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گـــزارش

رئيس ســازمان امداد و نجات جمعيــت هالل احمر از 
افزايش شــمار جانباختگان ســيل  در كشور به 61 تن 

خبر داد.
مهــدی وليپور در گفت وگو با ايســنا، دراين باره گفت: 
با كشــف چند جسد ديگر كه درپی سيل روزهای اخير 
دچار حادثه شــده بودند، شــمار فوت شدگان سيل در 
كشور از ابتدای مرداد ماه تا كنون به 61 نفر رسيد. وی 
درباره افراد مفقود شده نيز گفت: با جمع بندی تازه ترين 
گزارش های مفقودی در سراســر كشــور در حال حاضر 
32 نفر مفقود هستند كه تالش برای يافتن آنها از سوی 

عوامل سازمان امدادونجات جمعيت هالل احمر در حال 
انجام است.

رئيس ســازمان امداد و نجات جمعيــت هالل احمر با 
بيان اينکه طبق هشــدار هواشناســی آماده باش هالل 
احمــر تا روز دوشــنبه ادامه دارد، گفت: امدادرســانی 
همچنان در برخی از مناطق متاثر از ســيل و آبگرفتگی 
از جملــه فيروزكــوه ادامه دارد. همچنيــن با توجه به 
احتمال بارش های دوباره الزم اســت كه شــهروندان از 
 حضور در ارتفاعات و همچنين حاشيه رودها و مسيل ها 

پرهيز كنند.

شمار کشته شدگان سیل  در کشور به ۶۱ نفر رسید
با افزايش تعداد بيماران بستری مبتال به كرونا در كشور 
تعداد شهرهای قرمز دو برابر شد؛ تعداد فوتی ها با تست 

مثبت كرونا نيز طی يك هفته حدوداً سه برابر شد.
با افزايش شديد تعداد بيماران بستری مبتال به كرونا در 
كشور، تعداد شهرهای قرمز در نقشه  رنگ بندی كرونايی 
بيــش از دو برابر شــد و از 57 به 120 شــهر و تعداد 
شهرهای با وضعيت نارنجی از 86 به 112 شهر افزايش 
يافت. 166 شهر در وضعيت زرد و 50 شهرستان نيز در 

وضعيت آبی كرونا قرار دارند.
در هفته اول مرداد 7376 بيمار جديد با تســت مثبت 

كرونا در بيمارســتان  های كشور بستری شدند در حالی 
كه اين آمار در هفته قبل از آن، 4119 نفر بود بنابراين 

تعداد موارد بستری رشد 1.8 برابری داشته است.
در هفته آخر تيرماه تعداد مــوارد فوتی 69 نفر بود كه 
در هفتــه اول مرداد رشــد حدوداً ســه برابری )2.95 
برابر( داشــته و به 204 نفر رسيده است. در هفته آخر 
تيرماه در مجموع تســت كرونای 28 هزار و 617 نفر از 
مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتی و درمانی مثبت شد 
كــه اين آمار در هفته اول مرداد به 46 هزار و 171 نفر 

رسيد كه رشد 1.6 برابری را نشان می دهد.

تعداد شهرهای قرمز کرونا ۲ برابر شد

سیالب؛ دهن کجی طبیعت به مدیریت سازه ای آب گالیه سربازان: نه پول داریم نه مو!

سـال 98 مصـوب شـد تـا سـربازان ديگـر كچـل 
نکننـد امـا بعـد از گذشـت 3 سـال مـی بينيـم 
كـه برخـی از فرماندهان فـارغ از مصوبه سـتادكل 
نيروهـای مسـلح، سـربازان را مجبـور مـی كنند تا 

موهايشـان را كامـال از تـه بتراشـند.
»كچـل كردن از سـربازی حذف شـد« اين خبری 
بـود كـه سـردار موسـی كمالـی رئيس وقـت اداره 
سـرمايه انسـانی سـرباز سـتاد كل نيروهای مسلح 
در تاريـخ 20 تيرمـاه 1398 اعـالم كـرد. او گفتـه 
بـود برای »خوشايندسـازی« سـربازی اين تصميم 

اتخاذ شـده اسـت.
در  كـه  اسـت  كليـدواژه ای  سـازی«  »خوشـايند 
سـال های اخيـر زيـاد از زبـان فرماندهـان سـتاد 
كل نيروهـای مسـلح شـنيده شـده اسـت و هدف 
آن بـود تـا سـرباز وطـن، دو سـال از عمـرش را به 
خوبـی و خوشـی در دفاع از سـرزمين اش بگذراند.
بعـد از انتشـار ايـن خبـر توقـع می رفـت تـا ديگر 
امـا  نشـوند؛  ديـده  تراشـيده  بـا سـری  سـربازان 
بسـيار  خيابان هـا  در  و  سـرباز  جشـنواره های  در 
مشـاهده می شـود كـه برخـی از سـربازان موهـای 
بلندتـری نسـبت بـه ديگـران دارند و برخـی ديگر 

كامـاًل كچـل هسـتند!
كارشناسـی  مـدرك  دارای  و  سـاله   30 محمـد 
می گويـد:  سـربازيش  آموزشـی  دوران  از  ارشـد 
و  ارشـد  كارشناسـی  همگـی  مـا  پـادگان  »در 
دكتـرا بوديـم. فرمانـده خجالـت می كشـيد بگويد 
موهايتـان را كوتـاه كنيـد، امـا مـا از تـرس اينکـه 
اضافـه خدمـت نخوريـم همـان اول كچـل كرديم؛ 
برخـی ديگـر از رفقايمـان بودنـد كـه موهايشـان 
فرمانـده  و  بـود  بلندتـر  هـم  نمـره 20  از  حتـی 
كاری به كارشـان نداشـت؛ البته پـادگان ما حدود 
50 حمـام داشـت و هـر روز می توانسـتيم دوش 

بگيريـم و نظافـت كامـاًل رعايـت می شـد.«
امـا علـی 19 سـاله كـه حتـی مـدرك ديپلـم هم 
نـدارد در مـورد دوران آموزشـی می گويـد: »ايـن 
شـرايط پـادگان محمـد بـرای مـا رؤيـا هسـت! ما 
حتـی مجبـور بوديـم كمتـر از نمـره 4 موهايمـان 
را كوتـاه كنيـم، البتـه پـادگان ما حمام نداشـت و 
هفتـه ای يـك بار بـا تانکـر برايمـان آب می آوردند 

