عبرت  بر  عالوه 
دیگری هم دارد که بخشی از این اثرگذاری مجازات مفسدان است 
و بخش دیگر مربوط به بازگشت اموال به تاراج رفته و به یغما رفته 
به بیت المال مسلمانان است و مکررا درباره بازگشت این اموال 
اعالم کرده ایم و در واقع مجموعه اثربخشی قوه قضاییه را باید در 

یک بسته کامل مورد ارزیابی قرار داد.
پرونده آزاده نامداری جنایی نیست  

نامداری«  »آزادی  پرونده  وضعیت  درباره  قضاییه  قوه  سخنگوی 

گفت: تا امروز بررسی های قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن 
این موضوع را منتفی می داند و پرونده جنایی نیست و با توجه به 
بررسی ها در سایر جهات در فضایی مبتنی بر نظر پزشکی قانونی، 
قاضی پرونده تصمیم الزم را اتخاد خواهد کرد و اجازه دهیم که 
فضای جامعه آرام باشد و اکنون که جنایتی در کار نبوده باید نظر 

پزشکی قانونی ارائه شود.
آخرین وضعیت پرونده محمد امامی

منظر  از  گفت:  امامی  پرونده  وضعیت  آخرین  درباره  اسماعیلی 
دادگاه، پرونده توام با نقایص بود و دادگاه تصمیم گرفت تا موارد 
نقص پرونده را به جای ارجاع به دادسرا توسط دادگاه برطرف کند 

و پرونده مسیر قضایی را  طی کند.
وی ادامه داد: اکنون روزهای پایانی رفع نقص پرونده است و با رفع 

نقایص جلسات ادامه می یابد.  
اسماعیلی توضیح داد: دادگاه هم غیرعلنی نیست و علنی است و 
بارها گفتیم بین علنی بودن دادگاه و انتشار جزییات دادگاه تفاوت 

است و ما در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اقدام می کنیم.
سیاست جنایی قوه قضاییه تبیین می شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نظر رئیس قوه 
قضاییه مبنی بر تغییر سیاست کیفری و برخی قوانین کیفری 
گفت: آن چه ریاست قوه قضاییه بیان کردند تبیین سیاست جنایی 
اسالم با لحاظ شرایط روز است که در این زمینه ما متعاقب آن 
تغییراتی در مجازات ها خصوصا در حوزه تعزیرات خواهیم داشت.

باید  هم  تعزیری  های  مجازات  داریم  اعتقاد  افزود:  اسماعیلی 
برای  آن  عوارض  باشد که  ای  گونه  به  و هم  داشته  بازدارندگی 
خانواده ها به حداقل برسد. این مرحله گام اولی است که ایشان 
فرمودند و با این رویکرد سیاست جنایی قوه قضاییه را تببین کردند 
و تبیین آن بستری برای بازدارندگی قانون مجازات مبحث تعزیرات 

است که اجرایی خواهد شد.
صدور 1۶0 هزار حکم جایگزین مجازات حبس 

سخنگوی قوه قضاییه درباره احکام صادره در سال 99 گفت: در 
سال 99 حدود ۱۶0 هزار حکم جایگزین مجازات حبس صادر 
شد ، همچنین در سال گذشته گرچه تعدادی از احکام قصاص به 
لحاظ درخواست اولیای دم اجرا شد، اما ۸۷۸ از محکومان قصاص 
با کمک مصلحان و خیران و شوراهای حل اختالف و گذشت اولیای 

دم از قصاص نجات یافتند البته مجازات عمومی آنها اجرا شد. 
اسماعیلی توضیح داد: افراد دارای حکم قتل عمد برای بازدارندگی 
از جرم خشن و سنگین قتل عمد اگر با گذشت مواجه شوند هم از 

جنبه عمومی به مجازات و حبس محکوم می شوند.
افزایش 20 درصدی پرونده های ثبتی و ملکی 

افزایش ورودی پرونده مواجه  با  از موضوعاتی که  ادامه داد:  وی 
بودیم، پرونده های الزام به تنظیم سند رسمی امالک است و در 
همین راستا به دنبال اعتباربخشی به اسناد رسمی و حذف اسناد 
عادی هستیم.  سخنگوی قوه قضاییه افزود: عدم اصالح قانون در 
سال گذشته ۲0 درصد آمار پرونده های ثبتی و ملکی را افزایش 

داده که این روند به صالح مردم و جامعه نیست.
استعالم 100 هزار نامزد انتخاباتی از قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه 
انتخابات  فرایند  برگزاری  در  گفت:  انتخابات  فرایند  در  قضایی 
ماموریت هایی برای دستگاه قضایی در چارچوب قوانین در نظر 
گرفته شده است. جلوگیری از وقوع جرم، رسیدگی به تخلفات 
انتخاباتی همچنین پاسخگویی به استعالم های داوطلبان انتخابات 

از جمله این موضوعات است.
وی ادامه داد: در هجدهم بهمن سال گذشته پیش از آغاز فرایند 

و  ها  استان  و  مرکز  در  قضاییه  قوه  ریاست  دستور  با  انتخابات 
شهرستان ها، ستادهای پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی 
تشکیل شده و همه این ستادها در حوزه های انتخابیه سراسر 

کشور فعال هشتند.
اسماعیلی افزود: شعب ویژه ای برای رسیدگی به جرایم و تخلفات 
انتخابات احتمالی تشکیل و مشخص شده است که در صورت 

تشکیل پرونده در کدام شعب رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: در دادستانی کل کشور ستاد 
پاسخگویی به استعالم ها و سوابق نامزدها تشکیل شده و طبق 
آخرین آمار تاکنون بالغ بر ۱00 هزار استعالم در مورد داوطلبان 
انتخابات اعم از شوراها، میان دوره ای مجلس و میان دوره مجلس 
خبرگان انجام شده و این ستاد ظرف زمان مقرر پاسخ ها را اعالم 

خواهد کرد.
انتخابات، ستادها و  نامزدان  اسماعیلی گفت: توصیه ما به همه 
هواداران نامزدها این است که در فرایند انتخابات خود را ملزم به 

اجرای قانون بدانند و از مقررات مربوطه تخطی نکنند.
واکنش دستگاه قضا به شکایت ارسالی مجلس از دولت به 

قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه نمایندگان 
مجلس گزارش استنکاف رئیس جمهوری از قانون را به قوه قضاییه 
ارسال کردند، گفت: در روزهای اخیر نمایندگان مجلس مکاتبات 

متعددی را در ارتباط با موضوعات مشابه داشتند.
وی ادامه داد: مطالبه ما از همه متولیان در رده های مختلف این 
است که ماموریت های قانونی خود را به نحو شایسته و در زمان 

مناسب انجام دهند و تاخیر و تعلل نداشته باشند.
اسماعیلی اظهارداشت: همچنین از نمایندگان مجلس تقاضا می 
کنیم که عالوه بر مکاتباتی که با قوه قضاییه انجام می دهند می 
توانند از ابزارهای قانونی در اختیار خود مانند سوال و تحقیق و 
تفحص بهره بیشتری بگیرند؛ این ابزارها می تواند به بهبود شرایط 

کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: خیلی دنبال مچ گیری نیستیم و 

بهبود شرایط  را تعقیب می کنیم.
وی افزود: نمایندگان محترم مجلس مواردی که به قوه قضاییه 
با اسناد و مدارک و دالیل و بررسی های  می فرستند اگر توام 
فرایند رسیدگی کمک می کند  در  را هم  ما  باشد  کارشناسانه 
تا سریع تر رسیدگی کنیم و هم رسیدگی ما از اتقان بیشتری 

برخوردار می شود.
اسماعیلی گفت: آنچه که طبق قانون بر عهده قوه قضاییه است، 
انجام می دهیم و برخی رسیدگی ها، تشریفات و آیین رسیدگی 
و  ضوابط  چارچوب  در  باید  رسیدگی  هر  و  دارد  را  خود  خاص 

مقررات قانونی باشد.
برنامه قوه  قضاییه برای از بین رفتن موانع تولید 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامه مدون و موثر 
قوه  قضاییه برای از بین رفتن موانع تولید گفت: در این حوزه قوانین 
متعدد و خوبی وجود دارد؛ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، 
قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی، قانون رفع موانع تولید، 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قانون امور گمرکی، اصالح قانون 
تنظیم مالی دولت و بسیاری قوانین دیگر در این حوزه وجود دارد.

