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ادامه از صفحه اول
انتقال تعمدی ویروس کرونا
و مسئولیت کیفری و مدنی

اما نکته قابل بررسی چگونگی انتساب انتشار ویروس
به رفتار چنین فردی اســت که از آن به رابطه علیت
یاد میکنند.
در شناســایی و تحلیــل رابطه علیت یا ســببیت
ابتداییترین تعریف این اســت که چنانچه وقوع جرم
ناشی از رفتار مســتقیم فرد باشد رابطه علیت شکل
گرفته یا رابطه علیت خط ربطی است بین فعل مرتکب
با وقوع جرم که هیچ عنصر خارجی آن را قطع نکرده،
در کنار بحث رابطه علیت عبارت ســببیت نیز وجود
دارد که محل این قاعده زمانی اســت که دلیل وقوع
جرم رفتار مستقیم مرتکب نبوده بلکه فرد یا افرادی
ســبب و موجب وقوع بزه را فراهم میآورند (تعدی و
تفریط در تحقق مســئولیت مدنی را از اجزای رابطه
سببیت میدانند) در چنین فرضی جرم حادث شده
ارتباط مســتقیم با رفتار فرد نداشــته بلکه شخص
موجبــات وقوع جرم را فراهم آورده اســت(در حقوق
کیفری بحث ســبب اقوی از مباشر و..مطرح است که
در جنایات از آن یاد میشود)از رابطه سببیت به عنوان
عنصر اساســی شکلگیری مســئولیت یاد کرده ،در
تبیین این رابطه میگویند الزم است حادث شدن ضرر
ناشی از فعل طرف باشد .با همین تعریف ساده میتوان
فردی را که بدون رعایت اصول بهداشتی سبب انتشار
ویروس کرونا میشود واجد مسئولیت مدنی دانست،
اما در باب مســئولیت کیفری بنا بر تعریف ارائه شده
از جرم برای شــکلگیری مســئولیت کیفری صرف
ارتکاب جرم کافی نبوده ،بلکه الزم اســت مرتکب در
کنار علم و اراده در اتخاذ رفتار ،دارای ســوءنیت بوده
به قصد رسیدن به نتیجه مجرمانه مرتکب رفتار منتج
به جرم شود(سوءنیت عام و خاص)لذا چنانچه شخص
مبتال یا ناقل ویروس کرونا با اراده آزاد و به قصد انتقال
ویروس به دیگری رفتاری را اتخاذ کند که نتیجه آن
رفتار انتقال ویروس به دیگری و منجر به مرگ طرف
شود ،این سوال قابل تحلیل است که آیا میتوان چنین
شخصی را به اتهام قتل دیگری محاکمه کرد .در ابتدا
باید بحث مباشرت و سببیت را تفکیک کرد ،چنانچه
شخص به طور مستقیم پدیده مجرمانه را ایجاد کند،
از آن به مباشــرت در جرم یاد میکنند ،مانند زمانی
که شــخص با چاقو به دیگری جرحی وارد میکند،
اما چنانچه فرد با اتخاذ رفتاری به طور غیر مســتقیم
ســبب بروز جنایتی شود ،بحث رابطه سببیت مطرح
میشود ،مانند زمانی که شخص در لیوان آب دیگری
ســم ریخته و دیگری با اراده خویش آب را مینوشد،
یقینا فعل منتج به مرگ نوشیدن آب است که توسط
خود شــخص رخ داده ،اما سبب و علت اصلی حادث
شــدن مرگ رفتار شخصی اســت که به عمد و قصد
و با علم به کشــنده بودن ســم ،آب را مسموم کرده،
در چنین فرضی مســبب مرگ محکــوم به تحمل
کیفر است(سبب اقوی از مباشر=رفتار منجر به مرگ
نوشــیدن آب است به عبارتی رفتار مجرمانه نوشیدن
آب است که توسط متوفی (مباشر)رخ داده اما سبب
و علت قویتر حادث شــدن مرگ مسموم کردن آب
اســت که از آن به سبب اقوی از مباشر یاد میکنند)
حــال چنانچه فرد مبتال به ویروس کرونا به عمد و به
قصد رسیدن به نتیجه مجرمانه که همانا مبتال شدن
یا مرگ طرف است ،اقدام به اتخاذ رفتاری کند(اعم از
نزدن ماسک ،دست دادن یا هر رفتاری که سبب انتقال
ویروس شود) واجد مسئولیت کیفری تلقی میشود،
لذا کافی اســت رابطه ســببیت حادث شدن بیماری
یا مرگ توســط متخصصین احراز شود تا مسئولیت
مسبب شکل گیرد ،حال چنانچه چنین فردی با همان
قصد و اراده انتقال ویروس جماعتی را مبتال کند ،یقینا
مسئولیت وی سنگینتر و مستحق برخوردی شدیدتر
است .لذا به نظر میرسد برای تنبه افراد جامعه و الزام
ایشان به رعایت اصول و پروتکل بهداشتی باید شرایط
شکلگیری مســئولیت کیفری تشــریح شده ،بلکه
برخــی افراد که قضیه کرونا و انتقال ویروس را جدی
نمیگیرند از ترس مجازات و شــکلگیری مسئولیت
کیفری مراقب رفتار خویش باشند.
پ.ن :این یادداشت فارغ از اصولی مانند اصل قانونی
بودن جرم و مجازات ،تفسیر مضیق قوانین کیفری و
سایر اصول حاکم در حقوق کیفری تنظیم شده است و
سعی شده مباحث عامیانهای که جهت حفظ سالمتی
افراد جامعه ضروری به نظر میرسد ،واکاوی شود.