بگيريم.« دوش  تـا 
دستورالعملكوتاهیمودرسربازان

براساستغييراتجديد
اميـر دريادار دوم غالمرضـا رحيمی پور رئيس اداره 
سـرمايه انسـانی سـرباز سـتاد كل نيروهای مسـلح 
مـاه گذشـته در گفت وگويـی در خصـوص انـدازه 
مـوی سـر كاركنـان وظيفـه اعـالم كـرد: »طبـق 
آخريـن بخـش نامـه در سـال 98 انـدازه موی سـر 
كاركنـان وظيفـه مشـخص و بـرای اجـرا در كليـه 
و  مسـلح  نيروهـای  يگان هـای  و  آمـوزش  مراكـز 

دسـتگاه های غيـر نظامـی ابـالغ شـده اسـت.«
كل  سـتاد  سـرباز  انسـانی  سـرمايه  اداره  رئيـس 
ايـن  جزئيـات  اينکـه  بيـان  بـا  مسـلح  نيروهـای 
ابـالغ از سـال 98 تاكنـون تغييـری نکـرده اسـت، 
تصريـح كـرد: »بر اسـاس ايـن ابالغيه انـدازه موی 
سـر كاركنـان وظيفه با مـدرك تحصيلـی ديپلم و 
پايين تـر در مراكـز آمـوزش رزم مقدماتـی با نمره 
10 و بـا مـدرك تحصيلـی فـوق ديپلـم و باالتـر با 
نمـره 16 اسـت و درجه دار و افسـر با نمـره 16 تا 

بود.« خواهـد   20
از سـربازانی كه در جشـنواره سـرباز ماهر شـركت 
را  مـوی سرشـان  كوتاهـی  ميـزان  بودنـد  كـرده 
آنهـا هـم  ببينيـم فرماندهـان  تـا  سـوال كرديـم 
ماننـد دوران آموزشـی سـليقه ای عمـل می كننـد 
يـا خيـر. سـربازان اعـالم می كردنـد كوتـاه كردن 
مـوی سـر در يگان هـای آنهـا هم سـليقه ای اسـت 
و اغلـب فرماندهـان اصـرار دارنـد به دليـل نظافت 
و جلوگيـری از بيمـاری آنهـا حتـی موهايشـان را 

كوتاه تـر از نمـره 10 بزننـد.
يـك منبـع آگاه در سـتاد كل نيروهـای مسـلح در 
پاسـخ به سـوال مهر مبنـی بر اينکه چـرا برخالف 
مصوبـه سـتاد كل در مـورد كچـل كردن سـربازان 
هنـوز فرماندهان سـليقه ای عمـل می كنند، گفت: 
بحـث كچل نکردن سـربازان مصوبه هيأت رئيسـه 
جديـد سـتاد كل نيروهـای مسـلح اسـت و جـزو 
مقـررات سـتاد كل محسـوب می شـود. فرماندهان 
موظـف هسـتند تـا شـرايط برابـر را بـرای تمامـی 

سـربازان اعمـال كنند و سـليقه ای رفتـار نکنند.
ايـن منبع آگاه گفت: عدم پيگيـری نهادها نظارتی 
باعث چنين رفتارهايی شـده اسـت، البته سـربازان 
می تواننـد اعتراضات خـود به رفتار فرماندهانشـان 

را بـه بازرسـی هر يگان اعـالم كنند.
يکـی از سـربازانی كـه بـرای پيگيـری حقوقـش با 
بـود، می گفـت:  خبرگـزاری مهـر تمـاس گرفتـه 
»حکايـت كچـل كـردن ما ماننـد حقوق سـربازان 
اسـت، يکـی می گويد كچـل نکنيم يکـی می گويد 
بزنيـد؛ يکـی می گويـد  را  تـه موهايتـان  از  بايـد 
حقوق هـا افزايـش پيـدا كـرده و ديگـری می گويد 
فعـاًل خبـری از پرداخـت افزايش حقوق ها نيسـت؛ 

سـربازها عـادت دارنـد بالتکليف باشـند!«
حـال بايـد ديـد آيـا نهادهـا نظارتـی در سـتاد كل 
نيروهـای مسـلح بـه ناديـده گرفتـه شـدن برخـی 
مصوبات در مورد سـربازان حسـاس می شوند و به اين 
موضـوع ورود می كننـد يـا اينکه »خوشايندسـازی« 

سـربازی فقـط تبديـل به شـعار شـده اسـت.

درنگ

كارشناسان محيط زيست می گويند سيل تابستانه در اقليم 
خشــك و نيمه خشــك ايران چيزی غيرعادی نيست و با 
توجه به تغييرات اقليمی بايد منتظر تکرار آن باشــيم، اما 

راه مصون ماندن از مخاطرات آن چيست؟
به گزارش فارس، بارش های ســيالبی تابســتان امسال از 
اســتان فارس، سيستان و بلوچستان  آغاز شد و دامنه اش 
به پايتخت نيز كشــيده شــد و تلفات جبران ناپذيری به 

جای گذاشت.
سيالب شب پنجشنبه در تهران در محدوده دره كن، منجر 
به مرگ تعدادی از هموطن و مفقودی چند تن ديگر شــد 
و خسارات جبران ناپذيری به زير ساخت های شهری وارد 
كرد، و  ســواالت زيادی را در ذهن  شهروندان وحشت زده 
به وجود آورد. اينکه آيا بارش باران در اين فصل ســال در 
اقليم ما غير طبيعی نيســت؟ يا اينکــه آيا مديريت بحران 
و پيش بينی های صورت گرفته اشــتباه بوده اســت.  اين 
سواالت كه شايد ذهن بســياری از ما را اين روزها درگير 
خود كرده باشــد، بيانگر اين گزاره مهم باشد كه  آشنايی 
با اقليم ســرزمينی، و نحوه مواجهــه با پديده های طبيعی 
بسيار احائز اهميت اســت. برخی مسئوالن و كارشناسان 
عــدم اليروبی انهار و رودخانه ها را منجر به بروز اين حجم 

از خسارت به شهرها بخصوص تهران دانسته اند.
محسن پيرهادی، نماينده مجلس كه از جمله منتقدان به 
اين شــرايط بود با تاكيد بر اينکه وزارت نيرو و به صورت 
ويژه ســازمان منابع طبيعــی موظف بــه اليروبی حريم 
رودخانه بوده اما در اليروبی ســهل انگاری و تعلل داشــته 
است، ابراز داشــت: كه يکی از علت های اصلی خسارت بار 
شدن ســيِل َكن شد، مســئوالنی كه تخلف كرده اند بايد 

پاسخگو باشند.