وی ادامه داد: توصیه اول ما اجرای این قوانین است و معتقدیم 
همه مخاطبان این قوانین باید وظایف قانونی خود را انجام دهند.  

اسماعیلی افزود: در برخی قوانین پیش بینی شده تا شعبه ویژه 
تشکیل شود و برنامه های محول به قوه  قضاییه را انجام داده ایم، 
در حوزه قاچاق کاال و ارز تاکیدات فراوانی داشتیم و بخشی را که 
مربوط به ما بود، رسیدگی کردیم و معتقدیم قوه قضاییه باید وظیفه 
خود را در حوزه تولید و رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی انجام 
دهد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حمایت از تولید را وظیفه 
همگان می دانیم و بخشی از این حمایت حقوقی و قضایی است 
که قوه قضاییه بدون تشکیل پرونده قضایی به کمک تولیدگران و 
فعاالن اقتصادی آمده است و در مواردی هم به لحاظ تخلف برخی 
از مدیران یا خصوصی سازی غلط در برخی واحدهای تولیدی، 
پرونده قضایی تشکیل شده اما تدبیر و سیاست قوه قضاییه این بوده 
که ضمن رسیدگی به تخلف افراد متخلف روند رسیدگی به گونه ای 

باشد که توأم با اختالل در تولید و بیکار شدن کارگران نباشد.
چهار سفر استانی دیگر

اسماعیلی با اشاره به سفرهای استانی گفت: در شرایط کرونا هم 
سفرهای استانی را انجام دادیم و در روزهای آینده با بهبود شرایط 

کرونایی به چهار استان دیگر هم سفر خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد:

پرونده آزاده نامداری جنایی نیست
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سرمربی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلوالن با بیان اینکه 
هم اکنون این تیم از از آمادگی ۸0 تا 90 درصدی برخوردار 
است گفت: حفظ مدال طالی مسابقه پارالمپیک توکیو مهمترین 

افق تیم ملی است.
علی اصغر رواسی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلوالن هم اکنون در حال 
سپری کردن چهارمین اردوی آمادگی خود در کیش است که 
۶ عضو این تیم تمرینات آمادگی خود برای شرکت در مساقات 

قهرمانی گرجستان و المپیک ۲0۲۱ توکیو را ادامه می دهند.
وی اضافه کرد: تیم هم اکنون از آمادگی ۸0 تا 90 درصدی 
برخوردار است و در صدد هستیم با کسب بهترین سهمیه ها در 
مسابقات قهرمانی گرجستان با حداکثر آمادگی، مرداد امسال 

به ژاپن جهت حضور در مسابقه پارالمپیک توکیو اعزام شویم.
 پورمیرزایی میراث دار سیامند خواهد بود

سرمربی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلوالن یاد آور شد: 
قهرمان  لندن  المپیک ۲0۱۲  توانسته در  اسالمی  جممهوری 
جهان شود و در انتظار داریم با حفظ و ارتقای سطح آمادگی 
فعلی، مجددا مدال قهرمانی جهان در مسابقات توکیو ژاپن توسط 

منصورپور میرزایی را به ایران بیاوریم.
با 3۱0 کیلوگرم  برداری جهان  اینکه رکورد وزنه  بیان  با  وی 
متعلق به مرحوم سیامند رحمان قهرمان پارالمپیکی وزنه برداری 
است یادآور شد: در این دوره  مهمترین تالش تیم ملی جمهوری 
اسالمی حفظ مقام قهرمانی بوده و معتقدیم سیامند برای حداقل 

چند سال کماکان صاحب رکورد جهانی خواهد بود.

رواسی در خصوص تداوم اردوهای تیم ملی تا زمان حضور در 
مسابقات پارالمپیک گفت: تا کنون چهار اردو برگزار و برپایی 
اردوهای دیگر تا ۲۷ اردیبهشت زمان اعزام به مسابقات قهرمانی 
گرجستان ادامه دارد و پس از آن نیز تا اواخر مرداد )تاریخ اعزام 

به ژاپن( نیز اردوهایی تدارک دیده شده است.
وی گفت: تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلوالن از اواخر مرداد 
تا اواسط شهریور در توکیو برای شرکت در مسابقه پارالمپیک 
حضور خواهد داشت و تیم های ملی چین و مصر از رقبای اصلی 

ایران در این مسابقات محسوب می شوند.

رواسی افزود: همچنین تک ستارگانی از کشورهای مکزیک، کره 
جنوبی روسیه، نیجریه و مالزی نیز دیگر رقبای اعضای تیم ملی 

در این رقابت ها محسوب می شوند.
تمرینات اردوی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلوالن از روز 
۱5 فروردین آغاز و به مدت ۲۴ روز تا هشت اردیبهشت در سالن 

بندنسازی هتل ایران کیش در ۲ نوبت صبح و عصر ادامه دارد.
نادر مرادی،  امیر جعفری، روح اهلل رستمی، حامد صلحی پور، 
سامان رضی و منصور پورمیزایی ۶ ملی پوش پارالمپیکی حاضر 
در این اردو هستند که زیر نظر علی فخر آور مربی تیم ملی 

تمرینات خود را انجام می دهند.
امین زاده  حامد  پارالمپیکی،  بردار  وزنه  جز ۶  به  اردو  این  در 
در فوق سنگین و علی اکبر قریب شی در ۱0۷ کیلوگرم برای 
نیز  پاراآسیایی چین  های  بازی  در  آماده سازی جهت شرکت 

حضور دارند.
آخرین  اردیبهشت  در  گرجستان   - جهان  قهرمانی  مسابقات 
مسابقه گزینشی پاراوزنه برداری است که از ۲۷ اردیبهشت تا 
سوم خرداد برگزار می شود و آخرین درگاه برای کسب مجوز 

جهت شرکت در بازی های پارالمپیک ۲0۲0 توکیو است.
سیامند رحمان دارنده ۲ مدال طال المپیک لندن و ریو اسفندماه 
سال ۱39۸ به خاطر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. سیامند 

در پارالمپیک ریو 3۱0 کیلوگرم را مهار کرد و تاریخ ساز شد.
که  بوده  فعال  کیش  جزیره  در  ورزشی  رشته  اکنون 3۸  هم 
موسسه ورزش و تفریحات سالم این جزیره امسال برنامه های 
آموزشی، ارتقاء، اعزام، اردو و مسابقه مختلف را تدارک دیده است.
در جزیره کیش حدود هفت هزار ورزشکار سازمان یافته و بیمه 

شده ۶۷ مربی فعالیت دارند.
 9۱ از  بیش  با  هرمزگان  استان  های  جزیره  از  کیش  جزیره 
کیلومتر مربع مساحت در ۱۸ کیلومتری کرانه جنوبی ایران واقع 

شده است که در گذشته آن را قیس می خواندند.
این جزیره از دیرباز تاکنون به دلیل موقعیت استراتژیک، زیبایی 
های بی نظیر و توسعه همه جانبه اقتصادی و گردشگری مقصد 
گردشگران و فعاالن حوزه تجارت و اقتصاد بوده و همواره یکی از 

مطرح ترین مناطق آزاد کشور محسوب می شود.

