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سازمان جهانی بهداشت:

گونه جدید ویروس کرونا در
هند بهعلت «جهش مضاعف»،
مسریتر است

سرپرست فنی سازمان بهداشت جهانی برای
مقابله با کرونا میگوید :جهش مضاعف جدید در
ویروس  ۲-SARS-CoVکه در هند پدیدار
شد ،میتواند «افزایش انتقال» یا حتی «کاهش
خنثی سازی» را ایجاد کند.
به گــزارش سیجیتیان ،ماریا ون کرخوو،
اپیدمیولوژیست و مدیر فنی سازمان جهانی
بهداشت در همهگیری کووید  ۱۹گفت :جهش
مضاعف جدید در ویروس  ۲-SARS-CoVکه
در هند پدیدار شد ،میتواند «افزایش انتقال» یا
حتی «کاهش خنثی سازی» را ایجاد کند.
براساس کنسرسیوم مطالعه ژنوم SARS-
 ،)INSACOG( ۲-CoVاین نوع که به
 ۱.۶۱۷.Bمعروف است ،اولین بار در هند در ۷
دسامبر سال  (۲۰۲۰آذر) ظاهر شد .ماریا ون
کرخوو در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که
این نوع دو جهش خاص  E۴۸۴Q -و L۴۵۲R
 دارد که در انواع واگیردارتر در سراسر جهانشناسایی شده است.
جهش « »E۴۸۴در نمونهای که برای اولین بار
در آفریقای جنوبی و برزیل شناسایی شد وجود
داشت و جهش « »L۴۵۲Rدر ایاالت متحده و
اروپا مشاهده شده است ،اما نوع جدید هر دو را
حمل میکند ،چیزی که در انواع گونههای دیگر
دیده نشده است.
سرپرست فنی کووید  ۱۹برای سازمان جهانی
بهداشت میگوید :داشتن دو مــورد از این
جهشها که در انواع دیگر در سراسر جهان دیده
شدهاند نگران کننده است ،زیرا یک شباهت در
این جهشها وجود دارد که باعث افزایش انتقال
میشود و برخی از این جهشها همچنین منجر
به کاهش خنثی سازی میشوند  ،که ممکن است
بر اقدامات کنترل همهگیری مانند واکسن تأثیر
منفی بگذارند.
این مقام همچنین خاطر نشان کرد که این سویه
در حال گسترش به سایر کشورهاست و در
سراسر آسیا و آمریکای شمالی گزارش شده است.
با این حال ،نمونهای که برای اولین بار در هند
کشف شد ،هنوز توسط  WHOبه عنوان
« »variant of interestدر نظر گرفته
میشود ،به این معنی که تاکنون دلیل بیشتری
برای اقدامات بهداشت عمومی نیست.
اخیرا ً وزارت بهداشت هند نیز بیانیهای رسمی
صادر کرد و گفت این نوع میتواند میزان عفونت
را افزایش دهد.

بیشتـربخوانیـد
سخنگوی سپاه:

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت :ایران با ساخت
روتور توربین بخار در میان پنج کشور برتر سازنده این روتورها قرار
گرفته است.
به گزارش شاخه سبز به نقل از وزارت نیرو ،عبدالرسول پیشاهنگ،
با اشاره به اینکه این روتور توربین  ۸۲.۵مگاواتی توسط متخصصان
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران ساخته شده است ،گفت :به
منظور خرید خارج توربین یاد شده باید  ۹۰۰میلیارد ریال (حدود
سه میلیون یورو) برای تأمین ارز مورد نیاز اختصاص مییافت که
با ساخت داخل این روتور ،تمامی هزینههای صرف شده به ۳۵۰
میلیارد ریال کاهش یافته است.
وی با اشاره به آمادگی کامل این شرکت برای انجام پروژههای مشابه
برای سایر نیروگاههای کشور ،ادامه داد :دور نامی این توربین سه هزار
دور در دقیقه ،تعداد مراحل پره  ۱۹ردیف ،تعداد پره  ۲۵۳۹عدد،
فشار نامی بخار ورودی  ۸۶.۱۸بار و دمای نامی بخار ورودی ۵۱۰
درجه سانتیگراد است.
مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران ،مدت زمان عملیاتی
ساخت این روتور توربین را  ۶ماه برشمرد و افزود :در ساخت این
توربین  ۷۵هزار نفر ساعت کارکرد در بخشهای مهندسی متالورژی،
مکانیک و ساخت ،تدارکات ،ماشینکاری ،پرهسازی ،تستهای
غیرمخرب و کنترل ابعادی برنامهریزی و اجرا شده است.
پیشاهنگ با تاکید بر اینکه این روتور دمای بخار باالی  ۵۰۰درجه
سانتیگراد را تحمل میکند ،اظهار داشت :سازنده پیشین این روتور
شرکت جنرال الکتریک آمریکا بوده که تیم مهندسی شرکت تعمیرات
نیروگاهی ایران با وجود دسترسی نداشتن به مدارک ساخت،
نقشههای مربوطه و امکان ارتباط با شرکت سازنده ،توانسته است با
اندازهبرداری از روتور موجود در نیروگاه و از روش مهندسی معکوس
اقدام به ساخت داخل روتور توربین یاد شده کند.
به گفته این مقام مسئول ایران با ساخت این روتور توربین بخار در
میان پنج کشور برتر سازنده این روتورها و شرکت تعمیرات نیروگاهی
ایران نیز در بین شرکتهای برتر در زمینه ساخت روتور توربین جهان
قرار گرفته است.

خبــر
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عقبنشینی قیمت خودرو به روزهای پایانی سال ۹۹

امروز هر دستگاه پراید  ۱۳۱حدود  ۱۰۵میلیون
تومان ،سمند ال.ایکس  ۱۸۸میلیون تومان،
پژو  ۲۰۶تیپ ۲مدل  ۱۴۰۰بین  ۲۰۲تا ۲۰۳
میلیون تومان و پژو  ۲۰۶تیپ ۵حدود ۲۵۵
میلیون تومان قیمت خورد.
در حالی که «رضا شیوا» رییس شورای رقابت
ابتدای امسال از گران شدن خودرو در سه ماهه
نخست  ۱۴۰۰خبر داده بود ،اما در تازه ترین
موضعگیری خود اعالم کرد« :این شورا برای
دستورالعمل  ۶ماهه قیمتی خودرو تصمیمی
نگرفته است ،از این رو جای نگرانی نیست».
همچنین کارشناسان از ریزش نرخ ارز و ورود
مجدد آن به کانال  ۲۳هزار تومانی ،به عنوان
دلیل دیگر کاهش قیمتها یاد میکنند.
با توجه به تحوالت سیاست خارجی و افزایش
امیدواری به موفقیت مذاکرههای وین ،آزادسازی
پولهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها و
کاهش سفتهبازی در بازار ارز ،قیمت انواع ارز در
هفتههای اخیر روند کاهشی داشته است.
به گفته «سعید موتمنی» رییس اتحادیه
نمایشگاهداران خودروی پایتخت ،اکنون تقاضای
کاذب در بازار وجود ندارد و فقط افرادی که نیاز
واقعی دارند برای خرید مراجعه میکنند.

وی بیانداشت :دالالن و واسطهها دیگر بازار
خودرو را جای خوبی برای سرمایهگذاری و کسب
سود نمیدانند.
این مقام صنفی با اشاره به تعطیلی دو هفتهای
اصناف ،تاکید کرد :بازار رسمی خودرو تعطیل
است ،اما بازار غیر رسمی فعال بوده و خرید و
فروشها در فضای مجازی در جریان است.
وی گفت :بازار آرام است و اگر نرخ ارز به هر

دلیل روند کاهشی در پیش بگیرد یا عرضه
خودروسازان افزایش یابد ،کاهش بیشتر قیمتها
انتظار میرود.
موتمنی ،بازار خودروهای مونتاژی و خارجی را
در رکود کامل توصیف کرد که قیمتها در آن
نسبت به آخرین روزهای سال  ۹۹تغییر چندانی
نداشته است .امروز هر دستگاه پراید ۱۳۱
حدود  ۱۰۵میلیون تومان ،سمند ال.ایکس ۱۸۸

میلیون تومان ،پژو  ۲۰۶تیپ ۲مدل  ۱۴۰۰بین
 ۲۰۲تا  ۲۰۳میلیون تومان و پژو  ۲۰۶تیپ۵
حدود  ۲۵۵میلیون تومان قیمت خورد.
نیاز سالیانه بازار خودرو کشور  ۱.۲تا  ۱.۵میلیون
دستگاه است ،اما خودروسازان در سال ۹۹
اندکی بیش از  ۹۰۰هزار دستگاه تولید کردند.
همین مساله منجر به فاصلهگیری شدید قیمت
کارخانهای و بازار شد.
کارشناسان معتقدند :وقتی شورای رقابت در
قیمتگذاری خودرو کار خود را انجام میدهد،
سازمان محیطزیست بر استاندارد پرهزینه یورو
 ۵تاکید دارد و همچنین با وجود مشکالت
ارزی و تامین نشدن قطعات خاص و ناقص
ماندن بسیاری از خودروها ،تکلیف تولید خودرو
مشخص بوده و قیمتها شروع به باال رفتن
خواهد کرد.
تاکید کارشناسان بر توجه و رفع موانع تولید
خودرو در شرایط کنونی است .طی چند سال
گذشته ،سالیانه به دستکم یک میلیون و ۵۰۰
هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم ،در حالی که
بهطور متوسط هر سال  ۸۰۰هزار دستگاه خودرو
تولید کردیم ،بنابراین اندازه بیش از  ۲میلیون
دستگاه برای تامین نیاز بازار عقب هستیم.

معاون وزیر راه خبر داد؛

ساخت قطعه  ۲آزادراه تهران -شمال سرعت گرفت

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور گفت :ساخت قطعه دوم آزادراه تهران-
شمال ،فعالترین پروژه عمرانی کشور است و به هیچ
وجه تعلل کار در این پروژه نداریم.
به گزارش شاخه سبز ،جمعه هفته گذشته سید پرویز
فتاح و محمد باقر نوبخت رؤسای بنیاد مستضعفان
انقالب اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور به
همراه محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی از پروژه
آزادراه تهران-شمال در قطعه  ۲بازدید کردند.
در همین ارتباط خیراهلل خادمی معاون وزیر راه و
شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره آخرین

وضعیت پیشرفت کار گفت :در کارگاههای این پروژه
 ۲۲۸۰نفر در حال کار کردن هستند هیچ مشکل مالی
پیش نیامده و کارگران این پروژه در  ۸۰جبهه کاری
مشغول کار هستند.وی احداث قطعه  ۲آزادراه تهران-
شمال را فعالترین پروژه عمرانی کشور دانست و گفت:
به هیچ وجه تعلل کار در این پروژه نداریم.معاون وزیر
راه ادامه داد :تونل البرز در این قطعه به زودی آماده بهره
برداری میشود قرار شد اگر ساخت این تونل ،زودتر از
مسیر رفت آزادراه آماده شد ،به بهره برداری رسانده و
زیر بار ترافیک ببریم تا از ترافیک قطعه شهرستانک
کم شود.خادمی یادآور شد :امسال باند رفت این آزادراه

در قطعه  ۲آماده سازی میشود .بنابراین پروژه نه تنها
متوقف نشده ،بلکه در کار تسریع هم داریم.وی درباره
تاریخ بهره برداری از تونل البرز اظهار کرد :طبق قولی
که رئیس بنیاد مستضعفان داده ،قرار شد حداکثر تا
آخر بهار امسال باند رفت تونل البرز آماده سازی شود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و
نقل کشور درباره افزایش هزینه ساخت پروژه گفت:
رشد هزینه پروژههای عمرانی ،بعد از برآوردهای اولیه،
یک اتفاق رایج در همه پروژههاست؛ سال  ۹۸برآورد
اولیه ،حدود  ۲هزار میلیارد تومان بود اما در حال حاضر
با تعدیل قیمتهایی که اتفاق افتاده ،شاهد رشد آن تا

 ۳هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان هستیم.
سازمان برنامه و بودجه این تعدیل را اعالم کرده است؛
این سازمان برای همه پروژههای عمرانی ،تعدیل بها
در نظر میگیرد؛ البته این تعدیل قیمتها با تأخیر
در سال جاری اعالم شد.به گفته خادمی ،پیشرفت
فیزیکی باند رفت قطعه  ۲آزادراه تهران-شمال به طول
 ۲۲کیلومتر ۵۸ ،درصد بوده و بیش از  ۲۰کیلومتر
آن پل یا تونل است که سبب شده این پروژه به یکی
از پیچیدهترین پروژههای عمرانی کشور تبدیل شود؛
کمتر از  ۱.۵کیلومتر از قطعه  ۲آزادراه تهران-شمال،
بدون ابنیه است.

گنه کرد در بلخ
آمپول زنی!
صفحه ۳

پیشواز مـاه خـدا

میهمان خانه ما ِه نو

میهمان دارم ،میهمانی از راه دور و دراز و من مثل همیشه
منتظر قدم های پربرکتش هستم.
نمی دانم چگونه به استقبالش بروم
نمیدانم از کجا شروع کنم
جامه ی نو بپوشم و خود را آراسته کنم؟
خانه تکانی کنم و گرد و غبار از در و دیواربگیرم و منزل را
برای آمدنش مهیا کنم؟
جان و تنم را برای آمدنش تغسیل دهم...؟
یا شاید همین انتظار کافیست
آخر نمیدانی تلخی رفتنش هنوز در جانم مانده است
دلم روشن است که می آید و با آمدنش لحظاتم از حضور
او شیرین میشود
میهمانم حاال آمده است ...
مهمان عزیزتر از جانم...
سالم ما ِه من،
ِ
می دانی؟ این چند رو ِز تو ،انگار همه عمر من است؛ انگار
فقط زندگی در این چند روز خالصه میشود و باقی لحظات
همه رهگذرند.
آخر تو عزیز کرده خدایی ،تو میعادگاه نزول قرآنی و مخزن
االسرار شبهای قدری؛ شبی که هزار ماه به پایش نمیرسد
نسیمی هستی که به تن های بی رمق بندگان می وزد
و نشاط را برایشان به ارمغان می آورد
حال که میخواهم از تو بنویسم نمیدانم چگونه...
چگونه از تو بنویسم وقتی ارزش کلمات در جوهر قلمم نمی
گنجد تا بر روی کاغذ جاری شود
کرانه های کلمات در قلبم گرد هم می آیند و از ژرفای
وجودم از خداوند میطلبم که قدر تک تک روزهای با تو بودن
درت باشم
را بدانم و قدر دان شبهای َق َ
تمام شبهایی که تو هربار صورت خود را میان آسمان
میگشایی رخ نقره آسایت را از چهره ی نورانی و سر به
سجود عباد الصالحین میگیری.
حال بندگان صالح خدا که با لحظه لحظه های
خوشا به ِ
حضو ِر تو نفس میکشند و تنفسشان تسبیح و خوابشان مایه
ی عبادت است و هر عضوی از اعضای پیکرشان ،سر به خاک
سجود می ساید.
زهرا ملکی

دعوت به همکاری
به یک همکار مسلط
به نرم افزار فتوشاپ و
ایندیزایننیازمندیم.
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سال هفدهم

خبــر

خطیبزاده در نشست خبری:

سردار حجازی در
مسئولیتهای بزرگ سپاه
سربلند و موفق بود

هبر انقالب فرمودند :ســردار حجازی در
مسئولیتهای بزرگ و اثرگذار در سپاه
پاسداران انقالب خدمت کرده و در همهی
آنها ،سربلند و موفق بوده است؛ فقدان او حقاً
مایه تأسف و اندوه است.
به گزارش شاخه سبز به نقل از پایگاه اطالع
رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت
آیتاهلل خامنهای در پیامی درگذشت سردار پر
افتخار سیدمحمد حجازی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح
الرحیم
الرحمن ّ
است:بسم اهلل ّ
با تأسف فراوان خبر درگذشت سردار پر افتخار،
سردار سیدمحمد حجازی رضواناهللعلیه را
دریافت کردم .عمری سراپا مجاهدت ،فکری
پویا ،دلی سرشار از ایمان راستین و آکنده از
انگیزه و عزم راسخ ،و نیرویی یکسره در خدمت
اسالم و انقالب ،خالصهای از شخصیت این
مجاهد فی سبیل اهلل است .او در مسئولیتهای
بزرگ و اثرگذار در سپاه پاسداران انقالب
اسالمی خدمت کرده و در همهی آنها ،سربلند
و موفق بوده است .فقدان او حقاً مایهی تأسف
و اندوه است .الزم میدانم به همسر گرامی و
فرزندان و دیگر افراد خاندان و به دوستان و
همکاران ایشان صمیمانه تسلیت عرض کنم و
صبر و ّ
تسال برای آنان از خداوند متعال مسألت
نمایم .رحمت و مغفرت و رضوان الهی بر این
برادر فقید باد.
سیدعلی خامنهای ۳۰ -فروردین ۱۴۰۰
ّ

رئیس جمهور درگذشت سردار
سرتیپ پاسدار حجازی را
تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت سردار
سرتیپ پاسدار سیدمحمد حسینزاده حجازی،
جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،اظهار داشت :این فرمانده جانباز و متعهد،
تمام زندگی خود را با اخالص در سنگرهای مختلف
خدمتگزاری به خصوص در دوران دفاع مقدس و پس
از آن در سمتهای مختلف ،وقف پاسداری و دفاع از
ارزشهای واالی انقالب اسالمی و خدمت به میهن
اسالمی کرد و کارنامه پرافتخاری به یادگار گذاشت.
متن پیام تسلیت حجتاالسالم والمسلمین دکتر
حسن روحانی به این شرح است:انا هلل و انا الیه
راجعون
درگذشت مجاهد خستگیناپذیر سردار سرتیپ
پاسدار سیدمحمد حسینزاده حجازی ،جانشین
فرمانده نیروی قدس سپاه پــاســداران انقالب
اسالمی ،موجب تأثر و اندوه فراوان شد.این فرمانده
جانباز و متعهد ،تمام زندگی خود را با اخالص در
سنگرهای مختلف خدمتگزاری به خصوص در دوران
دفاع مقدس و پس از آن در سمتهای مختلف،
وقف پاسداری و دفاع از ارزشهای واالی انقالب
اسالمی و خدمت به میهن اسالمی کرد و کارنامه
پرافتخاری به یادگار گذاشت.اینجانب این ضایعه
را به محضر فرماندهی کل قوا ،ملت شریف ایران،
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و همه دوستداران و
به ویژه خانواده گرامی آن مرحوم تسلیت میگویم
و در این ماه پربرکت از درگاه خداوند متعال برای
ایشان همجواری با همرزمان شهیدش و برای عموم
بازماندگان صبر و سالمتی مسألت دارم.
حسن روحانی -رئیس جمهوری اسالمی ایران
میخائیلاولیانوف:

مذاکرات وین وارد تهیه پیش
نویس شده است

نماینده آمریکا در سازمان های بین المللی در
وین ،از ورود مذاکرات ایران و  ۴+۱به مرحله
تهیه پیش نویس خبر داد.به گزارش شاخه
سبز« ،میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در
سازمانهای بینالمللی در پیام خود در توئیتر
نوشت :با جمع بندی نتایج دو هفته مذاکرات
در مورد احیای برجام میتوانیم با رضایت
اعالم کنیم که مذاکرات وارد مرحله تهیه
پیشنویس شده است.وی در ادامه نوشت:
هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به یک راه حل
عملی در خصوص فعال کردن برجام وجود
دارد اما ما از کلی گویی به سمت توافق بر
سر گامهای ویژه در راستای رسیدن به هدف
حرکت کردهایم.

خبــر

از گفتگو با عربستان استقبال میکنیم

رهبر انقالب:

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :ایران همواره از
گفتگوها با مقامات عربستان سعودی استقبال کرده و
این را به نفع مردم دو کشور و منطقه میداند.
به گزارش شاخه سبز ،سعید خطیبزاده سخنگوی
وزارت امور خارجه صبح امروز(دوشنبه) در نشست
خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی درخصوص
برخی اخبار مبنی گفتگوی ایران و عربستان ،گفت:
ایران همواره از گفتگوها با مقامات عربستان سعودی
استقبال کرده و این را به نفع مردم دو کشور و منطقه
میداند.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص اسناد امضا شده
میان ایران و روسیه در سفر الوروف به تهران گفت:
در این سفر سند همکاریهای فرهنگی بین ایران و
روسیه امضا شد .ما در حال تکمیل دو سند موازی با
روسیه هستیم .همچنین روی یک سند ارتقا یافته با
روسیه کار میکنیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره سفر رئیس قوه
قضائیه به عراق ،گفت :این سفر ،سفر بسیار خوبی
بود که یکی از دستاوردهای آن انتقال زندانیان ایرانی
به ایران برای گذراندن دوره محکومیت شان است.
البته ما زندانی های دیگری هم در کردستان داریم
که امیدواریم با توافق های صورت گرفته بتوانیم آنها
را هم به کشور برگردانیم.
خطیب زاده درباره جزئیات گفتگو ها در وین ،تصریح
کرد :ایران در چار چوب «برجام» سیاست های خود
را به  ۴+۱گفته است .ما معتقدیم که ایاالت متحده
بخواهد از سیاست های شکست خورده ترامپ فاصله
بگیرد ،قطعا می توانیم راحت تر جلو برویم.
وی افــزود  :آنچه در وین در حال انجام است،
گفتگوهای فنی برای رفع تحریمهای ظالمانه آمریکا
و بازگشت ایاالت متحده ذیل تعهداتش در برجام
و قطعنامه  ۲۲۳۱است .پیشرفتهایی حاصل شده
است و در مسیر درستی هستیم اما این به آن معنا
در دیدار با وزیر خارجه اندونزی؛

ظریف از مواضع اندونزی
در شورای امنیت برای
حفظ برجام قدردانی کرد

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار
با وزیر امور خارجه اندونزی ،از مواضع
اصولی این کشور در شورای امنیت برای
حفظ برجام و اجرای قطعنامه ۲۲۳۱
قدردانی کرد.
به گزارش شاخه سبز ،محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه کشورمان که به جاکارتا
سفر کرده است ،با خانم رتنو مرسودی
وزیر امور خارجه اندونزی مالقات کرد.
وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به
هفتاد سال روابط دوستانه دو کشور ،از
مواضع اصولی اندونزی در شورای امنیت
برای حفظ برجام و اجرای قطعنامه ۲۲۳۱
قدردانی کرد.
ظریف با ابراز خرسندی از افزایش حجم
روابط تجاری دو کشور و با اشاره به ظرفیت
بزرگ روابط تجاری فیمابین بر ضرورت
تسریع در نهایی کردن موافقتنامه تعرفه
ترجیحی تاکید و آمادگی طرف ایرانی
برای ادامه مذاکرات در این زمینه را اعالم
کرد .وزیر امور خارجه اندونزی نیز در این
دیدار با تحسین روند دوستانه روابط رو به
رشد دو کشور از جمله در حوزه اقتصادی،
ابراز امیدواری کرد طرفین با استفاده از
کمیسیون مشترک تجاری و توافق نامه
های در دست مذاکره ،روابط تجاری دو
کشور را تسهیل کنند.
حمایت از حقوق بین الملل و همچنین
تبادل نظر در خصوص آخرین تحوالت
روند صلح در افغانستان از دیگر موضوعات
مــورد گفتگوی وزرای امــور خارجه
جمهوری اسالمی ایران و اندونزی در این
دیدار بود.

نیست که گفتگوها به مرحله نهایی رسیده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :برای عدم
فرسایشی شدن مذاکرات متون خود را ارائه کرده ایم
و از طرف مقابل هم خواستیم وارد مصادیق و متون
خود شود ،در مرحلهای هستیم که موضوعات ،سخت
و دشوار است اما براساس مواضع مقام معظم رهبری
به دنبال تامین منافع مردم هستیم .فکر میکنیم
گفتگوها در مسیر درستی قرار گرفته است.
خطیب زاده تاکید کرد  :آنچه مهم است ،این است
که ایران در چارچوب کمیسیون برجام با ۴+۱
تمامی مواضع خود و موازین نظام را مطرح کرده
است .اگر آمریکا تصمیم بگیرد که از میراث شکست
خورده ترامپ فاصله بگیرد و در چارچوب تعهداتش
عمل کند ،رایزنیها راحتتر جلو میرود .در این
شرایط منافع ملت را دقیق پیگیری میکنیم.
وی درباره فهرست تحریمهای تهیه شده در مذاکرات
وین و اینکه آیا طرفهای مقابل آن را پذیرفتهاند؟،

گفت:جزئیات گفتگوها در وین شاید به نوعی که
فرمودید نباشد .در اینجا نیستم که گفتوگوها
را در فضای عمومی جلو ببریم .ایران در چارچوب
کمیسیون مشترک برجام نظرات خود را به صورت
قاطع در چارچوب سیاستهای نظام بیان کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درخصوص
روند پیگیری درخواست ایران برای دریافت وام
از صندوق بین المللی پول ،گفت :تا امــروز به
نقطه مشخصی درباره دریافت وام از این صندوق
نرسیدهایم.
خطیب زاده در ادامه در پاسخ به سوالی درباره
بازداشت عامل خرابکاری تروریستی اخیر در
نطنز ،گفت :درباره ابعاد امنیتی و اطالعاتی حادثه
تروریستی نطنز اجــازه دهید نهادهای مرجع،
اظهارنظر کنند .این تروریسم آشکار هستهای بوده و
ایران در تمامی ابعاد خود پیگیر این موضوع خواهد
بود.

وی دربــاره سفر وزیر امور خارجه پاکستان به
کشورمان ،گفت :سفر وزیر خارجه پاکستان مهم
است زیرا روابط ایران و پاکستان روابط عمیق است
این سفر هم در جهت همین روابط انجام خواهد شد
و درباره موضوعات دوجانبه و مرزی صحبت خواهیم
کرد؛ چهارشنبه میزبان وزیر خارجه پاکستان در
تهران خواهیم بود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره غنی سازی ۶۰
درصد و واکنشها به آن نیز ،تصریح کرد :درباره
غنی سازی ۶۰درصد ایران براساس نیازهای خود
در چارچوب برجام اینها را انجام میدهد و آنچه
تصمیم ایران بود در پاسخ به عملیات تروریستی در
خاک ایران انجام شد و با بی عملی از سوی آمریکا
و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی همراه بود .این
بی عملی نقطه تاریک دیگری در ادعاهای آنها است.
خطیب زاده همچنین درباره اظهارات مشاور امنیت
ملی آمریکا که گفته بود واشنگتن تحریمها علیه
تهران را برنمیدارد ،اظهار داشت :آمریکا در برجام
نیست و برجام را نقض کردند و هر عقل سلیمی
میگوید که آمریکا باید به تعهداتش برگردد و ما
راستی آزمایی کنیم و تنها پس از آن است که ایران
اقدامات جبرانی خود را متوقف میکند و نگرانیهای
اروپاییها نقطه شرم دیگری برای آنهاست.
وی تاکید کرد :اروپا باید بداند با این گونه لفاظیها
ارزش خود را نزد مردم ایران از دست میدهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه پیرامون مطالب مطرح
شده در خصوص گفتگوهای ایران و عربستان در
عراق ،اظهار داشت :درباره گزارشهای ضد و نقیض
رسانهای اظهارنظر نمیکنیم.
خطیب زاده همچنین در پاسخ به پرسشی درباره
آزادسازی منابع ارزی مسدود شده ایران در عراق
نیز گفت :مجرای اعالم نظر در خصوص این گونه
موضوعات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.