ادامه از صفحه اول

ایران و چین احیاگران راه ابریشم
با شراکتی راهبردی

اجرای چنین طرحی که ایران را به عنوان محور مد نظر
قــرار دارد ،بازتولید ثروت و احیاگر تاریخی بس پر رونق
اســت .در واقع موضوع همکاری ایران و چین به عنوان
احیاگران راه ابریشم با شراکتی راهبردی برای بسیاری
ناخشنودکنندهاست.
چیــن یکی از خریداران بزرگ نفت و شــریک مهمتجاری ایران اســت ،این امر امنیت روانی توسعهطلبان
یکجانبهگرای فرامنطقهای را برهم زده است .در این راستا
منطق شراکت و همکاریهای متقابل پر سود با ایران نزد
کشورهای مستقل نیز افزایش خواهد یافت.
بنــا به موارد فوق باید توجه داشــت که اتخاذ مواضع
غیرواقعبینانه و روشهای پوپولیستی ،افراطگرایانه و فاقد
منطق و مغایر با منافع ملی آن هم با هدف رونق مقاصد و
اهداف مقطعی جناحی میتواند:
-1تاثیرات مخربی بر روند تحقق چشمانداز بیست ساله
در حوزه بینالمللی و حتی داخلی برجای گذارد.
-2تاثیرات ناخوشــایند بلندمدتی در حوزه ارتباطات
خارجی ایران بهویژه با کشورهای دوست و مشترکالمنافع
بر جای گذارد.
-3اهداف دشــمنان قســم خورده ایران را در انزوای
جهانی ایران محقق سازد
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شهردار مرکز فارس:

شیراز نباید تاوان هزینهسفرهای بیمورد را بپردازد

همدلی| شیراز-خبرنگار همدلی:شهردار
شیراز ضمن ابراز نگرانی از شیوع ویروس کرونا
در شیراز و استان فارس ،از عادی جلوه دادن
شرایط توسط مسئوالن انتقاد کرد و این امر
را سبب تشدید بیتوجهی عمومی در رعایت
اصول بهداشــتی وفاصلهگــذاری اجتماعی
دانست.
حیدر اسکندرپور با اشــاره به اینکه در روز
گذشــته بیش از  ۶۰۰فرد مبتال به کرونا در
استان شناسایی شدهاند ،گفت :با کمال تاسف
باید اعالم کنم که بخشی از این مشکل بر اثر
سفرهای انجام شده از استانهای جنوبی به
استان فارس است.
شهردار شیراز بیان کرد :ضمن احترام به همه
هموطنان عزیز معتقدم مردم شــیراز نباید
هزینه ســفرهای غیر ضــروری و بیمورد به
استان فارس را بپردازند.
وی افــزود :چــرا امــروز باید شــاهد ایجاد
محدودیتهــا در کســب و کار ،حمل و نقل
و ســایر موارد زندگی روزمره مردم باشیم در
حالی که میتوانستیم با ممانعت از این سفرها
شــیوع بیماری را به میــزان درخور توجهی
کاهش دهیم.
وی خطاب به مرد م شیراز گفت :همشهریان
عزیز ،شناسایی روزانه ۵۰۰تا  ۶۰۰مورد جدید
مثبــت ابتال به کرونا به معنی حضور چندین
برابــر ناقالن بدون عالمت در جامعه اســت؛
بنابراین باید همچون اســفند ماه با همکاری
و همدلی به یکدیگر کمک کنیم و از سرعت
شیوع بیماری بکاهیم.
حفظ جان مــردم اولویــت اصلی
شهرداری است
شهردارشیراز با اشاره به بعضی انتقادها درباره
تعطیلی ناوگان حمل ونقل عمومی،اظهار کرد:
شهرداری و نمایندگان مردم در شورای شهر
نیز از مشکالت مردمآگاه هستند اما موضوع
حفظ جان شــهروندان بهعنواناولویت اصلی
مد نظر است.