تغييررژيمبارشراباوركنيم
ســميه رفيعی رئيس فراكســيون محيط زيســت مجلس 
شورای اســالمی نيز دو شــب پيش در اليو اينستاگرامی 
كه با خبرنگار فارس داشــت: بر اين موضوع تاكيد كرده و 

خواستار پاسخگويی مسئوالن امر شد.
وی با تاكيد بر اينکه باتوجه به تغييرات اقليمی سيل برای 

تهران در 3 حوزه آبريز دور از ذهن نيســت، گفت: نهضت 
سدشکنی در دنيا به خاطر تغيير مدل بارش مستمر است 
كــه ديگر  بــا پديده های رگباری و يکبــاره  مواجيهم  و  
در نتيجه ســازه ســد ديگر جوابگوی اين  نوع بارندگی ها 
نيست. رفيعی خواســتار توجه  و سرمايه گذاری جدی تر 
دولت بر روی آبخيرداری  شد و يادآور شد: ما تهران نيز با 

اين پديده مواجه هستيم.

سيلامامزادهداوودتکرارمیشود
حسين آخانی، استاد دانشــگاه تهران و كارشناس محيط 
زيســت معتقد است ســيل امامزاده داوود تکرار می شود. 
وی با اشــاره با اينکه  بارندگی های تابســتانه معموال به 
دليل خشــکی طبيعت باعث ســيل وحشتناكی می شود، 
چيز غيرعــادی در ايران نيســت. ابراز داشــت: بارندگی 
های موســمی يا مونسان در 20 ســال اخير افزايش يافته 
اســت. برخی دانشمندان اين را با جريان شمالی باران های 
موســمی مرتبط می دانند. اگر اين نظريه درست باشد در 

سال های آينده هم اين اتفاق را خواهيم داشت.

بايدسازگاربااقليمكشورمانزندگیكنيم
محمد درويش كارشــناس و فعال محيط زيســت نيز، از 
غافلگيــری هميشــگی مســئوالن در رخدادهای طبيعی 
انتقاد كرده و در صفحه شــخصی خود با يادآوری ســيل 
ســال 66 تهران نوشــت: آن موقع به شــدت شوكه شدم 
كه چگونه ممکن اســت در وسط تابســتان چنين باران و 
ســيلی رخ دهد؟ بعدها كه وارد دانشــگاه شده و از رژيم 
اقليمی مناطق خشــك و نيمه خشك نظير ايران آگاه شده 
و تاريخ رخدادهای ســيل را بررســی كــردم، دريافتم كه 
قانون طبيعت در چنين ســرزمين هايی اصل را بر غيرقابل 
پيش بينی نهادِن شــدت چنين رخدادهايی نهاده و اين ما 
اهالی ساكن در ايران هستيم كه بايد با احترام به اين نظام 
بوم شــناختی، سبك زندگی سازگار با زيست بوم را انتخاب 
و اجرا كنيم تا از شــدت خسارت ها كاسته و اجازه ندهيم 
نعمت سيل به نقمت بدل شود.  اما متاسفانه همانگونه كه 
در روزهای اخير  تصاوير منتشــر شده از اين رخداد نشان 
می دهــد، ظاهرا به رغم آنکه منطقه امام زاده داود در طول 
چند دهه گذشــته، چندين بار سيل هايی مرگبار را تجربه 

كرده، باز هم غافلگير شــده و در اين غافلگيری، صدها نفر 
از هموطنان ما جان و مال شان آسيب ديد.

محمد آقاميری نايب رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل 
شورای شهر تهران در واكنش به سيل اخير بر لزوم تشريح 
برنامه عملياتی دولت برای ايمن سازی رودخانه ها و مسيل 
ها در نقاط ورود به شهر تهران تاكيد كرد و گفت: توپولوژی 
پايتخت و مشرف بودن بخش كوهستانی در باالدست تهران 
از يکســو و ورود 7 رودخانه از كوهستان های باالدست به 
شهر تهران، طبيعتا دســتگاه های متولی را مستمرا بر آن 
خواهد داشت كه اقدامات و تدابير فنی و اجرايی را به نحوی 
تعريف و ترسيم نمايند كه ورود و عبور ايمن آب در شهر و 
نهايتا كنترل ســيالب های احتمالی ميسر شود. وی افزود: 
در خصوص حادثه رخ داده نيز نظر به اينکه در باالدســت 
شــهر تهران بوده، وزارت نيرو و وزارت جهاد متولی اصلی 
كنترل و مديريت رودخانه ها و مســيل های باالدست شهر 
تهران بوده و مديرت شهری نيز در حيطه جغرافيای درون 

شهر تکاليف خود را مستمرا انجام می دهد.

ابتدايیتريناصولساخت
دردرهكنرعايتنشدهاست

درويش شــيوه ساخت و سازها در روددره كن را مورد نقد 
قرار داده و با ابراز تاســف از اينکه ابتدايی ترين اصول هم 
در اين محدوده رعايت نشــده اظهار داشت: چيزی به نام 
بستر سيالبی رودخانه به رســميت شناخته نشده است و 
اين  دهن كجی به طبيعت اســت و نتيجه آن سيلی سخت 
طبيعت، چرا كــه طبق قول معروف كارشناســان محيط 
زيســت، رودخانه سرانجام دوباره خانه خود را پس خواهد 
گرفت! اين سوال شــايد بهترين سوال از مسئوالن شهری 
و  ديگر دســتگاه های دولتی همچــون وزارت نيرو، جهاد 
كشاورزی و سازمان منابع طبيعی باشدكه آيا بعد از سال ها 
بروز خسارت، برنامه عملياتی برای ايمن سازی رودخانه ها 
و مســيل های ورودی تهران وجود دارد؟ تا ديگر شــاهد 
فاجعــه ای كه  در منطقه امام زاده داوود رخ داد و يا ســه 
سال پيش در معموالن لرستان فاجعه آفريد و ممکن است 

هر لحظه تکرار شود نباشيم؟

   آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) نوبت اول ( شماره  38-1401 ق    
شماره فراخوان سامانه ستاد :  2001005117000058

شرکت آب و فاضالب استان گیالن

ت اول
نوب

نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان گیالن1

شرح مختصر موضوع مناقصه : پروژه احداث ساختمان سرور و مرکز کنترل از راه دور تاسیسات آبرسانی آبفای گیالن با سازه Lsf   - شهرستان رشت2

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد  : از تاریخ   1401/05/10  الی  31401/05/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت  9/30 صبح   روز  چهارشنبه  مورخ  1401/05/26   

زمان بازگشایی پیشنهادها : ساعت  10/30 صبح   روز  چهارشنبه  مورخ  1401/05/26

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از مورخ  1401/05/10  می باشد . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه 4
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir ( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .) ضمنًا پیمانکاران مکلف هستند پاکت الف را به صورت فیزیکی نیز تحویل دهند( اطالعات تماس 
سامانه  در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  اطالعات   -  279 داخلی   013-33321054 مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه 

01333251136 تهران 1456

شبا 5 شماره   3720 شعبه  کد  رشت  محتشم  شعبه  ملی  بانک   0108102328005 شماره  حساب  به  که  است  ریال(  میلیون  )یک  ریال   1/000/000 مناقصه  اسناد  قیمت 
IR 020170000000108102328005  به نام شرکت آب و فاضالب استان گیالن فقط بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه ستاد واریز گردد.