کارشناس والیبال با تاکید بر اینکه مترجم روس نباید روی نیمکت تیم ملی باشد، گفت: 
فدراسیون نباید اشتباه المپیک ریو رو تکرار و برای حضور دو مربی ایرانی روی نیمکت 

المپیک توکیو پافشاری کند.
به گزارش مهر، اردوهای تیم ملی والیبال از ۱۱ فروردین ماه سال جاری با دعوت از ۲۷ 
بازیکن با هدف حضور پر قدرت در دو رویداد مهم لیگ ملت ها و المپیک توکیو آغاز شده 
است. »والدیمیر الکنو« مربی نامدار روسی هدایت تیم ملی والیبال ایران در این دو رویداد 

مهِم سال ۱۴00 را بر عهده دارد.
دعوت بازیکنان به اردوی ملی و انتخاب اعضای کادر فنی از اختیارات سرمربی تیم ملی به 
شمار می رود اما فدراسیون والیبال خواسته یا ناخواسته شرایطی فراهم آورده که اردوی تیم 

ملی را با حاشیه همراه ساخته است.
محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر وعده مشورت با 
سرمربیان لیگ برتری برای انتخاب بازیکنان دعوت شده به اردوی ملی را داد و همین 
امیدی در دل بازیکنان لیگ برتری ایجاد کرد. در نهایت با انتشار لیست تیم ملی بازیکنان 
مد نظر »الکنو« به اردو دعوت شدند و سرمربیان مطرحی مانند عطایی و اکبری هرگونه 

مشورت فدراسیون برای انتخاب بازیکنان را تکذیب کردند.
دومین حاشیه سازی فدراسیون والیبال، معرفی دستیاران ایرانی »الکنو« بود و در ادامه 
شاهد انصراف دو مربی ایرانی در اردوهای ملی بودیم. در حال حاضر نیز »الکنو« اصرار 
زیادی به استفاده مترجم روس روی نیمکت دارد که در صورت تحقق این درخواست 
سهمیه مربی ایرانی روی نیمکت به یک نفر کاهش پیدا خواهد کرد. شاید الکنو تمایلی 
به حضور دو دستیار ایرانی ندارد و مشخص نیست در مفاد قرار داد لزوم استفاده دو مربی 

ایرانی ذکر شده است یا خیر.
برای بررسی کارشناسی حواشی پیش آمده و تاثیر استفاده دو مربی ایرانی روی نیمکت تیم 

ملی در المپیک توکیو با سرمربی تیم ملی جوانان گفتگویی انجام دادیم.
هیچ مربی لیگ برتری لیستی ارائه نداد

بهروز عطایی درباره انتخاب بازیکنان دعوت شده به اردوی ملی گفت: از من به عنوان یکی 
از سرمربیان لیگ برتری سوال و درخواستی مبنی بر انتخاب بازیکنان صورت نگرفت. پس 
از آن نیز متوجه شدم از هیچیک از مربیان لیگ برتری سوالی نشده است. اکبری و محمدی 
راد نیز این موضوع را رد کرده اند. موضوع اصلی این است که سرمربی تیم ملی اختیار 
تام برای چیدمان کادر فنی و بازیکنان مدنظرش دارد. همانطور که من در تیم جوانان، 
کادر مدنظرم را در چارچوب فکری ام انتخاب می کنم. طبیعی است که روال کار در تیم 
بزرگساالن نیز همین گونه باشد این یک موضوع اصلی است و نقدی به آن وارد نمی باشد.

اشتباه المپیک ریو تکرار نشود

وی درباره حضور دستیاران ایرانی در نیمکت تیم ملی نیز گفت: نمی دانم چرا دو مربی از 
حضور در اردوهای ملی انصراف داده اند. اطالع دقیقی ندارم و در این زمینه نیز صحبتی 
نمی کنم اما نظر شخصی ام این است که فدراسیون نباید با کاهش سهمیه دو مربی ایرانی 
روی نیمکت تیم ملی کنار بیاید. مترجم می تواند پشت نیمکت حضور داشته باشد و 
اطالعات را به بازیکنان منتقل کند، متاسفانه در المپیک ریو نیز این اتفاق رخ داد و اگر در 
المپیک توکیو نیز سهمیه مربی ایرانی را بسوزانیم و مترجم روی نیمکت بنشیند دومین 

اشتباه مان خواهد بود.
اصرار برای استفاده از سهمیه مربی ایرانی

سرمربی تیم جوانان ایران تاکید کرد: قانون این اجازه را می دهد که مترجم پشت نیمکت 
حضور داشته باشد این موضوع چالش مهمی است و فدراسیون باید به شدت برای حضور 
دو مربی ایرانی روی نیمکت پافشاری کند، در هیچ کجای دنیا نمی بینیم که مترجم در 
المپیک روی نیمکت بنشیند. در المپیک ریو این اتفاق رخ داد و اگر باز هم تکرار شود نشان 

می دهد که در چینش ها در والیبال دنیا عقب هستیم.
عطایی درباره دردسر جدید تیم ملی و اعزام ۲5 نفر به رقابت های لیگ ملت های والیبال نیز 
گفت: این مشکالت وجود دارد و سرمربی باید مدیریت کند و پس از اهم فی االهم و اولویت 

بندی چیدمان گروهش را انجام دهد.
وی در ادامه درباره وضعیت هراز آمل در رقابت های لیگ برتر والیبال گفت: سعی کردیم 
بودجه سال گذشته را ۲0 درصد افزایش دهیم، شاکله اصلی تیم را حفظ و با حفظ بازیکنان 
باتجربه و جوان عملکرد کمتری نسبت به سال گذشته از نظر کیفیت نداشته باشیم. عادل 

غالمی نیز از تیم جدا شده فصل خوبی با او داشتیم و امیدوارم شرایط خوبی داشته باشد.
عطایی در پایان گفت: برای والیبال ملی آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم فدراسیون در بحث 

مربی تیم ملی پافشاری کند و شاهد حضور دو مربی ایرانی در المپیک باشیم.

تغییرات  طرح   بررسی  حال  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
گسترده در لیگ قهرمانان آسیاست؛ از کاهش دوباره تیم ها و 
جوایز گرفته تا کاهش سهمیه کشورها به حداکثر سه سهمیه 

مستقیم.
به گزارش مهر، بیست و یکمین دوره مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا از فردا چهارشنبه برگزار می شود. این دور از مسابقات، در 
هر گروه به صورت متمرکز در یکی از کشورهای همان گروه 

برگزار خواهد شد.
طرح های  به  مفصلی  گزارش  در  امارات  »االتحاد«  روزنامه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای این رقابت ها نه تنها در این فصل 
بلکه در فصل های آینده پرداخت و به تغییرات احتمالی که 

شامل تعداد تیم ها و سهمیه کشورها می شود، اشاره کرد.
بنا بر اعالم این روزنامه، کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و ادامه تاثیر این همه گیری، حداقل برای دو دور 
بعدی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا این مسابقات را به صورت 
متمرکز برگزار خواهد کرد تا سالمتی کامل نسبت به نگرانی ها 