اســکندر پور با بیان اینکه بازگشایی ناوگان
حمل ونقل عمومی در هفتههای گذشــته به
شرط رعایت اصولبهداشتی انجام شده است،
عنوان کرد :متاســفانه در این مدت شــاهد
رعایت نکــردن اصولی همچون اســتفاده از
ماسک از سوی بعضی افراد بودهایم.
وی تاکیــد کرد :نمیشــود خواهان فعالیت
ناوگان حمل و نقل عمومی باشیم اما از ماسک
اســتفاده نکنیم یا بهفاصلهگذاری اجتماعی
بیتوجه باشیم .شهردار شیراز با بیان اینکه
عبور از این بحران بهکمــک مردم نیاز دارد،
یادآور شد :اســتاندار خوزستان دلیل شیوع
بیماری در شــهرهای این استان را برگزاری
مراســمها و بیتوجهــی به شــیوه نامههای
بهداشتی در ایام عید فطر دانسته است.
وی همچنین در بخش دیگری از ســخنانش

مدیران شهرداری شیراز را مکلف کرد از ارائه
خدمات به افرادی که در محیط شهرداری از
ماسک استفاده نکردهاند خودداری کنند.
شــهردار شــیراز با تاکید بر اینکه اگر مردم
رعایــت نکنند هیچ اتفاق مثبتی در مبارزه با
کرونا رخ نخواهد داد،گفت :بیتردید حمایت
مردم از شــهرداری،مجموعه مدیریت ارشد
اســتان و همچنین حمایت مردماز یکدیگر
تنها راه حل معضل پیش رو است.
اســکندرپوربا بیــان اینکه مــا در دور اول
کنترل بیماری کرونا موفق بودیم چون تمام
دســتگاهها در کنار مردم و مــردم در کنار
دستگاهها بودند ،عنوان کرد :اما در دور دوم به
دلیل بیخیالی ایجاد شده ،در شرایط خوبی
نیستیم از رسانهها میخواهیم که از کنار این
تعداد فوتیها راحت رد نشود و آنها را فقط به

چشــم یک عدد نبیند چرا که جان باختگان
بخشی از خانواده ما هستند.
اسکندرپور افزود :طی تماسهایی که در روز
اول فروردین با رئیس علوم پزشــکی داشتم
رئیس دانشگاه از اینکه یک مورد فوتی جدید
داشتیم و تعداد جان باختگان از  13نفر به 14
نفر رسیده بود بسیار ناراحت بود ،اما امروز آمار
فوتی ما در استان به  ۱۵۰نفر رسیده است که
این یک فاجعه است.
وی بــا انتقاد از فضای مجــازی گفت :ما در
فضای مجازی فقط تخریب و انتقاد داریم در
حالی که تا مــردم رعایت نکنند کاری پیش
نمیرود ،دو روز اســت پارکهــا را تعطیل
کردیم اما همچنــان تعداد زیادی از مردم در
پارکها هستند ،اگر میخواهیم زندگی جاری
شود باید همه رعایت کنند.