با حضور حدادعادل صورت گرفت؛

رونمایی از پایگاه اطالع رسانی شورای ائتالف نیروهای انقالب
پایگاه اطالع رسانی شورای ائتالف
نیروهای انقالب عصر یکشنبه با
حضور اعضای هیئت رئیسه و کمیته
رسانه این شورا رونمایی شد.
به گزارش شاخه سبز ،پایگاه اطالع
رسانی شورای ائتالف نیروهای انقالب
عصر یکشنبه(۲۹فروردین ماه) با
حضور اعضای هیئت رئیسه و کمیته
رسانه این شورا رونمایی شد.
غالمعلی حداد عادل رئیس شورای
ائتالف نیروهای انقالب در حاشیه
رونمایی از پایگاه رسمی این شورا با
بیان اینکه خوشبختیم که در فاصله
کوتاهی تا ثبت نامها برای انتخابات
ریاست جمهوری و حضور مردم در
پای صندوقهای رای برای انتخابات

ریاست جمهوری ،شوراهای شهر و
میاندورهای مجلس در برخی شهرها و
خبرگان ،پایگاه رسمی شورای ائتالف
آغاز به کار میکند ،گفت :امیدوارم
این کار رسانهای بتواند یک شبکه
ارتباطی فعال و با نشاطی را ایجاد
کند که اطالعات صحیح و به موقع

در اختیار مردم قرار گیرد و به حسن
انتخاب مردم در انتخاباتهای پیش
رو در سال  ۱۴۰۰کمک کند.
بر پایه این خبر ،پایگاه اطالع رسانی
رسمی شورای ائتالف نیروهای انقالب
شامل بخشهای جداگانه اعم از اخبار
ویژه ،کمیتهها ،یادداشتها ،چند

رسانهای ،جوانان میگویند ،استانها
و گفتگوها ست که از طریق آدرس
 http://shorayetelaf.comبرای
عموم مردم قابل دسترسی است.
از طریق همین پایگاه ،دسترسی دفاتر
استانی ،کمیتهها و کانونهای شورای
ائتالف برای اطالعرسانی فعالیتها و
به اشتراک گذاری رویدادهای مرتبط
فراهم شده است.
همچنین همزمان با افتتاح این پایگاه،
صفحات مجازی شورای ائتالف در
هفت شبکه اجتماعی و پیامرسان
ایرانی و بینالمللی مجازی ،شامل
تلگرام ،اینستاگرام ،ایتا ،سروش،
آپارات ،توئیتر و بله نیز آغاز به کار
کرد.

چین ارز دیجیتال خود را در المپیک زمستانی آزمایش میکند
یک مقام ارشد بانک مرکزی چین
اعالم کرد که پکن در تالش است
در المپیک زمستانی  ۲۰۲۲ارز
دیجیتال خود را توسط ورزشکاران
و بازدیدکنندگان خارجی مورد
استفاده قرار دهد.
به گزارش شاخه سبز به نقل از

سیانبیسی ،یک مقام ارشد بانک
مرکزی چین اعالم کرد که پکن در
تالش است در المپیک زمستانی
 ۲۰۲۲ارز دیجیتال خود را توسط
ورزشــکــاران و بازدیدکنندگان
خارجی مورد استفاده قرار دهد.
این اقــدام در صورت اجرا اولین

استفاده از ارز دیجیتال ملی چین
توسط کاربران بینالمللی خواهد
بود .چین از سال  ۲۰۱۴روی ارز
دیجیتال خود ،یوآن دیجیتال ،کار
کرده و امسال چندین پروژه پایلوت
استفاده از آن را در شهرهای بزرگ
خود به اجرا گذاشته است.لی بو،

معاون بانک مرکزی چین اعالم کرد
چین به دنبال جایگزین کردن دالر
توسط یوآن دیجیتال نمیباشد.
او گفت :هدف ما این است که
انتخاب دیگری برای بازارهای جهانی
به وجود بیاوریم و جهانیسازی یوآن
را تقویت کنیم.

در بازار آزاد تهران؛ قیمت سکه  30فروردین  1۴00به 10میلیون و 320هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار
آزادی طرح جدید ،امروز دوشنبه
 ۳۰فروردین  ۱۴۰۰در معامالت
بازار آزاد تهران به  ۱۰میلیون و
 ۳۲۰هزار تومان رسید.به گزارش

شاخه سبز ،قیمت هر قطعه سکه
تمام بهار آزادی طرح جدید ،امروز
دوشنبه  ۳۰فروردین  ۱۴۰۰به ۱۰
میلیون و  ۳۲۰هزار تومان رسید.
همچنین قیمت هر قطعه سکه

تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰
میلیون و  ۲۰۰هزار تومان ،نیم
سکه  ۶میلیون و  ۱۰۰هزار تومان،
ربع سکه  ۳میلیون و  ۸۵۰هزار
تومان و سکه یک گرمی دو میلیون

و  ۱۵۰هزار تومان شد.هر اونس
طال در بازارهای جهانی ۱۷۸۹
دالر و  ۷سنت و هر گرم طالی
 ۱۸عیار نیز  ۱میلیون و  ۲۹هزار و
 ۵۹۰تومان است.

اخبــار ویــژه
محدودیتهای کرونایی اعمال
شده ،اصال محدودیت نیست

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری
با انتقاد از محدودیتهای کرونایی اعمال شده،
بیان کرد :اینها که اصال محدودیتی نبوده است،
همه چیز بدتر شده و خیابانها شلوغ و تمام
پارکها همه باز است ،در واقع همه جا باز است
و محدودیتی نداریم .تا االن متوجه شدیم که هر
موج حدود دو ماه طول میکشد ،حال اگر بتوانیم
یک مقدار محدودیت ایجاد کنیم تا فشار موج
گرفته و پیکش کمتر شود ،کمک کننده خواهد
بود ،اما اگر همینطوری پیش رود ما در دو ماه یا
سه ماه با همین فشار باید جلو برویم.

شوخی  2میلیون و  200هزار
تومانی با تیم ملی!

تیم ملی فوتسال زنان ایران  ۲۲اردیبهشت ۱۳۹۷
برای دومین دوره پیاپی قهرمان جام ملتهای
زنان آسیا شد .در پی این قهرمانی مقرر شد ۲۲
میلیون تومان به عنوان پاداش به ملیپوشان و
کادر فنی پرداخت شود.حاال پس از حدود سه

سال تاخیر این پاداش با کسر مالیات دومیلیون
و  ۲۰۰هزار تومان ،مبلغ  ۱۹میلیون و  ۸۰۰هزار
تومان پرداخت شده است/.شرق

درخواست محسن هاشمی برای
اولویت قرار گرفتن واکسیناسیون
پرسنل صف مقدم شهرداری

رییس شورای شهر تهران گفت :از مسئوالن مدیریت
شهری انتظار داریم مساله واکسیانسیون پرسنل
صف مقدم شهرداری تهران را که بدون تعطیلی و
وقفه در حال خدمت رسانی و در معرض ابتال به
بیماری کرونا هستند را پیگیری کنند .پاکبانان
زحمت کش ،کارگران میادین میوه وتره بار ،کارکنان
شهروند و پرسنل بخش سالمت شهرداری بصورت
جدی در معرض ابتال به کرونا هستند.

مشارکت باال اما احساساتی ،بعد
از مدتی مشکل درست می کند

حسین مرعشی:االن شاهد مواجهههای انتخاباتی
درون جناحی در بخشهایی هستیم که مطلقاً
در دورههای قبل ندیده بودیم .اگر در یک حالت

فرضی که محتمل هم هست ،بهسمت فضایی
برویم که بخواهیم یک مشارکت هیجانی برای
انتخابات به دست بیاوریم ،من شخصاً قدری نگران
تبعات آن هستم .مشارکت هیجانی نیازمند دادن
پاسخ متناسب است که در این مورد واقعاً تردید
وجود دارد .شاید با این ترتیب مشارکت در مقطع
انتخابات باال برود اما مشکالت آن پس از انتخابات
خواهد بود.

کاسبیهای نیمه تعطیل

با توجه به شروع موج چهارم و افزایش بیسابقه
آمار مبتالیان به ویروس کرونا ،ستاد ملی کرونا
محدودیتی برای فعالیت اصناف غیر ضروری
اعالم کرده است .بر این اساس در شهرهایی که
در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند از زمان اعالم
وضعیت قرمز ،مشاغل گروه  ۳ ،۲و  ۴تعطیل
خواهند بود و تنها مشاغل سطح یک مجاز به
فعالیت خواهند بود .تهران نیز به دلیل قرار گیری
در وضعیت قرمز مشمول این تعطیلیهاست .با
وجود تصمیمات اتخاذ شده در این خصوص،
باالجبار بعضی از کسبه برای کسب روزی با کرکره
های نیمه باز مشغول به کار هستند.

شماره ۳۹۴۸

بعضی مسئولین ،خودشان را
جنت مکان می دانند و مردم را
مقصر می خوانند

روزنامه جمهوری اسالمی در سرمقاله خود نوشت:در جامعهای
که به نام و عنوان جمهوری اسالمی مزین است ،مسئوالن باید با
سخنان و رفتارهایشان به آحاد مردم ،پاکی و صداقت و خیرخواهی
و راستکرداری بیاموزند.متأسفانه تقصیرها و قصورها را به گردن این
و آن و مردم انداختن و خود را جنتمکان معرفی کردن ،یکی از
شیوههای رایج میان مسئولین مربوطه است .به جای این فرافکنیها
همه باید با اتحاد و همدلی درصدد مقابله جدی و علمی با پدیده شوم
کرونا برآیند و به مردم امید بدهند.

برخورد احمدی نژاد با قوه
قضاییه در مورد بازداشت
سعیدمرتضوی چگونه بود؟

سایت اصولگرای مشرق نوشت:احمدینژاد در طول دورهٔ ریاست
جمهوری خود تنشهای مختلفی را در تعامل با قوه قضاییه ایجاد
کرده بود .بهمن  ۹۱احمدی نژاد با ابراز تأسف از دستگیری سعید
مرتضوی اظهار کرد« :متأسفانه نمیدانم چطور است که کس دیگری
تخلف کرده اما شخص دیگری دستگیر میشود .قوه قضائیه باید،
قوه قضائیه ملت باشد نه قوه قضائیه یک سازمان ویژه خانوادگی.
این کار بسیار زشت است و شایسته ملت ،جمهوری اسالمی و قوه
قضائیه نیست».

 ۳۱فروردین ۱۴۰۰
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اسماعیلی:

بخش قابل توجهی از زندانیان
به مرخصی  20روزه میروند

سخنگوی قوه قضائیه گفت :بخشنامهای برای اعطای
مرخصی  ۲۰روزه به بخش قابل توجهی از زندانیان صادر
شده و این بخشنامه در روزهای آینده ابالغ و اجرایی
خواهد شد.به گزارش شاخه سبز به نقل از مرکز رسانه
قوه قضائیه ،غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه
با اشاره به شیوع موج چهارم کرونا در کشور اعالم کرد:
به مناسبت ماه مبارک رمضان از سوی رئیس قوه قضائیه،
بخشنامهای برای اعطای مرخصی  ۲۰روزه به بخش قابل
توجهی از زندانیان صادر شده و این بخشنامه در روزهای
آینده ابالغ و اجرایی خواهد شد.وی در عین حال متذکر
شد که این بخشنامه شامل مجرمین پرخطر ،سارقین و
محکومین جرایم خشن نخواهد شد که این تصمیم با
هدف حفظ امنیت شهروندان اتخاذ شده است.

عذرخواهی فرماندار آبادان از
ماجرای واکسن پاکبانان

زین العابدین موسوی اظهار داشت :وقتی برای من
قطعی شود که کسانی از شورای شهر از واکسن پاکبانان
استفاده کرده اند و اسامی آنها به من اعالم شود ،ضمن
اعالم اسامی در رسانهها ،قطعا با آنان برخورد میشود.
فرماندار ویژه آبادان استفاده امام جمعه آبادان از واکسن را
تکذیب کرد و افزود :بسیار گلهمند هستم که امام جمعه
خدوم شهرمان را مورد تهمت قرار دادند و این امر به
هیچ عنوان پذیرفتنی نیست .وی امام جمعه آبادان را
شخصیت محبوب شهر دانست و تصریح کرد :انتشار
خبر کذب استفاده امام جمعه آبادان از سهمیه واکسن
پاکبانان ،خوراک تبلیغاتی برای رسانههای معاند و فرصت
طلب است .فرماندار ویژه آبادان با بیان اینکه به همه
دستگاههای اجرایی تذکر میدهم اگر چنین مسالهای
دوباره تکرار شود ،دیگر نمیتوانیم از مردم بخواهیم تنها با
عذر خواهی از این مسئله بگذرند ،تاکید کرد :برخوردهای
قانونی شدیدی با متخلفان خواهد شد.

کنایه سنگین آشنا به حسن
عباسی و رائفی پور

مشاور رئیس جمهوری از حسن عباسی و علی اکبر
رائفی پور خواست تا برای حضور در انتخابات ریاست
جمهوری اعالم کاندیداتوری کنند.حسامالدین آشنا
در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت« :پیشنهاد
میکنم آقایان حسن عباسی و علیاکبر رائفیپور
در کنار دیگر عزیزان -نامزدی خود را در انتخاباتریاست جمهوری اعالم کنند .این پیشنهاد ناشی از
ادعای جامعیت ،ابراز نظرات انتقادی نسبت به همه
جناحهای دیگر ،ارایه دیدگاه های رادیکال ،توان
سازماندهی و طرفداران پرهیجان ایشان است».

کنم»
بهشتی« :تَکرار می ِ
سرمایه اجتماعی اصالحات را
کاهش داد

علیرضا بهشتی فعال سیاسی اصالح طلب
در مصاحبه ای گفت:آقای روحانی با تابلوی
اصالحطلبی به میدان مبارزه انتخاباتی نیامد
و در طول حیات سیاسیاش هیچزمانی ادعای
اصالحطلبی هم نداشته است .با همه احترام
و ارزشی که برای آقای خاتمی قائل هستم،
باید عرض کنم تمسک به تاکتیک «تکرار»
نه مبنای هویتی معینی داشت ،نه پشتوانه
برنامهای مشخصی داشت و نه جز کاهش
سرمایه اجتماعی اصالحطلبان ،سود دیگری
در بر داشت .این سخن که اصالحطلبان چه
بخواهند چه نخواهند کارنامه دولت آقای
روحانی به حسابشان گذاشته میشود،
منعکسکننده یک واقعیت است.بهشتی
در بخش دیگری از این مصاحبه گفت«:اگر
انتخابات از شرایطش ساقط شود؛ یعنی اگر
انتخابات رقابتی ،منصفانه ،آزادانه و شفاف
نباشد ،شهروند امروز میفهمد که از انتخابات
پوستهای بیش باقی نمانده است و اگر شهروند
ببیند رأی او در هدایت و تمشیت امور تأثیری
ندارد ،میفهمد که مشارکت در انتخابات به
رفتار سیاسی بیاثری تبدیل شده است».

جوادی حصار :ممکن است
رئیسی از ورود به انتخابات
ریاست جمهوری منع شود

یک فعال سیاسی معتقد است ممکن است
که رئیسی در دقیقه  ۹۰از سوی رهبری
برای حضور منع شود و رهبری بگویند که
عملکرد خوبی در قوه قضاییه دارید و در
همانجا به کار خود مشغول باشید.جوادی
حصار با بیان اینکه اصولگرایان در ظاهر دارای
ثبات و انسجام هستند ،یادآور شد :به ظاهر
اینگونه است اما در باطن شدیدا اختالف نظر
وجود دارد و هنوز به تصمیمگیری و توافق بر
سر فرد خاصی نرسیدهاند .اگر آقای رئیسی
گزینه مشخص آنهاست .ما نیز در این سمت
گزینههای مشخصی داریم .اصولگرایان فقط
گفتهاند که بر سر رئیسی میتوانند به اجماع
بیشتری دست پیدا کنند .ممکن است رئیسی
در دقیقه  ۹۰از سوی رهبری برای حضور منع
شود و رهبری بگویند که عملکرد خوبی در قوه
قضاییه دارید و در همانجا به کار خود مشغول
باشید .اصولگرایان هنوز گزینه مورد اجماع و
رای آوری ندارند.

خبـر
خبــر

سال هفدهم

طنــز

گزارش اختصاصي شاخه سبز:

معاون استاندار:

سال گذشته  423طرح عمرانی
در قم اجرا شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم
گفت :در سال  ۴۲۳ ،۹۹طرح عمرانی در این
استان با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد
تومان و اشتغال  ۳هزار و  ۳۳۸نفر اجرا شد.
محسن بهشتی روز دوشنبه در تشریح
دستاوردهای یک ساله معاونت عمرانی
استانداری قم ،افزود :برغم تحریم هیچ طرح
عمرانی در این استان به دلیل کمبود منابع
مالی متوقف نشده و علت تعطیلی چند طرح
عمرانی به خاطر مسائل حقوقی بوده است.
وی ادامه داد :سال گذشته  ۶۸پروژه عمرانی
در قم کلنگ زنی شده که طی هفته دولت
و دهه فجر انقالب اسالمی در سال جاری به
بهره برداری خواهد رسید.
به گفته وی ،بیشتر پروژه های اجرا شده قم در
حوزه زیربنایی با هدف ایجاد زیرساخت های
الزم در حوزه تولید و صنعت بوده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم
یادآور شد :بخش بهداشت و درمان از سال ۹۳
بصورت ویژه در این استان مورد توجه بوده
است و در اوج بیماری کرونا ظرفیت تخت
های درمانی استان ارتقا یافته است.
بهشتی خاطرنشان کرد :عالوه بر بیمارستان
امیرالمومنین(ع) که سال گذشته افتتاح
شد ،بیمارستان مادر در منطقه پردیسان قم
به زودی به بهره برداری می رسد و عملیات
عمرانی سایر پروژه های درمانی نیز با سرعت
باالیی در حال انجام است.
وی با اشاره به بهره برداری از تصفیه خانه آب
قم تا پایان سال جاری ،تصریح کرد :در حال
حاضر فقط امکان تصفیه  ۴.۵مترمکعب آب
بر ثانیه از سرشاخه های رود دز فراهم است و
با بهره برداری از تصفیه خانه آب قم در فصل
تابستان با کمبود آب تصفیه شده روبه رو
نخواهیم شد.
بهشتی اظهار داشــت :کلنگ زنی پروژه
کمربندی جدید قم و اخذ مجوز فاز اول جاده
پردیسان به ورجان ،دو پروژه شاخص قم در
حوزه راه در سال  ۹۹بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم
افزود :مجوز احداث راه دسترسی به نمایشگاه
دائمی استان از آزادراه قم-تهران اخذ شده و
این پروژه تا پایان خردادماه سال جاری به بهره
برداری خواهد رسید.

 1۵00میلیارد تومان تسهیالت
اشتغال در قم پرداخت میشود

فرشته محقق

از دیدگاه بسیاری از مختصصان گردشگری بدون
توجه به میراث فرهنگی و بناهای باستانی بی
معناست ،میراث فرهنگی سرمایه یک کشور
محسوب می شوند که در گذر زمان دست به
دست شده و اکنون در اختیار ما قرار گرفته است.
میراث فرهنگی اگر ارزشمند نبود به طور قطع و
یقین طی سال ها و قرون متمادی از بین می
رفت بنابر این ،این آثار برای همه نسل ها ارزشمند
بوده و انسان ها آن را برای آیندگان نگه داری
کردند تا به ما رسید .میراث فرهنگی منبع آگاهی
انسان از شیوه زندگی و کار گذشتگان و نیاکان
خود است و از همین رو بی توجهی و نابودی این
آثار به معنای از بین بردن ابزار و وسیله آگاهی از
زندگی گذشتگان است .میراث فرهنگی همچنین
منبع شناسایی تاریخ و تحوالت یک ملت است که
اکنون به عنوان یک نماد قابل لمس و مشاهده و یا
به صورت غیرمملوس در اختیار ماست.
در گذشته علم و تجربه نگهداری این آثار کمتر
بوده و باوجود این ،گذشتگان با درک ارزشمند
بودن این آثار ،آن را با تالش فراوان حفاظت کردند
تا به نسل های آینده برسد .اکنون تجهیزات و
دستگاه های نگهداری و حفاظت از این آثار به
هیچ وجه با گذشته قابل مقایسه نیست و به همین
دلیل نیز حفاظت از آنها آسان شده هر چند ممکن
است با افزایش آگاهی افراد از اهمیت این آثار،
میزان دستبرد و سرقت این میراث نیز افزون شود.
کمی پیشتر از آنکه جهان در سال )۱۳۱۰( ۱۹۳۱
در کنگره آتن به فکر تأسیس یک شورای حفاظت
از بناها و محوطههای تاریخی بیفتد .در ایران
اولین قوانین حفاظت از آنچه آثار باستانی خوانده
می شد به تصویب مجلس شورای ملی ()۱۳۰۹
رسید و به همت جمعی از رجال فرهنگی انجمنی
تحت عنوان انجمن آثار ملی تشکیل شد .شهریور
ماه  ۱۳۱۰اولین گروه از آثار ملی ایران که شامل
چند بنا و محوطه بود به امضای مدیر فرانسوی
اداره عتیقات به ثبت ملی رسیدند و اینگونه نقش
حاکمیت در حفظ و حراست از میراث فرهنگی
این مرز و بوم شکل رسمی به خود گرفت .داستان
حفاظت از آثار تاریخی با چندین تغییر در قوانین
و چارتهای سازمانی و اداری و در کنار فراز و نشیب
های سیاسی و اقتصادی برای بیش از  ۸۸سال
تا کنون ادامه داشته است .در طول این دهه ها
کمیت حفاظت در ایران هم دستخوش
کیفیت و ّ
فراز و نشیب های حاصل از عوامل محیطی کشور
بوده است .در پایان دوره پهلوی فهرست آثار ملی
سیاهه ای از دارایی های ملی ایران با حدود ۱۶۳۳
اثر بود که عمدتاً محوطه های باستانی و آثار
معماری فاخر را شامل می شد .ترکیب نهادهای
دولتی متولی حفاظت و پژوهش در موضوع میراث
فرهنگی کماکان تا دهه  ۷۰ثابت ماند تا اینکه در
این دهه از ادغام همه واحدهای مرتبط با موضوع
میراث فرهنگی و با توجه به سه اصل پژوهش و
حفاظت و معرفی ،سازمان میراث فرهنگی تشکیل
شد .معرفی و آموزش رکنی اساسی در سازمان
نوپا و اساسنامه آن محسوب می شد و هدف از این
تأکید هم تبدیل میراث فرهنگی به یک موضوع
اجتماعی ،فرهنگی و خالصه اینکه حضور میراث
فرهنگی در زندگی امروز و آینده کشور بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

هفت فرد کرونا مثبت در
قم جان باختند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم
با اشاره به پرداخت یک هزار و  ۱۰۰میلیارد
تومان تسهیالت به بخشهای اقتصادی قم در
سال گذشته ،گفت :طبق برنامه ریزی های
انجام شده در سال جاری یک هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان تسهیالت به سه بخش صنعت،
گردشگری و کشاورزی استان پرداخت خواهد
شد.
مهرداد غضنفری روز دوشنبه در تشریح
دستاوردهای معاونت هماهنگی امور اقتصادی
استانداری قم افزود :در سال جاری هر دو
هفته در میان ،یک واحد تولیدی جدید در قم
به بهره برداری خواهد رسید و  ۳۰واحد راکد
صنعتی نیز امسال به چرخه تولید باز خواهد
گشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
قم گفت :احیای  ۹معدن راکد به همراه بهره
برداری از  ۲۷پروژه جهش تولید در سال
جاری عملیاتی خواهد شد.
وی ادامه داد :طبق هدف گذاری های انجام
شده در مجموع در  ۸۰واحد صنعتی استان
طرح های توسعه ای اجرا خواهد شد و ۶۰
طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰
درصد تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
غضنفری افزود :نهضت داخلی سازی به عنوان
یک رویکرد اثرگذار در اقتصاد استان بصورت
جدی مورد توجه است و پیش بینی می شود
با ارتقای این بخش امسال شاهد صرفه جویی
 ۸۰میلیون دالری در واردات کاالهای خارحی
باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
قم گفت :برای تامین مواد اولیه محصوالت
صنعتی قم  ۳۵طرح در نیمه اول و  ۳۵طرح
نیز در نیمه دوم سال به اجرا در خواهد آمد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت:
در  ۲۴ساعت منتهی به  ۳۰فروردینماه
 ،۱۴۰۰هفت نفر که آزمایش کرونای
آنها مثبت شده بود ،در این استان جان
باختند.
به گزارش عصر دوشنبه روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی قم ،محمدرضا
قدیر با اشــاره به آخرین وضعیت از
مبتالیان به کووید  ۱۹در قم ،افزود :در
این مدت  ۱۲۵نفر با عالئم ابتال به کرونا
پذیرش شده و از این تعداد  ۱۱۲نفر در
بیمارستان بستری شدهاند.
وی اضافه کرد ۹۷ :نفر از افرادی که در
هفتههای گذشته بستری شده بودند با
بهبودی از بیمارستان مرخص شدند.
به گفته وی ،در حال حاضر  ۵۵۶فرد
کرونا مثبت در بیمارستانهای قم
بستری هستند که حال  ۱۰۵نفر وخیم
میباشد.
قدیر خاطرنشان کرد :در  ۲۴ساعت
منتهی به  ۳۰فروردینماه جاری ۲ ،هزار
و  ۵۴۸تست کرونا در استان انجام شده
که نتیجه  ۷۸۱تست مثبت بوده است.
قم از  ۲۵اسفندماه سال گذشته از منطقه
آبی وارد زرد کرونایی شد و مسئوالن
ذیربط درباره احتمال وخیمتر شدن
وضعیت در صورت انجام سفر و دورهمی
و دیدوبازدیدهای عید از سوی شهروندان
و همچنین رعایت نکردن شیوهنامههای
بهداشتی هشدار داده بودند.
از  ۱۳فروردینماه همزمان با خیز چهارم
کرونا در کشور ،استان قم نیز از جمله
مناطقی است که در وضعیت نارنجی و
از  ۱۸فروردینماه نیز در وضعیت قرمز
قرار گرفت.

زنگ خطر تخریب میراثهای فرهنگی

به نظر می رسد برای نزدیک به دو دهه سازمان
میراث فرهنگی در این زمینه موفق بود .تا جایی که
توجه به میراث فرهنگی خصوصاً میراث ملموس
به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شد .اما متأسفانه
بعدها رکن آموزش و معرفی کم رنگ شده و در
ساختار سازمانی محو شد .نتیجه این موضوع در
کنار گسترش وسائل ارتباط جمعی سبب گشت تا
موضوع میراث فرهنگی مطالبه اجتماعی شود اما
در مقابل این مطالبه تنها نهاد میراث فرهنگی یک
تنه در مقابل توسعه افسار گسیخته ،سوداگری،
کوه خواری ،زمین خواری ،شهرخواری و بسیاری
آسیب های مشابه قرار گرفت .بی توجهی به
میراث های بناهای تاریخی در شهرها و روستاها
به شدت رو به افزایش به طوری که بیم آن می
رود که به آسانی تخریب شوند.
متاسفانه این روزها زنگ خطر تخریب و نابودی
میراث فرهنگی در شهرها و روستاهای ایران یکی
یکی به گوش می رسد .حاال پرسش این است
که چگونه باید از این آثار حفاظت و پاسداری کرد
تا برای آیندگان نیز قابل استفاده و بهره برداری
باشد؟ کارشناسان پاسخ می دهند:
سامان محمدی از کارشناسان گردشگری می
گوید :مجری قوانین حفاظت از میراث فرهنگی
تمام آحاد جامعه و البته نهادهای اجرایی هستند
و نقش پایش و نظارت به عنوان یک وظیفه
حاکمیتی به سازمان داده شده است ،تمام انرژی
سازمانی این دستگاه صرف مقابله و مواجهه با
سایر نهادهای قانونی کشور و البته برخی اشخاص
و نهادهای عمومی نظیر شهرداری ها می شود.
میراث فرهنگی مخالف توسعه نیست
این کارشناس معتقداست  :شاید نقاط زیادی در
دنیا نباشد که نظیر این مشکالت در آن یافت
شود .اما به جرات می توان گفت هیچکدام از
کشورهای توسعه یافته با چنین چالشهایی گریبان
گیر نیستند .در حقیقت میراث فرهنگی هرگز
مخالف توسعه نبوده و ارزشهایی را پاسداری می
کند که در دوره های مختلف تاریخی توسعه
محسوب می شده اند.
وی تصریح می کند :نــوآوری های تاریخی،
ساختارهای نوآورانه ،شهرسازی ها ،معماری ها و
نظیر آنها موضوعاتی هستند که امروز تحت عنوان
آثار ثبتی می شناسیم ،اما مداخالت بی ضابطه و
افسار گسیخته و بی توجه به ریشه ها و دانش

بومی امروز به نام توسعه در مقابل میراث فرهنگی
می ایستد.
محمدی با بیان اینکه روستاها یکی از بهترین
مثالها در موضوع میراث فرهنگی محسوب می
شوند تاکید کرد :جدا از موضوع رفع محرومیت
که زندگی ها را در روستاها به استانداردهای زمان
نزدیک می کرد (نظیر برق ،جاده ،تلفن ،گاز و
 )...دخالت بی ضابطه و بدون مطالعه باعث شد
روستاها را به شهرهای کوچک و بدون تولید با
مشکالت عدیده ناشی از بر هم زدن توازن بوم و
زندگی بومیان تبدیل کنیم و جالب اینکه اکثر این
مداخالت از محل بودجه کشور و نه توسط خود
جوامع اتفاق افتاد.
عدم تمکین قانون توسط دستگاه ها
وی اظهارکرد :شاید به جرات بتوان بزرگترین
چالش مدیریت میراث فرهنگی در ایران را عدم
تمکین به قانون توسط افراد و دستگاهها عنوان
کرد .چالشی که هرگز با بودجه مرتفع نمی شود
و باید یک عزم ملی راهگشای این موضوع شود.
این کارشناس گردشگری گفت :یکی از اهدافی
که توسط وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
وصنایع دستی دنبال می شود این است که تفاوت
را در مقابل یکسان سازی ،معرفی ارزش در مقابل
ارزش سازی و توجه به ظرفیت های ذاتی را در
مقابل ایجاد ظرفیت کاذب و زاینده گی را در
مقابل مصرف گرایی در روستاها نهادینه کند این
مهم حاصل نخواهد شد مگر نهادهای همکار در
روستاها بپذیرند.
محمدی تاکید کرد :الگوی معماری ،الگوی
اقتصادی ،الگوی تأمین آب ،الگوی زندگی از هر
روستایی به روستای دیگر متفاوت بوده و حاصل
تکامل چند هزار ساله است .هرگز نمی توان یک
دستور مهندسی را برای ساخت و ساز در تمام
روستاهای ایران اعمال کرد .همه روستاها توان
توسعه را ندارند و تولید رکن اصلی روستاهاست.
آموزش نسل ها بهترین راه حفظ میراث فرهنگی
است
سعید ابرهیمی پور یکی از فعاالن گردشگری
قم گفت :آموزش ،معرفی و آگاه کردن نسلهای
مختلف نسبت به ارزش های میراث فرهنگی
بهترین راه برای حفظ بناها و محوطه های تاریخی
است.
وی افــزود :برای تحقق این شعار برنامه های

گنه کرد در بلخ آمپول زنی!