میزان سپرده شرکت در مناقصه :  2/628/855/000   ریال ) نوع تضمین صرفًا ضمانت نامه بانکی معتبر یا اصل فیش واریز وجه نقد یا اوراق مشارکت بی نام بر اساس آیین نامه 6
تضمین برای معامالت دولتی شماره  123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 می باشد (

مبلغ برآورد :  52/577/040/390  ریال  مبنای برآورد اولیه : فهرست بها پایه سال 1401 نوع فهرست بها :  ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی . 

رشته پیمانکار : ابنیه  ) رعایت بند 2  بخشنامه شماره 1401/167108  مورخ 1401/04/11 سازمان برنامه و بودجه کشور ، توسط پیمانکاران پایه پنج الزامی  می باشد (7

ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی )HSE( در هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد .8

محل تامین اعتبار : از محل اعتبارات دو درصد پدافند غیر عامل و پرداخت به صورت اسناد خزانه ، اوراق مشارکت یا وجه نقد در صورت تخصیص می باشد.9

دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری و توسعه آب10

11  www.abfa-guilan.ir  : سایت شرکت آب و فاضالب استان گیالن         -              http://iets.mporg.ir : سایت ملی مناقصات

مهلت اعتبار پیشنهاد : سه ماه ) برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد (12

هزینه دو نوبت آگهی مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشور  به عهده برنده مناقصه می باشد .13

-تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/09    - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/10

آگهی ثبـت
دولــت  پیشــخوان  دفاتــر  کارفرمایــی  صنفــی   انجمــن 
شــهر تهــران و شــمیرانات بــه شــماره ۹۳۸ -2/ 3-7 بــه مــدت 
ســه ســال اعتبار در اداره کار و تعاون اجتماعی اســتان تهران 

بــه ثبــت رســید.

گزارش
برای سالروز شهادت »حمید باکری«

شــهید حمید باکری در درگیری های کردســتان 
به ویــژه آزاد کردن ســنندج و مهاباد نقش مؤثری 
ایفا کرد. باکری در ســال ۱۳۵۹ مدتی مســئول 
اداره بازرســی شــهرداری ارومیه بود، اما پذیرش 
مســئولیت های ســنگینی همچــون آزادســازی 
و  ارومیــه  شــهرداری  ســاماندهی  کردســتان، 
محرومیت زدایی از روســتاهای استان او را از عمل 
به تکلیف دینی و ملی خود بازنداشــت و در سال 
۱۳۶۰ به آبادان رفت و با اســتقرار در خط دفاعی 

ذوالفقاریه به مبارزه با دشمن پرداخت.
حمید باکری ســال ۱۳۳۴ در آذربایجان غربی به 
دنیا آمد. او تحصیالت متوســطه را در دبیرســتان 
فردوسی ارومیه به پایان رساند و بعد از اخذ دیپلم، 
با وجود قبولی در کنکور، به ســربازی رفت. دوران 
ســربازی را نیز در یکی از پاســگاه های ژاندارمری 
اطــراف ارومیه گذراند و بعد از پایان خدمت حدود 
یک ســال در تبریز ساکن شد و به مطالعه و تزکیه 

نفس و خودسازی پرداخت.
سپس برای ادامه تحصیالت عازم آلمان شد، اما با 
تبعید امام خمینی به نوفل لوشاتو، به پاریس رفت. 
آن جا مأموریت یافت به ســوریه و لبنان برود تا با 
شــرکت در دوره های آموزش نظامی، مهارت های 
جنــگ شــهری، جنــگ چریکــی، روش هــای 
سازمان دهی نیرو و شیوه ساختن بمب های دستی 
را فرا بگیرد. مأموریت بعدی او تهیه اسلحه و انتقال 
آن ها به کشور بود. انتقال سالح ها تا مرز ترکیه به 
عهده حمیــد و از مرز تا تبریز بــه عهده برادرش 
مهدی باکری بود. پس از بازگشت امام خمینی به 
ایران و هم زمان با پیروزی انقالب، حمید باکری نیز 
به ایران برگشت و با تشکیل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در ســال ۱۳۵۸، به عضویت سپاه ارومیه 
درآمد و عضو شورای مرکزی آن جا شد. او هم زمان 
بــا فعالیت در ســپاه ارومیه، در قالــب گروه های 
جهادی به روستاهای استان می رفت و در بازسازی 

و محرومیت زدایی از آن ها تالش فراوانی می کرد.
در درگیری هــای کردســتان به ویــژه آزاد کردن 
سنندج و مهاباد نیز نقش مؤثری ایفا کرد. باکری در 
سال ۱۳۵۹ مدتی مسئول اداره بازرسی شهرداری 
ارومیه بود، اما پذیرش مســئولیت های ســنگینی 
همچون آزادسازی کردستان، ساماندهی شهرداری 
ارومیه و محرومیت زدایی از روســتاهای استان او 
را از عمل به تکلیف دینی و ملی خود بازنداشــت 
و در ســال ۱۳۶۰ به آبادان رفت و با اســتقرار در 
خط دفاعی ذوالفقاریه به مبارزه با دشمن پرداخت. 
باکــری در عملیات های فتح المبین و بیت المقدس 
فرماندهی یکی از گردان های تیپ نجف اشــرف را 
بر عهده داشت و در گشودن دژ مستحکم عراقی ها 

در خرمشهر بسیار جان فشانی کرد.
او در عملیات خیبر در معیت گردان های خط شکن 
لشــکر، با نبردی برق آسا خط دشمن را در جزیره 
مجنــون جنوبــی شکســت و در کوتاه ترین زمان 
ممکن پل شحیطاط، تنها راه ارتباط زمینی دشمن 
با جزایر را به تصرف درآورد. همچنین ســه روز در 
برابر پاتک های بی امان دشمن تا پای جان جنگید 