گزارش فرماندار کهگیلویه از آخرین وضعیتآتشسوزی خائیز

مهار آتشسوزی خائیز کند پیش میرود
همدلی| اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد گفــت :با توجه به
آتشسوزی در منطقه تنگ تکاب بهبهان ،احتمال سرایت آتش
به منطقه خائیز وجود دارد .حسین کالنتری افزود:آتشسوزی
از صبح دیروز -دوشنبه  ۱۶تیرماه -در منطقه تنگ تکاب خائیز
در محدوده استان خوزستان و شهرستان بهبهان شروع شده و
به محض اطالع به منظور جلوگیری از سرایت آتش به سمت
محدوده استان کهگیلویه و بویراحمد در منطقه حفاظت شده
خائیز کهگیلویه ،بالفاصله دستورات و پیش بینیهای الزم برای
جلوگیری از سرایت آتش به منطقه خائیز در شهرستان کهگیلویه
انجام شــد .وی اظهارکرد :در ســاعت اولیه این اتفاق دستور
تشکیل نشست اضطراری ستاد بحران در فرمانداری کهگیلویه
با ریاست فرماندار و سایر اعضای مدیریت بحران این شهرستان
را صادر شد .استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد :نامه
فوری و گزارش واقعه به آقای دکتر شریعتی استاندار خوزستان
جهت دســتور اقدام به موقع و اعزام امکانــات ،بالگرد ،نیرو و
تجهیزات مقابله با گسترش آتش ارسال شد .کالنتری تصریح
کرد :پیگیری و تدارک اعزام  ۲فروند بالگرد از طریق اســتان
به منطقه خائیز برای جلوگیری از ســرایت آتش به منطقه و
آمادگی کامل نیروها انجام شد .وی ادامه داد :هم اکنون فرماندار
شهرستان کهگیلویه و مدیرکل محیط زیست با کلیه امکانات و
افراد آموزش دیده ،محلی و منابع طبیعی شهرستان و تجهیزات
مقابله با آتش از جمله با  ۲۰دستگاه دمنده و آتش کوب و سایر
تجهیزات انفرادی از ســاعات اولیه پس از اطالع ازآتشسوزی

در منطقه مستقر و در حال مهار و مقابله با سرایت آتش قبل از
ورود به محدوده شهرستان کهگیلویه هستند .استاندار کهگیلویه
و بویراحمد عنوان کرد :دســتورات الزم برای آماده باش کامل
تجهیزات و امکانات الزم برای مقابله باآتشسوزیهای احتمالی
را صادر کردند .به گزارش روابط عمومی استانداری کهگیلویه و
بویراحمد ،وی بیان کرد :تیمهای امدادی و ستاد مدیریت بحران
اســتان و شهرستان در آماده باش کامل هستند و هشدارهای
الزم داده شد.
صعب العبور بودن منطقه مهار آتش را ُکند کرده
فرماندار شهرســتان کهگیلویه گفت :نیروهــا و امکانات همه
دستگاههای عضو ستاد بحران شهرستان به محلآتشسوزی
جنگلهای خائیز اعزام شدهاند.
علیرضا اتابک در گفت و گو با خبرنگار ایســنا افزود :به وسیله
بالگرد شرکت نفت و گاز گچساران تاکنون هشت سورتی پرواز
برای اعزام نیروها به ارتفاعات انجام شده و نیروها در حال خاموش
کردن آتش هستند .وی اظهارکرد :دمای باالی هوا ،صعبالعبور
و صخرهای بودن منطقه و واقع شدن بخشی ازآتشسوزی در
محدوده سد مارون که ما دسترسی به این منطقه نداریم ،روند
مهار آتش را ُکند کرده است .اتابک تصریح کرد :حیات وحش
منطقه مشکلی ندارند و آتش به حیات وحش نزدیک نیست.
وی بیان کرد :آتش از ســمت بهبهان به تنگ تکاب ســرایت
کرد و در حال نزدیک شــدن به منطقه حفاظت شــده خائیز
ن کهگیلویه و بویراحمد از
است .مدیرکل مدیریت بحران استا 

وقوعآتشسوزی جنگلها و مراتع منطقه حفاظت شده خائیز
خبــر داد .وحید محمدی تبار در گفت و گو با ایســنا افزود:
فرماندار شهرستان کهگیلویه در گزارشی از وقوعآتشسوزی
جنگلها مراتع منطقه حفاظت شده خائیز خبرداد که با دستور
اســتاندار نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست و فرمانداری
کهگیلویه به محلآتشســوزی اعزام شدند .وی اظهارکرد :با
پیگیریهای استاندار بالگرد شرکت نفت و گاز گچساران برای
انتقال نیروها به ارتفاعات و محلآتشسوزی اعزام شده است.
ن کهگیلویه و بویراحمد تصریح
مدیرکل مدیریت بحران استا 
کرد :از همه ظرفیتهای و نیروهای شهرستان استفاده کند و در
صورت نیاز به کمک استانداری همکاری الزم را خواهد داشت.
محمدی تبار بیان کرد:آتشسوزی از حوزه شهرستان بهبهان
استان خوزستان شروع شــده است .گفتنی است که پیش از
این ،یک موردآتشســوزی در روز پنجشــنبه  ۸خردادماه در
منطقه حفاظت شــده خائیز کهگیلویه به وقوع پیوست که به
گفته مسئوالن استان بیش از  ۲۰۰هکتار طعمه حریق شد و
پس از تالشهای حدود  ۵شبانه روز مهار و خاموش شد .الزم
به ذکر است کهآتشسوزی جنگلهای منطقه حفاظت شده
خائیز در محدوده منطقهای تنگ تکاب در میان اســتانهای
کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان از ساعاتی پیش آغاز شده که
در ایــن منطقه حدود  ۱۶۰۰راس َکل و بُز وجود دارد بنابراین
اعزام و امدادرسانی از طریق استانهای خوزستان و کهگیلویه و
بویراحمد برای مهارآتشسوزی الزامی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:

ارائه خدمات بهداشتی رایگان به اتباع خارجی اصفهان
همدلی| رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :در استان
اصفهان حدود  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار اتباع خارجی از کشــورهای
افغانستان ،عراق و سوریه و به تازگی پاکستان زندگی میکنند
که در حوزه درمان ،خدمات بهداشتی رایگان به این افراد ارائه
میشــود .طاهره چنگیز روز گذشته (دوشنبه ۱۶-تیرماه) در
بازدید سرکنسول روسیه در اصفهان از دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان که به منظور تقویت همکاریهای علمی ایران و روسیه
انجام شــد ،اظهار کرد :دانشگاه علوم پزشکی در ایران جدای
از رســالت ارائه آموزشهای تئوری و تربیت دانشجویان حوزه
بهداشت ،سالمت و پزشکی ،مسئولیت مستقیم ارائه خدمات
بهداشــتی و درمانی در جامعه را نیز برعهده دارند .وی افزود:
به همین واسطه بیمارستانهای متعدد و شبکههای بهداشت
و درمان گســترده در کشور شکل گرفته که با سالمت مردم
ارتباط دارند و مستقیما زیر نظر دانشگاههای علوم پزشکی اداره
میشوند .رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد :بر
این اساس ،در استان اصفهان  ۲۳شبکه بهداشت و درمان و ۳۸
بیمارســتان که  ۱۳بیمارستان آموزشی است ،تحت مدیریت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار دارد و به واسطه این ساختار
دانشــگاه مصرف کننده اصلی تولیدات خودش است ،به این
معنی که تمام دانشجویان در خود بیمارستانها و شبکههای
بهداشت و درمان استان فعالیت میکنند .چنگیز با بیان اینکه
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان دارای  ۱۰دانشکده فعال در
رشتههای مختلف حوزه بهداشــت ،سالمت و پزشکی است،

یادآور شــد ۱۰ :هزار دانشــجو که  ۳۰درصد آنها دانشجویان
تحصیالت تکمیلی هستند ،در این دانشگاه مشغول به تحصیل
هستند .وی افزود :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هزار عضو
هیئت علمی که اکثر آنها از اســاتید یک درصد برتر کشــور
هســتند ،دارای بار علمی قوی اســت .نسبت اساتید دانشگاه
علوم پزشــکی به دانشجویان این دانشــگاه یک به  ۱۰است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد ۴۰ :مرکز
تحقیقات ،پارک فناوری سالمت به عنوان پیشران فناوری در
استان و چند مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی نیز فعال هستند.
چنگیز به فعالیتهای حوزه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان اشــاره کرد و گفت :از دو ســال گذشته فعالیتهای
این مرکز با جدیت بیشــتر دنبال میشود و در حال حاضر در
پذیرش و جذب دانشجویان خارجی فعالیتهای برجستهای
آغاز کرده ایم .اکنون دانشجویان مختلفی از کشورهای مختلف
از جمله هند ،اســترالیا ،انگلیس،عراق ،کویت و  ...در اصفهان
مشغول به تحصیل هستند.
وی به برگزاری دورههای کوتاه مدت در دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان اشاره کرد و افزود :کارگاههای آزمایشگاهی و بالینی در
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار میشود که میتواند برای
دانشجویان خارجی بســیار مورد توجه باشد .رئیس دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد :در استان اصفهان حدود
 ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار اتباع خارجی از کشورهای افغانستان ،عراق و
سوریه و به تازگی پاکستان زندگی میکنند که در حوزه درمان