به قلم وحید حاج سعیدی

مختلفی داریــم از جمله اینکه برای آشنایی
کودکان با میراث فرهنگی ،برنامه ها و رویدادهای
مختلفی تعریف کرده ایم.
تاکید کرد :اگر بر روی آشنا کردن و اهمیت میراث
فرهنگی برای کودکان سرمایه گذاری کنیم شاهد
خسارت های انسانی به بناهای تاریخی از جمله
دیوار نویسی و حکاکی و آسیب به آثار تاریخی در
آینده نخواهیم بود.
وی ادامه داد :رفتارهایی که موجب تخریب آثار
تاریخی می شود ناشی از عدم شناخت ارزش های
این آثار است ،بسیاری فکر می کنند چون کشور
ما آثار تاریخی فراوانی دارند پس آسیب زدن به
برخی از آنها لطمه قابل توجهی نیست در حالی
که باید آموزش داده شود که هر یک از این آثار
در جای خود از اهمیت فوق العاده و بی نظیری
برخوردار است که باید صیانت شود.
ابراهیمی پورتاکید کرد :هدف ایکوموس از طرح
شعار «میراث برای نسل ها» توجه دادن مردم به
تنوع آثار فرهنگی و جلب مشارکت و توجه آنها
برای حفاظت و حراست از آثار میراث فرهنگی
است.
وی در ادامه این مراسم ،عضو هیات علمی واحد
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گفت :شخصیت
کودکان ،قبل از  ۱۸سالگی شکل می گیرد و
بعد از این سن شخصیت قابل تغییر نبوده وعموما
برخی از رفتارها قابل تغییر است.
این فعال گردشگری قم افزود ۹۵ :درصد کودکان
دنیا در  ۳سالگی به عزت نفس کامل و درست
نمی رسند و بسیاری از بی اخالقی های جامعه
را رانندگی ،آمار باالی طالق و استرس از همین
مساله ناشی می شود.
وی ادامه داد :والدین از  ۳تا  ۱۸سالگی فرصت
دارند تا روی تکامل عزت نفس و شخصیت درست
کودکان کار کنند زیرا ریشه رفتارهای آینده هر
مرد و زنی از کودکی و گذشته او به ارث رسیده
است.
ابراهیمی پوریادآور شد :اگر می خواهیم کودکان
ما به میراث فرهنگی اهمیت دهند باید آنها را با
گذشته تاریخی خود و ارزش های فرهنگی که از
نسل های گذشته به ما رسیده آشنا کنیم.
هر چند امروزه موضوع میراث فرهنگی ایران
سرمایه اجتماعی قابل توجهی داشته و روز به
روز بر سنگینی این سرمایه افزوده می شود
برای نمونه در قم بیش از  ۳۸۰اثر تاریخی ـ
فرهنگی شامل بنا ،محوطه و بافت به محوریت
این سازمان تحت حفاظت و حمایت قرار
دارند ،به نظر می رسد این سازمان به تنهایی
قادر به حفظ و حراست از این میراث گرانبها
نیست .شاید عدم آموزش و اطالع رسانی کافی،
حفاظت از میراث فرهنگی را که وظیفه ای
عمومی محسوب می شود ،صرفاً وظیفه یک
سازمان تلقی کرده و بدین ترتیب آنچه در
موضوع حفاظت مورد انتظار است محقق نمی
شود که در این زمینه الزم است همه نهادهای
فرهنگی و آموزشی دراین زمینه ورود کرده و با
آموزش همگانی قدر و بهای میراث های تاریخی
را به مردمان منتقل کنند تا خود مردم میراث
دار باشند و از این شناسنامه های هویتی خود
محافظت کنند.

معاون استاندار قم:

گردشگری قم متحمل خسارت شدیدی از بحران کرونا شد

معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم
آسیبهای کرونا به جذب ترویست و زائر را
مورد توجه قرار داد و گفت :بخش گردشگری
قم پس از شیوع ویــروس کووید  ۱۹با
خسارت بسیار باالیی روبه رو شده و بخش
خصوصی دچار آسیب جدی شده است.
یونس عالی پور روز دوشنبه در تشریح
دستاوردهای یک ساله گذشته معاونت
هماهنگی امور زائرین استانداری قم ،با اشاره
به پیش شرط های توسعه گردشگری در
قم ،افزود :برای رشد شاخص های اقتصادی
بخش گردشگری قم طرح ایجاد زائرسراهای
جمعی ،مراکز اقامتی و رفاهی مطلوب ،ایجاد
مرکز استقبال از زائران عراقی و بهره گیری

از ظرفیت بقاع متبرک در دستور کار قرار
گرفته است.
وی عنوان کرد :ساالنه قم میزبان  ۲۵میلیون
زائر ایرانی و خارجی بود که سال گذشته
بدلیل شیوع کرونا این استان از میزبانی از
این میزان زائر و گردشگر محروم شد.
معاون استاندار قم گفت :همزمان با شیوع
کرونا ۹۲ ،موکب اربعینی و تعداد بیشماری
از هیات های مذهبی در مسیر مبارزه با کرونا
و کمک های مومنانه ورود پیدا کردند.
عالی پور تاکید کرد :صرفا آمار محدود و
اندکی از کمک های موکب ها و هیات
مذهبی منتشر شده و حجم زیادی از این
کمک ها به طرق دیگر در اختیار افراد

نیازمند قرار گرفته و رسانه ای نشده است.
به گفته وی ،با شیوع کرونا شاهد تغییر
رویکرد در معاونت هماهنگی امور زائرین
استانداری قم بودیم و به همین مناسبت
هیات های مذهبی در ایام ماه محرم و صفر
در فضاهای روباز برگزار شد و نیمه شعبان
امسال نیز با یک وضعیت محدود و مختصر
انجام پذیرفت.
معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم
افزود :پس از جوالن کرونا در قم ،فعالیت
های فرهنگی بصورت کامل تعطیل نشد
بلکه با تغییر رویکرد در اختیار مصوبات ستاد
استانی مبارزه با کرونا قرار گرفته است.
عالی پور ادامــه داد :به دلیل موقعیت

وسایل نقلیه توقیفی در قم
تعیین تکلیف میشوند

مواصالتی استان قم ،نظارت بر مجتمع ها
و نمازخانه های بین راهی در طول سال
گذشته تداوم داشت و متوقف نشد.
وی یادآور شد :در رابطه با رعایت پروتکل
های بهداشتی نظارت های روزانه از حرم
مطهر حضرت معصومه(س) ،مسجد مقدس
جمکران و سایر مراکز فرهنگی در حال انجام
است.

در طرح هادی ۲0هزار جلد سند روستایی صادر شده است

کشور نوسازی شدند.
وی اظهار داشت :یکی از برنامههای بنیاد
مسکن انقالب اسالمی در روستاها دنبال
میشود که و تهیه طرح هادی ازجمله
آن است ،بر اساس طرح هادی پیشبینی
میشود که روستاها درآینده چه نیازهایی
دارند و دوران این طرح به مدت ده سال
است .مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی

استان قم بیان کرد :در استان قم برای همه
روستاهای ۲۰خانوار طرح هادی تهیهشده
و  ۶۰روستا بازنگری طرح شدند ،استان
قم ۲۰۰روستا دارد که برای  ۴۰روستا با
کمتر از  ۲۰خانوار این طرح تهیهشده است.
بلدی عنوان کــرد :پس از طرح هادی
استعالمات انجام و پسازآن اجرای طرح
مدنظر است ،در همه روستاهای ۲۰خانوار

حقیقت امر ما هنوز در
شوک سرقت واکسن
پاکبانان آبادانی و تطهیر
کنندگان ( غساالن)
تهرانی بودیم که ندا
درآمد چه نشسته اید که در والیت خودتان
هم دوستان هنر نمایی به خرج دادنــد و
تعدادی از مسئوالن شهرداری علی آباد کتول
در یک اقدام خداپسندانه مانع از هدر رفت
واکسن هایی شدند که خدا تومان قیمت
دارند و قبل از اینکه واکسن ها از دهن بیفتند،
دوستان واکسن ها را حالل کردند! «باتوجه
به انصراف پاکبانان و عدم تمایل آنان برای
تزریق واکسن کرونا برای اینکه واکسن هدر
نرود ،تصمیم گرفتیم واکسن ها برای افراد
دیگر استفاده شود!» ( به نقل از جراید)
بعد از این ماجرا بود که عده ای تالش کردند
با ماله های دست ساز کوی نعلبندان ،ماجرا را
ماستمالی کنند که دیدند ای دل غافل کار از
کار گذشته است و خبر آن سوی مرزها را هم
در نوردیده است و فقط خواجه حافظ شیرازی
از داستان بی اطالع مانده است!
البته این ماله کشی تنها مختص علی آباد کتول
نبود و مدیران شهری از جمله شهردار آبادان
هم در تالش بودند تا اقدام خود را توجیه کنند
و مدعی شدند «پاکبانان خواهان این بودند که
بنده و امام جمعه شهرستان آبادان که در
مراسم حاضر بودیم قبل از آنها این واکسن
را دریافت کنیم!» البته همه داستان نیست و
شهردار آبادان در ادامه افاضه فرمودند« :برخی
پاکبانان در دریافت واکسن سینوفارم تردید و
استرس داشتند و علت ترس آنان ناشناخته
بودن این واکسن بود ...پاکبانان سراسر کشور
نسبت به تزریق واکسن سینوفارم دچار تردید
و استرس هستند!»
علی ای حال از آنجا که تاکنون فقط ۵۰۰
هزار دوز واکسن وارد مملکت شده و با توجه
به پیشینه ای که از برخی مدیران سراغ داریم
به نظر می رسد این قصه سر دراز دارد! فلذا
به رسم معهود و شیوه مالوف چند پیشنهاد در
خصوص مدیریت واکسیناسیون در کشور ارائه
می گردد علی برکت اهلل:
الف) هر واکسن یک مسئول :از آنجا که به
فرموده شهردار آبادان هنوز عده ای از پاکبانان
در تزریق واکسن دچار تردید هستند ،پیشنهاد
می شود همراه هر کدام از این افراد گروه های
هدف ،یک مسئول هم واکسن بزند! حتی می
توان جهت ایجاد اطمینان خاطر بیشتر طوری
برنامه ریزی کرد که مسئولین ،همراه خانواده
خود حضور پیدا کنند و خانوادگی واکسن
بزنند تا ترس پاکبانان بیشتر بریزد!
ب) استفاده از ادبیات کودکانه :در همین راستا
و به منظور جلوگیری از تبعات ترس ناشی
از واکسناسیون ،پیشنهاد می گردد مسئولین
در تزریق واکسن فرزندان خود از شیوه های
روانی و ادبیات کودکانه نظیر نیش زنبور یا
گاز پروانه استفاده کنند تا ایجاد انگیزه برای
پاکبانان شود! نظیر این جمالت :نیگا کن عمو
 ...نیگا کن  ...االن پروانه می خواد دست پسرمو
نیش بزنه ...یک دو سه تمام  ....هورا  ...هورا ...
براش دست بزنین...
پ) سایر موارد :سایر موارد و شیوه ها را
خودتان پیدا کنید ...بیل که به کمرتان نخورده
است!
رئیس کل دادگستری قم:

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم:

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
قم با بیان اینکه سال گذشته طرح هادی
در ۴۰روستا انجام شد و برای امسال حدود
 ۵۰روستا پیشبینی کرده ایم گفت :طی
۱۶سال گذشته ۲۰هزار جلد سند روستایی
از سوی بنیاد مسکن استان قم صادر شده
است.
به گزارش خبرنگار ما داریوش بلدی در
نشست خبری با اصحاب رسانه که به
مناسبت سالروز افتتاح حساب ۱۰۰به
فرما امام خمینی (ره) برای تامین مسکن
محرومان در سالن جلسات بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان برگزار شــد ،با
بیان اینکه  :تاکنون  ۵۰درصد واحدهای
روستایی قم نوسازی شدند و درمجموع ۱
میلیون و ۸۰۰هزار واحد مسکونی در کل

شماره ۳۹۴۸

 ۳۱فروردین ۱۴۰۰

3

استان این طرح اجرا و بهمرور در حال
انجام است ،متوسط اجرای طرح هادی در
روستاهای قم۶۰درصد است.
وی بیان کرد :طرح نوسازی و بهسازی
واحدهای مسکونی در روستا و شهرهای
کوچک به صــورت رایــگــان با نظارت
مهندسین انجام میشود ،در مراکز بخشها
دفتر فنی مستقرشده و نظاممهندسی وظیفه
نظارت بر ساختمانها را دارد تا رعایت اصول
فنی انجام شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی قم
افزود :تفاهمنامهای با بنیاد مسکن ،سازمان
بهزیستی و کمیته امداد داریم که بر اساس
این طرح مسکن در اختیار خانوادههای
دارای دو فرزند معلول فاقد مسکن قرار
میگیرد.

رئیس کل دادگستری قم از تعیین تکلیف وسایل نقلیه
توقیف شده در پارکینگهای استان خبر داد و گفت :این
طرح حسب دستور ریاست قوه قضاییه در جلسه شورای
قضایی استانها و در راستای ساماندهی پارکینگها و
وسایل نقلیه موتوری اجرا خواهد شد.
به گزارش عصر دوشنبه روابط عمومی دادگستری قم،
حجتاالسالموالمسلمین علی مظفری در این زمینه
افزود :بر این اساس کارگروه ویژهای در سطح استان با
حضور مقامات عالی قضایی و همچنین ادارات ،نهادها و
سازمانهای مرتبط ،این امر مورد بررسی قرار گرفت و
مقرر شد در اسرع وقت وسایل نقلیه موتوری توقیفی در
پارکینگها از بالتکلیفی خارج شوند.
وی تاکید کرد :با توجه به سیاست قضایی اتخاذ شده
مقرر گردید کلیه وسایل نقلیه که با دستور قضایی
توقیف شدهاند بهصورت ویژه توسط دستگاه قضایی
بررسی و تعیین تکلیف شوند و وسایل نقلیه توقیفی
به دلیل تخلفات توسط ناجا و ستاد اجرایی امام
خمینی(ره) بررسی و ضمن بخشودگی بخش عمدهای
از جرائم ،حسب مورد به مالکان تحویل شود.
وی بررسی نحوه اعمال مجازات جایگزین حبس در
حوزه تصادفات را از دیگر محورهای مورد بحث در
این جلسه برشمرد و افزود :با دستورات صادره و با
همکاری تعدادی از دستگاههای اداری استان ،متخلفان
جرائم رانندگی درجه  ۶تا  ۸برای گذراندن دورههای
آموزشی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری معرفی شده و آموزشهای الزم به آنها ارائه
شده است.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه این کارگاهها در
راستای آگاهسازی و توانمندسازی گروههای مخاطب
بهطور مستمر برگزار میشود ،اضافه کرد :فراگیران
با شرکت در این دورهها میآموزند که در مقابله با
گناهان ،ناهنجاریها ،آسیبهای جبرانناپذیر رانندگی
پرخطر و بدون گواهینامه هوشمندانه عمل کرده و بهتر
تصمیمگیریکنند.

سال هفدهم

خبــر

سایت بلجوک قطور به
تکنولوژی باالتر ارتقاء یافت

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه
آذربایجانغربی ،عملیات  SWAPسایت
بلجوک قطور با همکاری معاونت ارتباطات
سیار مخابرات منطقه و اداره مخابرات
شهرستان خوی برگزار شد.
با اتمام عملیات تکنولوژی این سایت به ۳G
انتقال یافت و مشترکین این منطقه میتوانند
از خدمات با کیفیتتر بهرهمند شوند.
علی روح اللهی خبرداد:

تخصیص 147هزار میلیارد ریال
یارانه سوخت در سال  1399در
منطقه آذربایجان شرقی

رشت_سمیه جوان
مسائل و دغدغه های واحدهای تولیدی منطقه
آزاد انزلی در کارگروه رفع موانع تولید بررسی شد.
به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل
سازمان منطقه آزاد انزلی؛ در مسیر اجرای منویات
مقام معظم رهبری در چارچوب شعار سال ۱۴۰۰
کشور که مبتنی برپشتیبانی و مانع زدایی از تولید
برقرار شده”،کارگروه رفع موانع تولید”به ریاست
مهندس سید مهدی نقوی،سرپرست سازمان و
با حضور اعضای هیأت مدیره،معاونین و مدیران
تخصصی سازمان برگزار شد.
در این کارگروه که پیرو بررسی حضوری و
کارشناسی مشکالت و موانع واحدهای تولیدی-
صنعتی منطقه در قالب هفت گروه کاری با حضور
سرپرست،اعضای هیأت مدیره ومدیران سازمان
در اوایل سالجاری ،برگزار شده،مسائل مرتبط با
اجرای قانون مناطق آزاد و برخی ناهماهنگی ها در
امور مرتبط با تسهیل فرایندهای تأمین مواد اولیه
و صدور کاال،مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیر منطقه  8عملیات انتقال گاز:

علی روح اللهی مدیر منطقه آذربایجان شرقی
از تخصیص  ۱۴۷هزار میلیارد ریال یارانه
سوخت در سال  ۱۳۹۹با توزیع فرآورده های
نفتی و گاز مایع در این استان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی
علی روح اللهی مدیر منطقه با اشــاره به
پرداخت یارانه سوخت و سهم آن در سبد
خانوار استان گفت :با توجه به تفاوت قیمت
مصوب داخلی و نرخ فوب خلیج فارس در سال
گذشته ۱۴۷هزار میلیارد ریال یارانه سوخت
در استان تخصیص داده شده است.
علی روح اللهی با بیان اینکه بیشترین مبلغ
یارانه سوخت به فرآورده نفتگاز اختصاص
دارد اظهار داشــت :به دلیل گستردگی
مصرف نفتگاز در بخش حمل و نقل ،صنعت،
کشاورزی وخدمات بیش از  ۶۷هزار میلیارد
ریال در بازه زمانی مذکور به توزیع نفتگاز
اختصاص یافته است.
مدیر منطقه آذربایجان شرقی در ادامه افزود
با توجه به گسترش روز افزون مصرف گاز
طبیعی در خانوارهای شهری و روستایی
تعداد خانوارهای نفت سفید سوز استان به
طور چشمگیری کاهش یافته است و از یک
میلیون خانوار ساکن در استان تنها حدود ۱۷
هزار خانوار نفت سفید سوز هستند لذا حدود
 ۱۷۰۰میلیارد ریال یارانه سوخت در استان به
فرآورده نفت سفید تخصیص داده شده است.
فرمانده انتظامي گلستان دردیداربا فرمانده
تیپ  230ارتش دراستان:

امـروز ،ارتش زینت کشـور است

سردار “سعید دادگر” در دیدار با فرمانده تیپ
 ۲۳۰ارتش در گلستان ،ضمن تبریک روز
ارتش و گرامي داشت یاد و خاطره شهداي
واال مقام این نیروي والیي ،اظهار داشت :به
برکت انقالب و خون شهداء ،ارتش جمهوري
اسالمي یکي از نمادهاي اقتدار و صالبت نظام
در دنیا است.
وي افزود :امروز ،ارتش زینت کشور است و
وجود نیروهاي متعهد ،مقتدر و والیتمدار در
این نیروي ارزشي موجب دلگرمي مردم ،ارتقاء
ضریب امنیتي کشور و البته هراس دشمنان
شده است.
فرمانده انتظامي استان گلستان گفت:
خوشبختانه تعامل بسیار خوبي بین نیروي
انتظامي و ارتش در راستاي هم افرایي و
استفاده از نقاط قوت یکدیگر در سطح کشور
و استان وجود دارد که تبلور آن را مي توان در
امنیت حاکم بر مرزها مشاهده کرد.
سردار دادگر تصریح کرد :ارتشیان جمهوري
اسالمي از ابتداي انقالب تا کنون نشان داده
اند براي دفاع از این آب و خاک تا پاي
جان ایستاده اند که گواه این مطلب شهداي
گرانقدري هستند که در این لباس مقدس
جان خود را فداي مردم و میهن اسالمي
کردند.
اتحاد و همدلي ،رمز موفقیت نیروهاي مسلح
در ادامه این دیدار ،سرهنگ “سهراب اصغر
زاده” اظهار داشت :امروز نیروهاي مسلح
کشور همچون “ید واحد” بوده و تحت زعامت
فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالي) مشغول
انجام وظیفه و خدمت به مردم هستند.
ارشد نظامي آجا در استان هاي گلستان و
مازندران ،افزود :اتحاد و همدلي نیروهاي
مسلح موجب دلگرمي مردم و امنیت کشور
مي شود لذا باید دست در دست یکدیگر
گذاشته و براي این هدف مقدس تالش کنیم.
فرمانده تیپ  ۲۳۰ارتش در گلستان گفت:
کارکنان خدوم نیروي انتظامي شبانه روز براي
دفاع از نظم ،امنیت و آرامش جامعه تالش مي
کنند که این خدمت رساني بي منت ،ستودني
است.

خبــر

گامی دیگر در مسیر اجرای شعار سال ۱۴00

عملیات  SWAPسایت بلجوک قطور انجام شد؛

با ارائه خدمات بهتر در تحقق
شعار سال سهیم باشیم

فیروز خدائي بر استفاده حداکثری از
ظرفیت های قانونی ،ارائه خدمات بهتر و
اجرای روش های متفاوت و رو به بهبود
در راستای پشتیبانی و مانع زدایی در
مسیر تولید تاکید کرد.
فیروز خدائي ،مدیر این منطقه ،در
حاشیه آموزش کارگاهي چالشها و مسائل
پیمانهاي جاري و سرمایه اي ،گفت :الزم
است در اجراي کیفي فعالیتها ،انجام
پروژههاي پیماني و مسائل پیمانهاي
جاري و سرمایه اي نظارت کامل داشته
و در مدیریت پیمانها کوشا باشیم.
خدایي بر رعایت مقررات و دستورالعمل
هاي پیمانها اشاره کرد و افزود :لزوم
پایبندي به مقوله مشتري مداري و رعایت
حقوق آنها با التزام به قوانین و مقررات
بوده و هر گونه حرکت و تصمیم گیري
در خصوص پیمانکاران و مسائل پیمانهاي
جاري و سرمایه اي در چارچوب مفاد
پیمان مي باشد.

برگزاري جلسه شوراي
فرهنگي صنعت آب و برق
گلستان با حضور ائمه جماعت
شرکت توزیع نیروي برق
استان

جلسه شوراي فرهنگي صنعت آب و برق
گلستان با حضور ائمه جماعت شرکت
توزیع نیروي برق استان برگزار گردید.
علي اکبر نصیري در این جلسه طي
سخناني با اشــاره به تاکیدات مکرر
آموزههاي دیني در قرآن و احادیث در
مورد پرهیز از اسراف و اعتدال و میانه
روي در امور گفت :مصرف برق کشور طي
سالهاي اخیر مسیر صعودي داشته است
و اگر با همین روند پیش رویم نیاز است
که در هر بازه ده ساله شبکههاي موجود
دو برابر شود؛ همچنین در سالهاي آینده
بي تردید میزان مصرف ما از میزان تولید
نیروگاه هایمان پیش میافتد و این امر
موجب تداوم خاموشیها در سطح کشور
خواهد شد.
وي با تاکید بر نقش ائمه جمعه به عنوان
مشعلداران هدایت در سطح جامعه
خواستار مساعدت ایشان در راستاي
توسعه و تثبت فرهنگ مدیریت مصرف
بیش از گذشته شد.
نصیري اضافه کرد  :از ائمه جماعات مي
خواهیم که به کمک مجموعه برق بیایند
و با اعالم مدیریت کردن مصرف برق
توسط هم استاني هاي عزیز  ،این دستگاه
خدمات رسان را یاري کنند

در “کارگروه رفع موانع تولید منطقه آزاد انزلی”
اعضای کارگروه بعد از ارائه گزارش در خصوص
مشکالت مشخص و دسته بندی شده ،راهکارهای
برون رفت از برخی مسائل پیش روی واحدهای
تولیدی منطقه را اعالم کرده و به بیان نقطه
نظرات خود در جهت پشتیبانی حداکثری از

نائب رئیس مجلس با اشاره به اینکه
هیچ توجیهی بــرای سیاست صبر
استراتژیک نمانده ،چون دشمن با فرض
اینکه ایران به خاطر سیاست صبر ،هیچ
کاری نخواهد کرد ممکن است دست به
اقدامات تحریکآمیز بیشتری هم بزند،
گفت :راه درست مواجهه با این مسئله
تقویت رویکرد «بازدارندگی فعال» است.

امور مرتبط با برخی نیازمندهای تولید کنندگان
منطقه آزاد انزلی ،برگزاری جلسات کاری کارگروه
با حضور دستگاه های ذی ربط ،انعقاد تفاهمنامه
های جدید و بروزرسانی تفاهمنامه های قبلی و یا
برپایی نشست های تخصصی با نهادهای ذی ربط
در قالب کارگروه در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است هم اکنون منطقه آزاد انزلی دارای
دو شهرک صنعتی و  ۱۴۸واحد تولیدی-صنعتی
در حوزه های مختلف است که در راستای ایفای
نقش موثر در راهبردهای بلند مدت جمهوری
اسالمی ایران در ارتباط با کشورهای عضو اتحادیه
اقتصادی اوراسیا ،عملیات جذب سرمایه گذار و
احداث سومین شهرک صنعتی منطقه از سوی
سازمان در دستور کار قرار دارد تا در کنار تسریع
در تکمیل پروژه ملی اتصال این منطقه به خط
ریل سراسری،زیرساخت های افزایش توان
صادراتی،درآمدزایی و اشتغالزایی مولد در چارچوب
سیاست های اقتصاد مقاومتی با پشتیبانی و مانع
زدایی از فرایندهای تولیدی عملیاتی گردد.