و به شهادت رسید.  ایسنا

»سینماتیکت« جرمش را پذیرفت
سایت »سینماتیکت« با صدور اطالعیه ای به جرم 
خود در افشای برندگان جشنواره فیلم فجر اذعان 
کرد،ایــن را همه می دانســتند. عذرخواهی کافی 
نیســت، مسئوالن سینما تیکت باید منابع اصلی را 

هم معرفی کنند.
در ایــن بیانیه آمده اســت: بعضــی موقعیت ها و 
شــرایط را به هیچ زبانی نمی تــوان توضیح داد چه 
برســد به توجیه. حتماً ســکوت درست ترین پاسخ 
در این موقعیت های پیچیده نیست؛ ولی اگر گزینه 
دیگری نباشــد، احتماال بهترین انتخاب است تا به 
کمک گذر زمان پاســخ مناسب تری بیابیم. ساعت 
۱۹:۱۵ روز ۲۲ بهمــن، درســت در روز برگــزاری 
اختتامیــه چهلمین جشــنواره فجــر، به علت یک 
اشتباه اپراتوری - انسانی لیســت برندگان بر روی 
سایت »ســینماتیکت« به مدت ۱۵ دقیقه منتشر 
و ســپس از دسترس خارج شــد. قطعا اتفاق بسیار 
خسارت آوری بود؛ اول برای جشنواره و سپس برای 
ســایت سینماتیکت که همیشه مورد حمایت مردم 
عزیزمان بوده است. »سینماتیکت« کامال مسئولیت 
این اشتباه و ســهل انگاری غیرعمدی و اپراتوری- 
انســانی را می پذیرد. هرچند که از ســاعت ۱۶ در 
توییتر بخش مهمی از این اطالعات منتشر شده بود 
-که البته از خطا و مسئولیت ما چیزی کم نمی کند.  
قطعاً جناب آقای اسماعیلی، وزیر محترم فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و جناب آقای خزاعی، رئیس سازمان 
سینمایی کشور تحت فشار رســانه ای فراوانی قرار 
گرفته اند؛ ولی بعضــی اوقات بیش از عرض پوزش، 
ابراز تاســف و اصالح فرایندها بــرای عدم تکرار در 
آینــده، کار دیگری نمی توان کــرد. تنها امیدواریم 
عذر و اندوه ما را بابت این اتفاق غیرعمدی بپذیرید. 
از آنجا که بنا داریم بیانیه صریح و صمیمی داشــته 
باشیم، حتماً سوال دیگر خوانندگان محترم آن است 
که چگونه این اطالعات چند ساعت زودتر به دست 
تیم اجرایی ســینماتیکت رسیده است؟ پاسخی که 
مکتوب و شــفاهی به پلیس فتا و حراست سازمان 
سینمایی عرضه داشتیم این بوده؛ اگر برای چندین 
و چند سال، مرجع اول فروش بلیت سینمای کشور 
-با سهم ۹۰ درصدی از بازار- باشید به دلیل حجم 
باالی ارتباط با اهالی فرهنگ و خبرنگاران، خواسته 
و ناخواســته در یک شاهراه پرترافیک اطالعات قرار 
می گیرید. »البته عذرخواهی کافی نیست. مسئوالن 
سینما تیکت باید منابع این اقدام را معرفی نمایند. 
تــا از وقــوع و تکرار چنین فجایعــی جلوگیری در 

جشنواره های اتی جلوگیری شود.«

اخبــــار
کارگــردان مجموعــه تلویزیونی »در چشــم باد« ضمن 
بازخوانی خاطرات خود از آشــنایی با بازیگر تاجیکستانی 
این سریال،  از غافلگیری خود در اولین مالقات با حبیب اهلل 

عبدالرزاق اف گفت.
مســعود جعفــری جوزانی کارگردان باســابقه ســینما و 
تلویزیون به بهانه برگزاری آیین بزرگداشت برای حبیب اهلل 
عبدالــرزاق اف بازیگر تاجیکســتانی ســریال »در چشــم 
باد«،دربــاره همکاری با این بازیگر توضیح داد: در ســال 
۱۳۸۰ بود که برای یک پژوهش و تحقیق در حوزه فولکلور 
و شیوه زندگی مردم تاجیک و روس، به آن مناطق سفری 
داشــتم. در تاجیکســتان برای اولین بار با آقای حبیب اهلل 
عبدالرزاق مالقاتی داشــتم. خیلی هم دنبال بازیگر گشته 
بودیم و به دنبال آن بودم که برای شــخصیت »آقاحسام« 
در تاریخ مشــروطه ایران فردی را پیدا کنم که بتواند این 
نقش را پرانرژی ایفا کند. وقتی با حبیب اهلل مواجه شدم در 

همان چند دقیقه اول من را غافلگیر کرد.
وی ادامه داد: در مالقات اول با یک انسان پرشور، پرانرژی، 
دوست داشــتی و پر از هیجان و عشــق نســبت به سینما 
مواجه شــدم. ما با آدم های مختلفــی مالقات کرده بودیم 
و تا اینکه روزی قرار گذاشــتند به ســالن تئاتر خصوصی 
عبدالرزاق اف برویم. صاحــب اولین تئاتر خصوصی پس از 
دوره گورباچف بود. در همــان اولین مالقات هم ذوق زده 
شــدم. همان زمان در فیلم های روســی بســیاری ایفای 
نقــش کرده بود و احســاس کردم او همان »آقاحســام« 
داستان ماست. »آقاحسام« واقعی در دوران مشروطه یک 
مرد میان ســال خیاط بوده که به شــدت عاشق زندگی و 
خانواده اش بوده اســت. در ظاهــر آدم میانه رویی هم بوده 
و به تعبیری انقالبی محســوب نمی شده است اما به قدری 
تحت فشــار قرار می گیرد و استبداد را با گوشت و پوست 
خود لمــس می کند که به یک انقالبی تمــام عیار تبدیل 
می شود. همین حس و حال را من در حبیب اهلل هم دیدم.

کارگردان »در چشــم باد« افزود: در همــان اولین دیدار، 
حبیــب اهلل گفت، می دانی من این تئاتر را چگونه در بخش 

خصوصی راه انداختم؟ پرســیدم چگونــه؟ گفت از وقتی 
گورباچف آمد، همه ما را خانه نشــین کرد. او دستور داده 
بود تمام هنرمندانی که در زمان تسلط کمونیسم بر شوروی 
کار می کردند، باید از صحنه بیرون بروند! حبیب اهلل که آن 
زمان در یکی از تئاترهای مهم فعالیت می کرد، احســاس 
کرده بود در این شــرایط تحت ظلم قرار گرفته اســت. او 
چطور می توانست خانه نشین شــود؟ این مدل خانه نشین 
کردن هنرمندان که متأسفانه گاهی در کشور خودمان هم 
شاهد هستیم، به معنای واقعی زورگویی و استبدادی است 

که به یک شــخص تحمیل می شــود. حبیب اهلل هم از آن 
شرایط دل آزردگی شدیدی داشت.