از ویروس کرونا حاصل شود.
در بحث نحوه برگزاری مسابقات مرحله یک هشتم و یک چهارم 
نهایی، AFC در این فصل سیستم متمرکز را برای ماه های 
سپتامبر در نظر دارد و در پایان ماه ژوئن، کشورها می توانند 

برای میزبانی درخواست بدهند.
االتحاد در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به برگزاری 
این دوره از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با ۴0 تیم، نوشت: 

»ممکن است اواخر ماه نوامبر طرحی ارائه شود که بازگشت 
لیگ قهرمانان به 3۲ تیم را در پی داشته باشد اما با تغییر روش 
انتخابی برای مسابقات، افزایش تعداد تیم ها در مرحله پلی آف و 
تبدیل آن به سیستم بازی رفت و برگشت یا حتی یک تورنمنت 

ترکیبی جداگانه.«

طبق ادعای این روزنامه، سیستم »نیم سهمیه« از کشورها لغو 
خواهد شد و حداکثر سهمیه برای بهترین کشورها در شرق و 
غرب قاره، سه سهمیه مستقیم خواهد بود )سهمیه ۱+3 حذف 
می شود(. بنابراین تعداد تیم ها در مرحله پلی آف به ۲۴ تیم 
افزایش خواهد یافت تا برای رسیدن به مرحله گروهی، رقابت 

کنند. این یکی از ایده هایی است که در AFC در حال بررسی 
است.

االتحاد به تغییر احتمالی دیگر در لیگ قهرمانان اشاره کرد 
و نوشت: »درباره پاداش های مالی پیگیری ها نشان می دهد با 
افزایش تعداد تیم ها در این دوره از لیگ قهرمانان، پاداش ها 
به 3۷ میلیون دالر افزایش یافته است که به معنای افزایش 
مسابقات است. AFC بودجه خود را در مقایسه با نسخه ۲0۲0 
لیگ قهرمانان 5 میلیون دالر افزایش داده است. این فقط برای 
نسخه فعلی است و ممکن است در دو دوره بعدی، در راستای 
اقدامات ریاضت اقتصادی و کاهش درآمد حاصل از حمایت 

مالی به خاطر کرونا، مقداری کاهش یابد.«
کاهش سهمیه های لیگ قهرمانان آسیا و حذف سهمیه غیر 
مستقیم خبر بدی برای فوتبال ایران خواهد بود. سهمیه فوتبال 
کشورمان برای لیگ قهرمانان امسال ۲+۲ بود اما استقالل به 
دلیل عدم احراز صالحیت یک باشگاه ترکمنستانی، موفق شد 
سهمیه مستقیم بگیرد و به همین خاطر سهمیه ایران ۱+3 شد.

ایران در لیگ قهرمانان در صورت  در واقع سهمیه مستقیم 
تصویب طرح جدید AFC دو سهمیه مستقیم خواهد بود و تنها 
به قهرمان لیگ و قهرمان جام حذفی تعلق خواهد گرفت. به نظر 
می رسد اگر سهمیه دو تیم مستقیم ایران برای نسخه بعدی 
باقی بماند، تیم های ایرانی کار بسیار سخت تری برای کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان خواهند داشت و برای رسیدن به این 

رقابت ها باید قهرمانی در لیگ و یا جام حذفی را تجربه کنند.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلوالن : 

حفظ طالی پارالمپیک توکیو وزنه برداری مهمترین 
افق تیم ملی ایران

تغییرات گسترده در انتظار لیگ قهرمانان آسیا

کارشناس والیبال مطرح کرد:

پافشاری برای حضور دو مربی ایرانی

دبیر ستاد نظارت بر امور باشگاه های زنجان:

فعالیت اماکن و باشگاه های ورزشی زنجان
 زیر ذره بین است

ایران کاروان المپیکی و پارالمپیکی خود را واکسینه می کند

شکایت ایران، مانع برگزاری انتخابی جام جهانی 
در بحرین می شود؟

ایرنا - دبیر ستاد نظارت بر امور باشگاه های هیات پزشکی ورزشی استان زنجان، گفت: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و اعمال محدودیت های جدید به علت وضعیت قرمز ناشی از این بیماری منحوس، اماکن و 

باشگاه های ورزشی این استان با حساسیت و دقت بیشتری زیر ذره بین قرار دارند.
عذرا واسعی افزود: در حال حاضر به دلیل حفظ سالمت ورزشکاران مربیان و حتی خود باشگاهداران و مقابله 
با این بیماری منحوس، درب اماکن و باشگاه  های ورزشی زنجان، بسته است و اگر باشگاهداری نسبت به 
تعطیلی باشگاه بی تفاوت باشد در این صورت به دست بازرسان این ستاد پلمب خواهد شد و اغماضی هم 

در میان نخواهد بود.
وی با بیان اینکه از زمان اعمال محدودیت های جدید تا به امروز قریب ۲00 مورد بازدید سرزده از سوی این 
ستاد که متشکل از نماینده اماکن، مرکز بهداشت و اداره کل ورزش و جوانان زنجان می باشد صورت گرفته 
است، اظهار داشت: طی این مدت هشت باشگاه ورزشی در شهر زنجان که فعالیت پنهانی داشتند پلمب و 

به ۲ مورد نیز اخطار جدی داده شده است.
واسعی، افزود: با توجه به وضعیت حاد شرایط کرونایی، میزان بازرسی ها از سوی این ستاد تشدید شده است 
و باشگاهداران نیز به خاطر حفط سالمتی ورزشکاران و پیشگیری از ابتال آنان به ویروس کرونا، درب باشگاه 

ها را بسته اند که این همکاری قابل تقدیر است.  
وی تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل های ابالغی از سوی ستاد کرونا استان زنجان، کلیه اماکن و باشگاه های 
ورزشی استان تا پایان اعمال محدودیت های کرونایی حق باز کردن درب باشگاه ها و ادامه فعالیت را ندارند.
در حال حاضر استان زنجان از وجود 3۶۱ باشگاه ورزشی خصوصی، ۲۷0 مکان ورزشی سرپوشیده و روباز 
متعلق به این اداره کل، ۱۴۸ خانه ورزش روستایی و ۱33 مکان ورزشی متعلق به سایر ادارات و ارگان ها، 

بهره مند است.  

ایسنا/ معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش گفت: به خاطر توجه ویژه وزارت ورزش و جوانان 
به ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی، ایران جز اولین کشورهایی هست که کاروان المپیکی و پارالمپیکی 

خود را واکسینه می کند.
علی نژاد اظهار کرد: به خاطر توجه ویژه وزارت ورزش و جوانان به ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی، ایران 

جزو اولین کشورهایی هست که کاروان المپیکی و پارالمپیکی خود را واکسینه می کند.
وی گفت: در راستای توجهات دولت به بحث قهرمانان ملی و سالمت آنها، براساس دستور وزیر ورزش تصمیم  

گرفته شد تا واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی هرچه سریعتر انجام شود.
علی نژاد تصریح کرد: پانزدهم فروردین اولین مرحله واکسیناسیون برای ورزشکاران پارالمپیکی انجام شد و 

امروز نیز برای ورزشکاران المپیکی انجام می شود. 
وی افزود: حدود ۱۲5 نفر از کاروان پارالمپیکی ها و حدود 300 نفر از ورزشکاران المپیکی مرحله اول 

واکسن را دریافت کردند.
علی نژاد گفت: همه واکسن ها مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است.

ایسنا/ دادگاه داوری ورزش )CAS( نسبت به توقف انتخابی جام جهانی در بحرین تا زمان تصمیم گیری 
در پرونده شکایت ایران از AFC، تصمیم گیری خواهد کرد.