تقدیر استاندار از مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران

استاندار مازندران با ارسال نامه ای به
معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و
حمل و نقل جاده ای کشور از عملکرد
مطلوب و تاثیرگذار و مدیریت ثمربخش
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده
ای این استان در سال گذشته تقدیر و
قدردانی کرد.
به گــزارش روابــط عمومي اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
مازندران  ،احمد حسین زادگان استاندار
مازندران با ارسال نامه ای به داریوش
امانی معاون وزیر و رئیس سازمان
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
از عملکرد مطلوب و تاثیرگذار اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای این

استان و همچنین مدیریت ثمربخش
مهندس عباسعلی نجفی مدیرکل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
در سال گذشته تقدیر و قدردانی کرد.
در بخشي از این نامه ارسالی استاندار
مازندران آمده است  :در سال ماضی
مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده
ای مازندران علیرغم محدودیت ها ،
کمبود اعتبارات و بیماری کرونا توانست
در سایه حمایت مسولین امر و اقدمات
موثر از جمله اجرای عملیات افزایش
و ارتقا ایمنی و حذف نقاط پرحادثه
در جاده های مازندران سالی موفق و
سربلند را سپری نموده که کاهش فوتی
های ناشی از تصادفات در سطح جاده

های استان نمونه بارز این اقدامات می
باشد.
اجرای مطلوب و بهنگام عملیات گسترده
راهداری زمستانی  ،اقدامات گسترده در
خصوص بهسازی و ایمن سازی راه
های اصلی  ،فرعی و روستایی  ،فعالیت
موثر در جهت ارتقاء شبکه حمل و نقل
عمومی و جابجایی کاال و مسافر و برنامه
های تاثیرگذار در خصوص جلوگیری از
شیوع بیماری کرونا در سطح جاده ها و
اماکن مرتبط با حوزه حمل و نقل (پایانه
های بار و مسافر  ،مجتمع های خدماتی
رفاهی) نیز از جمله فعالیت های شاخص
مجموعه مذکور بوده که در سال گذشته
در این استان به اجرا در آمده است.

لهذا ضمن سپاسگزاری از حمایت های
همه جانبه آن سازمان از اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
الزم می دانم از تالش های بي وقفه ،
اهتمام مجدانه همکاران و مدیریت
ثمربخش جناب آقای مهندس عباسعلی
نجفی مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان تقدیر و تشکر نمایم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز آغاجاری:

افزایش  ۷0میلیون فوت مکعبی تزریق روزانه گاز به میدان کرنج
خوزستان :با تعمیر ،نصب وراه
انــدازی توربین سوالر مارس ۹۰
در ایستگاه تزریق گاز CS ۶۰۰
کرنج ،تزریق گاز به میدان کرنج ۷۰
میلیون فوت مکعب در روز افزایش
یافت.مدیرعامل شرکت بهره برداری
نفت وگاز آغاجاری با بیان این خبر
اظهار داشت :با توجه به کارکرد
باالی این توربین،کارشناسان اداره
نگهداری و تعمیرات این شرکت
با نظارت و هماهنگی کارشناسان
خدمات مهندسی تعمیرات ستاد
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
پیشنهاد تست و راه اندازی توربین
مذکور را منوط به انجام اقدامات
بازرسی و تست های مرتبط بر روی

توربین اعالم نمودند .مهندس پژمان
قضائی پور افزود :پس از انجام این
مــوارد که شامل بورسکوپ چک
تیغه ها ،بررسی مسیرها و مجاری

هوا و روغن ،بررسی تیغههای راهنما
و وضعیت روان بودن روتور مولد
گاز داغ ،بورسکوپ چک هوزینگ
بیرینگ های شماره  ۲و  ۳و بررسی

کلیه قطعات و پراب های لرزش و
دما بود ،توربین مورد نظر نصب و با
موفقیت در مدار قرار گرفت.
وی گفت :نتیجه این اقدام ،تزریق
روزانه  ۷۰میلیون فوت مکعب گاز
به میدان کرنج بود که بیش از ۱۲۰
میلیارد ریال صرفه جوئی مستقیم
نیز در بر داشته است.
شایان ذکر است تعمیر توربین
سوالر مارس  ۹۰ایستگاه تزریق
گاز کرنج ،پیشتر به یک شرکت
خارجی محول شد اما به دلیل
اعمال تحریم های ظالمانه ،روند
تعمیرات آن متوقف و به شرکت
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
عودت گردید.

باهدف برقراری امنیت غذایی کشور انجام
پذیرفت:

حمل  4۵هزار تن کاالی
اساسی از خوزستان به نقاط
مختلف کشور

خوزستان :مدیر کل غله و خدمات بازرگانی
خوزستان از حمل  ۴۵هزار تن کاالی اساسی
از استان به دیگر نقاط کشور خبر داد.
امید جهان نژادیان مدیرکل غله و خدمات
بازرگانی خوزستان ضمن تبریک به مناسبت
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با بیان اینکه
رکوردی دیگر در ارائه خدمات به هموطنان
در خوزستان به ثبت رسید ،گفت :در  ۳روز
گذشته بیش از  ۴۵هزار تن کاالی اساسی از
طریق بندر امام خمینی (ره) به نقاط مختلف
کشور حمل و توزیع شده است.
او افزود :همزمان با آغاز فصل برداشت و خرید
تضمینی محصوالت کشاورزی در خوزستان
توانستیم در عرصهای دیگر به نحو شایستهای
به سایر مردم کشور خدمت نماییم.
جهان نژادیان با اشاره به رسالت شرکت مادر
تخصصی بازرگانی دولتی ایران در تامین
و توزیع گندم ،روغن خام ،شکر خام و برنج
در کشور اظهار داشت :خوزستان به دلیل
بهره مندی از موقعیت جغرافیایی شرایط
بسیار مناسبی برای ورود و توزیع کاال میان
سایراستانهای کشور دارا است که همین
موضوع باعث شد که مقصد بسیاری از
کاالهای اساسی جهت ورود به کشور و توزیع
میان سایر استانها قرار گیرد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان
تصریح کرد :در طول  ۷۲ساعت گذشته بیش
از  ۳۳هزار تن گندم ۱۰ ،هزار تن روغن خام و
بیش از  ۱هزار تن شکر و برنج از طریق ناوگان
جادهای و ریلی به اقصی نقاط ایران حمل و
توزیع شده است که این عملیات در نوع خود
بی سابقه بوده و ما این موفیقت را مرهون
تالش و جدیت جهت ایجاد امنیت غذایی
مردم از سوی همکاران ما در شرکت بازرگانی
دولتی ایران ،اداره کل گمرک ،اداره کل بنادر
و دریانوردی استان ،شرکتهای حمل و نقل و
پرسنل خدوم این اداره کل میباشیم.
این مقام مسئول با اشاره به وضعیت ورود
کاالی اساسی در کشور افزود :برای تامین
ذخایر کاالهای اساسی هیچگونه مشکلی
نداریم و انبارها و سیلوهای ذخیره سازی در
شرایط مطلوبی قرار گرفته اند و در تالش
هستیم تا با برنامه ریزیهای مستمر و
همچنین کار شبانه روزی ،خدمات شایسته و
بایستهای به هموطنان ارائه دهیم.

آموزش نظارت بر اجرای شبکه
های فوالدی گاز در صنایع

اوقاف شهرستان اصفهان ۴۳میلیارد ریال کمک معیشتی میان
نیازمندان توزیع کرد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه
شهرستان اصفهان گفت  :در سال
گذشته ۱۳هزار و۴۰۰سبد معیشتی
به ارزش ۴۰میلیارد و ۲۰۰میلیون
ریال و ۶۳۰۰پرس غذای گرم به
ارزش ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال
از محل نیات واقفان خیر اندیش
،محل فرهنگی مراکز افق و خیرین
این شهرستان میان نیازمندان و
آسیب دیدگان از کرونا توزیع شد
به گزارش امور فرهنگی اداره اوقاف
و امور خیریه شهرستان اصفهان
حجت االسالم و المسلمین روح
اهلل بیدرام در ادامه افزود:همچنین
در این مدت ۴۸۰بسته به ارزش
۶۸میلیون ریال نیز از محل اجرای
نیات واقفان خیر اندیش شهرستان
اصفهان برای توزیع بسته های مهر

قاضیزاده هاشمی:

صبر استراتژیک در
برابر دشمن دیگر
توجیهی ندارد

سرمایه گذاران منطقه با تکیه بر ظرفیت های
قانونی موجود پرداختند.
بنابراین گزارش در این نشست مقرر شد برخی از
مسائل با کمک دبیرخانه شورایعالی و ارگان های
ملی پیگیری و رفع شده و به منظور رفع سریع تر
برخی ناهماهنگی ها در اجرای قانون و تسهیل

شماره ۳۹۴۸

 ۳۱فروردین ۱۴۰۰

4

تحصیلی هزینه شد.
حجت االسالم بیدرام خاطر نشان
کرد  :کمک در زمینه بسته های
معیشتی از اول فروردین ۱۳۹۹
تا اول فروردین  ۱۴۰۰انجام شده
است و این کمک ها همچنان نیز
ادامه دارد.
وی در ادامــه با اشــاره به تبعات
شیوع بیماری کرونا و به دنبال
آن ،آسیبهایی که به برخی از
اقشار ضعیف مردم در این بحبوحه
وارد شده است ،گفت :با توجه به
فرمایش رهبر انقالب مبنی بر کمک
و مواسات مومنانه ،این امر به عنوان
یک رویکرد در سازمان اوقاف و به
تبع آن در اداره اوقاف و امور خیریه
شهرستان مد نظر قرار گرفته است.
رئیس اداره اوقــاف و امورخیریه

شهرستان اصفهان  ،با اشاره به ماه
مبارک رمضان از برگزاری ضیافت
الهی همچون سالهای گذشته گفت
 :امسال با توجه به شرایط موجود و
تاکیدات رهبر معظم انقالب با تغییر
آن به نام رزمایش ضیافت همدلی
به دنبال آن هستیم تا بستههای
معیشتی برای نیازمندان را تدارک
دیده و در اختیار آنها قرار دهیم.
این مقام مسئول در ادامه گفت
:سال گذشته ۱۳وقــف جدید در
شهرستان اصفهان ثبت شد که با
نیت های مختلف همچون روضه
خوانی ،ساخت مسجد و حسینیه ،
خیرات و مبرات و مهم ترین نیت که
در سال ۱۳۹۹به ثبت رسید وقف
دو باب منزل مسکونی توسط واقف
خیر اندیش اصفهانی برای اجرای

مدیر شبکه دیتای مخابرات منطقه آذربایجان غربی خبرداد:

منویات مقام معظم رهبری بود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه
شهرستان اصفهان با اشــاره به
اهمیت وقف به عنوان خیر ماندگار
،اظهار کرد  :نیاز است رسانه ها
خیران را به وقف با نیت های متنوع
تشویق کنند زیرا در برخی از زمینه
ها مانند بهداشت و درمان ،ازدواج
جوانان ،قرآن و معارف اهل بیت
در این شهرستان احساس نیاز می
شود.

توسعه پهنای باند چند مرکز مهم مخابراتی در شهرستان های ارومیه ،تکاب و شوط
مدیر شبکه دیتای مخابرات منطقه
آذربایجان غربی گفت :افزایش پهنای باند
یک مرکز مخابراتی در ارومیه ،یک مرکز در
شوط و یک مرکز دیگر در تکاب با توجه به
نیازهای مشترکین انجام شد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه
آذربایجان غربی ،رضا خداداد مدیر شبکه
دیتای مخابرات منطقه آذربایجان غربی
از توسعه پهنای باند در چند مرکز مهم
مخابراتی در استان خبرداد.
خداداد افزود :توسعه مراکز سرو ارومیه،

مرکز شوط و مراکز حسن آباد و احمد آباد
در شهرستان تکاب با تالش کارکنان بخش
دیتا ،انتقال و فیبرنوری در فروردین ماه در
دستور کار قرار گرفت و پهنای باند این مراکز
ارتقاء یافت.
وی افزود :ارتقاء  uplinkمر کز شوط از
 ۱Gبه  ،۱G*۲ارتقاء مرکز UPlink
سرو از( )۱۰۰Mبه  ،۱Gارتقاء مرکز
 Uplinkحسن آباد از ( )۱۰۰Mبه ۱G
و عملیات ارتقاء مرکز  Uplinkاحمدآباد از
( )۱۰۰Mبه  ۱Gجزئیات فنی این عملیات

هها هستند.
خداداد خاطرنشان کرد :بر اساس برنامه
ریزی های انجام شده ،در جریان این عملیات
ها هیچ قطعی و اختاللی در سرویس ها
مشاهده نشد.
مدیر شبکه دیتای مخابرات منطقه آذربایجان
غربی ادامه داد :این افزایش پهناد باند بر
اساس نیازهای مراکز انجام شده و برای سال
پیش رو کافی به نظر میرسد ،اما با پایش
مکرر شبکه ،در صورت نیاز پهنای باند این
مراکز و دیگر مراکز نیز افزایش خواهد یافت.

در راستای واگذاری نظارت بر اجرای سیستم لوله
کشی داخلی تمامی مشترکین عمده صنعتی،
کشاورزی و دام و طیور و ..به سازمان نظام مهندسی،
دوره های آموزشی تخصصی ویژه ناظرین این حوزه
به صورت مجازی آغاز شد.به گزارش روابط عمومی
شرکت گاز استان اصفهان ،مدیر عامل این شرکت،
با اشاره به اهمیت موضوع نظارت بر اجرای سیستم
لوله کشی داخلی واحدهای صنعتی ،تصریح کرد :دوره
های آموزشی مورد نیاز ،به صورت مرحله ای و در
جهت حفظ پروتکل های بهداشتی در شرایط بیماری
کرونا ،به صورت مجازی برگزار می گردد.سید مصطفی
علوی،با بیان اینکه نیروهای حاضر در این دوره ها از
دانش و تجربه خوبی برخوردار هستند ،افزود :این دوره
ها به منظور بازآموزی و به روز کردن اطالعات ناظرین
گاز و نیز معرفی ناظرین برتر ،با هماهنگی و توافق دو
مجموعه شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی ساختمان
اصفهان ،در حال برگزاری است.مدیرعامل شرکت گاز
استان اصفهان ،گفت :شناخت لوله و اتصاالت گاز،
عایق کار مناسب ،جوش و استانداردهای آن ،رعایت
مشخصات حفاری و دفن صحیح لوله ،حفاظت کاتدی
و ...از مهمترین سرفصل های مورد آموزش در این دوره
ها است که تا نیمه اردیبهشت ماه سالجاری تدریس
خواهد شد.همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی
و ساختمان استان اصفهان ،نیز با تشکر از زحمات
ارزشمند مدیرعامل و سایر مسووالن شرکت گاز استان
اصفهان ،با اشاره به اهمیت توجه به حفظ جان و ایمنی
شهروندان ،گفت :خوشبختانه در این خصوص اقدامات
خوبی در حوزه نظارت گاز و هماهنگی فی مابین انجام
گرفته و همکاران نظام مهندسی آماده هستند تا با
شرکت در این دوره هادانش خود را افزایش داده و
رسالت مهندسی خود را در عمل به بهترین وجه به
انجام برسانند.

سال هفدهم

تـرجمـه

(نویسنده ایمی مورین)
این کتاب را وقتی به تحریر
درآوردم که در بدترین نقطه
زندگی بــودم .در ابتدا به
صورت مقاله ای آنالین آن
را در اینترنت به اشتراک
گذاشتم و امیدم این بود که
با خواندنش حتی حال یک
نفر را بهتر کنم .اصال باورم
نمیشد که توسط  ۵۰میلیون نفر خوانده شود و به
سرعت در فضای مجازی پخش شود.
به این فکر افتادم که مقاله ام را تبدیل به کتاب کنم
که در مدت کوتاهی پس از انتشارش تبدیل به پر
فروش ترین کتاب سال شد و به  ۳۰زبان ترجمه و
منتشر شد.
افــرادی که دارای قدرت ذهنی هستند ،عادات
سالمی دارند .احساسات  ،افکار و رفتارهای خود
را به روش هایی مدیریت می کنند که آنها را به
موفقیت در زندگی برساند .اگر شما هم این  ۱۳کار
را انجام ندهید به قدرت ذهنی باالیی دست پیدا
خواهید کرد:
مدت زیادی در حس پشیمانی و تاسف ،گیر نمیکنند
به جای اینکه مدام متاسف باشند که چرا فالنی با
من این رفتار را داشت ،چرا فالنی به من این حرف
را زد ...،مسئولیت نقش خود را در زندگی به عهده
می گیرند و این را میدانند که زندگی همیشه خوب
و عادالنه نیست .
قدرت خود را از دست نمیدهند
به دیگران اجازه و قدرت نمی دهند که آنها را کنترل
کنند " .رئیس من باعث می شود احساس بدی
کنم"  ،چنین جمله ای را از آنها نمی شنوید زیرا
خودشان کنترل احساسات خود را در دست دارند
هیچ عامل خارجی روی آنها تاثیر ندارد.
از تغییر اجتناب نمی کنند
به جای مقاومت در مقابل کوچک ترین تغییر ،با
ذهنیت مثبت به استقبال تغییرات می روند زیرا به
توانایی های در انطباق با شرایط جدید ایمان دارند.
برای آنچیزهایی که قابل تغییر نیست ،وقت و انرژی
هدر نمی دهند
مثال این افراد از ترافیک شکایت نمی کند چون
میدانند که نباید بخاطر چیزهایی که در کنترل شان
نیست عصبی شوند .درعوض تمرکز خود را روی
مسائلی معطوف میکنند که می توانند کنترل کنند.
آنها می دانند که بعضی اوقات  ،تنها چیزی را که می
شود کنترل کرد ،نگرش خودشان است و این کار
را با قدرت تمام انجام میدهند تا مسئوالنه زندگی
کرده باشند.
به دنبال خوشنود کردن همه نیستند
به این مسئله واقف اند که راضی و خوشنود
نگهداشتن تمام آدمها وظیفه انها نیست ،در صورت
نیاز از نه گفتن هراسی ندارند .انها در تالشند که
برای دیگران موثر باشند ولی اگرکسی از کمک
هایشان استفاده نکرد مغموم نمی شوند.
اهل ریسک های حساب شده هستند
اما اهل خطرات بی پروا یا احمقانه ای نیستند  ،قبل
از تصمیم گیری ها  ،وقت خود را صرف تجزیه-
تحلیل و بررسی معایب و مزایای آن کار می کنند
و قبل از اقدام  ،کام ً
ال از مشکالت احتمالی آگاه
هستند.
گذشته ها گذشته
عادت به ماندن در گذشته و شمردن ایکاش ها
ندارند .آنها گذشته خود را هر چه که بوده  ،تلخ یا
شیرین می پذیرند ،درس میگیرند و رهایش میکنند.
آنها میدانند موهبتی که در اختیار انسان است لحظه
های حال هستند
اشتباه ها تکرار نمی شوند
خود را به عنوان مسئول اشتباهاتشان می دانند و
از آنهاعبرت میگیرند در نتیجه  ،مرتباً یک اشتباه
را تکرار نمی کنند .با نگاهی به تجربیات گذشته به
سمت آینده حرکت می کنند و تصمیمات بهتری
می گیرند.
از دیدن موفقیت دیگران خشمگین و بر افروخته
نمی شوند
آنان که ذهنی توانا دارند به پییشرفت دوستان
حسادت نمی کنند ،موفقیت دوستان خود را جشن
گرفته و از آنان تجلیل میکنند .به این اصل واقفند
که موفقیت فقط با تالش ممکن است  .نابرده رنج
گنج میسر نمی شود به نظر می رسد این روزها ما
قدر و منزلت کار و تالش را فراموش کرده ایم و
انتظارات ما از آنچه که برای ایجاد موفقیت الزم
است نه تنها کم شده بلکه بیش تر فراموش شده
اند؛ مواردی مثل سخت کوشی ،بردباری و پایداری.
زود دست نمی کشند .شکست را دلیلی برای
تسلیم شدن نمی دانند .درعوض  ،آنها از شکست
به عنوان فرصتی برای رشد و پیشرفت استفاده
می کنند .شکست مادرهمه موفقیت هاست .از آنها
درس میگیرند و دوباره شروع میکنند؛ بزرگتر ،بهتر،
قوی تر و تا حصول نتیجه ی مطلوب به تالش ادامه
میدهند چون به موفق شدن ایمان دارند.
تنها ماندن باعث ترس شان نمی شود
تنها بودن عذاب آور نیست از اینکه در سکوت با
افکار خود تنها باشند هراس ندارند .بهترین زمان
ها برای خلق موقعیت های جدید زمانی است که
در تنهایی بسر می برند هرچند از اینکه در جمع
باشند لذت می برند ولی به دیگران وابسته نیستند
درعوض می توانند به تنهایی هم از لحظات زندگی
شان لذت ببرند.
از دنیا و مردم دنیا طلبکار نیستند
آنها با این ذهنیت متولد نشده اند که دیگران باید
به آنها سرویس بدهد یا اینکه دنیا باید بهترین ها
را تقدیم شان کند .درعوض  ،بر اساس شایستگی
های خود به دنبال فرصت ها و امکانات رشد شان
می روند.
انتظار نتایج فوری را ندارند
آنها مهارت و زمان خود را به بهترین شکل ممکن
به کار می گیرند ،انتظار کسب نتایج آنی با همان
سرعتی که یک فست فود حاضر می شود برایشان
یک فکر کوکانه و خام است به این حقیقت واقفند
که تغییر واقعی به زمان نیاز دارد.

به یاد ویاری حضرت عشق

دالیل نگرانی غرب از قرارداد ایران و چین
معصومه نظری
ایران و چین بهعنوان دو قدرت مهم منطقهای و دو بازیگر
اثرگذار جهانی روابط خود را در تمامی سطوح و موضوعات
بهگونههای دوجانبه و چندجانبه (نهادی) تعریف کردهاند.
عبدالمحمد کاشیان عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان گفت:
قرن  ۲۱در حالی آغاز شده است که جهان در آستانه تحوالت
عظیمی قرار گرفته است ،تحوالتی که مبدأ آن اقتصاد
کشورهای دنیا است ،اما جغرافیای سیاسی و قدرت کشورهای
مختلف را تحت تأثیر خود قرار داده است .در حالی که آمریکا
بعد از جنگ جهانی دوم و در سالهای منتهی به قرن ،۲۰
به قدرت بالمنازع جهان تبدیل شد ،تحوالت سالهای
آغازین قرن  ۲۱نشان از تغییرات مهمی دارد .بدون تردید
شگرفترین تحولی که قرن جدید را متفاوت از گذشته کرده
است ،ظهور چین بهعنوان یک ابرقدرت اقتصادی جدید است.
جریانات زمان حاضر نشان میدهد که توسعه چین صرفاً
در بعد اقتصادی خالصه نشده است ،بلکه همزمان چینیها
توانستهاند دایره نفوذ سیاسی ،نظامی و اقتصادی خود را به
اقصی نقاط جهان گسترش دهند و خود را به یک بازیگر مهم
در عرصه اقتصادی ،سیاسی و نظامی تبدیل سازند .علیرغم
فرازوفرودهای زیادی که در مسیر توسعه چین بهوجود آمد،
مسیر رشد و توسعه اقتصادی چین هنوز نیز پابرجاست و
استمرار این روند ،بر نفوذ همهجانبه چینیها خواهد افزود.
روند رشد چین بهقدری خیرهکننده بود که کمتر از  ۴۰سال
بعد از اجرای سیاستهای اصالحات و درهای باز ،اقتصاد
گمنام چین به برترین اقتصاد دنیا تبدیل شد و این کشور
توانست قدرت برتر اقتصادی دنیا از لحاظ تولید ناخالص
داخلی ( )PPPشود .این جریانات که همزمان با شکلگیری
انقالب اسالمی در ایران بود ،زمینهساز تحوالت عظیمی در
توسعه روابط تجاری ایران و چین گردید.
از جمله رخدادهای مهم این دوران ،گسترش ارتباطات چین
با ایران است؛ بهگونهای که در زمان حاضر چین بزرگترین
شریک تجاری ایران محسوب میشود .ایران و چین بهعنوان
دو قدرت مهم منطقهای و دو بازیگر اثرگذار جهانی روابط
خود را در تمامی سطوح موضوعات و بهگونههای دوجانبه و
چندجانبه (نهادی) تعریف کردهاند ،بهعبارت دیگر روابط ایران
و چین از نوع روابط فراگیر و جامع در سطح بینالمللی است
زیرا که همواره متضمن منافع دو طرف بوده است.
از طرفی جنگ تجاری آمریکا و چین فرصت بسیارمناسبی
را برای جمهوری اسالمی ایران فراهم آورده است تا با
توسعه مناسبات تجاری با چین ،بخشی از فشارهای ناشی
از تحریمهای آمریکا را خنثی نماید .همزمان افول قدرت
اقتصادی آمریکا و صعود قدرت اقتصادی چین نیز بر اهمیت
این موضوع افزوده است.
در حالی که تا سال  ۲۰۱۶آمریکا باالترین سهم از تولید
ناخالص[ ]۱جهان را به خود اختصاص داده بود ،از سال
 ۲۰۱۶به بعد ،این جایگاه در اختیار چین قرار گرفته است
و چینیها با اختالفی قابل توجه و سرعتی باال ،به قدرت
بالمنازع اقتصادی دنیا تبدیل شدهاند ،این در حالی است که
سهم ۲۱درصدی آمریکا از تولید ناخالص جهان در سالهای
گذشته ،به مرز  ۱۵درصد رسیده است و چین که در سالهای
پیشین کمتر از  ۴درصد از تولید ناخالص جهان را به خود
اختصاص داده بود ،در سال  ۲۰۱۹به مرز  ۱۸درصد رسیده
است که  ۲الی  ۳درصد باالتر از آمریکا قرار گرفته است.
استمرار این روند سبب خواهد شد که آمریکا و همپیمانانش
با چالشهای جدی موازنه قدرت مواجه شوند ،کما اینکه آغاز
جنگ تجاری آمریکا و چین از این منظر قابل تحلیل است.
از سوی دیگر بررسی روند صادرات کاال و خدمات چین و
آمریکا به کشورهای مختلف دنیا نشان از آن دارد که چینیها
از سال  ۲۰۱۲گوی سبقت را از آمریکاییها ربودهاند و برای
سالیانی متمادی است که چینیها بیشترین صادرات را به
کشورهای دنیا به خود اختصاص دادهاند .از آنجا که توسعه
صادرات یکی از مؤلفههای قدرت نرم نیز محسوب میشود،
این روندها نشان از آن دارد که چینیها سیطره و تسلط خود
بر کشورهای مختلف دنیا را زیاد کردهاند.
مسئله دیگری که حائز اهمیت است ،رابطه تجاری چین و
آمریکاست .بدون تردید تراز تجاری مثبت برای یک کشور

نسبت به دیگری یک فاکتور مهم و مثبت تلقی میشود و
برای کشوری که تراز تجاری منفی دارد ،یک فاکتور منفی.
از سال  ۱۹۸۶تراز تجاری چینیها مثبت و تراز تجاری
آمریکاییها نسبت به چین منفی بوده است ،هرچند این عدد
بسیار کوچک بوده است ،این در حالی است که در سالهای
بعدی به بیش از  ۴۰۰میلیارد دالر نیز رسیده است که عددی
بسیار بیشتر و یا نزدیک به تولید ناخالص ملی بسیاری از
کشورهای دنیاست.
استمرار این روندها داللت بر آن دارد که چین نهتنها در
سالهای آینده بلکه سالهای اخیر به قدرت بالمنازع اقتصادی
دنیا تبدیل شده است و این مسئله برای آمریکاییها خوشایند
نیست .اقتصاد چین توانسته است با تصاحب سهمی باالتر از
تولید ناخالص اقتصادی دنیا ،همراه با افزایش سطح صادرات
خود به کشورهای مختلف و پشتسر گذاشتن آمریکا و نیز
ایجاد کسری تجاری شدید برای اقتصاد آمریکا تأثیر زیادی
بر کاهش قدرت اقتصادی آمریکا داشته باشد ،از این منظر
جنگ تجاری آمریکا و چین قابل توجیه و تفسیر بوده است.
هرچند راهبرد توسعه مناسبات تجاری با چین در وهله
اول بدیهی بهنظر میرسد ،اما گستره عظیم تجارت آمریکا
و چین همراه با تمایل این دوکشور به توسعه قدرت نرم
خود در منطقه غرب آسیا ،پیچیدگی زیادی به مسئله
داده است .بهطور خالصه راهبرد مطلوب برای ایران توسعه
راهبردی روابط تجاری با چین با هدف امتیازگیری از طرف
غربی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی کشور و دور زدن
تحریمهاست و به همین صورت راهبرد مطلوب برای طرف
چینی نیز توسعه راهبردی روابط تجاری با ایران با هدف
امتیازگیری از طرف غربی و نیز گسترش قدرت نرم خود
در منطقه غرب آسیا است .چنانچه یکی از طرفین استراتژی
قطع همکاری بهمنظور جلب رضایت طرف غربی را داشته
باشند ،طرف مقابل نیز چنین استراتژیای را انتخاب میکند
و شرایط جدید بهگونهای رقم خواهد خورد که منافع هر دو
کشور در آن بسیار پایین خواهد بود ،لذا حساسیت در حفظ
این روابط یک امر جدی است .در پایان پیشنهاد میشود
بهمنظور افزایش تابآوری اقتصاد و مقاومسازی آن ،جمهوری
اسالمی ایران میبایست ضمن توسعه روابط تجاری با چین،
به تنوعبخشی در روشهای مقابله با تحریم و توسعه ارتباطات
با کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای منطقه روی آورد تا
در شرایط اضطراری سبد متنوعی از امکانات برای مراودات
تجاری خود داشته باشد.سند راهبردی همکاری ایران و چین
هشداری مهم به آمریکا استرئیس مجلس شورای اسالمی در
خصوص سند راهبردی همکاری ایران و چین نیز گفت :ما از
این اقدام استقبال میکنیم ،امضای این سند اگر به معنای
اعالم باور به این امر باشد که جهان در غرب خالصه نمیشود
و قرن آینده قرن آسیا است ،یک گام راهبردی محسوب
میشود.قالیباف اظهار داشت :امضای این سند ،هشدار مهمی
به آمریکا است که بفهمد مناسبات بینالمللی به سرعت به
ضرر آمریکا در حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی
نیست که بتواند الگو ،برنامه یا توافقی را به طور یکجانبه به
کشورهای مستقل تحمیل کند.
وی با بیان اینکه این سند میتوانست بسیار زودتر امضاء شود،
گفت :ما عقیده داریم زمان مهمی که باید برای شکل دادن