وی ادامــه داد: مــن آن زمــان فکر می کــردم فیلمی از 
حبیــب اهلل عبدالرزاق اف ندیده ام اما زمانــی که او از فیلم 
»افســانه ســیاوش« نام برد، به یادم آمد در اوایل انقالب، 
حوالی ســال ۶۳ این فیلم در ایران دوبله شده و به اکران 
درآمده بود. اتفاقاً برای آن صف های طوالنی هم تشــکیل 
می شــد و من هم از ســر کنجکاوی در همان ســال فیلم 
را در ســینما دیده بودم. ایشــان به عنوان کارگردان تئاتر 

هــم در مقطعی به ایــران آمده و کارهایــی را اجرا کرده 
بودند. در بیشــتر از ۱۰۰ فیلم هم نقش اول داشته اند. در 
کشــورهای مختلف هم فعالیت هایی داشت و یک هنرمند 
بین المللی محسوب می شد. با تمام این ویژگی ها گورباچف 
او را خانه نشــین کرده بود! همان کاری که فاشیســت ها 
در هــر کشــوری انجام می دهنــد. جمیــع ویژگی هایی 
 که گفتم ســبب شــد مــن »آقاحســام« ســریال خود 

را پیدا کنم.
جعفری جوزانی درباره ارتباط خود با حبیب اهلل عبدالرزاق اف 
پس از تولید »در چشم باد« تا به امروز هم گفت: در تمام 
این ســال ها با خانواده او در ارتباط بودم. همسر عبدالرزاق 
هم انســان هنرمند و درســت کاری است. وقتی حبیب اهلل 
ســکته کرد، همه ما متأثر شدیم. وقتی نزدیک دو سال با 
یک هنرمند در پروژه ای کار می کنید، تبدیل به عضوی از 

خانواده هم می شوید.
وی ادامــه داد: در حال حاضر فیلمی به کارگردانی مهدی 
حاج یوســف و تهیه کنندگی دخترم سحر جعفری جوزانی 
در تایم ۴۵ دقیقه از زندگی حبیب اهلل عبدالرزاق ســاخته 
شده اســت که در آیین بزرگداشــت او به نمایش درآمد. 
بخش هایی از آن مربوط به صحبت هایی اســت که من در 
ســفر به تاجیکستان با او داشــتم و آن ها را تصویربرداری 
کرده بودم. مســتند خیلی خوبی هم شده است چرا که او 

خودش درباره کارهایش صحبت کرده است.
مراسم »حبیب هنر« به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد 
تولد »حبیــب اهلل عبدالرزاق اف« هنرمند مردمی کشــور 
تاجیکســتان و بازیگر سریال ماندگار و تاریخی »در چشم 
باد« به نویســندگی و کارگردانی مسعود جعفری جوزانی، 
با همت مؤسســه ســینمایی »جوزان فیلم« و مؤسســه 
فرهنگی اکو، با همکاری ســفارت تاجیکستان در ایران و 
همچنین با حضور نمایندگی های دیپلماتیک مقیم تهران 
و شــخصیت های برجســته فرهنگی و هنری عصر دیروز 
پنجشنبه ۵ اسفند در سالن مؤسسه فرهنگی اکو در تهران 

برگزار شد.  مهر
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شــبکه ســه با مجموعه هــای عصر جدیــد، زوجی نو، 
اعجوبه ها، سمت خدا و خانه ما به استقبال نوروز ۱۴۰۱ 

می رود.  
مهدی بلوکات قائم مقام شــبکه سه گفت: امسال شبکه 
ســه، نوروزی جذاب و متنوع را بــرای مخاطبان خود 
تدارک دیده و برنامه های شــاد و مفرحی را که هر کدام 
با رویکــردی متفاوت تهیه و تولید شــده به روی آنتن 
خواهد برد. بلوکات ادامه داد: ســومین ســری مسابقه 
اســتعدادیابی »عصر جدید« یکی از برنامه های نوروزی 
شبکه سه اســت که به صورت روزانه در کنداکتور این 
شبکه قرار خواهد گرفت و تصویربرداری این برنامه آغاز 
شده است. اجرای این برنامه بر عهده احسان علیخانی و 
داوری آن را امین حیایی، کارن همایون فر، ژاله صامتی 

و مجید اسماعیلی برعهده خواهند داشت.
وی گفــت: مجموعه »زوجی نو« در نوروز ســال ۱۴۰۱ 
با فضایی متفاوت روی آنتن شــبکه سه می رود و باربد 
بابایی لحظاتی مهیج و با نشــاط را برای بینندگان رقم 
خواهد زد. قائم مقام شــبکه سه افزود: برنامه اعجوبه ها 

هــم که جای خود را بیــن خانواد ه ها و به ویژه کودکان 
باز کرده اســت، با اجرای حامد ســلطانی، یکی دیگر از 

برنامه های شبکه سه در ایام نوروز خواهد بود.
بلــوکات با تاکیــد بر جایــگاه خانــواده در برنامه های 
سرگرمی عید نوروز در شــبکه سه گفت:  سری جدید 
برنامــه خانه مــا ما که یک مســتند مســابقه جذاب و 
خانوادگی اســت، امسال از قاب شــبکه سه روی آنتن 
می رود و خانواده ها در بســتر آیتم ها و مراحل مختلف و 

جذاب، رقابتی صمیمی با هم خواهند داشت.
وی اضافه کرد:  با توجه به  تقارن ایام نوروز با ماه مبارک 
شعبان، برنامه های معارفی ویژه ای در شبکه سه تدارک 
دیده شده اســت. قائم مقام شبکه سه ســیما پیرامون 
برنامه های معارفی شــبکه سه در ایام نوروز گفت: برنامه 
محبوب ســمت خدا با رنگ و بوی نــوروزی و با اجرای 
نجم الدین شریعتی میهمان خانه های بینندگان خواهد 
شــد و در برنامه ضیافت دوست، حال و هوای معنوی و 
روح بخش مناجات های سحر حرم مطهر حضرت امام رضا 

علیه السالم، گرمابخش خانه های ایرانیان خواهد بود.