خدمات بهداشتی رایگان به این افراد ارائه میشود .چنگیز ادامه
داد :البته در این مورد اغلب مشکالتی در بخش بیمهها داریم
که بخشی از آن با کمک دولت و بخشی با کمک خیران رفع
میشــود .وی با تاکید براینکه در حوزه درمان تخصصهای
مورد نیاز را داریم که برای توریسم سالمت مفید است ،تصریح
کرد :مرز دانشگاه علوم پزشکی تنها در حیطه دانشگاه نیست،
بلکه تمام مرز استان را در بر میگردد .به گفته رئیس دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد :اصفهان و روسیه میتوانند
از دو جهــت آمــوزش و پژوهش در بخش علمی و ســامت
باهم تعامل و همکاری داشته باشند .چنگیز با تاکید براینکه
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در بسیاری از تولیدات حوزه
سالمت در کشور به خودکفایی رسیده و توان صادرات محصول
را داریم ،اظهار کرد :آمادگی همکاری با روسیه و تعامل در این
زمینه را داریم.
بوریس بورمیســتروف -سرکنسول روسیه در ایران به منظور
تقویت همکاریهای علمی با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از
این دانشــگاه بازدید کرد و در نشستی با رئیس دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان ظرفیتها و پتانسیلهای علمی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان معرفی و زمینههای همکاری علمی ،آموزشی
و پژوهشــی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با روسیه بررسی و
تبادل نظر شــد .در این بازدید سرکنسول روسیه در ایران از
دانشکده پزشکی ،مرکز بین الملل و ساختمان تدبیر دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان بازدید کرد.
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خبر
مدیر عامل شرکت برق منطقهای فارس
اعالم کرد:

اتخاذ راهکارهای جایگزین تامین برق تا
زمان احداث پست  ۴۰۰کیلوولت الرستان

شیراز-خبرنگار همدلی:مدیــر عامل شرکت برق
منطقهای اســتان فارس ،با بیان اینکه راهکارهای
جایگزین تامیــن برق تا زمان احداث پســت ۴۰۰
کیلوولت الرســتان دنبال میشود گفت :احداث این
پست به علت مسایل تحریم با محدودیتهایی مواجه
شــده اما این به معنی توقف فعالیتهای تامین برق
در منطقه الرســتان و جنوب فارس نیست ،احداث
این پســت با جدیت در دستور کار است و تا به ثمر
نشستن پیگیریها از راهکارهای جایگزین برای تامین
برق در این منطقه استفاده میشود .مهندس غالمرضا
نصیری با تاکید بر اینکه به منظور افزایش ظرفیت
انتقــال بــرق در مناطق جنوب فارس و الرســتان،
احداث پســت  ۴۰۰کیلوولت در دستور کار شرکت
برق منطقهای فارس قرار دارد ،ادامه داد :محل تامین
نقدینگی این پست ،بانک توسعه اسالمی بوده که با
توجه به مسایل تحریم و مشکالت تامین منابع مالی
خارجی ،این رویکرد در حال حاضر با محدودیتهایی
مواجه شده و تحقق پیدا نکرده است.
مهندس نصیری ،تامین نقدینگی احداث این پست از
محل تسهیالت بانک توسعه اسالمی و محدودیتهای
در نظر گرفته شده برای استفاده از منابع مالی خارجی
را ناشی از مشکالت سیاسی و تحریمی تامین اعتبار
دانست و افزود :در عین حال این محدودیتها خللی
در عــزم و اراده خدمتگزاران مردم در شــرکت برق
منطقهای اســتان فارس برای تامیــن و انتقال برق
مطمئن و پایدار ایجاد نخواهد کرد .وی با اشــاره به
اینکه هم اکنون نیز مســئولین و کارشناســان در
شرکت برق منطقهای اســتان فارس پیگیر احداث
پســت  ۴۰۰کیلوولت الرستان هســتند ،افزود :از
آنجایی که بــار مصرف برق در منطقه جنوب فارس
و شهرستان الرستان در حال افزایش است و نیاز به
توسعه زیرساخت برق ضروری است ،برای جلوگیری
از بروز بحران و مشکالت ناشی از عدم احداث پست
 ۴۰۰الرستان شرکت برق منطقهای فارس پروژههای
جایگزین را در طــول این مدت اجرا کرده و به مدار
بهرهبرداری رسانده است تا مانع از بروز خاموشیها در
جنوب فارس شود .مهندس نصیری اضافه کرد :نصب
ترانس ســوم در پست  ۲۳۰الرســتان ،احداث خط
انتقال از نیروگاه جهرم به الرستان ،افزایش ظرفیت
پست  ۲۳۰نصیرخانی از جمله اقدامات جایگزین برای
پر کردن خالء نبود پست  ۴۰۰کیلوولت الرستان بوده
که به خوبی توانسته است نیاز منطقه جنوب فارس به
برق را تامین کند .مدیر عامل شرکت برق منطقهای
استان فارس افزایش ظرفیت برخی از پستهای برق
موجــود در منطقه را نیز یکی دیگــر از راهکارهای
جایگزین برای تامین برق مطمئن و پایدار در منطقه
الرستان دانست و گفت :در طول این مدت به منظور
تامین برق مورد نیاز شهرستانهای جنوبی فارس و
منطقه الرســتان ،پستها و خطوط مربوطه افزایش
ظرفیت داشــته اســت .نصیری اضافه کرد :افزایش
ظرفیت پست  ۶۳کیلوولت بلغان ،پست  ۶۳کیلوولت
فیشور ،پست  ۶۳کیلوولت قیصریه الرستان از جمله
پستهای برق است که افزایش ظرفیت داشته است.
مدیر عامل شرکت برق منطقهای استان فارس تاکید
کرد ،اولویتهای اجرا دراین شــرکت به گونهای رقم
خورده تا امســال و سالهای آتی منطقه الرستان با
هیچ مشکلی در تامین برق مواجه نباشد که با برنامه
ریزی منســجم و اســتفاده از راهکارهای جایگزین
احداث پست ۴۰۰کیلوولت الرستان این مهم محقق
شده است.
اعالم وضعیت هشدار در مرکز البرز