به همکاریهای واقعی اقتصادی و سیاسی و همچنین مقابله
مؤثر با فشارهای ظالمانه آمریکا میشد ،از دست رفته است.
با این حال باید فرصت را مغتنم شمرد و اوالً این سند را با
حفظ منافع ملی ،تبدیل به پروژهها ،برنامهها و همکاریهای
واقعی اقتصادی و سیاسی کرد .ثانیاً مدل ارتقاء روابط به سطح
راهبردی باید با کشورهای دیگر به ویژه همسایگان نیز طراحی
و اجرا شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :با وجود اهمیت
سند راهبردی فعلی ،باید توجه شود که این سند به ترسیم
یک نقشه راه کلی در روابط ایران و چین بسنده کرده است.
قالیباف با بیان اینکه هدفهای کلی ،در این موضوع به تنهایی
کفایت نمیکند ،اظهار داشت :باید اراده و برنامههای الزم برای
تبدیل آن به همکاریهای ملموس اقتصادی شکل گیرد.
مجلس نظارت خواهد کرد تا هنگامی که برای اجرایی شدن
این سند ،موافقتنامههای همکاری بین دو کشور در دستور
کار دولت قرار گیرد ،عالوه بر این ،به وظیفه خود مبنی بر
رسیدگی دقیق به لوایح دولت در این زمینه و تصویب آنها
مطابق منافع ملی عمل خواهیم کرد و مردم را نیز در جریان
همه قراردادها قرار میدهیم.یک مدرس دانشگاه معتقد است
دلیل نگرانی آمریکا از امضای سند همکاری جامع ایران و
چین این است که دو دشمن اصلی واشنگتن یکی در سطح
جهانی و دیگری در سطح منطقهای وارد همکاری نزدیکی
بویژه در عرصه اقتصادی میشوند.روحاألمین سعیدی استاد
روابط بینالملل در خصوص نگرانی امریکا از قرارداد چین و
ایران اظهار داشت :دلیل نگرانی آمریکا کامال موجه و قابل
پذیرش است و می شود به آنها حق داد که نگران شوند
چرا که هم ایران و هم چین دشمنان ایاالت متحده هستند
منتها در دو سطح متفاوت؛ چین رقیب و دشمن اصلی ایاالت
متحده در سطح جهانی است تقریبا همه دانشمندان روابط
بین الملل اتفاق نظر دارند که در وضعیت حال و همچنین
در دهههای آینده تنها رقیبی که می تواند منافع آمریکا را
به مخاطره بیاندازد و برای جایگاه بین المللی ایاالت متحده
چالش ایجاد کند چین است.
وی گفت :مدتهاست که چین این ظهور خودش را آغاز
کرده ،اگرچه در حال حاضر در عرصه اقتصادی است اما همه
معتقد هستند اگر وضعیت اینگونه پیش برود چین ممکن
است دهههای آینده این هماوردی اقتصادی را در عرصه
نظامی نیز وارد کند .بنابرین شما دیدید که آقای بایدن هم
که آمد در سند جدید امنیت ملی آمریکا بالفاصله چین را به
عنوان رقیب و یا دشمن اصلی آمریکا معرفی کرد و سیاست
آمریکا از زمان آقای اوباما در قالب «چرخش به شرق»
مصروف بر مهار چین است .بنابرین رقیب جدی آمریکا االن
در سطح جهانی چین است و آمریکا به شدت نگران تحرکات
چین در مناطق مختلف جهان است و در قسمتهای مختلف
با چین هماوردی می کند به همین خاطر هر گونه تحرک
جدی که چین نشان میدهد آمریکا نگران می شود .شما در
دوران ترامپ دیدید که تالش زیادی برای مهار چین شد و
دروه بایدن نیز همین اتفاق در حال رخ دادن است.
این مدرس دانشگاه در ادامه افزود :طبیعتا نیازی به گفتن
نیست که در سطح منطقه غرب آسیا رقیب یا دشمن شماره
یک آمریکا ،جمهوری اسالمی ایران است .ایران رقیب و یا

شماره آگهی 140003930011000023 :تاریخ آگهی 1400/01/28 :شماره پرونده139904030011002161 :
آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)
آگهی مزایده ششدانگ پالک ثبتی  ۲۷۱/۱۴۷۶/۴۲۱۷اصلی( چهارهزار و دویست و هفده فرعی از
یک هزار و چهارصد و هفتاد و شش فرعی از دویست و هفتاد و یک اصلی) بخش پنج قم موضوع
پرونده کالسه ۱۳۹۹۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۱۶۱
بموجب پرونده اجرائی کالسه  ۹۹۰۲۳۳۰له :بانک اقتصاد نوین ،علیه :آقای سید مهدی نصرالهی
(وام گیرنده) و سید محمد نصرالهی (راهن) مستند سند رهنی شماره  ۸۱۴۱۴تنظیمی دفتر
اسناد رسمی شماره  ۲۱قم ششدانگ پالک ثبتی  ۲۷۱/۱۴۷۶/۴۲۱۷اصلی( چهارهزار و دویست
و هفده فرعی از یک هزار و چهارصد و هفتاد و شش فرعی از دویست و هفتاد و یک اصلی)
بخش پنج قم واقع در قم ،شهرک قدس خیابان شهید آوینی جنوبی کوچه  ۲ساختمان پارس
طبقه  ۵واحد  ۱۰کد پستی  ۳۷۱۶۱۷۴۸۹۸متعلق به آقای سید محمد نصرالهی از طریق
مزایده بفروش میرسد:
حدود و مشخصات پالک ثبتی به شماره  ۴۲۱۷فرعی از  ۲۷۱اصلی مفروز و مجزا شده از ۱۴۷۶
فرعی از اصلی مذکور قطعه  ۱۰واقع در بخش  ۵ناحیه حوزه ثبت ملک اداره یک قم استان قم به
مساحت  ۱۱۸مترمربع ،قطعه  ۱۰تفکیکی طبقه .۵
به حدود :شماال :در دو قسمت اول دیواریست  ۱/۳۰متر به فضای معبر  ۱۰متری دوم دیواریست
 ۷/۲۰متر درز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء آن پالک  ۴۱۷۲فرعی قرار دارد.
شرقا :در  ۶قسمت که قسمت سوم و پنجم آن شمالی است اول دیواریست  ۲/۸۵متر به راه پله
دوم دیواریست به طول  ۱/۶۰متر به آسانسور سوم دیواریست  ۲۰سانتیمتر به آسانسور چهارم
درب و دیواریست  ۱/۲۰به راه پله پنجم دیواریست  ۱/۲۵متر به راه پله ششم دیواریست مشترک
 ۷/۶۰متر به آپارتمان قطعه ۱۱
جنوبا :دیوار و پنجرهایست به طول  ۵/۹۵متر به فضای معبر  ۱۰متری
غربا :در دو قسمت اول دیوار و پنجره است قوس بیرونی  ۶/۲۹متر به فضای تقاطع معبر  ۱۰متری
دوم دیوار و پنجره است  ۸/۸۵متر به فضای معبر  ۱۰متری.
کف با سقف طبقه  ۴اشتراکی است و سقف با کف طبقه  ۶اشتراکی است.
مشخصات منضمات ملک :پارکینگ به مساحت  ۱۲/۵به حدود اربعه :شماال :خط فرضی به
محوطه مشاعی است بطول ( )۵/۰۰پنج */شرقا :خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول
( )۲/۵۰دو متر و پنجاه سانتیمتر */جنوبا :خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول ()۵/۰۰
پنج متر */غربا :خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول ( )۲/۵۰دو متر و پنجاه سانتیمتر
انباری :به مساحت  ۱/۸۹به حدود اربعه :شماال :دیواریست بطول ( )۱/۳۵یک متر و سی و پنج
سانتیمتر به راه پله و آسانسور مشاعی */شرقا :دیواریست مشترک بطول ( )۱/۴۰یک متر و چهل
سانتیمتر به انباری قطعه  */۲۱جنوبا :درب است بطول ( )۱/۳۵یک متر و سی و پنج سانتیمتر به
پشت بام */غربا :دیواریست مشترک بطول ( )۱/۴۰یک متر و چهل سانتیمتر به انباری قطعه ۱۹
مشخصات مالکیت :مالکیت سید محمد /نصرالهی فرزند سید مهدی شماره شناسنامه  ۲۹۸تاریخ
تولد دارای شماره ملی  ۰۳۸۳۶۹۹۷۴۶با جز سهم  ۶از کل سهم  ۶بعنوان مالک شش دانگ
عرصه و اعیان عرصه و اعیان ،موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی  ۸۶۴۱۸۳سری الف سال
 ۸۹که در صفحه  ۱۱۲دفتر امالک جلد  ۱۹۴ذیل شماره  ۱۷۹۶۶۹ثبت گردیده است.
محدودیت :دو مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره  ۱۳۹۹۰۲۰۰۰۷۶۵۳۸۳مورخ
 ۱۳۹۹/۰۲/۱۵صادره از شعبه دهم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قم به نفع بانک
رفاه بازداشت میباشد.
بموجب دستور شماره  ۱۳۹۹۰۰۰۲۰۰۱۴۱۳۹۲۵مورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰صادره از شعبه اول اجرای
احکام مدنی دادگستری شهرستان قم /قدیم به نفع شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری
شهرستان قم /قدیم بازداشت میباشد محدودیت دفتر امالک :رهنی شماره  ۸۱۴۱۴مورخ
 ۱۳۹۴/۰۷/۰۸دفترخانه اسناد رسمی شماره  ۲۱شهر قم استان قم که بنفع بانک اقتصاد نوین

شعبه بلوار امین قم به مبلغ  ۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به مدت  ۵سال ثبت شده.
حقوق ارتفاقی :طبق قانون تملک آپارتمانها و آئیننامه اجرایی آن
بیمه :دارد
مشخصات ملک:
ملک بصورت یک واحد آپارتمان به مساحت  ۱۱۸مترمربع به انضمام انباری قطعه  ۲۰به مساحت
 ۱/۸۹متر مربع واقع در طبقه ششم به انضمام پارکینگ قطعه  ۲۹به مساحت  ۱۲/۵مترمربع در
سمت شرقی همکف در سمت شرقی همکف با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات
طبق قانون تملک آپارتمانها و آئیننامه اجرایی آنها مقدار  ۲۷/۴۲مترمربع آن پیشرفتگی دارد.
ملک مذکور با نوردهی از ضلع غربی و شمالی در طبقه ششم با نقشه معماری شامل دو خواب
پذیرایی آشپزخانه اپن به همراه سرویسهای بهداشتی و غیربهداشتی ،سازه ملک اسکلت بتنی به
همراه سقف تیرچه بلوک میباشد.
انشعابات آب و برق و گاز هر کدام یک انشعاب میباشد .سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم
گرمایش پکیج و رادیاتور میباشد.
طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک ثبتی با توجه به زمان ساخت حدود ۱۰
سال هر مترمربع  ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و ارزش  ۱۱۸مترمربع را به مبلغ  ۱۶/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
(شانزده میلیارد و پانصد و بیست میلیون ریال) ارزیابی نموده است.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از ساعت  ۹الی  ۱۲ظهر روز چهارشنبه  ۱۴۰۰/۲/۱۵در اداره
اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی (لواسانی) نبش کوچه  – ۷طبقه فوقانی اداره ثبت
اسناد و امالک بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از مبلغ پایه  ۱۶/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (شانزده
میلیارد و پانصد و بیست میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته
خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به حساب
سپرده ثبت به شماره شبا  IR۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳با شناسه واریز
 ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶میباشد و حضور خریدار یا نماینده قانونی او
در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابهالتفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵
روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید
و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور
قابل استرداد نمیباشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد .و در این صورت عملیات فروش از
درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد .حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده
مزایده خواهد بود .در ضمن بدهیهای ملک اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود .و
در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار  ،وفق ماده  ۱۲۵آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمي
قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار برنده مزایده باشد وفق ماده
 ۱۲۵آئیننامه اجرا اقدام میگردد در صورت توافق بر واریز غیر نقدی با بستانکار و نسبت به مازاد
با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد .و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی
غیرمترقبه گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق
دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد .ضمنا تنظیم سند انتقال اجرائی منوط به
مفاصا حساب دارائی و شهرداری و عنداللزوم مراجع ذیصالح دیگر می باشد.

تاریخ انتشار الکترونیک آگهی مزایده1400/01/31 :
م.الف13861 :

اداره اجرای اسناد رسمی قم

شماره ۳۹۴۸

دلنـوشـه

شاخه سبز بررسي کرد؛

 13کاری که یک ذهن قدرتمند
انجام نمی دهد

 ۳۱فروردین ۱۴۰۰
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دشمن آمریکا در سطح جهانی نیست منتها در منطقه غرب
آسیا دشمن اصلی آمریکاست منطقهای که کامال استراتژیک
محسوب میشود و آمریکا منافع استراتژیک دارد .بزرگترین
چالش آمریکا در این منطقه ایران است و مدتهاست که
تالش می کند ایران را در منطقه غرب آسیا مهار کند،
خصوصا از زمانی که آمریکایی احساس کردند اقدام نظامی
علیه ایران امکانپذیر نیست یا اقداماتی از قبیل براندازی از
طریق انقالبهای رنگی جواب نمی دهد تمامی تالشها
مصروف نابودی ایران از طریق اقتصادی شد.
سعیدی تاکید کرد :حاال یک دشمن سطح جهانی آمریکا با
یک دشمن سطح منطقهای آمریکا دارند یک ائتالف آن هم
بیشتر در عرصه اقتصادی ایجاد می کنند؛ این میتواند هم
نگرانیهایی درباره تحرکات چین و هم نگرانیهایی درباره
ایران ایجاد کند به خاطر اینکه تمام تالش آمریکا این بود که
ایران را از لحاظ اقتصادی از نفس بیاندازد و حاال این اقدامات
میتواند مفری باشد برای اینکه ایران بتواند نفس بکشد به هر
حال ارتباطات با چین و سرمایه گذاریهای که این کشور
میخواهد انجام دهد ،می تواند اقتصاد ایران را بسیار متحول
کند .از این جهت ائتالف یک دشمن جهانی با یک دشمن
منطقهای طبعیتا برای آمریکا میتواند بسیار نگران کننده
باشد و از این جهت است که می بینید که هم آمریکا و هم
رسانههای همسو با آمریکا خیلی فشار آوردند تا این توافقنامه
را زیر سوال ببرند .استاد روابط بین الملل در پاسخ به این
سوال که سند همکاری جامع ایران و چین به صورت مملوس
چه منافعی می تواند برای کشورمان داشته باشد؟ ،گفت:
جزئیات بیشتری از این توافقنامه منتشر نشده اما بر اساس آن
چیزی که در خبرها آمده جنس این توافقنامه بیشتر از جنس
اقتصادی است و همکاریهایی که میتواند در عرصه اقتصادی
صورت بگیرد .یکی از مهمترین دستاوردهای که می تواند
برای ما داشته باشد بحث سرمایه گذاری است .ما نیاز زیادی
برای سرمایه گذاری خارجی داریم خصوصا که در سال های
اخیر غربیها در اقتصاد ایران سرمایه گذاری نکردند .بنابرین ما
در بخشهای مختلف نیازمند سرمایه گذاری هستیم و وقتی
غرب این سرمایه را به روی ما بسته طبیعتا نیازمند منابع دیگر
هستیم .وی ادامه داد :چین می تواند در قالب این سند ۲۵
ساله سرمایه گذاریهای قابل توجهای در صنایع ایران بکند
و البته این هوشمندی ما را نیز میطلبد که چگونه از این
سرمایه گذاریها استفاده کنیم بنابرین هم از تکنولوژی چین
و هم از سرمایه گذاری چین می توان استفاده کرد خصوصا در
عرصههایی مثل عرصه حاملهای انرژی که برای ما ضروری
هستند .سعیدی در خصوص اشاره به ابتکار «یک کمربند-
یک جاده» در سند همکاری ایران-چین گفت :نقش ایران از
لحاظ ژئوپلتیک و ژئواکونومیک در طرح «یک کمربند-یک
جاده» چین بسیار می تواند تعیین کننده باشد باتوجه به اینکه
ایران می تواند جنوب را به کشورهای شمال خزر متصل کند
و یک بازار بسیار گسترده در اختیار چین قرار بدهد .در واقع
این نوع همکاریهای حمل و نقلی نیز می تواند بسیار تعیین
کننده و برای هر دو کشور منفعت داشته باشند.این مدرس
دانشگاه درباره تبلیغات گستردهای که علیه برنامه همکاری
جامع راهبردی ایران-چین صورت گرفته ،اظهار داشت :سیاه
نمایی جریان به اصطالح روشنفکری و غربگرا حتی در داخل
که می گویند این قرارداد ترکمنچای است و مستعمره چین
شدیم ،جای تامل دارد و الزم است که خبرگزاری تسنیم در
این زمینه اطالع رسانی بکند .شما شک نکنید اگر چنین قرار
دادی را با فرانسه یا آلمان و از همه مهمتر آمریکا امضا کرده
بودیم اینها هیچ مشکلی با آن نداشتند و کلی هم تبلیغ می
کردند اما از اینکه ما با یک کشور شرقی توافق کردیم آن هم
کشوری که با آمریکا رقابت در سطح جهانی دارد خیلی برای
آنها گران تمام شد لذا شاهد هستیم که رسانههای خارجی،
معاندان و ضدانقالبها به شدت در فضای مجازی پمپاش
می کنند که این یک قرار داد استعماری است.وی تاکید کرد:
این در حالی که ما در صبحتی که با آقای دکتر ظریف داشتیم
ایشان گفتند که قرارداد  ۲۵ساله را ما طراحی کردیم یعنی
متن قرار از آن ماست بنابراین این حرفی که گفته می شود
این قرارداد استعماری است و چین خواستههای خود را به ما
تحمیل می کند غیرقابل قبول است.

تنها معجزه ی آرامش بخش
تمام وجو ِد یک نویسنده،
جاری کردن مرکب قلمش
بر کاغذهای سفیدی است
که عاشقانه به او
می نگرند.
فشردن قلمی است که با
ّ
لذت وتمام عشق با انگشتانش آنرا می پرستد،
و آرامش درونش در مقابلش به سجده در می
آید.
پی نوشت؛ در تمام روزهای زندگی ام ،تنها
ماًمن و پناهگا ِه آرامش خیال و روح وروانم
وحتی افکار مضطرب و ذهن آشوبم که تمامم
را ..با آن تخلیه میکردم کاغذهای سفید
دفترچه ها وسررسیدهای قدیمی در خانه ی
پدری ام بودند .از آن روزها کاغذهای سفید،
تنها پناه آرامش خیاالتم شدند...تنها معجزه
ای که هربار با فشردن قلم بر کاغذهای
سفیدم..آرامش درون ،به وجو ِد من..به خو ِد
خو ِد خودم...آن را هدیه می دادم.
آری ..احساسات،روحیات وجودی در یک
نویسنده بعد از نوشتن وتخلیه ذهن به آرامشی
وصف ناشدنی دست پیدا خواهد کرد.
باسپاس..
"زینب مصدقی"

و شعــر

کشتی غم

ذزیه طباطبایی

اینجا بــرای نو شدن فصل بهاری نیست
اندیشه فــردا ی مــارا برگ وبــاری نیست
تب کــرده دریــا در میان بستری از موج
کشتی غم را ساحل امن وکناری نیست
آری !غــزل باید بسوزد پــای تقدیرش
زیرا به کام زندگی عشق و نگاری نیست
در آسمان قلب ما خورشید خاموش است
حتی بــرای پر زدن بــال فــراری نیست
من ماندم ویــک التهاب راه بی پایان
پیک امیدی،یاوری,گردی,سواری نیست
وقتی قلم جامانده از تحریر باورها
دردفــتــر ایــام هم صبر وقـــراری نیست

جام بلورین

مریم فالحتدوست

منم ان جام بلورین که به انتظار سنگ است
چه بگویم از زمانه که دلم همیشه تنگ است
نشود که جامم امشب برسد به دست یارم
چه بگویم از زمانه که پر از فریب و ننگ است
نه سرم همیشه سبز و  ،نه دلم همیشه عاشق
رخ نارفیق بنگر که چگونه هفت رنگ است
چو رسانی ان سپاهت ؛به سرای قلب تنگم !
که در این میانه دانی به دلم؛ همیشه جنگ است
شد هزار پاره این تن به حریم ترد احساس
مثل اهوی گریزان که اسیر آن پلنگ است
برسد صدای شعر و چو شود غمین و بیمار
دل من در این حوالی تو بدان همیشه تنگ است

شماره آگهی 140003930011000029 :تاریخ آگهی 1400/01/30 :شماره پرونده139904030011002161 :
آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)
آگهی مزایده ششدانگ پالک ثبتی  ۱۰۹۳۶/۱۶۵/۶۰۶اصلی (ششصد و شش فرعی از یکصد و
شصت و پنج فرعی از ده هزار و نهصد و سی و شش اصلی) بخش یک قم موضوع پرونده کالسه
۱۳۹۹۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۲۱۶۱
بموجب پرونده اجرائی کالسه  ،۹۹۰۲۳۳۰له :بانک اقتصاد نوین ،علیه :آقایان سید مهدی نصرالهی
(وام گیرنده) و مهدی بیطرفان (راهن) مستند سند رهنی شماره  ۸۱۴۱۴تنظیمی دفتر اسناد
رسمی شماره  ۲۱قم ششدانگ پالک ثبتی  ۱۰۹۳۶/۱۶۵/۶۰۶اصلی (ششصد و شش فرعی از
یکصد و شصت و پنج فرعی از ده هزار و نهصد و سی و شش اصلی) بخش یک قم واقع در خیابان
فردوسی ،کوچه امام سجاد فرعی  ۷پالک  ۴۹متعلق به آقای مهدی بیطرفان از طریق مزایده
بفروش میرسد :حدود و مشخصات پالک ثبتی به شماره  ۶۰۶فرعی از  ۱۰۹۳۶اصلی مفروز و
مجزا شده از  ۱۶۵فرعی از اصلی مذکور قطعه  ۷واقع در بخش  ۰۱ناحیه حوزه ثبت ملک اداره
یک قم استان قم به مساحت  ۷۸/۱۹متر مربع :به حدود :شماال :در پنج قسمت ،اول دیوار و پنجره
قسمت پیشرفتگی ساختمان بطول ( )۱/۱۸یک متر و هجده سانتیمتر به فضای شارع  ۱۰متری
دوم دیوار و پنجره است قوس بیرونی بطول ( )۲/۲۷دو متر و بیست و هفت سانتیمتر به فضای
شارع  ۱۰متری سوم دیوار و پنجره قسمت پیشرفتگی ساختمان بطول ( )۳/۴۰سه متر و چهل
سانتیمتر به فضای شارع  ۱۰متری چهارم دیوار و پنجره است قوس بیرونی بطول ( )۲/۲۷دو
متر و بیست و هفت سانتیمتر به فضای شارع  ۱۰متری پنجم دیوار و پنجره قسمت پیشرفتگی
ساختمان بطول ( )۰/۸۸هشتاد و هشت سانتیمتر به فضای شارع  ۱۰متری
شرقا :در دو قسمت ،اول دیواریست بطول ( )۱/۱۵یک متر و پانزده سانتیمتر به فضای شارع ۱۰
متری دوم دیواریست بطول ( )۵/۴۰پنج متر و چهل سانتیمتر به درز انقطا ع مورد تفکیک که
ماوراء آن  ۱۶۶فرعی قرار دارد.
جنوبا :در نه قسمت ،که قسمتهای چهارم و ششم و هشتم آن شرقی ،قسمت دوم آن غربی ،است.
اول دیواریست بطول ( )۳/۰۰سه متر به راه پله دوم دیوار و پنجره است بطول ( )۱/۱۰یک متر
و ده سانتیمتر به نورگیر مشاعی سوم دیواریست بطول  )۰/۷۰هفتاد سانتیمتر به نورگیر مشاعی
چهارم دیواریست بطول ( )۱/۱۰یک متر و ده سانتیمتر به نورگیر مشاعی پنجم دیواریست بطول
( )۰/۵۸پنجاه و هشت سانتیمتر به راه پله ششم درب و دیواریست بطول ( )۱/۴۰یک متر و چهل
سانتیمتر به راه پله هفتم دیواریست مشترک بطول ( )۱/۷۱یک متر و هفتاد و یک سانتیمتر به
آپارتمان مسکونی قطعه  ۸هشتم دیواریست مشترک بطول ( )۱/۶۰یک متر و شصت سانتیمتر
به آپارتمان مسکونی قطعه  ۸نهم دیواریست مشترک بطول ( )۳/۸۷سه متر و هشتاد و هفت
سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه ۸
غربا :در دو قسمت ،اول دیواریست بطول ( )۸/۴۰هشت متر و چهل سانتیمتر به درز انقطاع
مورد تفکیک که ماوراء آن  ۱۶۴فرعی قرار دارد دوم دیواریست بطول ( )۱/۲۰یک متر و بیست
سانتیمتر به فضای شارع  ۱۰متری
مشخصات مالکیت :مالکیت مهدی /بیطرفان فرزند علی شماره شناسنامه  ۱۰۵۴۱تاریخ تولد:
 ۱۳۶۵/۰۴/۱۳صادره از قم دارای شماره ملی  ۰۳۸۶۳۴۷۵۶۵با جز سهم  ۶از کل سهم ۶
بعنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان ،موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی
 ۰۰۵۸۰۳سری د سال  ۱۳۹۱که در صفحه  ۱۷۷دفتر امالک جلد  ۷۵۰ذیل شماره ۱۴۱۳۴۱
ثبت گردیده است.
محدودیت دفتر امالک :رهنی شماره  ۸۱۴۱۴مورخ  ۱۳۹۴/۰۷/۰۸دفترخانه اسناد رسمی شماره
 ۲۱شهر قم استان قم که بنفع بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار امین قم به مبلغ ۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ریال به مدت  ۵سال ثبت شده
حقوق ارتفاقی :طبق قانون تملک آپارتمانها و آئیننامه اجرایی آن
بیمه :دارد

ملک فاقد انباری و پارکینگ میباشد.
مشخصات ملک :ملک مورد نظر با کاربری مسکونی به مساحت  ۷۸/۱۹مترمربع واقع در
طبقه چهارم که مقدار  ۱۲/۳۲مترمربع آن به صورت بالکن است دارای اشتراک آب به شماره
 ۲۲۴۴۲۹/۲و برق  ۲۵آمپر تک فاز به شماره پرونده  ۳/۳۸۳۰۴/۸و تلفن شماره ۳۲۸۹۱۵۲۶
و انشعاب گاز شهری به شماره  ۱۵۰۰۴۵۵۳۱۶۴است ملک بصورت آپارتمان است مساحت
سهم از عرصه  ۲۳/۵۷متر میباشد ملک مذکور در یک آپارتمان هشت واحدی و در طبقه
چهارم ساختمان  ۵طبقه واقع شده است کل مساحت عرصه ساختمان  ۲۹۰مترمربع است
سیستم گرمایشی پکیج رادیاتور و سرمایشی کولر آبی است نمای ساختمان از سنگ تراورتن
است اسکلت ساختمان فلزی است و پوشش سقف تیرچه بلوک میباشد عمر ساختمان حدود
 ۱۰سال میباشد.
واحد مورد نظر دارای دو خواب پذیرایی و آشپزخانه به همراه سرویسهای بهداشتی و
غیربهداشتی است و واحد رنگآمیزی نگردیده و پذیرایی تا ارتفاع یک متر سنگ شده است.
آشپزخانه دارای کابینت ام دی اف میباشد.
طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک ثبتی با توجه به زمان ساخت حدود
 ۱۰سال میباشد ارزش واحد آپارتمان با احتساب ارزش حق انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و
سهم عرصه مشاعات و انباری به ازای هر متر مربع بنای مفید مبلغ  ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ریال و ارزش
 ۷۸/۱۹مترمربع را به مبلغ  ۸/۲۰۹/۹۵۰/۰۰۰ریال (هشت میلیارد و دویست و نه میلیون و نهصد
و پنجاه هزار ریال) ارزیابی نموده است.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از ساعت  ۹الی  ۱۲ظهر روز چهارشنبه  ۱۴۰۰/۲/۱۵در اداره
اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی (لواسانی) نبش کوچه  – ۷طبقه فوقانی اداره ثبت
اسناد و امالک بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از مبلغ پایه  ۸/۲۰۹/۹۵۰/۰۰۰ریال (هشت میلیارد
و دویست و نه میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی
فروخته خواهد شد .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی به
حساب سپرده ثبت به شماره شبا  IR۹۸۰۱۰۰۰۰۴۰۷۶۰۱۳۲۰۷۸۹۵۶۹۳با شناسه واریز
 ۹۶۵۱۰۸۵۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۳۲۳۵۱۲۰۰۶میباشد و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در
جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابهالتفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  ۵روز
از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در
صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل
استرداد نمیباشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد .و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار
ساقط و مزایده تجدید میگردد .حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
در ضمن بدهیهای ملک اعم از مالیات و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود .و در صورت وجود مبلغ مازاد
بر طلب بستانکار ،وفق ماده  ۱۲۵آئیننامه اجرا اقدام میگردد در صورت توافق بر واریز غیر نقدی
با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد .و چنانچه روز مزایده
مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت
انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد .ضمنا تنظیم سند
انتقال اجرائی منوط به مفاصا حساب دارائی و شهرداری و عنداللزوم مراجع ذیصالح دیگر می باشد.