از »عصر جدید« تا »زوجی نو« و »اعجوبه ها« در نوروز ۱۴۰۱
پنج فیلم جدید اکران شده در سینماها تاکنون کمتر از 

۵۰ هزار نفر تماشاگر داشته اند.
چند روز پس از تمام شــدن جشنواره چهلم فیلم فجر 
فیلم هایی جدیدی راهی اکران شدند ولی همان طور که 
پیش بینی می شــد در جذب مخاطب موفقیت چندانی 
نداشتند و شاید فقط »عنکبوت« تا حدی در آمار جلوتر 
باشد.  از روز ۲۶ بهمن ماه اکران سه فیلم در سینماهای 
کشــور آغاز شــد. »ترانه ای عاشــقانه برایم بخوان«  به 
کارگردانی مهرداد غفارزاده و تهیه کنندگی امیرشــهاب 
رضویان تولید مشــترک ایران و ترکیه است و بازیگران 
اصلی آن پژمان بازغی، افســانه پاکــرو، امید روحانی، 

یوسف چیم و علی بوراک جیالن از ترکیه هستند.
این فیلم که در روز اول اکران میزبان بازیگران ترکیه ای 
خــود هم بــود، از زمان اکران تاکنــون کمتر از ۹ هزار 
بلیــت فروخته و  حــدود ۱۹۳ میلیــون تومان فروش 
داشته است. »عاشــق پیشه« به کارگردانی داود موثقی 
دیگر فیلمی اســت که از ۲۶ بهمن روی پرده رفته و تا 
شب گذشــته نزدیک به ۸۰۰ بلیت فروخته بود. فروش 

این فیلم در روزهای اکرانش به ۱۷میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان رسیده است.

امــا »عنکبــوت« بــه کارگردانــی ابراهیم ایــرج زاد 
پرمخاطب ترین فیلم جدید این روزهای سینماست. این 
فیلم محصول سال ۱۳۹۸ است و این روزها عالقه مندان 
به تماشــای آن در قم گله مند هســتند که سینماهای 
این اســتان فیلم را اکران نمی کنند. محســن تنابنده، 
ساره بیات و شیرین یزدان بخش از بازیگران اصلی فیلم 
هستند که روایتگر داســتان یک قاتل زنجیره ای است. 
تــا کنون بیش از ۳۵ هزار نفر به تماشــای »عنکبوت« 
نشسته اند و فروش آن هم با گذر از ۸۶۵ میلیون تومان 
در آستانه میلیاردی شدن اســت. »مستطیل قرمز« به 
کارگردان حســن و حسین صیدخانی از دیگر فیلم های 
تازه سینماهاســت که از سوم اســفندماه اکران شده و 
تاکنــون کمتر از ۱۰۰ بلیت فروخته و فروشــی حدودا 
دو میلیون تومانی داشــته است. »مورچه خوار« ساخته 
شاهد احمدلو هم از سوم اســفند روانه اکران شده و تا 
شب گذشته نزدیک به دو هزار نفر آن را تماشا کرده اند. 

تعداد مخاطبان سینما به کمتر از نصف استادیوم آزادی رسید

روایت مسعود جعفری  جوزانی از خانه نشینی یک بازیگر 

این یک ظلم است

نقل و انتقال لنج باری به شماره 
ثبت 11756- بندرعباس

بنادر و دریانوردی شهید رجایی

نوبت دوم

مورخ   41460 شماره  سند  رونوشت  استناد  به 
 140011455765000141 سند  شناسه  با   1400/10/04
دفتر اسناد رسمی 45 قشم خانم فاطمه تلنده  فرزند 
به  باری  لنج  مالکیت  در  خود  سهام  دانگ   3 احمد 
شماره ثبت 11756- بندرعباس را به آقای راشد تنیده 

فرزند احمد انتقال قطعی داده است.
ایران آگهی  قانون دریایی  ماده 25  استناد  به  مراتب 

می گردد.

شناسه آگهی 1280711

» آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي « 
» شماره 1400/31-1«

اداره روابط عمومی

ت دوم
نوب

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نسبت به ساخت پره هاي متحرك ردیف یك)هر دو سمت چپ 
و  فني  شرایط  همچنین  و  ذیل  شرایط  طبق  نکا  سلیمي  شهید  نیروگاه  بخار  واحد  ضعیف  فشار  توربین  راست(  و 
از روز پنج شنبه  را   اسناد مناقصه  . عالقمندان  میتوانند  نماید  اقدام  اسناد مناقصه  نقشه پیوست  و  خصوصي كار 
دولت  الکترونیکی  تداركات  سامانه  به  مراجعه  با    1400/12/12 مورخه  شنبه  پنج  روز  لغایت   1400/12/05 مورخه 
) ستاد ( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR با شماره 2000093791000036دریافت نموده و پس از تکمیل اسناد 
تداركات  سامانه  در  بارگذاری  ضمن   1400/12/23 مورخه  شنبه  دو  روز   16 ساعت   تا  حداكثر  را  پیشنهادی  پاكت 
الکترونیکی دولت ) ستاد ( صرفًا پاكت الف را به صورت فیزیکی به اداره تداركات این شركت ارسال نمایند. پیشنهادات 
واصله راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 1400/12/24 باتوجه به شرایط مناقصه باز و قرائت خواهد شد.  بدیهی 
است به پیشنهادهاي فاقد  بارگذاری در سامانه تداركات الکترونیکی دولت ستاد  فاقد امضا، مشروط ، مخدوش و به 

پیشنهاد هایی كه بعد از موعد مقرر واصل  شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1- مدت زمان تحویل كاال :  4 ماه از تاریخ پیش پرداخت .

2- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهاي مالي كمیسیون مناقصه آزاد مي باشد .
3- سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل 1.389.600.000 ریال است كه بایستي به یکي از 

صورت هاي مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد:
1-3- رسید بانکي واریز وجه مزبور به حساب این شركت 

2-3- چك تضمین شده بانکي به نفع كارفرما.
3-3- ضمانتنامه بانکي به نفع كارفرما 

4- به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از میزان مقرر ، چك شخصي و نظایر آن ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

5- توانایي ارائه ضمانتنامه بانکي ُحسن انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد .
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است.

ملي  پایگاه   ،   www.npgm.ir , www.tender.tpph.ir هاي  سایت  به  اسناد  خالصه  و  آگهي  مشاهده   جهت 
تلفن  با شماره  بازرگاني  موارد  وبراي كسب  مراجعه   ) ) ستاد  دولت  الکترونیکی  تداركات  و سامانه  مناقصات كشور 
هاي 34622717-011 خانم حیدري و كسب اطالعات فني بیشتر با شماره تلفن 09119595572 آقاي مهندس قلعه سري 

تماس حاصل فرمایید .