فعالیتهای پرخطر در کرج هم
یک هفته تعطیل شد

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج اعالم
کرد :با توجه به قرار گرفتن شهرستان کرج در شرایط
هشدار ،فعالیت مراکز و صنوف پرخطر شهرستان کرج
نیز به مدت یک هفته تعطیل خواهد شد.
غفور قاســم پور روز دوشنبه  ۱۶تیرماه با اعالم این
خبر افزود :طبق تصمیم ســتاد استانی و با توجه به
قرارگرفتن شهرستان کرج در شرایط هشدار ،بر این
اساس ،فعالیت صنوف پرخطر شهرستان کرج به مدت
یک هفته تعطیل خواهد بود .به گزارش ایسنا ،قاسم
پور افزود :بر این اساس ،فعالیت کلیه مراکز پرخطر در
شهرستان کرج شامل دانشگاهها ،مدارس ،حوزههای
علمیه ،آموزشــگاههای فنی و حرفهای ،زبانســراها،
آموزشگاهها ،کتابخانهها ،مهدکودکها ،استخرهای
سرپوشــیده ،ســینما ،تئاتر و مراکز مشابه ،موزهها،
بــاغ موزهها ،تاالرهای پذیرایی ،آرایشــگاههای زنانه
و ســالنهای زیبایی ،مساجد ،مصلیها ،باشگاههای
ورزشی پربرخورد مانند کشــتی ،کاراته ،جودو و،...
مدارس شــبانه روزی ،قهوه خانههــا ،چایخانهها با
عرضه مواد دخانی ،باغ وحشها و شهربازیها ،مراکز
تفریحی و آبی و باشگاههای ورزشی سالنی ،به مدت
یک هفته تعطیل اســت و برگزاری هر گونه مراسم
اجتماعــی ،فرهنگی ،مذهبی و همایش نیز تا اطالع
بعدی متوقف میشود .وی افزود :ممنوعیت برگزاری
مراسم عزا و عروسی ،اجباری شدن استفاده از ماسک
در ادارات ،مترو ،ناوگان حمل و نقل عمومی و ســایر
اماکن سرپوشیده از دیگر محدودیتهای کرونایی در
شهرســتان کرج است که پیشتر اطالع رسانی شده
است .فرماندار کرج گفت :اجرای قوانین و پروتکلها
برای همه یکسان است و لذا طبق تصمیم ستاد ملی
و استانی ،صنوف مرتبط با مواد غذایی در صورتی که
تمامی پروتکلهای بهداشــتی را رعایت کنند فع ً
ال
مشمول اعمال محدودیت نخواهند شد.