مناقشه فدراسیون فوتبال ایران و کنفدراسیون فوتبال آسیا بر سر اعطای میزبانی گروه سوم انتخابی جام 
جهانی در آسیا به بحرین ادامه دارد. این فدراسیون مدعی است که طبق قوانین و پروتکل های موجود، 
AFC باید میزبانی انتخابی جام جهانی را به ایران واگذار می کرد اما AFC با رد این ادعا، واگذاری 

میزبانی انتخابی جام جهانی به بحرین را مطابق قوانین و مسئولیت های خود می داند.
در نتیجه از حدود یک هفته قبل به این سمت، پرونده شکایت ایران نسبت به رای کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در اعطای میزبانی به بحرین در دادگاه داوری ورزش به جریان افتاده است. ایران از دادگاه، خواستار 
رسیدگی سریع به پرونده قبل از شروع مسابقات در خرداد ۱۴00 شده بود که این موضوع منوط به 
پذیرش AFC بود اما کنفدراسیون آسیا با رد درخواست ایران، رسیدگی عادی به پرونده را درخواست 

کرده تا به این شکل هیچ خللی به برگزاری مسابقات وارد نشود.
با رد این درخواست از سوی AFC، دادگاه داوری ورزش، درخواست ایران مبنی بر صدور دستور موقت 
تا قبل از شروع مسابقات را بررس خواهد کرد تا در صورت لزوم و تشخیص این دادگاه، مسابقات به علت 

حساسیت پرونده، متوقف شود.
دیروز )دوشنبه( رفیعی، مشاور حقوقی عالی رئیس فدراسیون فوتبال ابراز امیدواری کرد که CAS این 
درخواست را از سوی ایران مورد پذیرش قرار دهد تا مسابقات قبل از رسیدگی قانونی، برگزار نشود. 
تصمیم گیری درباره صدور دستور موقت درباره برگزاری انتخابی جام جهانی در بحرین، بعد از تشکیل 

تیم داوری انجام خواهد شد.
 انتخابی جام جهانی متوقف می شود؟

با توجه به درخواست رسیدگی با یک داور از سوی ایران و رسیدگی با سه داور از سوی AFC، دادگاه 
داوری ورزش درباره این موضوع تصمیم گیری می کند که تیم داوری با یک یا سه نفر تشکیل شود. پس 
از این، در صورت صالحدید تیم داوری، صدور دستور موقت برای این پرونده در دستور کار قرار می گیرد 

و حقوقدان های ورزشی صدور یا عدم صدور دستور موقت را بررسی می کنند.
در صورتی که دستور موقت صادر شود، احتماال جلوی برگزاری مسابقات در بحرین گرفته می شود 
و پس از تصمیم گیری دادگاه، میزبان انتخابی جام جهانی انتخاب خواهد شد. در غیر این صورت، 
 AFC بحرین به عنوان میزبان مسابقات باقی خواهد ماند اما دادگاه درباره تضییع حقوق ایران از سوی

تصمیم گیری می کند.

خبر

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ۲0 شعیر مشاع از 9۶شعیر ششدانگ یکباب عمارت به پالک ثبتی ۲3 فرعی از 5۲۴۲ 
اصلی واقع در بخش یک زنجان بشماره چاپی۱۴۸۲9۸-الف/۷۷ به آدرس : زنجان - خیابان بعثت خ 
دهخدا کوچه زیداله کرمی بن بست حیدری پالک 5۸ به نام رسول الماسی فرزند عیسی صادر و تسلیم 
گردیده است ، سپس مشارالیه با ارائه دوبرگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت بعلت 
سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد ماده ۱۲0 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هرکس به نحوی از انحاء ادعایی نسبت به ملک مذکور 
دارد یا معامالتی به نفع ایشان انجام شده است از تاریخ انتشاراین آگهی به مدت ده روز ضمن مراجعه 
به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید درغیر این صورت سند 

مالکیت المثنی بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان - محمد رضا حسنی
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ربیعی:

گذشت زمان ممکن است احیای برجام را بسیار دشوارتر کند
سخنگوی دولت با بیان اینکه حمله خرابکارانه به تاسیسات هسته ای نطنز را در زمان 
و با شدتی متناسب تالفی می کنیم، گفت: حق ایران برای برخورد با عوامل این حادثه 

محفوظ است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت صبح دیروز )سه شنبه( در نشست 
خبری با اصحاب رسانه که بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد با تبریک حلول ماه مبارک 
رمضان گفت: ماه رمضان یک ضیافت الهی است که همه مسلمانان جهان و در هر کجای 

جهان از خوان بی دریغ خداوند حظ وافر می برند.
ربیعی گفت: رمضان بهترین فرصت برای گسترش و تعمیق آموزه های اخالقی است و 
امیدواریم آموزه های برگرفته از این ماه فرصتی برابر ما قرار دهد تا  صبر، خویشتنداری، 
همدلی، به فکر دیگران بودن در زندگی فردی و اجتماعی همه ما نمود بیشتری پیدا کند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: این ماه رمضان، دومین سالی است که ملت ایران همراه با 
تحریم و کرونا آن را سپری می کنند و یقین داریم که با عنایت خداوند و بردباری که تاکنون 

مردم داشته اند رحمت الهی نصیب این کشور و مردم خواهد شد.
ربیعی تصریح کرد: همچنین رمضان برای جهان اسالم  فرصت صلح و کنار گذاشتن 
منازعات و پایان تنش در کانون های داغ منطقه ای و جهانی است و امیدوارم به برکت این 

ماه شریف تحکیم و تقویت هر چه بیشتر مناسبات میان کشورهای اسالمی فراهم شود.
حق ایران برای برخورد با عوامل حادثه نطنز محفوظ است

وی در ادامه با اشاره به حادثه خرابکارانه نطنز و مساله برجام گفت: در یکشنبه حمله ای 
تروریستی و خرابکارانه در نطنز اتفاق افتاد که خسارت هایی هم به همراه آورد.

سخنگوی دولت گفت: اقدامی که علیه مرکز غنی سازی نطنز انجام شد، نشان دهنده 
شکست دشمنان پیشرفت صنعتی و سیاسی کشور برای جلوگیری از توسعه چشمگیر 

کشور از یک سو و مذاکرات موفق برای رفع تحریم های ظالمانه از سوی دیگر است.
ربیعی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران ضمن محکوم کردن این حرکت مذبوحانه 
و با تاکید بر ضرورت برخورد جامعه بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی با این 
تروریسم هسته ای، حق خود را برای اقدام علیه عاملین، آمرین و مباشرین این حمله را 

محفوظ می داند.
وی ادامه داد: همینطور برای ناکام گذاشتن اهداف آمرین این حرکت تروریستی، جمهوری 
اسالمی ایران با جدیت گسترش فناوری هسته ای از یک طرف و تالش برای رفع تحریم 

های ظالمانه را از طرف دیگر ادامه خواهد داد.
سخنگوی دولت گفت: این خرابکاری هرچند موقتاً آسیب های محدودی به فعالیت غنی 
سازی وارد کرده اما سازمان انرژی اتمی اطمینان داده است که در مدت زمان کوتاهی 
بخش بزرگی از آسیب ها را جبران و در مسیر بازسازی بنابر تصمیم اتحاذ شده از فناوریهای 

جدیدتر استفاده خواهد شد.
با شدتی متناسب، اقدام خرابکارانه علیه تاسیسات نطنز را تالفی می کنیم

ربیعی گفت: برای ما کاماًل روشن است که ریشه این اقدام تروریستی، عصبانیت دشمنان 
صهیونیستی از تالش اعضای برجام برای احیای کامل این توافق در هفته های گذشته است 

و هدف نهایی آن جلوگیری از ادامه این روند دیپلماتیک سازنده است.
وی افزود: البته ما متعهد به تالفی هم سطح در زمان و با شدتی متناسب هستیم اما اجازه 

نخواهیم داد که دشمنان به اهداف سیاسی خود دست پیدا کنند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: از همه طرف های برجام و همینطور دولت آمریکا که خود را 
طرفدار دیپلماسی می داند، انتظار داریم که این حمله را محکوم کرده و تعهد خود را به 
اعالم تعارض اقدامات خرابکارانه و تروریستی را با فرایندهای دیپلماتیک جاری اعالم کنند.