تاریخ انتشار الکترونیک آگهی مزایده1400/01/31 :
م.الف13860 :

اداره اجرای اسناد رسمی قم

سال هفدهم

یحیی گل محمدی:

خبر ورزشـی

تیم فوتبال استقالل دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا
را با پیروزی پرگل به پایان برد تا صدرنشین گروه سوم این
مسابقات شود و شانس اول صعود از این گروه لقب بگیرد.
به گزارش شاخه سبز ،تیم فوتبال استقالل که در نخستین دیدار
خود در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا  ۵بر  ۲تیم االهلی
عربستان میزبان گروه سوم این دوره از مسابقات را شکست
داده بود ،از ساعت  ۴۵دقیقه بامداد امروز دوشنبه در شهر
جده به مصاف الشرطه عراق رفت که این دیدار با برتری  ۳بر
صفر نماینده ایران به پایان رسید .محمد نادری در دقیقه ،۴۴
فرشید اسماعیلی در دقیقه  ۵۵و شیخ دیاباته در دقیقه  ۶۵برای
استقالل گل زدند.
محمدحسین مرادمند و سبحان خاقانی در این دیدار کارت زرد
گرفتند.
تیم آبی تهران که در این دیدار با پیراهن سفید به میدان رفته
بود با ترکیب رشید مظاهری ،وریا غفوری ( ۶۶موسوی) ،محمد
حسین مرادمند ،سیاوش یزدانی ،محمد نادری ( ۶۶غالمی)،
هرویه میلیچ ( ۴۶سبحان خاقانی) ،مسعود ریگی ،آرش رضاوند،
فرشید اسماعیلی ( ۶۶مهر) ،دیاباته و مهدی قایدی (۷۷
رمضانی) به مصاف الشرطه رفت.
استقالل که به خاطر پیروزی در بازی نخست از روحیه بسیار
خوبی برخوردار بود برای رسیدن به گل بی تابی میکرد اما
اخراج زودهنگام بازیکن تیم الشرطه تا حدودی شرایط بازی
را متفاوت کرد.
در دقیقه  ۱۱این دیدار در شرایطی که فرشید اسماعیلی برای
مهار توپ تکل رفته بود ،حسام کاظم روی پای او آمد و به
دلیل اینکه نتوانست خودش را کنترل کند با هر دو پا روی
بدن اسماعیلی فرود آمد که داور این صحنه را خطای عمد و
خشن تشخیص داد و با کارت قرمز مستقیم بازیکن تیم عراقی را
اخراج کرد.البته این بازیکن و اعضای تیم الشرطه به این تصمیم
اعتراض شدید داشتند و برای دقایقی بازی را متوقف کردند اما
در نهایت داور تصمیمش را اجرایی کرد.
استقالل که در نیمه دوم نمایش هجومی تری داشت در دقیقه
 ۶۵هم توسط شیخ دیاباته به گل سوم رسید .در این صحنه
آرش رضاوند پاس زیبایی را برای مهاجم بلندقامت آبیها ارسال
کرد که او هم با ضربهای دقیق دروازه حریف را برای سومین
بار باز کرد.
استقالل با این پیروزی  ۶امتیازی شد و با توجه به تساوی االهلی
عربستان و الدحیل قطر در دیدار دوم خود ،حاال شاگردان فرهاد
مجیدی شانس اول صعود از گروه سوم هستند.

خبــر

مدیرعامل شرکت پخش سها هالل خبر داد؛

تامین و توزیع داروی بیماران
سرطانی و دیابتی در داروخانه
هالل احمر

مدیرعامل شرکت پخش سها هــالل از تامین و
توزیع داروهای بیماران سرطانی و انسولین قلمی در
داروخانههای جمعیت هالل احمر خبر داد.به گزارش
شاخه سبز ،علیرضا شریفی مدیرعامل شرکت پخش
سها هالل گفت :این شرکت در سریعترین زمان ممکن
اقدام به تأمین و توزیع «ویال  IVIGو اندوکسان» ۵۰۰
میلی و یک گرمی و قرص  ۵۰میلی گرم ویژه بیماران
سرطانی و شیمی درمانی کرد و در همین خصوص،
سیاست راهبردی این شرکت تداوم تأمین وتوزیع اقالم
دارویی حیاتی در سراسر کشور است.شریفی همچنین
رفع دغدغههای مربوط به کمبود انسولین قلمی را
یکی از برنامههای مهم شرکت پخش سها هالل عنوان
کرد و گفت :انسولین قلمی نوورپید و النتوس توسط
این مجموعه تأمین و در داروخانهها توزیع شده است.
مدیرعامل شرکت پخش سها هالل ضمن قدردانی
از حمایتهای بی دریغ سازمان تدارکات پزشکی
هالل احمر و استقبال از طرح همگرایی شرکتهای
زیرمجموعه این سازمان برای رفع مشکالت دارویی تاکید
کرد :در سال  ۱۴۰۰تالش خود را به کارخواهیم بست
تا هموطنان عزیز با کمبود هیچ دارویی مواجه نشوند.
وزارت بهداشت اعالم کرد؛

ایرانی ها تاکنون چند دوز
واکسن کرونا زده اند

روابط عمومی وزارت بهداشت ،تعداد کسانی که تاکنون
موفق به دریافت واکسن کرونا شده اند را اعالم کرد.
به گزارش شاخه سبز ،بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،تاکنون بالغ بر  ۵۱۶هزار
نفر در کشور موفق به دریافت واکسن کرونا شده اند.
بر اساس همین گزارش ،تاکنون  ۳۸۹هزار و  ۲۶۶نفر
دوز اول و  ۱۲۷هزار و  ۵۹۴نفر نیز دوز دوم واکسن کرونا
را تزریق کرده اند.
بنا بر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
بهداشت ،مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به
 ۵۱۶هزار و  ۸۶۰دوز رسید.
طبق سند ملی واکسیناسیون ،گروه نخست که این
واکسن را دریافت می کنند ،کادر بهداشت و درمان
درگیر کرونا هستند.
آن طور که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با
کرونا ،عنوان داشته است؛ فاز اول واکسیناسیون در کشور
تا یک هفته آینده به پایان می رسد.

خبر ورزشـی

«گوا» شگفتی لیگ قهرمانان است

گروه سوم لیگ قهرمانان  -عربستان

یک پیروزی پرگل دیگر برای
استقالل در آسیا

شماره ۳۹۴۸

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه دیدار
تیمش مقابل گوا هند در لیگ قهرمانان آسیا
گفت :این تیم سورپرایز مسابقات است ،قطعا
دیدار راحتی نخواهیم داشت.
به گزارش شاخه سبز ،یحیی گل محمدی در
نشست خبری قبل از بازی پرسپولیس و گوا هند
در هفته سوم بازیهای گروه  Eلیگ قهرمانان
آسیا گفت :من فکر می کنم هر نتیجه ای که به
دست می آید حاصل تالش مجموعه تیم است.
نتایجی که پرسپولیس در چندسال اخیر گرفته
است به خاطر وجود نسل خوب فوتبالی است.
نسل بازیکنان مبارزه طلب و پیروزی طلب که
همیشه برای بردن جنگیده اند و هرگز تسلیم
نشده اند.
وی تصریح کرد :حضور بازیکنان شجاع مهم
ترین دلیل این موفقیت ها بوده است و سپس
هم حضور مربیان و مسئوالنی که کمک کرده
اند .در کنار این موضوع انرژی مثبتی که هواداران
به تیم می داده اند جزو عوامل موثری بوده که
پرسپولیس در سال های اخیر گرفته است.

پاداش پای سکوی
مدالآوران المپیک توکیو
مشخص شد

کمیته ملی المپیک پاداش پای سکوی مدال آوران
بازیهای المپیک توکیو را مشخص کرد ،میزان این
پاداش نسبت به المپیک ریو تغییری نکرده است.
به گزارش شاخه سبز ،اعضای هیات اجرایی کمیته
ملی المپیک در نشست روز گذشته خود پاداش
پای سکو برای مدال آوران بازی های المپیک را
نهایی کرد.
به گفته کیکاوس سعیدی و طبق آنچه به تایید
اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک رسیده
است ،مدال آوران طال در بازی های المپیک ۱۰
هزار دالر به عنوان پاداش پای سکو از این کمیته
دریافت می کنند .این رقم برای مدال آوران نقره
و برنز به ترتیب  ۵هزار و  ۳۵۰۰هزار دالر است.
کیکاوس سعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک
در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید رقم مصوب به
عنوان پاداش مدال آوران المپیک توکیو گفت :این
ارقام به عنوان رقم های پایه در نشست روز گذشته
اعضای هیات اجرایی مطرح و به تصویب رسید .در
نشست های آتی در مورد پاداش مدال آوران بحث
و بررسی های تکمیلی خواهیم داشت اما احتمال
تغییر کم است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد:
دو بازی که از بازیکنان تیم گوا دیدم نشان داد
که تیمی کامال منظم ،تاکتیکی و با دوندگی باال
هستند .سورپرایز لیگ قهرمانان آسیا همین تیم
هستند .آنها از لحاظ روحی و تاکتیکی به مرحله
خیلی خوبی رسیدند.

گل زدند.فرهاد مجیدی در نشست
خبری پس از بازی با الشرطه عراق
اظهار داشت :همانطور که قب ً
ال گفته
بودم پیش بینی بازی سختی را
داشتیم ،خوشبختانه همان نیمه
اول به گل رسیدیم و نیمه دوم
سعی کردیم بازی را کنترل کنیم.
وی ادامه داد :چون میدانستیم ۳

واکسیناسیون کرونا در کشور رایگان
خواهد بود

میشوند.
وی افزود :مرحله دوم واکسیناسیون نیز از نیمه
اردیبهشت آغاز شده و سالمندان بر اساس
اولویت سنی و بیماران خاص از  ۱۸تا  ۶۴سال
را شامل میشود.

مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد؛

ثبت روزانه  ۶00هزار نسخه الکترونیک
مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی گفت :در
حال حاضر روزانه  ۶۰۰هزار نسخه به صورت الکترونیکی از سوی
پزشکان ثبت میشود.
به گزارش شاخه سبز ،حمیدرضا صفی خانی در نشست مجازی
نگاهی به راهبردهای سازمان تأمین اجتماعی در حوزه سالمت و
نسخه الکترونیک گفت :روند صدور نسخه الکترونیکی در پاییز
سال گذشته نسبت به تابستان همان سال  ۴۰۰درصد رشد
داشت و زمستان نیز نسبت به پاییز سال  ۱۷۵ ،۹۹درصد رشد
داشته است .همچنین تراکنشهای نسخه الکترونیک نیز از رشد
بسیار باالیی برخوردار بوده است.
مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی گفت :در
سال گذشته روزانه  ۳۸۰هزار نسخه الکترونیک صادر میشد اما
در حال حاضر روزانه  ۶۰۰هزار نسخه الکترونیک از سوی پزشکان
و مراکز طرف قرارداد و مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی صادر
میشود.
وی با اشاره به اینکه روند پیشرفت نسخه الکترونیک بسیار خوب
بوده است ،ادامه داد :مهمترین عامل پیشرفت ،مشارکت پزشکان،
داروخانهها ،آزمایشگاهها و همکاران ما بوده است.
صفی خانی با اشاره به اینکه به تازگی نیز مراکز سطح یک ارائه
خدمات سالمت در روستاها به سامانه اصلی نسخه الکترونیک
متصل شده اند به طوری که در مازندران طرح پزشک خانواده
به صورت الکترونیک و صدور نسخه الکترونیک اجرایی میشود
و کارکرد پزشک خانواده در سیستم الکترونیک مطرح میشود.
وی همچنین در مورد الکترونیکی شدن اسناد بیمارستانها
نیز گفت :حجم اسناد بیمارستانی هر بیمار  ۶۸برگ بود که با
الکترونیکی شدن آن صرفه جویی در برگه است که باعث راحتی
کار بیمار و پزشک شده است.

وی درباره نتایج این تیم در دو بازی ابتدایی خود
تصریح کرد :دو تساوی که گرفتند شانسی نبوده
است و بر اساس لیاقت و شایستگی خود به آن
رسیدند .بازی راحتی نخواهیم داشت .باید تمرکز
داشته باشیم .گوا در انتقال توپ به خط حمله
خیلی خطرناک است.

گل محمدی تاکید کرد :خیلی بازی سختی
خواهیم داشت .باید مراقب ضد حمالت بازیکنان
گوا آنها باشیم .تمرکز آنها باید باال باشد .مطمئنم
اگر تمرکز خوبی داشته باشیم و نسبت به بازی
های قبلی بیشتر بدویم و بجنگیم می توانیم
مقابل گوا پیروز شویم.
سرمربی سرخپوشان درباره عملکرد قابل توجه
دروازه بان گوا هند تاکید کرد :مطمئن هستم
موقعیت گل جلوی گوا خواهیم داشت .البته
این موقعیت ها سخت به دست می آید و
باید استفاده خوب از آنها کنیم .تمرینات گلزنی
داشتیم و دروازه بان گوا یکی از بهترین های
آنهاست و ستاره بود .چیزی که مهم است داشتن
تمرکز در زدن ضربات آخر است .اگر دقت داشته
باشیم به گل برسیم.
وی ادامه داد :امیدوارم بتوانیم از موقعیت های
خودمان خوب استفاده کنیم .الزم است از فضای
عمق و کناره های زمین گوا با پاس های کوتاه
استفاده کنیم .فکر می کنم رقابت خیلی خوبی
بین مهاجمان پرسپولیس و دفاع گوا خواهیم دید.

مجیدی:هدف استقالل قهرمانی در آسیاست

رئیسی تاکید کرد؛

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،گفت:
واکسیناسیون برای همه گروههای جامعه
رایگان خواهد بود.
به گزارش شاخه سبز ،علیرضا رئیسی ،افزود :بر
اساس سند ملی واکسیناسیون تمام گروههای
کشور بر اساس اولویت بندیها و به صورت
رایگان واکسن کرونا دریافت خواهند کرد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد :تا
پایان سال  ۱۴۰۰همه گروههای هدف واکسینه
میشوند.
رئیسی گفت :تا  ۱۰روز آینده نیز یک میلیون
نفر در مرحله نخست شامل مرحله گروههای
درمانی و گروههای آسیب پذیر واکسینه

صانعی:

پس از کسب دو پیروزی؛

سرمربی تیم فوتبال استقالل پس از
دومین پیروزی تیمش گفت :مقابل
الشرطه خیلی منطقی بازی کردیم
و برای رسیدن به پیروزی به آب و
آتش نزدیم تا انرژی مان برای دیدار
با الدحیل حفظ شود.
به گزارش شاخه سبز ،تیم فوتبال
استقالل که در نخستین دیدار خود
در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا
 ۵بر  ۲تیم االهلی عربستان میزبان
گروه سوم این دوره از مسابقات
را شکست داده بود ،از ساعت ۴۵
دقیقه بامداد امــروز دوشنبه در
شهر جده به مصاف الشرطه عراق
رفت که این دیدار با برتری  ۳بر
صفر نماینده ایران به پایان رسید.
محمد نادری در دقیقه  ،۴۴فرشید
اسماعیلی در دقیقه  ۵۵و شیخ
دیاباته در دقیقه  ۶۵برای استقالل
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روز بعد بازی سنگینی داریم .در
کنترل بازی موفق بودیم و تیم
الشرطه هم با اینکه  ۱۰نفره شد
بازیکنانش خیلی خوب دویدند و
بازی خوبی انجام دادند و به آنها هم
خسته نباشید میگویم.
سرمربی آبی پوشان خاطرنشان
ساخت :تجربه نشان داده بازی

کردن مقابل تیم  ۱۰نفره همیشه
سختتر است .چون آنها با از دست
دادن یک بازیکن دیگر بازیکنان
شأن بیشتر تالش میکنند و این
کار را برای تیم مقابل سختتر
میکند .اما ما در همه دقایق بازی
منطقی بازی کردم و به جز بردن
نتیجه ،خیلی هم به آب و آتش
نزدیم تا برای بازی بعدی انرژیمان
را حفظ کنیم.
مجیدی تصریح کرد :مسلماً از
پیروزی در این بازی خوشحالیم.
تیم الدحیل در ایــن مرحله
سختترین حریف ماست .اما
آنچه که ما و هواداران میخواهیم،
قهرمانی است .من و بازیکنان هم
خودمان را برای این آماده کردیم
و همه تالشمان را میکنیم تا
هوادران را خوشحال کنیم.

فدراسیون فوتبال سایر
پاداشهای فوتسال و حقوق
معوقه مربیان را بدهد

سرمربی تیم فوتسال جوانان ایران گفت :امیدوارم فدراسیون
فوتبال سایر پاداش های باقی مانده در فوتسال و حقوق دو ساله
مربیان را هم بدهد.
علی صانعی سرمربی تیم فوتسال جوانان ایران و مدیر فنی سابق
تیم بانوان در خصوص پرداخت پاداش تیم ملی فوتسال بانوان
بابت قهرمانی سال  ۲۰۱۸در آسیا به خبرنگار مهر گفت :ابتدا
باید از فدراسیون تشکر کرد که در این مدت ،این پاداش را
پرداخت کردند اما باید قبول کرد در این چند سال ارزش پول
کم شد .با آن  ۲۲میلیون تومان در همان سال  ۲۰۱۸میشد
 ۵سکه بهار آزادی خرید ولی االن پول دو سکه هم نمیشود.
ارزش پول نسبت به آن موقع یک سوم یا یک چهارم شده است.
وی با اشاره به کسر مالیات از پاداش تیم فوتسال بانوان تصریح
کرد :توقع بود مالیات از این پاداش کسر نمیشد یا فدراسیون
خودش این مالیات را پرداخت میکرد .به هر حال ملیپوشان هم
ابتدا بابت پرداخت پاداش از فدراسیون تشکر کردند ولی گالیه
هم داشتند که چرا مبلغ مالیات کسر شده است .همانطور که
گفتم ارزش پول نسبت به آن زمان یک سوم یا یک چهارم شده
است .در این موضوع هم فدراسیون قبل مقصر بود.
مدیر فنی سابق تیم ملی فوتسال بانوان یادآور شد :اگر گالیهای
بابت کسر مالیات میشود به دلیل ارزش مالی اش نیست .ما نه
با  ۲میلیون تومان ثروتمند میشویم نه فقیر .ارزش کار بچههای
تیم ملی باالتر از این حرفهاست .هیچکس در تیم ملی برای
پاداش بازی نمیکند و بازیکنان و مربیان فقط دنبال خوشحال
کردن مردم هستند .بحث ما درباره تیم بانوان پررنگتر است
چون کاری که انجام میدهند در شرایط نابرابر است .آنها در
شرایط نابرابر تمرین و کار میکنند و حتی دیده نمیشوند.
صانعی با اشاره به قهرمانی اش با تیم فوتسال جوانان ایران در
سال  ۲۰۱۷در رقابتهای قهرمانی آسیا گفت :فدراسیون فوتبال
مصوب کرده بود که تیم جوانان در صورت قهرمانی نفری ۱۰
میلیون تومان پاداش میگیرند .آن قهرمانی زودتر از قهرمانی
بانوان بود ولی پاداشش را ندادهاند .امیدوارم نسبت به پرداخت
آن پاداش هم اقدام شود .همچنین نیمی از پاداش قهرمانی با
تیم ملی فوتسال بزرگساالن در سال  ۲۰۱۸باقی مانده است.
سرمربی تیم فوتسال جوانان در پایان تاکید کرد :حق و حقوق
کادر فنی تیمهای ملی هم در دو سال گذشته پرداخت نشده
است .محمد هاشم زاده مربی تیم بزرگساالن به دلیل همین
مشکالت مالی به تیم گیتی پسند رفت .امیدوارم پرداخت پاداش
ملی پوشان بانوان شروع خوبی باشد تا هم دیگر پاداشها را
بدهند و هم حقوق معوقه کادر فنی بزرگساالن و جوانان را.

روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم کرد

 ۳۹۸فوتی کرونا در شبانه روز گذشته
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت ،آمار فوتیهای کرونا
در  ۲۴ساعت گذشته را  ۳۹۸نفر
اعالم کرد.
به گزارش شاخه سبز ،تازهترین آمار
کرونا در شبانه روز گذشته نشان
میدهد که وضعیت همچنان نگران
کننده است.
از دیــروز تا امــروز  ۳۰فروردین

 ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ۲۴ ،هزار و  ۳۴۶بیمار
جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشور
شناسایی شد که  ۳هزار و  ۹۰۱نفر
از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور
به  ۲میلیون و  ۲۶۱هزار و  ۴۳۵نفر
رسید.متأسفانه در طول  ۲۴ساعت
گذشته ۳۹۸ ،بیمار کووید  ۱۹جان

خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۶۷هزار و
 ۱۳۰نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون یک میلیون
و  ۷۹۷هزار و  ۳۱۹نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شدهاند.
 ۴هزار و  ۸۴۳نفر از بیماران مبتال به
کووید  ۱۹در بخشهای مراقبتهای

ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار
دارند.
تا کنون  ۱۴میلیون و  ۵۰۰هزار و
 ۵۱۹آزمایش تشخیص کووید ۱۹
در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۲۵۷شهر کشور در
وضعیت قرمز ۱۲۹ ،شهر در وضعیت
نارنجی ۵۱ ،شهر در وضعیت زرد و
 ۱۱شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

آگهی مناقصه عمومی شماره ( 1۴00/8نوبت اول)
موضوع مناقصه :تهیه ،تامین و خرید آسفالت جهت معابر سطح منطقه چهار مطابق شرح خدمات مندرج در
اسناد و مدارک و شرایط مناقصه و قرارداد منضم.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه( ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ :دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه
بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ  ۱۴۰۰/۲/۲۰از اداره پیمان و رسیدگی ،مهلت قبول پیشنهادات
حداکثر تا تاریخ  ۱۴۰۰/۲/۲۲و بازگشایی پاکتها در مورخ  ۱۴۰۰/۲/۲۶در محل شهرداری کاشان خواهد بود.

* هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه ،حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند ،سپرده
شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خو اهد گردید.

*کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
* سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
تلفن)۰۳۱( ۵۵۴۴۰۰۵۵ -۸ :

شهردار کاشان -سعید ابریشمی راد

آگهی تجدید مزایده ( ( )1۴00/۴نوبت دوم)
 .1دستگاه مزایده گذار :شهرداری آبادان
صفی خانی تصریح کرد :طی سه ماه آینده همه بیمارستانهایی
که با تأمین اجتماعی قرارداد دارند و همچنین تا پایان اردیبهشت
ماه تمامی بیمارستانهای ملکی سازمان تأمین اجتماعی با
سیستم الکترونیک و نسخه نویسی الکترونیک فعالیت خواهند
کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه با اجرای این طرح سوابق درمانی
بیمه شدگان یک جا ثبت میشود گفت :افراد میتوانند با مراجعه
به این سیستم سوابق درمانی خود را مشاهده کنند.
صفی خانی به سامانه  ۱۴۲۰اشاره کرد و افزود :این سامانه برای
رفع مشکالت بیمه شدگان راه اندازی شده است و به نسبت
روزهای اول اجرای نسخه الکترونیک بسیاری از تماسها و
مشکالت کمتر شده است.
مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر
اینکه روند استحقاق سنجی الکترونیک طی سال گذشته رشت
داشته است گفت :بیش از  ۲۴هزار و  ۷۰۰مرکز طرف قرارداد و
 ۱۵هزار و  ۵۸۰مرکز غیرطرف قرارداد نسبت به نسخه نویسی
الکترونیک اقدام کردند و در حال حاضر  ۹۹.۳درصد در مراکز
ملکی نسخ به صورت الکترونیک ثبت میشود به طوری که در
اسفندماه  ۴میلیون نسخه الکترونیکی ثبت شد اما در حال حاضر
روزانه  ۶۰۰هزار نسخه ثبت میشود.

 .2موضوع مزایده :اجاره یک عدد بیلبورد سه وجهی گردان واقع در پارک شهید منتظری جنب ایستگاه تاکسی خرمشهریها
اجاره یک عدد بیلبورد سه وجهی گردان واقع در پارک شهید منتظری جنب ایستگاه تاکسی خرمشهریها
 .3بهای پایه مال االجاره :براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ماهیانه مبلغ  55/500/000ریال تعیین می گردد.