 رعفت هاشم پور
دوبلور و همسر جالل مقامی درگذشت

رعفت هاشم پور، پیشکسوت عرصه دوبله ایران بر اثر کهولت سن درگذشت.
صفحه رســمی دوبالژ ایران خبر درگذشت رعفت هاشم پور را تایید کرده است.
این هنرمند عرصه دوبله، همسر جالل مقامی، دیگر پیشکسوت عرصه دوبالژ بود.

جالل مقامی در صفحه شــخصی اش در اینستاگرام آورده است: »بازگشت همه 
بسوی اوست. امروز همسرم بانو رعفت هاشم پور به رحمت خدا رفتند.« 

ایــن هنرمند به جــای اکرم محمدی در ســریال »پدرســاالر«، هتی کینگ در 
»قصه هــای جزیره«، به جای فخری خوروش در ســریال »امام علی )ع(« و فریده 
ســپاه منصور در »معصومیت از دست رفته« صداپیشگی کرده است. از دیگر آثار 
به یادماندنی از این دوبلور، صداپیشــگی در نقش اســکارلت اوهارا در ســینمایی 
»بربادرفته« بود. رعفت هاشم پور، فعالیت به عنوان سرپرست گویندگان را از سال 

۱۳۵۳ در تلویزیون آغاز کرد و »چوپانان کویر« )ساختۀ حسین محجوب( نخستین 
فعالیت سینمایی مســتقل او به عنوان سرپرست گویندگان بود. وی همچنین به 
عنوان سرپرســت گویندگان در برخی مجموعه های تلویزیونی نیز فعال بود که از 
مهم ترین فعالیت هایش در این زمینه، مدیریت دوبالژ سریال »قصه های جزیره« در 
اواســط دهۀ ۷۰ بود. در این سریال خود او ابتدا به جای نقش دیگری حرف می زد، 
امــا در ادامه ترجیح داد که به جای شــخصیت هتی کینگ )با نقش آفرینی جکی 

باروز( حرف بزند که این نقش گویی او نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت.

سخنگوی ســازمان انتقال خون ايران با اشاره به وضعيت شاخص اهدای خون، 
شــاخص اهدای خون مســتمر و وضعيت اهدای خون بانوان در كشــور، گفت: 
شــاخص اهدای خون، در چهار ماهه اول ســال جاری نسبت به مدت مشابه در 

سال 1400 حدود 9 درصد رشد داشته است.
دكتر عباس صداقت در گفت وگو با ايســنا، در آســتانه روز اهدای خون، درباره 
وضعيــت ذخاير خون و فرآورده های خون در كشــور، گفت: طی چهار ماهه اول 
ســال جاری حدود 916000 نفر به مراكز و كلينيك های اهدای سراســر كشور 
مراجعــه كرده اند كه از ايــن تعداد حدود 730000 نفر موفــق به اهدای خون 
شــده اند. وی افزود: خوشبختانه با احساس مســؤوليت هموطنان نوع دوست و 
اهداكنندگان هميشــه همراه ســازمان انتقال خون ايران، شاخص اهدای خون، 
در چهار ماهه اول ســال جاری نســبت به مدت مشابه در سال 1400 حدود 9 

درصد رشد داشته است. 
اســتان های كردستان، خراسان شــمالی، همدان، البرز، به ترتيب با 28 درصد، 
27.5 درصد، 26 درصد و 24.5 درصد بيشــترين رشــد شاخص اهدای خون را 
نســبت به ساير اســتان های كشــور در چهار ماهه ابتدای سال جاری نسبت به 

همين بازه زمانی در سال گذشته، به خود اختصاص داده اند.

صداقت ادامه داد: همچنين با همراهی هموطنان در اســتان تهران نيز شاهد 18 
درصد رشــد شــاخص اهدای خون در چهار ماه اول سال جاری نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته بوديم.
وی با بيان اينکه شــاخص اهدای مســتمر هم از شــاخص های بســيار مهم در 
عرصه هــای بين المللی و ملی محســوب می شــود، گفت: اين شــاخص يکی از 
مؤلفه های تأثيرگذار در شاخص ضريب سالمتی خون نيز محسوب می شود و در 
چهار ماهه ابتدای سال جاری شاخص اهدای مستمر در كشور حدود 53 درصد 
برآورد شده است. شاخص اهدای مستمر و باسابقه نيز كه از شاخص های مهم در 
تضمين ســالمت خون محسوب می شود، در چهار ماه نخست سال جاری حدود 

85.3 درصد برآورد شده است.
سخنگوی سازمان انتقال خون ايران درباره وضعيت اهدای خون بانوان نيز گفت: 
شاخص اهدای خون بانوان در كشور در چهار ماهه نخست سال جاری همچنان 

به صورت چشــمگيری كمتر از متوسط كشــورهای توسعه يافته و تقريبا حدود 
4.3 درصد برآورد می شــود. بايد توجه كرد كه بانوان اســتان كردستان در چهار 
ماهه نخســت سال جاری بيشترين مشاركت را در امر اهدای خون در بين ديگر 
استان های كشــور با 9 درصد مشاركت داشته اند، پس از استان كردستان، سهم 
اهدای بانوان اســتان های لرستان، خراسان شــمالی و قزوين در طی چهار ماهه 
ابتدای ســال جاری بيشتر از ساير استان های كشور برآورد می شود كه به ترتيب 

حدود 8.7 درصد، هفت درصد و 6.7 درصد بوده است.
صداقت با اشــاره به وضعيت اهداكنندگان بار اولی، گفت:  در چهار ماه اول سال 
جــاری حدود 117 هزار و 500  نفر از اهداكننــدگان خون، اهداكننده بار اول 
بوده اند كه حدود 16 درصد از كل موارد اهدای خون را در طی اين مدت شامل 
می شــوند. ســازمان انتقال خون ايران اميد دارد با توجه به تغيير هرم جمعيت 
اهداكنندگان و لزوم مشــاركت هرچه بيشتر جوانان و نوجوانان در تأمين ذخاير 
خون و فرآورده های خون مورد نياز مراكز درمانی و بيماران  كشــورمان، ضريب 
تبديل اهدای بار اول به اهدای مستمر با سرعت بيشتری رخ دهد. اهداكنندگانی 
كه در طی 12 ماه، ســابقه اهدای موفق خون را دو بار يا بيشــتر ثبت كنند به 

عنوان اهدای مستمر محسوب می شوند.

رشد ۹ درصدی شاخص اهدای خون در کشور 

۴ استان رکورددار اهدای خون بانوان