ربیعی با اشاره به سفر وزیر امور خارجه روسیه به تهران گفت:  دیروز آقای الوروف وزیر 
امور خارجه روسیه به ایران سفر کرد. این سفر جهت گسترش روابط همکاری های دو 
جانبه انجام خواهد شد. این سفر برای تمدید سند 5 ساله همکاری های دو جانبه موسوم 
به موافقتنامه تاسیس و چارچوب فعالیت مراکز فرهنگی که به امضای دو وزیر خارجه 
خواهد رسید، انجام می شود. همچنین در خصوص مذاکرات وین و رفع تحریم ها تبادل 

نظر خواهد شد.
وی به مصوبات مهم دولت اشاره کرد و گفت: در جلسه هیات دولت بنابر پیشنهاد وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش مستمری حداقل بگیران تحت پوشش سازمان تامین 
اجتماعی به میزان 39 درصد و برای سایر سطوح )غیرحداقل بگیر( ۲۶ درصد به عالوه مبلغ 

ثابت ۲۴۸ هزار و ۸00 تومان به تصویب رسید.
سخنگوی دولت گفت: با تالش های سازمان تامین اجتماعی، دریافتی بازنشستگان حداقل 
بگیر دارای همسر و دو فرزند پس از اعمال ماده 9۶ قانون تامین اجتماعی)افزایش سنواتی( 
با احتساب مرحله دوم  نسبت به مجموع مستمری متناسب سازی شده سال۱399 و 
متناسب سازی به ترتیب برای دارندگان 30 سال سابقه از ۲ میلیون و ۸00 هزار تومان به 
۴ میلیون و 300 هزار تومان و دارندگان ۲0 سال سابقه از ۲ میلیون و ۶00 هزار تومان به 

3 میلیون و 900 هزار تومان در فروردین ۱۴00 افزایش می یابد. 
وی افزود: اعمال متناسب سازی در سیستم نرم افزاری موجب اعتراض بخشی از متوسط 

تامین  سازمان  در  که  خوبی  سنت  بنابر  لذا  شد  )غیرحداقل بگیران(  بگیران 
اجتماعی شکل گرفته است، 5 روش برای اجرای متناسب سازی مرحله دوم برای 
رفع بخشی از دغدغه بازنشستگان تامین اجتماعی در دست بررسی است که یکی 
از آنها با حضور و مشارکت مسئولین کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران 

تامین اجتماعی نهایی و در پرداخت اردیبهشت ماه لحاظ خواهد شد.
ربیعی گفت: سیاست دولت وهمراهی مجلس شورای اسالمی از سال ۱399 تا به 
امروز توجه به قدرت خرید کارگران و بازنشستگان بوده است. با اجرای همسان 
سازی در کنار افزایش 39 درصدی حقوق ها به یاری خدا بخشی از دغدغه 

بازنشستگان تامین اجتماعی رفع خواهد شد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص جزییات حادثه روز یکشنبه در 
مجتمع نظنز و حجم خسارات آن گفت: روز یکشنبه خرابکاری در کانال کابل 
های برق رسان به سامانه ماشین های سانتریفیوژ رخ داد. این یک حمله بیرونی 
نبوده و محل خرابکاری نیز کامال مشخص شده است. خسارت وارد شده به 
سرعت قابل رفع و جبران است و پرسنل غیور سازمان انرژی اتمی در حال تالش 

شبانه روزی هستند.

ربیعی با بیان اینکه مقرر شد به جای سانتریفیوژهای IR۱ سانتیفیوژهای IR۶ مجددا نصب 
شود گفت: قطعا هدف این تخریب ها از کار انداختن سانتریفیوژها بوده است و من امروز 
اعالم می کنم براساس یک تصمیم ملی و یک خواست مدنی چرخ سانتریفیوژهای ما برای 

همیشه خواهد چرخید، هر روز بهتر از دیروز.
وی تاکید کرد: هدف اصلی این خرابکاری سیاسی است تا نگذارند دستیابی مردم ایران به 

حقوق خود در عرصه جهانی به ثمر بنشیند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: تجربه به ما نشان می دهد هرگاه در عرصه جهانی گام های 
موثری را بر می داریم دشمن استراتژیک ایران و مردم ایران کینه توزانه علیه منافع ملت به 

اعمال تروریستی ناجوانمردانه دست می زند.
به  و هم حمله  فنی  توانایی های  به  تخریب ها هم حمله  گونه  این  ربیعی گفت: هدف 
در صنعت  غیور  روحیه جوانان  تضعیف  دنبال  به  آنها  است.  ایران  توانایی های سیاسی 

هسته ای و ایجاد یاس و ناامیدی در مردم هستند.
پاسخ سه گانه ایران به حادثه خرابکارانه در تاسیسات نطنز

وی ادامه داد: ما قطعا پاسخ محکم خواهیم داد. ایران به این گونه اقدامات، استراتژی پاسخ 
سه گانه را دنبال می کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: اول حق خود را برای اقدام علیه عاملین و آمرین و مباشرین 
محفوظ دانسته و مجازات خواهند شد. کانون این پاسخ نیز در سرزمین متجاوز خواهد بود. 

پاسخ دوم ما پیشرفت و گسترش فعالیت های صلح آمیز هسته ای در کشور است.
ربیعی گفت: پاسخ سوم در عرصه سیاسی است. با عقب راندن تحریم ها و تالش مضاعف 
برای کسب حقوق ملت ایران اهدف تروریست ها را ناکام خواهیم گذاشت. ما در دام عملیات 
تحریکی دشمن ایران قرار نمی گیریم، به مسیر درست خود در عرصه بین المللی ادامه 
داده، تحریم را خواهیم شکست و به تامین و گسترش صلح و امنیت جهان و منطقه کمک 
خواهیم کرد، اجازه نمی دهیم زندگی ننگین شما که مثل انگل فقط در  فضای ناامن ممکن 

است ادامه دهید.
وی تاکید کرد: شواهدی بسیار قوی از دست داشتن رژیم صهیونیستی در این حادثه وجود 
دارد. اول آنکه مقامات این رژیم از ترس پاسخ قاطع ایران با اظهارات دو پهلو شادمانی 

می کنند.
و متخصصان ضد  اطالعات  وزارت  اینکه خوشبختانه  دوم  اظهار کرد:  دولت  سخنگوی 
جاسوسی ما در ماه های گذشته و پس از شهادت شهید فخری زاده چندین تیم ترور و 
خرابکاری وابسته به سرویس های امنیتی اسرائیل را دستگیر و هم اکنون پرونده این افراد 

در مراحل بررسی قضایی قرار گرفته است.
ربیعی گفت: در این حادثه هم فرد خائن به ملت شناسایی و هویت او مشخص شده است و 

اقدامات الزم در دست پیگیری است.
گذشت زمان ممکن است احیای برجام را بسیار دشوارتر کند