 .۴مدت اجاره :مدت اجاره بیلبورد مورد نظر دو سال خورشیدی تعیین می گردد.
 .5میزان و نوع تضمین شرکت در مزایده :مبلغ  ۶۶/۶00/000ریال به یکی از دو طریق ذیل:
الف :بصورت واریز وجه به حساب جاری سیبا این شهرداری به شماره  010902335۶003نزد بانک ملی
ب :بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی از یکی از بانکهای مجاز کشور برای مدت نود روز از تاریخ صدور
 .۶کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و یا موسسات دارای مجوز از سازمان منطقه آزاد اروند
بمنظور کسب اطالع بیشتر و دریافت اسناد مزایده می توانند همه روزه به استثناء ایام تعطیل بمدت حداکثر ده روز از
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به امور قراردادهای این شهرداری مراجعه نمایند.
 .7این مزایده به استناد مصوبه شماره  1/857مورخ  1397/5/29شورای اسالمی شهر آبادان می باشد.
 .8سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.
 .9شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری آبادان
www.abadan.ir

سال هفدهم

خبــر

بانک رفاه کارگران به
بازنشستگان تسهیالت مسکن
پرداخت می کند

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت :به منظور رفاه حال
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به افراد فاقد مسکن،
تسهیالت مسکن پرداخت می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران ،اسماعیل هلل گانی
در دیدار با هیأت مدیره کانون بازنشستگان سازمان تأمین
اجتماعی گفت :در سال جدید با توجه به سهمیه ای که برای
این بانک در قانون بودجه در نظر گرفته شده است ،پرداخت
تسهیالت مسکن به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی فاقد
مسکن در اولویت قرار دارد.
هلل گانی افزود :با برنامه ریزی های اولیه قرار است وزارت مسکن
و شهرسازی ،زمین مورد نیاز را تأمین کند و بانک رفاه کارگران
نیز با همراهی و کمک سازمان تأمین اجتماعی ،تسهیالت به
بازنشستگان فاقد مسکن پرداخت کند تا این افراد بتوانند نسبت
به تهیه مسکن مورد نیاز خود اقدام کنند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در ادامه با اشاره به پرداخت
تسهیالت قرض الحسنه به بازنشستگان و مستمری بگیران
تصریح کرد :در سال گذشته مبلغ تسهیالت قرض الحسنه به
این گروه از مشتریان از  ۲۳۰میلیارد به  ۲۲۳۰میلیارد تومان
افزایش یافت و با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم حفظ
سالمتی آن ها ۳۳۰ ،هزار فقره تسهیالت به صورت غیرحضوری
و حضوری پرداخت شد.
وی افزود :پرداخت این تعداد تسهیالت غیرحضوری و بدون
مراجعه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی
به شعب بانک ،اتفاق ارزشمند و بی نظیری در نظام بانکی است
و با توجه به آماده شدن زیرساخت های فناوری اطالعات و
سامانه های مورد نیاز ،پرداخت های غیرحضوری در سال جدید
نیز ادامه خواهد داشت.
هلل گانی تأکید کرد :با وجود همه مشکالت و فشار کاری ،این
بانک موفق شد عالوه بر پرداخت عیدی ،در آخرین روزهای
سال گذشته پرداخت های مابه التفاوت همسان سازی حقوق
بازنشستگان را به حساب آن ها واریز کند که این اقدام بزرگ،
حاصل کار جمعی و مشارکت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
سازمان تأمین اجتماعی ،کانون بازنشستگان و بانک بود.
در این جلسه ،بیات رئیس کانون بازنشستگان سازمان تأمین
اجتماعی گفت :بانک رفاه کارگران همواره خدمات خوب
و مطلوبی به بازنشستگان ارائه می دهد و در شرایط خاص
شیوع ویروس کرونا ،با فراهم شدن زمینه پرداخت غیرحضوری
تسهیالت ،کمک بزرگی به حفظ سالمتی بازنشستگان شده
است که جای تقدیر دارد.
وی افزود :در سال گذشته پرداخت تسهیالت غیرحضوری،
پرداخت به موقع عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران و
پرداخت مابه التفاوت همسان سازی حقوق ها در آخرین روزهای
سال گذشته از جمله مهم ترین خدمات بانک رفاه کارگران به
قشر بازنشسته کشور بود که موجب خرسندی و رضایت مندی
بیش از پیش آن ها شد.
گفتنی است ،در پایان این جلسه اعضای کانون بازنشستگان با
اهدای لوح تقدیری به مدیرعامل ،از تالش های مجموعه بانک
رفاه کارگران در خدمت رسانی به بازنشستگان و مستمری
بگیران سازمان تأمین اجتماعی قدردانی کردند.

 20درصد تسهیالت بانک
توسعه تعاون در طرح اشتغال
روستایی به متقاضیان نهادهای
حمایتی پرداخت شده است

با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق
العاده نوبت دوم:

برندگان «همراهی »۲صاپ یک میلیارد ریال جایزه گرفتند

گرفت .مجتبی بیکی جوزم نفر دوم این طرح از
استان یزد برنده  ۱۵۰میلیون ریال ،سجاد صالحی
نفر سوم از خراسانرضوی برنده  ۸۰میلیون ریال،
مجید بابانتاج شفیعی نفر چهارم از مازندران برنده
 ۵۰میلیون ریال ،مصطفی خراسانی جاللآبادی از
کرمان و ناصر خورسندی از مازندران هر یک ۳۰
میلیون ریال و علیرضا کرمی از کردستان ،علی
سلیمانزاده از استان اصفهان ،حبیب جهانیپور
فتیده از گیالن و رضا آزاده از استان بوشهر هر یک
 ۱۵میلیون ریال جایزه نقدی برنده شدند.
همچنین نفرات برتر  ۱۱تا  ۳۱این دوره هر کدام
 ۱۰میلیون ریال و رتبههای برتر  ۳۲تا  ۶۹نیز هر

شده ،تمامی هموطنان و مشتریان بانک صادرات
ایران و سایر بانکهای عضو شبکه شتاب میتوانند
ضمن معرفی و دعوت به عضویت دوستان و سایر
کاربران برای نصب اپلیکیشن «صاپ» ،امتیاز
کسب کرده و با تداوم این دعوت در طول دورههای
سهماهه ،بدون قرعهکشی از پنج میلیون ریال تا
 ۲۰۰میلیون ریال جوایز این طرح برخوردار شوند.
با پایان یافتن مرحله اول این طرح (اول دی ماه
تا پایان اسفند ماه سال  ،)۹۹اسامی  ۶۹دارنده
بیشترین امتیازات این طرح مشخص شد که بر این
اساس ،جایزه برتر این دوره به ارزش  ۲۰۰میلیون
ریال به ماکان نعمتی هریکنده از مازندران تعلق

یک پنج میلیون ریال جایزه نقدی دریافت کردند.
کاربران میتوانند برای مشارکت در این طرح از
طریق نصب مستقیم اپلیکیشن صاپ و واردکردن
کد معرف کاربر معرفیکننده (مروج) ،ارسال پیام
با محتوای لینک نصب اپلیکیشن صاپ ،ارسال
لینک اختصاصی کاربر معرفی کننده (مروج) برای
نصب اپلیکیشن یا تکمیل اطالعات پروفایل توسط
کاربران اقدام کرده و امتیاز کسب کنند.
در این طرح ،نصب اپلیکیشن و تکمیل پروفایل
کاربری  ۱۰امتیاز و هر معرفی و ترویج طرح از
طریق نصب و عضویت در نرمافزار صاپ توسط
کاربران جدید به شرط ورود کد معرف نیز ۱۰
امتیاز برای کاربران خواهد داشت .بهار ،تابستان
و پاییز  ۱۴۰۰سه دوره سه ماهه باقیمانده این
طرح همچنان برای اجرا و اعطای جوایز ارزنده به
مشارکتکنندگان برتر طرح «همراهی  »۲بانک
صادرات ایران در نظر گرفته شده است.
انتخاب  ۶۹کاربر برتر این طرح به مناسبت شصت
و نهمین سال فعالیت بانک صادرات ایران صورت
گرفته است.

کلید پیشتازی بیمه آسیا؛ راز و راه یک معما!
راز و راه موفقیت بیمه آسیا در  ۲سال گذشته
ناشی از چیست و چشمانداز آینده این بزرگترین
شرکت بیمه غیر دولتی کشور چگونه است و چه
تصویری از افق پیشروی این سرمایه ملی میتوان
داشت؟ آیا تصویری که مسعود بادین ،مدیرعامل
بیمه آسیا از  ۲سال نخست هدایت این شرکت ارائه
داده ،میتواند تصویری بزرگتر و شفافتر از مسیر
و هدف آینده به بیمهگذاران و به ویژه سهامداران و
ذینفعان ارائه دهد؟
خبرنگار.حامدنجفی-به گزارش شاخه سبز ،نکته
مهم در گزارشی که به تازگی مدیرعامل بیمه آسیا
ارائه داده« ،یک گام به جلو» و البته «ستودنی»
توصیف شده و حال سوال اینجاست که چرا فقط
یک گام به جلو و نه چند گام بیشتر؟ واقعبینی و
پرهیز از بزرگنمایی یک ویژگی کمتر عیان شده
در درون خانواده بیمه آسیاست و شاید از این
منظر تحوالت  ۲سال اخیر با نگاهی به اعداد و
ارقام و شاخصهای ارائه شده و البته قابل استناد،
بهتر نمایان شود که نشان میدهد این یک گام به
جلو ،یک گام بلند به سمت هدف بزرگتر است و
آنچه به دست آمده حاصل ،یک اراده واحد ،کوشش
همگان مبتنی بر خرد و مشارکت جمعی و البته
تالش برای حفظ و صیانت از حقوق بیمهگذاران و
سهامداران بوده و به همین دلیل است که میتوان
به راز و راه معمای بیمه آسیا پی برد.
آنچه میتواند برای دیگر شرکتهای مالک عمل
باشد ،پرهیز از حاشیهها و حرکت به سمت ثبات
است و این سرمنشاء این ثبات را در رفتار و تصمیم
سهامداران بزرگ ،همدلی و همراهی اعضای هیات
مدیره و مشارکت کل اعضای یک شرکت بیمهای از
ستاد تا صف ،از مدیران و کارشناسان تا نمایندگان
برای پاسداشت و تقویت یک سرمایه بزرگ چون
برند بیمه آسیا باید جستجو کرد .به واقع اعدادی
که نشاندهنده رشد میزان فروش و بهبود نسبت
و ضریب خسارت بیمه آسیا و همچنین تحوالت
مثبت در عرصه بیمهگری ،فنی و سرمایهگذاری

خوشنامی این شرکت در ایفای تعهدات و پرداخت
دقیق و به موقع خسارتها ،کم کردن از سهم ثالث
به آسانی ممکن نیست و راز این معما را باید در
وفاداری و اعتماد بیمهگذاران و نه تالش شبکه
فروش و اراده مدیریت این شرکت برای فروش
بیشتر بیمه شخص ثالث جستجو کرد .هرچند که
سیاست ترکیبی فروش بیمه ثالث و بدنه تا اندازه
زیادی باعث شده تا بیمه اسیا ریسک فروش ثالث
را همانند ریسک ناشی از فروش بیمه درمان از
خود دور سازد.
سهامداران ارزش سهامشان را میدانند
سهامداران هر شرکت از جمله بیمه آسیا ،برایشان
مهم این است که شرکتی که سهام آن را در اختیار
دارند ،از ثبات مالی مستحکم و استمرار روند
سودسازی برخوردار باشد .اگر اتفاقات یک سال
گذشته بازار سهام را در نظر آوریم ،بدیهی است
که بخشی از سهامداران به ویژه تازهوارد و کمتر
آگاه به مولفههای تعیین کننده ارزندگی سهام ،تنها
با هدف کسب سود باال در کوتاهمدت و بر اساس
داد و ستد سهام وارد این بازار شدهاند و از قضا
ریزش ارزش شاخص کل بورس از اواسط مرداد
سال گذشته تا کنون یک دلسردی و ناامیدی برای
آنها ایجاد شده است .حرفهایها اما میدانند که

است ،تنها یک عدد و درصد نیست که حاصل
ساعتها ،روزها و ماهها برنامهریزی ،اجرا و نظارت
دقیق ،مستمر و البته مبتنی بر یک فرآیند شفاف با
هدف اصالح رویه ها و بهبود عملکردهاست.
از سوی دیگر باید توجه کرد که بیمه آسیا عالوه بر
اینکه به حاشیهها اهمیت نمیدهد ،به همان میزان
از نقدها و پیشنهادها برای اصالح خود نهایت بهره
را میبرد چرا که این فرهنگ در بین خانواده بیمه
آسیا نهادینه شده که وقتی یک شرکت بیمهای
با  ۶دهه فعالیت و سابقه نویدبخش آرامش برای
بیمهگذاران است.
اعداد خبر از آینده خوب میدهند
رشد  ۴۱درصدی میزان فروش بیمه آسیا بر اساس
گزارش رسمی مسعود بادین با در نظر گرفتن رشد
 ۳۸درصدی خسارت پرداخت شده به بیمهگذاران
و زیاندیدگان بیانگر این واقعیت است که بیمه
آسیا ۱۳درصد بیشتر از برنامه تکلیفی و هدف
پیش بینی شده در بودجه سال  ۹۹حق بیمه تولید
کرده و به همین دلیل تراز مثبت  ۳هزار و ۸۴۰
درصدی را به ثبت رسانده که نسبت به سال قبل
رشدی  ۴۴درصدی را نمایان میسازد .نکته مهم
در ارتباط با بیمه آسیا و رابطهاش با بیمه شخص
ثالث ،اینجاست که به دلیل سابقه طوالنی و البته

بهرهبرداری از پایگاه دادههاي مشتري بیمه کوثر
براي نخستین بار در صنعت بیمه
بهرهبرداری از پایگاه دادههاي مشتري بیمه کوثر با
هدف مانعزدایي و پشتیباني از مشتریان و ذينفعان
شرکت و نیز ارزیابي عملکرد کارکنان شرکت در بیش
از  ۲۵شاخص اجرایی شد.
به گزارش روابط عمومی و اعالم معاون ارتباطات ،امور
مشتریان و بازاریابی بیمه کوثر ،به منظور تکمیل چرخه
خدمات مشتریان شرکت و فراهم کردن عدالت در
خدمتدهي اعم از صدور ،خسارت و ارزیابي خدمات
کارکنان از منظر مشتریان و ذينفعان با بهرهگیري
از دانش روز و با استفاده از فناوریهای نوین ،ایجاد
پایگاه اطالعات مشتریان با نام اختصاری CDP
 ))Customer Data Platformبه بهرهبرداری
رسید .احمدرضا عصاری با اعالم اینکه سامانه ،CDP
خردادماه  ۱۳۹۹در بیمه کوثر تدوین و طراحی
شد ،گفت :این سامانه تمامی اطالعات مشتریان را
از سامانههای مدیریت رضایت مشتریان (،)CSM
مدیریت ارتباط با مشتریان ( ،)CRMشاخص نرخ
ریزش و
نگهداشت مشتریان ( ،)CRRمدیریت رسیدگی به
شکایات مشتریان ( )CCMو سامانه باشگاه مشتریان
( )CCفراخوانی و طبق برنامهنویسی به صورت

مدیرعامل شرکت ملی پست در دیدار با مدیرعامل پست
بانک گفت ” :همکاری شرکت ملی پست و پست بانک
در ارائه خدمت به مشتریان  ،تجربه ای مبتنی بر مشتری
محوری است و رضایت مندی مخاطبین را برای دو طرف به
ارمغان خواهد آورد”.
رمضانعلی سبحانی فر در نشست صبح امروز با بهزاد شیری؛
مدیرعامل پست بانک در راستای بررسی مفاد تفاهم نامه
مشترک دو مجموعه“ ،شبکه پستی کشور” را دارای ظرفیت
هایی بی شمار برای ارائه خدمات اجرایی به نیابت از بانک ها
در سراسر کشور دانست.
رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پست با اشاره به “قانون
برنامه ششم توسعه کشور” با موضوع “واگذاری خدمات
نیابتی” در راستای “تحقق دولت الکترونیک” و همچنین
“دستاوردهای مثبت همکاری پست با سایر بانکها” ،عنوان
کرد“ :برونسپاری خدمات فیزیکی بانکها به پست از
زمینههای مهم همکاری دو مجموعه است”.
معاون وزیر ارتباطات ،خدمات گسترده پست در سراسر کشور
بهویژه مناطق روستایی و کمتر توسعهیافته را یادآور شد و
گفت :ارائه خدمات بانکی به کمک پست در محل سکونت
مشتریان گامی مهم در راستای ارایه خدمات مطلوبتر و
رضایتبخش است که تاثیر بسزایی در کاهش هزینهها دارد”.
سبحانیفر به انعقاد تفاهم نامه با دو بانک رسالت و دی اشاره
و افزود“ :بر اساس این تفاهم نامه ها مقرر شده است پست
درارائه خدماتی که منجر به ایجاد شعب مجازی می شود با

توصیفی و تحلیلی در اختیار مدیران ارشد شرکت قرار
میدهد.
وی با بیان اینکه اطالعات این درگاه صحیح ،شفاف
و یکپارچه است ،افــزود :معاونان ،مدیران و سایر
تصمیمسازان و تصمیمگیران شرکت به فراخور نیاز
میتوانند از اطالعات این پایگاه برای شناسایی نقاط
ضعف و قوت و نیز توسعه و بهبود در همه بخشهای
شرکت بهره ببرند.
معاون ارتباطات ،امور مشتریان و بازاریابی بیمه کوثر
در پایان از زحمات همکاران معاونت فناوري اطالعات
و توسعه زیرساخت و همچنین حمایتهاي مدیرعامل
شرکت براي فراهمسازي چنین فرصتي قدردانی کرد.
اداره کل تامین اجتماعی استان قم

سهم ارزنده یعنی چه؟ سهام بیمه آسیا به واقع یک
سهام ارزنده است و از آن به عنوان سهام بنیادین
در صنعت بیمه یاد میشود .چرا که بازده سهام این
شرکت را باید در جریان نقدی ،کیفیت سود پیش
بینی شده و روند جذب و کیفیت پرتفوی بیمه اسیا
در بازار بیمه ،سبد سرمایهگذاری شرکت و البته
اقدامهای مهم برای اصالح ساختار مالی رصد کرد.
از این منظر افزایش  ۹۴۹درصدی سرمایه بیمه
آسیا در سال گذشته ،جایگاه این شرکت را از حیث
افزایش سهم نگهداری حق بیمه ،در اختیار گرفتن
سهم بیشتر از بازار بیمه اتکایی و حضور موثرتر
در پوشش ریسکهای عظیم در صنایع استراتژیک
نظیر نفت ،گاز و پتروشیمی و ارائه پوششهای
گستردهتر به بیمهگذاران به ویژه فعاالن اقتصادی
ارتقا میبخشد و افزون بر اینکه صورتهای مالی
بیمه آسیا دارای انحراف و خطا نبوده و اگر هم
ابهامی وجود داشته باشد ،سیاست مدیریت این
شرکت که شفافسازی و رفع ابهام است.
قدم در دنیای بیمه دیجیتال
بیمه آسیا نه اهل خبرسازی است و نه اسیر
حاشیهها میشود و این مزیت نهادینه شده
در درون آسیاییها باعث شده تا تحوالتی که
در مسیر حرکت شرکت به سمت دنیای بیمه
دیجیتال رخ میدهد ،تا زمان قطعیت نیافتن
و اطمینان از کارآمدی و اثربخشی در راستای
رضایت بیمهگذاران ،چندان رسانهای نشود .با
این حال گام بیمه آسیا به سمت بیمه دیجیتال
را تدریجی ،حسابشده و مبتنی بر نیازهای حال
و آینده باید تلقی کرد .سرمایهگذاری سنگین در
بخش زیرساختها ،تالش برای ارائه سطح مطلوبی
از خدمات به صورت آنالین و اهمیت به امنیت و
سهولت در این بستر یک راهی است که بیمه آسیا
انتخاب کرده و راز آن در آینده عیان خواهد شد.
 ۲سال آینده ،گامهای بلندتری از سوی بیمه آسیا
برداشته خواهد شد و شاید در پایان اعالم شود که
تازه بیمه آسیا  ۲گام به جلو برداشته است!

همکاری پست بانک ایران با شرکت ملی
پست در ارائه خدمت به مشتریان

گام نخست مانعزدایی و پشتیبانی

مدیرعامل بانک توسعه تعاون از سهم ۲۰درصــدی
متقاضیان نهادهای حمایتی در سبد تسهیالت پرداختی
این بانک در طرح اشتغال روستایی خبر داد.حجتاله
مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت:
برنامههای این بانک همواره با نگاهی ویژه به متقاضیان
نهادهای حمایتی تدوین گردیده است و سهم نهادهای
حمایتی در طرحهای ملی اجرا شده توسط این بانک
همواره قابل مالحظه بوده است.وی افزود :ایجاد اشتغال و
ارتقاء سطح اقتصادی مناطق محروم از مهمترین اهداف و
کارکردهای بانکداری توسعهای است و آیین نامهها و شیوه
نامههای پرداخت تسهیالت طرحهای ملی به نحوی تهیه
شده تا شرایط مناسبی جهت انجام عملیات اعتباری این
بخشها فراهم آید.مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت :رقم
تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در طرح اشتغال
پایدار روستایی در حدود  ۲۵هزار میلیارد ریال میباشد
که بیش از  ۵۱۰۰میلیارد ریال سهم متقاضیان نهادهای
حمایتی بوده است و این رقم داللت بر سهم  ۲۰درصدی
نهادهای حمایتی در پرداختیهای طرح اشتغال پایدار
روستایی و عشایری دارد.مهدیان خاطر نشان کرد :بانک
توسعه تعاون فراتر از رویکرد غالب بانکداری متعارف مبنی
بر پرداخت تسهیالت به متقاضیان دارای بنیه گستردهتر
مالی عمل کرده است و علیرغم بهرهمندی کمتر متقاضیان
نهادهای حمایتی جهت ارائه مدارک و وثائق مورد نیاز
تسهیالت ،ترتیبی اتخاذ گردیده است با نهایت مراتب
سهلگیری و همچنین راهنمایی و ارائه راهکار از سوی
همکاران شعب ،سهم این عزیزان در سبد تسهیالتی
طرحهای ملی در سطح مساعدی محقق گردد.مهدیان
به همکاریهای گسترده میان این بانک و کمیته امداد
امام خمینی ،سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور
ایثارگران به عنوان نهادهای مسئول و سیاستگزار اقشار
حمایتی جامعه یاد نمود و ابراز امیدواری کرد با همکاری
بانک و این سازمانها در طرحهای ملی ،نتایج درخور و
مناسبی در شاخصهای اشتغال و تولید فراهم آید.

خبــر

با دعوت به استفاده از خدمات الکترونیک بانک صادرات ایران

برندگان مرحله اول طرح «همراهی  »۲برای
دعوت به استفاده از خدمات بانکداری غیرحضوری
و اپلیکیشن پرداخت صاپ بانک صادرات ایران
یک میلیارد ریال جایزه گرفتند.
خبرنگار.حامدنجفی-به گزارش روابطعمومی
بانک صادرات ایران ۶۹ ،برنده مرحله اول طرح
«همراهی  »۲این بانک مشخص شد و جایزه
برتر این دوره به آقای ماکان نعمتی هریکنده از
مدیریت شعب استان مازندران تعلق گرفت.
طرح توسعه و ترویج اپلیکیشن پرداخت بانک
صادرات ایران (صاپ) به مناسبت شصت و نهمین
سال فعالیت این بانک با عنوان طرح «همراهی»۲
صاپ در چهار دوره سه ماهه با مجموع چهار
میلیارد ریال جایزه نقدی از ابتدای زمستان سال
 ۹۹تا پایان پاییز سال  ۱۴۰۰عملیاتی میشود
و در هر دوره به  ۶۹نفر برتر یک میلیارد ریال
جوایز ارزنده تعلق میگیرد .بر اساس این طرح که
با هدف ارائه بیش از پیش قابلیتهای اپلیکیشن
«صاپ» و سهولت استفاده کاربران از خدمات
بانکداری غیرحضوری این اپلیکیشن عملیاتی

آنها همکاری کند”.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پست ،خدماتی از قبیل احراز
هویت مکانی ،افتتاح حساب ،توزیع کارتهای مشتریان ،ارسال
دسته چک و توزیع اخطاریه ها و ابالغیه ها  ،اخذ امضای گرم
با مراجعه به منزل مشتریان مواردی است که جزو خدمات
قابل ارائه پست به شمار می آید.
شیری ضمن اعالم آمادگی پست بانک در مشارکت با
پیمانکاران پست و تامین تجهیزات با رعایت ضوابط ،خواستار
همفکری و نزدیک تر شدن دیدگاه اعضای کارگروه مشترک
دو مجموعه در راستای بررسی راهکارهای استفاده بهینه از
ظرفیت فناوری اطالعات پست در عملی کردن اهداف پست
بانک شد.
وی در پایان ابراز امیدواری نمود که با گسترش همکاری دو
مجموعه شاهد سرعتبخشی و خدمترسانی بیشتر و بهتر به
مشتریان خواهیم بود

فرم شماره ( 3ابالغ رای کمیته بدوی استانی)

به پیوست اصل فرم شماره یک مربوط به آقای بهزاد نجفی که در جلسه مورخ  ۱۴۰۰/۰۱/۱۷کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استان قم مطرح و از مجموع
(۶شش) شغل مطرح شده (۶شش) شغل مورد تأیید قرار گرفته است ،جهت اقدامات بعدی به پیوست ارسال می گردد.
مشاغل تأیید شده (ب) :کارگر ساده ،ریسنده ،سالن ریسندگی ،کارگر ریسنده (شرکت جوالباف) ،کارگر ساده ،اپراتور تولید (شرکت الله مهرگان).
مصطفی کاویانی مدیر کل – از طرف ترک زاده آرانی
رونوشت .۱ :معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت درمان استان جهت استحضار و اقدام مقتضی برابر ماده  ۳آیین نامه.
 .۲شرکت  /کارگاه :جوالباف و الله مهرگان جهت اطالع.
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 .۳آقای :بهزاد نجفی جهت اطالع.
 این رأی به استناد تبصره  ۵ماده  ۸آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور ظرف  ۱۵روز قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته تجدیدنظر مشاغل سخت و زیانآور می باشد و در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین و قطعی و الزم االجراء شدن رأی مزبور به استناد تبصره  ۲ماده  ۱۶قانون تشکیالت و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری ظرف  ۳ماه از تاریخ ابالغ برای اشخاص داخل کشور و ظرف  ۶ماه از تاریخ ابالغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان
عدالت اداری خواهد بود.

اقدام :شفیعی

اعضای جدید هیأت مدیره
بانک سینا انتخاب شدند

در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)
بانک سینا که راس ساعت  ۱۴روز شنبه  ۲۸فروردین
ماه  ۱۴۰۰با حضور  ۷۰,۸۶درصد سهامداران برگزار شد،
اعضای جدید هیأت مدیره بانک سینا انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا در ابتدای مراسم
پس از انتخاب محمد نوین نماینده بنیاد مستضعفان
انقالب اسالمی با آرای سهامداران حاضر به عنوان رئیس
مجمع و همچنین هیأت رئیسه مجمع متشکل از آقایان
هادی غنی پور نماینده بنیاد علوی ،وحید پاافشار نماینده
شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به
عنوان ناظرین مجمع و مجتبی دهقاندار به عنوان منشی
مجمع ،رسمیت جلسه اعالم و دستور جلسه جهت اتخاذ
تصمیم قرائت شد .خانم یوسفیاصل به عنوان نماینده
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به صورت آنالین در
جلسه حضور داشت.
در ادامه ،رئیس مجمع با بیان آنکه طی مکاتبه با بانک
مرکزی تاییدیه های  ۵نفر از افراد پیشنهادی شامل
آقایان دکتر سیدضیاء ایمانی ،دکتر جعفر صفایی مزید،
دکتر هادی آقابابایی ،مهندس مجید هادی و مهدی
رزمی دریافت شده است ،از سهامداران رأیگیری به عمل
آمد و این اشخاص به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره
بانک سینا برای مدت  ۲سال انتخاب شدند.
در بخشی از مراسم مجمع ،مدیرعامل بانک سینا ضمن
تبریک ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
روزه داران گفت :محور اصلی و پیشرانه نظام بانکی برای
همه ذینفعان اعم از سهامداران ،سپردهگذاران ،مدیران و
کارکنان ،اعضای هیأت مدیره هستند .اگر یک بانک را به
لحاظ شاخص های مالی و عملکردی و شفافیت در نظر
بگیریم ،همه حول محور راهبری و اعضای هیأت مدیره
آن بانک قابل ارزیابی است.
دکتر ایمانی خاطرنشان کرد :عملکرد مطلوب بانک سینا
در رشد شاخص ها و شفافیت امور طی فعالیت در نظام
بانکی به خصوص در دوره هیأت مدیره قبلی ،برگرفته از
حضور این اساتید با تجربه و خوشنام نظام بانکی بوده که
همدلی و همکاری این عزیزان در جهت پیشبرد اهداف
بانک بسیار موثر بوده و در این مسیر عملکرد مطلوبی
محقق شده است.
وی از زحمات آقایان مهندس پیشرو ،دکتر دانیالی،
مهندس نعمت اللهی ،ساروخانی و تقدیری در مدت
تصدی هیأت مدیره بانک سینا قدردانی و برای اعضای
هیأت مدیره جدید آرزوی توفیق نمود.
همچنین جهت انتخاب اعضای علیالبدل هیأت مدیره
این بانک ،پس از اخذ استعالم ها و تاییدیه های الزم
متعاقباً با برگزاری مجمع فوق العاده اقدام خواهد شد.