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که چقدر امکان رفع تحریم ها وجود دارد گفت: ما 
تا امروز برای آمریکا هیچ جای ابهامی باقی نگذاشته ایم که برای بازگشت همه طرف ها به 
تعهدات راهی جز لغو تمام تحریم هایی که در دوره ترامپ اعمال شده وجود ندارد. نوبت 

آمریکاست که ثابت کند برای بازگشت به برجام جدی است.
وی افزود: مذاکرات انجام گرفته در کمیسیون مشترک برجام تا امروز سازنده و در مسیر 
درستی به پیش می رود. منتظریم آمریکا به جای بازی با کلمات، با گام های عملی برای 

اثبات حسن نیت خود بردارد.
ربیعی گفت: دولت ترجیح می دهد که میراثی بدون تحریم را به دولت بعدی واگذار کند، 
اما در عین حال مایل هم نیستیم که شتابزده رفتار کنیم. اگر آمریکا آماده انجام تعهداتش 
باشد، ما هم متقابال آماده انجام تمام تعهدات خودمان هستیم در غیراین صورت، گذشت 

زمان ممکن است احیای برجام را بسیار دشوارتر کند.
سیاست سخت گیرانه عدم مذاکره مستقیم با آمریکا مبتنی بر 

سال ها تجربه است

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا مذاکره مستقیم با آمریکا برای بازگشت به 
برجام و اعالم مطالبات ایران به صورت مستقیم راهکار منطقی تر و عملی تری نیست؟ 
گفت: سخت گیری ما برای امتناع از مذاکره با آمریکا خارج از چارچوب برجام پیام روشن 
و سختگیرانه ای دارد مبنی بر اینکه جمهوری اسالمی ایران به هیچ وجه مذاکره با آمریکا 
خارج از موضوع برنامه های هسته ای و بیرون از چارچوب برجام را به رسمیت نمی شناسد 
و ضرورتی برای انجام چنین گفتگوهایی قائل نیست. این سیاست و سخت گیری مبتنی 

بر سال ها تجربه است.
ربیعی گفت: از آنجایی که آمریکا هنوز به برجام بازنگشته نمی تواند از ساختار مذاکراتی آن 
با ایران از جمله در کمیسیون مشترک استفاده کند. بعالوه، از نظر ما مذاکره تنها زمانی 
الزم است که با مسئله پیچیده ای رو به رو باشیم در حالیکه نحوه بازگشت همه طرف ها به 
تعهدات روشن و تعیین شده در متن توافق برجام بسیار ساده بوده و نیازمند مذاکره نیست.
وی افزود: اگر آمریکا می خواهد طرف مذاکره با ایران در کمیسیون مشترک قرار بگیرد 
باید به برجام بازگردد و برای بازگشت به برجام راهی جز لغو یکباره و تمامی تحریم های 
ناقض توافق که دوره ریاست جمهوری ترامپ اعمال شده وجود ندارد. اگر این اتفاق صورت 
بگیرد، ما در کوتاه ترین زمان ممکن و بعد از راستی آزمایی، به همه تعهدات خود مطابق 

برجام بازخواهیم گشت.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که مواضع روسیه در مذاکرات وین را چگونه ارزیابی 
می کنید گفت: دوستان روسی ما با مواضع ایران به خوبی آشنایی دارند و همانند سال های 

گذشته نقش سازنده ای را در این گفتگوها ایفا می کنند.
ربیعی گفت: ایران و روسیه هر دو قربانی تحریم های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا بوده اند و 

در تالش برای مقابله با این نوع اقدامات خودسرانه مواضع مشترکی دارند.
وی افزود: ما به رایزنی های مداوم با هدف اطمینان از اجرای کامل تعهدات توسط همه 
طرف های ۱+۴ ادامه می دهیم. سفر آقای الوروف هم در ادامه این رایزنی ها و مشورت 
های مرسوم میان دو کشور نه تنها درباره اطمینان از اجرای کامل برجام بلکه در سایر 
موضوعات مورد عالقه طرفین از جمله در حفظ و گسترش روابط تجاری و همکاری های 

دو کشور در مسائل منطقه ای است.    
سخنگوی دولت گفت: در جریان این سفر تمدید 5 ساله سند همکاری دو جانبه )موافقتنامه 
تاسیس و چارچوب فعالیت مراکز فرهنگی( بین ایران و روسیه به امضای وزرای امور خارجه 

دو کشور خواهد رسید.
اجازه سخنرانی به معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره ادعای استنکاف 

رئیس جمهور از ابالغ 1۳ قانون را ندادند
ربیعی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس در حالی روز یکشنبه گزارش کمیسیون 
حقوقی  مجلس را تحت عنوان استکاف رئیس جمهور از ابالغ ۱3 فقره قانون به قوه قضاییه 
ارجاع دادند که تعداد زیادی از لوایح دولت در مجلس اعالم وصول نشده است. نظر شما 
در این خصوص چیست؟ آیا سازوکاری برای رسیدگی به شکایت احتمالی دولت از مجلس 
هم در این مورد وجود دارد؟ گفت: درباره ادعای استنکاف رئیس جمهور از ابالغ ۱3 فقره 
قانون، قبال صحبت شده و آقای امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور هم در کمیسیون 
قضایی مجلس، توضیحات قابل توجه و مبسوطی را ارائه کرده اند. هرچند که طبق قانون 
و روال وی باید در صحن علنی مجلس نیز صحبت می کرد اما این اجازه به معاون پارلمانی 

رئیس جمهور داده نشد.
وی ادامه داد: از ۱3 مورد ادعایی ۸ مورد مربوط به مجلس دهم است و ارتباطی به این 

مجلس ندارد. اتفاقا آنها هم توسط رئیس مجلس وقت، به روزنامه  رسمی ابالغ شده است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: 3 مورد هم توسط رئیس جمهور ابالغ شده اما روزنامه رسمی 
آنها را منتشر نکرده است. ۲ مورد هم مرتبط به این مجلس است که توسط رئیس مجلس 

برای انتشار به روزنامه رسمی داده شد.
ربیعی تصریح کرد: اما اقدام شکایت نمایندگان از دولت به دلیل آنچه »ابالغ نکردن قوانین« 
خوانده اند، اقدامی عجیب و بدعتی است تازه و به اعتقاد حقوقدانان، این شکایت، اساسا 
موضوعیت ندارد چرا که قانون، فرایند ابالغ قوانین را مشخص کرده و گفته که د رصورت 
ابالغ نکردن رئیس جمهور، رئیس مجلس می تواند قانون را ابالغ کند. این شکایت برای ابالغ 
قوانین اصال ضرورت ندارد. وی افزود: از این منظر، به نظر می رسد برخی نمایندگان محترم 
بین اجرا و ابالغ قوانین، تمیزی قائل نیستند چون همان طور که گفتم اگر بر فرض، رئیس 
قوه مجریه از ابالغ قانونی استنکاف کند، رئیس قوه مقننه می تواند آن را ابالغ کند. این 
سنت ۴0 ساله ای است که در مجلس جاری بوده است بنابراین ظاهرا اتقاق جدیدی در 
حال رخ دادن است. سخنگوی دولت تاکید کرد: اما برگردیم به سوال شما، متاسفانه عکس 
این قضیه وجود دارد یعنی تعدادی الیحه دولت در مجلس یازدهم در حالی معطل مانده 
که نمایندگان محترم با عناوین مشابه و با بارمالی قابل توجه، اقدام به تهیه و تصویب طرح 
می کنند که به جز تحمیل هزینه در عمل، مشکالتی را هم ایجاد می کند. تجربه گذشته 
نشان می دهد روند تصویب قوانین، اگر از طریق ارائه لوایح باشد، آن قانون ، دقیق تر خواهد 

بود چرا که کار کارشناسی کامل بر روی الیحه صورت می گیرد.