 ،QR Codeجایگزین رسید
کاغذی در خودگردان های
بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در ادامه فعالیت های زیست محیطی
خود ،به منظور کاهش هر چه بیشتر مصرف کاغذهای
حرارتی در دستگاه های خودگردان QR Code ،را
جایگزین رسیدهای کاغذی کرده است.به گزارش روابط
عمومی بانک ملی ایران ،کاربران پیشتر پس از پایان
عملیات های چون دریافت موجودی ،انتقال وجه و ...
می توانستند دریافت رسید کاغذی را انتخاب کرده و یا
از دریافت آن انصراف دهند.در تازه ترین نوآوری ،کاربران
می توانند اطالعات تراکنش خود را از طریق یک QR
 Codeکه روی صفحه خودگردان به نمایش در می آید
دریافت کرده و یا حتی عکس آن را برای مخاطب خود
ارسال کنند.این اقدام عالوه بر کاهش مخاطرات زیست
محیطی ،جلوه دیگری از فعالیت های بانک ملی ایران در
حوزه بانکداری دیجیتال و افزایش سرعت خدمات است.

مجوز قبولی اتکایی بیمه
پارسیان تمدید شد

مجوز قبولی اتکایی
بیمه پــارســیــان،
با ارســال تاییدیه
مدیرکل و رییس
پــذیــرش
اداره
موسسات بیمهای
بیمه مرکزی ایران
برای یک سال دیگر تمدید شد.به گزارش روابط
عمومی بیمه پارسیان؛ به استناد ضوابط اجرایی
مصوب شورای عالی بیمه ،این شرکت ضمن دارا
بودن شرایط اجرایی آیین نامه اعطای مجوز قبولی
اتکایی و همچنین حسب بررسیهای بهعمل آمده
توانست مجددا ً مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه
داخلی را از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
دریافت نماید و همچنان فعالیتهای خود را در این
زمینه گسترش دهد.بیمه پارسیان با داشتن سطح
یک توانگری مالی ،تایید مجوز قبولی اتکایی از بیمه
مرکزی و همچنین با توجه به توانمندی ها ،دانش
و قابلیت های فنی و مالی ،همچنان بهعنوان یکی
از توانمندترین شرکتهای بیمه خصوصی کشور
خدمات برتر خود را در تمامی رشته های بیمه ای
ارایه می نماید.

امام علی علیه السالم :

کرهِ؛
َمن َ
ب شیئ ًا لَه َ
ِج بِذِ ِ
أح َّ

هرکه چیزی را دوست بدارد ،یاد آن ورد زبانش شود.
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یک شبکه خبری در گزارشی درباره روند
جاری در مذاکرات ایران و  ۴+۱برای احیای
برجام تصریح کرد که تحوالت و اظهارات
مذاکره کنندگان حاکی از بهبود اوضاع و
نرمش در وین است.
به گزارش شبکه خبری بلومبرگ ،ایاالت
متحده و ایــران به نقطه پایان دادن به
اختالفاتشان بر سر توافق هستهای نزدیکتر
شدهاند ،توافقی که دونالد ترامپ رئیس
جمهور پیشین ایاالت متحده آن را کنار
گذاشته بود .واشنگتن گفت وگوها را سازنده
توصیف کرده و جمهوری اسالمی ایران نیز
نشان داده ،آمادگی دارد در خصوص جزئیات
مربوط به چگونگی احیای توافق صحبت کند.
جیک سالیوان ،مشاور امنیت ملی ایاالت
متحده روز یکشنبه به فاکس نیوز گفت:
مذاکرات در وین سازنده بوده است ،به این
معنا که تالش واقعی در آنجا انجام شده و
قدرت های جهانی بر بازگرداندن توافق بر
اساس" پایبندی در برابر پایبندی " متمرکز
شده اند.
اظهارات وی پس از آن بیان شد که عباس
عراقچی ،معاون وزیر امور خارجه و مذاکره
کننده اصلی ایران ،با بیان اینکه فهم جدیدی
در مذاکرات در حال شکل گیری است و
ایران کار بر روی متن پیش نویس کامل برای
مذاکره کنندگان را آغاز می کند ،امید تازه ای
را به روند روز شنبه وارد کرد.
مذاکره کنندگان که شامل اتحادیه اروپا و
روسیه و چین می شود نیز گفته اند که رایزنی
ها در هفته جاری ادامه می یابد .هرچند که
این مذاکرات پس از حمله هفته گذشته به
تاسیسات غنی سازی نطنز که گفته می شود
کار اسرائیل بوده است ،از خط خارج شده بود.
تهران نیز در واکنش به این اقدام که آن را
تروریسم هسته ای خوانده است غنی سازی
خود را تا  ۶۰درصد افزایش داد .تصمیمی که
از سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مورد
انتقاد قرار گرفت.
ایران خواهان این است که ایاالت متحده
صدها تحریم اعمال شده ای را که ترامپ
از سال  ،۲۰۱۷بعد از روی کار آمدنش علیه
اقتصاد این کشور اعمال کرده ،از بین ببرد.
همچین تهران اصرار دارد که امریکا باید این
اقدامات را پیش از موافقت ایران مبنی بر
بازگشت به فعالیت های هسته ای ذیل مفاد
برجام ،انجام دهد.
جیک سالیوان روز یکشنبه همچنین گفت:
تحریم ها زمانی لغو می شوند که ایاالت
متحده به وضوح اطمینان داشته باشد که
جمهوری اسالمی غنی سازی هسته ای خود
را کاهش می دهد و فعالیت های اتمی اش را
به شدت محدود می کند.
بلومبرگ در ادامه گزارش خود ادعای روز یک
شنبه روزنامه فایننشال تایمز مبنی بر اینکه
مقامات ارشد عربستان سعودی و ایران در
حال مذاکره در بغداد برای اصالح روابطشان
هستند را یک نشانه آشکار دیگر از کاهش
تنش ها دانست و افــزود :این روزنامه در
گزارش خود به گفته های سه مقام ناشناس
استناد کرده است .به گفته جوست هیلترمن،
مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در گروه
بحران بین المللی ،گزارش های این نشست
نشان می دهد که چگونه یک تغییر عمده
در سیاست های ایاالت متحده تحت هدایت
بایدن و قصد او برای ورود مجدد به توافق
هسته ای اصلی " ۲۰۱۵سیگنال روشنی"
را به عربستان سعودی مبنی بر این ارسال
کرده این کشور مجبور است تقاضاهای خود
در خصوص گسترش مفاد توافق هسته ای
را لغو کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد :این واقعیت،
سعودی ها را متوجه کرد که آنها از همان
ابتدا از حمایت دیپلماتیک ایاالت متحده
برخوردار نخواهند شد .اگر توافق هسته ای
با موفقیت احیا شود ،گفتوگوهای اولیه می
تواند زمینه را برای رایزنی سطح باالتر میان
ایران و عربستان در مورد مسائل منطقه ای
فراهم کند.عباس عراقچی به تازگی گفت که
ایران و آمریکا باید گام هایی را که هر یک
از طرفین الزم است برای بازگشت به توافق
 ۲۰۱۵بردارند ،مشخص کنند که شامل ارائه
فهرستی کامل از تحریم هایی می شود که
در دوران ترامپ اعمال شده است و جمهوری
اسالمی تاکید دارد ایاالت متحده باید آنها را
لغو کند.

حجم روابط اقتصادی ایران و صربستان در حد ظرفیتهای موجود نیست
رئیس مجلس گفت :حجم روابط اقتصادی ایران و
صربستان در حد ظرفیتهای موجود و متناسب با
سطح مناسبات سیاسی نیست.
به گــزارش شاخه سبز ،نیکال ساکوویچ وزیر
امور خارجه صربستان ظهر امروز (یکشنبه۲۹ ،
فروردین ماه) محمدباقر قالیباف رئیس مجلس
شورای اسالمی دیدار کرد.
در این نشست قالیباف با بیان اینکه جمهوری
اسالمی ایران و صربستان دارای روابط دیرینه
میباشند ،گفت :هر دو کشور در جهت حفظ
استقالل خود و مبارزه با یکجانبه گرایی تالش
کرده اند و ارتباط قویتر بین ایران و صربستان
میتواند به روابط مستحکم در جهت همکاریهای
همه جانبه منتهی شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای دو کشور ،افزود:
حجم روابط اقتصادی ایران و صربستان در حد
ظرفیتهای موجود و متناسب با سطح مناسبات
سیاسی نیست.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه بر ضرورت
گسترش همکاریها در حوزههای اقتصادی،
تجاری ،صنعتی ،کشاورزی و مباحث فرهنگی و
گردشگری تاکید کرد و افزود :ایران و صربستان،
هر دو تجربه ایستادگی در مقابل فشارهای آمریکا
سخنگوی سپاه:

عوارض شیمیایی
عمدهترین دلیل شهادت
سردار حجازی بود

سخنگوی سپاه به ارائه توضیحاتی درباره
علت به شهادت رسیدن سردار محمد حسین
حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه
پاسداران انقالب اسالمی پرداخت و اظهار کرد:
در جلسه کمیسیونی که دیشب در بیمارستان
بقیه اهلل برگزار شد عوارض شیمیایی عمدهترین
دلیل پیوستن ایشان به یاران شهیدش اعالم
شد.
سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه صبح
دوشنبه در برنامهای تلویزیونی به بیان
توضیحاتی درباره علت به شهادت رسیدن
ســردار محمد حسین حجازی جانشین
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب
اسالمی پرداخت و گفت :سردار حجازی جانباز
شیمیایی دوران دفاع بود و سالها از این عارضه
رنج میبرد و در مقاطعی هم به همین دلیل به
بیمارستان مراجعه میکرد.
وی با بیان اینکه «سردار حجازی به دلیل حضور
مداوم در جبهه مقاومت و اقدامات متعددی که
در سازماندهی جبهه مقاومت انجام داد ،زحمات
طاقت فرسایی کشید» ،افزود :ایشان چند ماه
قبل نیز به بیماری کرونا مبتال شد که بهبود
یافتند.
سخنگوی سپاه با اشاره به برگزاری جلسه
کمیسیون پزشکی جهت تعیین علت فوت
سردار حجازی در بیمارستان بقیه اهلل تهران
اظهار کرد :در جلسه کمیسیونی که دیشب در
بیمارستان بقیه اهلل برگزار شد عوارض شیمیایی
عمدهترین دلیل پیوستن ایشان به یاران
شهیدش اعالم شد .این کمیسیون به اعتبار
جانباز شیمیایی بودن سردار حجازی و محرز
بودن تاثیرات جانبازی در به شهادت رسیدن،
ایشان را رسماً به عنوان شهید معرفی کردند.
شریف خاطرنشان کرد :گردش کار مربوطه
برای ارتقای درجه ایشان در دست پیگیری
است.
وی با اشاره به جایگاه شهید حجازی در جبهه
مقاومت تاکید کرد :شهید حجاری در  ۸سال
آخر عمر مبارکشان بواسطه حضور در جبهه
مقاومت برای صهیونیستها چهرهای نام آشنا
تر بودند و سالها بود که صهیونیستها به دنبال
ترور ایشان بودند؛ از دیشب که خبر به شهادت
رسیدن ایشان منتشر شد،این موضوع از رویکرد
رسانههای آنها کامال مشخص است .تعبیر که
یکی از این رسانهها این است که «یکی از سر
سختترین و مدبرترین نیروهایی که مقابل
رژیم صهیونسیتی بود به شهادت رسید» و
آنها ارزش و اهمیت شخصیت سردار حجازی
را برای جبهه مقاومت و امت اسالمی به خوبی
درک کردند.
سخنگوی سپاه همچنین با اشاره به حضور
شهید حجازی در کنار شهید سلیمانی در
محور مقاومت خاطرنشان کرد :حضور شهید
حجازی در کنار سردار سلیمانی تجربه بسیار
گران سنگی برای ایشان بود و یکی از دالیل
اصرار سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس برای
حضور ایشان در سمت جانشینی نیروی قدس
نیز دقیقاً همین موضوع بود.

در حوزه اقتصادی و سیاسی را دارند.
وی با بیان اینکه امروز بهترین شرایط برای عمق
بخشیدن به مناسبات دو کشور ایجاد شده است،
گفت :ما معتقدیم میتوان حجم مبادالت را به
چند برابر افزایش داد.
قالیباف با اشاره به سابقه همکاری پارلمانی مطلوب
بین ایران و صربستان ،از اعالم آمادگی مجلس
یازدهم برای گسترش روابط پارلمانی بین این دو
کشور و نقش مهم گروههای دوستی -پارلمانی و
همکاری کمیسیونهای تخصصی پارلمانی خبر

داد .رئیس قوه مقننه کشورمان در پایان با اشاره
به اهمیت دیپلماسی پارلمانی ،الز رئیس پارلمان
صربستان برای سفر به جمهوری اسالمی ایران
دعوت بعمل آورد.
در ادامه این نشست نیکال ساکوویچ وزیر خارجه
صربستان با اشاره به اینکه ایران کشور مهمی
است و صربستان برای رابطه با ایران اهمیت قائل
است ،افزود :مردم جمهوری صربستان احترام
زیادی برای تالش موفق ایران در حفظ استقالل
و آزادی قائل هستند .ما شرایط ایران را به خوبی

درک میکنیم و معتقدیم با درایت مقامات ایران،
این شرایط سپری خواهد شد اما آن را فرصتی
میدانیم که میتوان دوستان حقیقی روزهای
سخت را شناخت.
وی در ادامه از حمایت همه جانبه ایران از حفظ
تمامیت ارضی و حاکمیت صربستان قدردانی کرد.
وزیر امور خارجه صربستان یادآور شد :ما معتقدیم
که باید از طریق روابط سیاسی برای بهبود روابط
اقتصادی و سیاسی بین کشورها اقدام کرد؛ ضمن
اینکه آماده هستیم از فرصت ایجاد شده برای
ارتقای هر چه بیشتر مناسبات پارلمانی استفاده
نمائیم.
وی افزود :ما آماده همکاری با ایران در حوزههای
صنعتی ،اقتصادی ،کشاورزی و بهداشتی هستیم،
ضمن اینکه باتوجه به توان ایران در تولید دارو و
واکسن ،الزم است در این زمینهها و به منظور
مبارزه با ویروس کرونا به تبادل تجربیات خود
بپردازیم.
ساکوویچ تاکید کرد :در شرایط دشوار کنونی که با
همه گیری بیماری کرونا مواجه هستیم حتی یک
صحبت دوستانه با هدف تبادل تجربیات میتواند
نتایج مثبتی از نظر اقتصادی و تجاری به همراه
داشته باشد.

آیت اهلل رئیسی:

قضات پیش از صدور حکم ،به دنبال صلح و سازش طرفین دعوا باشند
رئیس قوه قضائیه گفت :قضات پیش
از صدور حکم ،به دنبال صلح و
سازش طرفین دعوا باشند؛ شوراهای
حل اختالف و نهادهای داوری و
میانجیگری بهترین سازوکارها برای
این کار هستند.
به گزارش شاخه سبز به نقل از مرکز
رسانه قوه قضائیه ،آیت اهلل رئیسی
در جلسه شورای عالی قوه قضائیه
اظهار کرد :سیره امیرالمومنین علیه
السالم در ماه مبارک رمضان ایجاب
میکند که حل و فصل اختالفات و
دعاوی در این ایام به دلیل شیوع
کرونا و تنگناهای اقتصادی و
مشکالت معیشتی بیش از پیش در
دستور کار قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد :قضات

پیش از صدور حکم ،به دنبال صلح و
سازش طرفین دعوا باشند؛ شوراهای
حل اختالف و نهادهای داوری و
میانجیگری بهترین سازوکارها برای
این کار هستند.آیت اهلل رئیسی ادامه
داد :دشمن در حوزه اقتصادی با

پروژه تحریم و در عرصه هستهای با
حرکات تروریستی ،به دنبال اخالل
در حرکت ملت ایران است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه
پاسخ حرکتهای تروریستی دشمن
ایستادگی مقتدرانه است و آغاز غنی

سازی  ۶۰درصدی نمونهای از همین
اقدامات است ،گفت :البته نباید به
همین بسنده کرد بلکه پیگیری و
ادامه مقتدرانه فعالیتهای هستهای
به دشمن این پیام را خواهد داد که
به هیچ وجه در این مسیر متوقف
نخواهیم شد.
آیت اهلل رئیسی تصریح کرد :باشگاه
سلطه دنبال آن است که با تحریم
و حرکتهای ناجوانمردانه مانع از
حرکت علمی و فناوری ملت ایران
شود ،اما راهبرد رهبر انقالب رفع
همه تحریمهاست و در این زمینه
اجماع ملی نیز وجــود دارد که
پیگیری این راهبرد رهبر انقالب باید
مقتدرانه و نه به صورت فرسایشی
پیگیری شود.

واعظی:

رئیس جمهور اص ً
ال جلسه و برنامهای درباره انتخابات نداشته
رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره
طرح گمانهزنیهایی از سوی برخی
رسانهها دربــاره حمایت رئیس
جمهوری و دفتر وی از برخی
کاندیداها از جمله علی الریجانی
و اسحاق جهانگیری ،تصریح کرد:
تا کنون نه شخص آقای رئیس
جمهوری و نه دفتر ایشان به دلیل
گرفتاریها و مشکالت متعدد اص ً
ال
جلسه و برنامهای درباره انتخابات
نداشتند و اظهار نظری توسط آقای
روحانی و اعضای دفتر ایشان در این
زمینه در جایی مطرح نشده است.
محمود واعظی در گفتوگو با ایسنا
با اشاره به دستور جلسه اخیر حزب
اعتدال و توسعه گفت :موضوعی که
در جلسه اخیر حزب مورد تاکید قرار
گرفت این بود که باید حتماً برای
مشارکت باال در انتخابات تالش
کنیم و مردم باید در این خصوص
تشویق شوند تا انتخابات پیش رو
انتخاباتی باشد که بتواند مسائل
مردم را حل کند و توطئه خارجی
را خنثی کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا
حزب اعتدال و توسعه در جلسات

خود در خصوص داوطلبان انتخابات
ریاست جمهوری به مصادیق ورود
کرده است؟ خاطر نشان کرد :هنوز
به موضوع بررسی مصادیق ورود
نکردهایم و درحال بررسی هستیم.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال
و توسعه همچنین در پاسخ به
پرسشی دربــاره احتمال ائتالف
کردن با گروههای سیاسی در جریان
انتخابات ریاست جمهوری ،با بیان
اینکه «هنوز فضای کشور انتخاباتی
نشده است» ،اظهار کرد :تا کنون
افراد زیادی جهت کاندیداتوری در
انتخاباتی اعالم حضور کردند اما در

حال حاضر نمیدانیم افراد اصلی چه
کسانی هستند.
واعــظــی همچنین دربــــاره
گمانهزنیهایی که از سوی برخی
رسانهها دربــاره حمایت رئیس
جمهوری و دفتر وی از برخی
کاندیداها از جمله علی الریجانی و
اسحاق جهانگیری مطرح میشود،
تصریح کرد :تا کنون نه شخص آقای
رئیس جمهوری و نه دفتر ایشان
به دلیل گرفتاریها و مشکالت
متعدد اص ً
ال جلسه و برنامهای درباره
انتخابات نداشتند و اظهار نظری
توسط آقای روحانی و اعضای دفتر

ایشان در این زمینه در جایی مطرح
نشده است .مهمترین موضوع برای
ما مشارکت باال و انتخابات سالم
است .وی همچنین در پاسخ به
پرسشی درباره تجهیز دفتری در
پاستور برای علی الریجانی و طرح
ادعایی مبنی بر اینکه این اقدام در
جهت حمایت از وی انجام شدهاست،
گفت :سالهاست که آقای الریجانی
از طرف مقام معظم رهبری و آقای
رئیس جمهوری موضوع چین را
دنبال میکنند .زمانیکه ایشان
نماینده مجلس بودند نیز اضافه بر
مسئولیت ریاست مجلس موضوع
چین را دنبال میکردند و پس از
اتمام دوره نمایندگی در مجلس
نیز ما از ایشان خواستیم که موضوع
چین را دنبال کنند و ایشان نیز
پذیرفتند؛ باالخره وقتی ماموریتی به
ایشان داده میشود ،باید لوازم آن را
هم فراهم کنیم.
رئیس دفتر رئیسجمهوری
در پایان در پاسخ به اینکه آیا
قصد کاندیداتوری در انتخابات
ریاستجمهوری را دارید؟ اظهار
کرد :نه چنین خبری نیست.

مشاور امنیت ملی بایدن :مذاکرات وین سازنده بودهاند

مشاور امنیت ملی کاخ سفید مذاکرات
وین درباره بازگشت آمریکا به برجام را
سازنده توصیف کرد و گفت :این بدین
معناست که تالش واقعی با پنج عضو
دائمی شورای امنیت به عالوه آلمان از
یک سو و ایران از سوی دیگر در حال
انجام است تا همه مسائل مربوط به تحریم
ها و مسائل هسته ای روی میز قرار گیرد.
به گزارش ایرنا ،جیک سالیوان روز یکشنبه
در گفتوگو با شبکه خبری فاکس نیوز
افزود :نخست آنکه گفتوگوهای وین
سازنده بوده است به این معنا که تالش
واقعی با پنج عضو دائمی شورای امنیت

به عالوه آلمان از یک سو و ایران از سوی
دیگر در حال انجام است تا همه مسائل
مربوط به تحریم ها و مسائل هسته ای
روی میز قرار گیرد.
وی ادامــه داد :بنابراین ما میتوانیم
در نتیجه توافق برای پیروی از مبنای
پایبندی در برابر پایبندی به توافقنامه
بازگردیم اما من قرار نیست در تلویزیون
درباره این سوال که چگونه مساله پایبندی
در برابر پایبندی اجرایی میشود ،صحبت
کنم.
مشاور امنیت ملی بایدن اضافه کرد :آنچه
که من خواهم گفت این است که ایاالت

متحده قرار نیست تحریم ها را لغو کند،
مگر اینکه ما این اطمینان را داشته باشیم
که ایران واقعا قصد دارد به تعهدات خود
در توافقنامه عمل کند.سالیوان مدعی شد:
به این ترتیب ،منجر به آن خواهد شد
که "زمان شکست" برنامه هستهای آن
را گسترش میدهد ،سطح غنیسازی و
دامنه غنیسازی را در آن کشور کاهش
میدهد.وی تکرار کرد :تا زمانی که به همه
این موارد اعتماد نکنیم ،ایاالت متحده قرار
نیست هیچ امتیازی بدهد.
جمهوری اسالمی ایران همواره تاکید
کرده است ،آمریکا در سال  ۱۳۹۷به طور
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یکجانبه از برجام خارج شده است و برای
بازگشت به آن باید تمام تحریمهای پس
از آن سال لغو کند.
در صورتی که ایران با راستیآزمایی ،لغو
تحریمها را تایید کرد ،آنگاه آمریکا میتواند
به برجام بازگردد و ایران هم به پایبندی
به تعهدات خود باز میگردد.سید عباس
عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران
و سرپرست تیم مذاکره کننده در این دور
از گفتوگوهای کمیسیون مشترک برجام
که در وین جریان دارد ،روز گذشته از
پیشنهاد متن ایران سخن گفت که اعضای
برجام بر روی آن ،در حال کار هستند.
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سعید محمد:

رئیسی به من گفت وارد
انتخابات نمیشوم

محمد تصریح کرد :ابتدا خدمت آقای رییسی
رفتم تا برنامه را با ایشان تنظیم کنم .ایشان
گفتند که به انتخابات ورود نمیکنند .حتی
قبل از آنکه از قرارگاه خارج شوم دوباره از
ایشان پرسیدم و گفتند که قصد ورود به
انتخابات را ندارند .اگر ورود کنند به آقای
رییسی کمک می کنم چون ایشان می توانند
اجماع خوبی ایجاد کنند و اولویت عدم انشقاق
است.

معرفی نامزدها به جبهه
اصالحات از هفته آینده

یک عضو جبهه اصالحات ایران گفت :احتماال
از هفته آینده فرایند معرفی نامزدهای اصالح
طلبان به جبهه اصالحات آغاز می شود.
جواد امام در گفت و گو با ایسنا ،درباره
سازوکار انتخاب نامزد اصالح طلبان در جبهه
اصالحات ،اظهار کرد :نامزدها با حداقل نظر
یک سوم اعضای حقیقی و حقوقی جبهه
معرفی شده و در فرایندی برنامه های آنها
بررسی می شود و در نهایت با رای دو سوم
اعضای جبهه اصالحات ،نامزد نهایی مشخص
خواهد شد.وی ادامه داد :در حال حاضر آیین
نامه های جبهه اصالحات در حال تکمیل
است و احتماال از هفته آینده فرایند معرفی
نامزدها به جبهه اصالحات آغاز می شود،
البته قرار نیست هر نامزدی به جبهه معرفی
شود ،بلکه کسانی معرفی می شوند که هم
جبهه اصالحات آنها را اصالح طلب بداند و
هم خود نامزدها خود را اصالح طلب معرفی
کنند.این فعال سیاسی اصالح طلب در پاسخ
به این پرسش که شانس کدام نامزد اصالح
طلب برای معرفی به مردم از سوی جبهه
اصالحات بیشتر خواهد بود ،گفت :نمی توان
از حاال پیش بینی کرد .این مسأله به آمادگی
نامزدها در درجه اول و در درجه دوم به معرفی
آنها توسط یک سوم اعضای جبهه اصالحات و
در نهایت پذیرش آنها بستگی دارد.

افشاگری سریالی داوری علیه
احمدینژاد و تیمش

عبدالرضا داوری در توئیترش درباره فساد
مالی حمید بقایی افشاگری کرد.عبدالرضا
داوری مشاور رسانهای محمود احمدی نژاد که
تا چندی پیش در زمره حلقه اولیه حامیان
رئیس دولت نهم و دهم بود مدتی است دست
به افشاگری علیه محمود احمدینژاد و تیم او
زده است .داوری بعد از صحبتهایش درباره
احمدینژاد حاال در توئیتی از فساد مالی بقایی
نوشت .او با هشتگ مستندات و مشاهدات
نوشت « :مفاسد مالی حمید بقایی ،خارج از
تراکنش های رسمی بانکی و در قالب پول
نقد ،کارت هدیه و ...است و برای آنکه مسیر
پولهایش لو نرود ،نقدینگیش را به نام نوچه
های تجاریش در بانک های مختلف سپرده
گذاری کرده و یا در شکل ارز و سکه و اوراق
مشارکت بینام ،در نقاط امن جاسازی می
کند».

جزئیاتی تازه از نحوه فرار متهم
خرابکاری نطنز

رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی
مجلس از فرار متهم حادثه نطنز از طریق
مرزهای هوایی کشور خبر داد .روز گذشته
تصویر عامل خرابکاری اخیر در مجمع غنی
سازی نطنز برای اولین بار از بخش خبری
ساعت  ۱۴شبکه اول سیما منتشر شد.
وزارت اطالعات نام این فرد را رضا کریمی
اعالم کرد و گفت او پیش از حادثه نطنز
از کشور خارج شده است .ابراهیم عزیزی،
رئیس کمیته امنیت در کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در
همین رابطه به برنامه رادیویی رویداد گفته
که متهم این ماجرا از طریق مرزهای هوایی
کشور فرار کرده است .عزیزی درخصوص
روند تعقیب این متهم نیز گفته است :از
طریق دستگاههای مربوطه و پلیس اینترپل
باید مراحل قانونی را دنبال کنیم که به
دستگیری و انتقال این افراد به کشور کمک
میکند این شخص حتما بهای سنگین کار
خود را خواهد پرداخت .به گزارش تسنیم،
 ۲۲فرودین ماه ،وقوع اقدام خرابکارانه در
بخش تاسیسات برق مجتمع غنی سازی
نطنز ،باعث ایجاد خلل در کار این مجتمع
و آسیب رسیدن به بخشهایی از آن شد.
پس از این اتفاق ،جمهوری اسالمی ایران
اعالم کرد غنی سازی  ۶۰درصدی اورانیوم
را آغاز خواهد کرد و این اقدام در سحرگاه
روز جمعه  ۲۷فروردین ماه رقم خورد و
اولین محصول اورانیوم غنی سازی شده ۶۰
درصدی به دست آمد.