مهر/ وزیر کشور در جوابیه ای که در صحن مجلس قرائت شد، آورده است: در گزارش رسمی هیچ یک از 
مراجع قصور یا تقصیری درباره حوادث آبان ماه 9۸ متوجه شورای امنیت کشور و وزارت کشور نشده است.
علی کریمی فیروزجایی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی، جوابیه عبدالرضا رحمانی فضلی در 

پاسخ به اظهارات احمد علیرضابیگی درباره حوادث آبان ماه ۱39۸ را قرائت کرد.
در این جوابیه آمده است: مجلس در اجرای وظایف نظارتی خود از طریق کمیسیون های اصل 90، امور 
داخلی کشور و امنیت ملی و در گزارش رسمی هیچ یک از مراجع قصور یا تقصیری را متوجه شورای امنیت 

کشور و وزارت کشور ندانسته است.
متن کامل جوابیه وزیر کشور بدین شرح است:

آقای قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

سالم علیکم
با توجه به اظهارات یکی از نمایندگان در جلسه علنی هفته گذشته مجلس شورای اسالمی درخصوص 
حوادث آبان ماه ۱39۸ حاوی مطالب خالف واقع، ضمن ایفاد توضیحات الزم لطفا دستور فرمایید در 
اجرای ماده ۷۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی در اولین جلسه علنی به استحضار نمایندگان و 

مردم شریف ایران برسد و در مشروح مذاکرات درج شود.
۱- همه مسئوالن و آگاهان مسائل کشور به خوبی واقف هستند که قانون اصالح مصرف سوخت براساس 
مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و پس از چندین مرحله تعویق در سال ۱39۸ با 
هماهنگی مراجع مذکور اجرا شده است و در روند اجرای طرح، دستگاه های مختلف از جمله صداوسیما، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت نفت و دیگر بخش های زیربنایی مرتبط، همچنین نیروهای نظامی، 
انتظامی و اطالعاتی در قالب ۴ کارگروه اصلی، وظایف خود را به خوبی اجرا کردند و شورای امنیت کشور 
در زمان خودش با جمع بندی نظرات اعضا و استانداری های سراسر کشور، پیامدهای احتمالی اجرای 

این طرح را به مقامات عالی اعالم کردند که مستندات آن موجود و در مراجع ذیصالح ارائه شده است.
۲- همچنین مجلس شورای اسالمی در اجرای وظایف نظارتی خود از طریق کمیسیون های اصل 90، امور 
داخلی کشور و شوراها و امنیت ملی و سیاست خارجی، اقدامات دستگاه های مختلف در اجرای طرح را 
بررسی کرده، به نحوی که در گزارش رسمی هیچ یک از مراجع قصور یا تقصیری را متوجه شورای امنیت 

کشور و وزارت کشور ندانسته است.
3- به عالوه با توجه به عضویت دو نماینده از سوی مجلس شورای اسالمی در شورای امنیت ملی کشور، 
مجلس شورای اسالمی در روند همه مباحث و تصمیم گیری های شورای امنیت کشور در قبال این 
موضوع قرار گرفته، ضمن آنکه هر دو نماینده هم در این ارتباط اظهارنظر رسمی داشته و اعالم نظر 

کرده اند.
۴- ارائه اعداد و ارقام غیرواقعی و مورد پسند رسانه های معاند و مغایر با اطالعات رسمی و اعالم شده 
کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسالمی از سوی نماینده ای که خود در مجلس قبل در یکی از 
همین کمیسیون ها عضویت داشته است و به واسطه سوابق شغلی در سطوحی از فرماندهی انتظامی در 
صف و ستاد بحران های اجتماعی را تجربه کرده است، حتما می تواند از سوی مراجع نظارتی مجلس 
شورای اسالمی از جمله هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد توجه، بررسی و رسیدگی دقیق قرار گیرد.

در پایان با تشکر از مسئولیت شناسی نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در این مهم تاکید می شود 
که شورای امنیت کشور در چارچوب ماموریت های محوله و تکالیف ابالغی اقدامات مرتبط با طرح کاهش 
مصرف سوخت را با استفاده از ظرفیت های قانونی و در چارچوب تقسیم کار ملی با همکاری همه دستگاه 
ها به انجام رسانده و کل این روند را مستند نموده و کما فی السابق آماده است در هر یک از مراجع قانونی 

کشور نسبت به ابعاد مختلف موضوع، روندها و جهات مختلف آن گزارش نماید.

خبر

وز    ” “   نگاه  ر

رحمانی فضلی:

 وزارت کشور قصوری در حوادث آبان ۹۸ نداشته است

اجرای طرح آمران سالمت در زنجان/ ایرنا

آگهی مناقصه
شهرداری سلطانیه

در نظر دارد به استناد مجوز شماره 15/1400 مورخ 1400/1/24 شورای اسالمی شهر کلیه امورات مرتبط با خدمات شهری در محدوده زمانی تعیین شده  
)1400/3/1 الی 1401/3/1( از طریق مناقصه عمومی بصورت حجمی به شرایط اختصاصی و عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای صالحیت و تاییدیه از 
وزارت تعاون ، کار و امور اجتماعی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به نشانی ذیل 

مراجعه نمایند. سلطانیه خیابان عالمه حلی - شهرداری سلطانیه - شماره تماس 02435824040
1- موضوع مناقصه : به شرح جدول ذیل و مندرج در اسناد مناقصه

2- مهلت خرید اسناد و بازدید: از تاریخ انتشار آگهی  1400/1/25الی 1400/2/4
3- محل خرید اسناد : شهرداری سلطانیه واحد امور قراردادها

4- مهلت قبول پیشنهادات : در ساعات اداری از تاریخ 1400/2/5 الی ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/2/11 
5-  محل تسلیم اسناد : شهرداری سلطانیه واحد امور قراردادها

6- میزان نوع سپرده شرکت در مناقصه : بایستی به شماره حساب 511399515 نزد بانک کشاورزی شعبه سلطانیه بنام شهرداری سلطانیه بابت سپرده شرکت در مناقصه واریز گردد. 

7-  سپرده شرکت در مناقصه از طریق ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری سلطانیه نیز قابل انجام می باشد.
8- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری می باشد.

9- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
10- پیشنهادات واصله راس ساعت 14روز شنبه مورخ 1400/2/11 در جلسه کمسیون معامالت بررسی خواهد شد.

11- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
12- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد. 

سایر شروط مناقصه و اختیارات و تکالیف طرفین در اسناد مندرج می باشد.

    ابوالفضل محمدی
شهردار سلطانیه

شهرداری سلطانیه نوبت اول

توضیحاتمیزان سپردهمبلغ پایهعنوان مناقصهردیف

واگذاری اجرای عملیات خدمات شهری شامل جمع آوری 1
زباله و حمل آن به محل انباشت زباله رفت و روب و برف 

روبی ، الیروبی جوبها و نگهداری و آبیاری فضای سبز و 
سایر امورات مرتبط با خدمات شهری و محوله

19.500.000.000
ریال با احتساب 

ارزش افزوده

 975.000.000
ریال

شرکت صالحیت دار: شرکت های 
دارای صالحیت و تاییدیه وزارت 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی )زمینه 

فعالت بایستی مرتبط باشد( 


