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محققان دریافتند که پروتئین سنبله ای که 
نشان  ویروس  قرمز  بازوهای  عنوان  به  اغلب 
داده می شود، می تواند از سد مغز-خون در 

موش عبور کند.
سنبله  پروتئین های  سبز،  شاخه  گزارش  به 
به تنهایی می توانند باعث ایجاد ابهام در مغز 
مغز  وارد  سنبله  پروتئین  که  آنجا  از  شوند. 
به مغز منتقل  احتماالً  نیز  می شود، ویروس 

می شود.
شواهد متعددی نشان داده اند که افراد مبتال 
به کووید ۱۹ دچار مشکالت شناختی نظیر 
می شوند.  خستگی  احساس  و  سردرگمی 
محققان دریافتند کروناویروس همانند بسیاری 

از ویروس های دیگر، می تواند وارد مغز شود.
 S۱ پروتئین سنبله که اغلب به آن پروتئین
گفته می شود، تعیین می کند که ویروس به 

کدام سلول وارد شود.
از  تحقیق  تیم  سرپرست  بنکس«،  »ویلیام 
این  دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن، در 
پیونددهنده  های  »پروتئین  می گوید:  باره 

از  شدن  جدا  دلیل  به  معموالً   S۱ مانند 
ویروس و ایجاد التهاب، به خودی خود باعث 
آسیب می شوند. پروتیئن S۱ احتماالً موجب 
آزادشدن سیتوکین ها و محصوالت التهابی در 

مغز می شود.
از  ناشی  شدید  التهاب  به  علوم،  چرخه  در 
گفته  سیتوکینی  توفان   ،۱۹ کووید  عفونت 
به  ایمنی  سیستم  حالت،  این  در  می شود. 
فعالیت  از حد  بیش  ویروس،  نابودی  منظور 
می کند. فرد آلوده به ویروس دچار مشکالت 
کسالت  و  خستگی  احساس  و  شناختی 

می شود. تیم تحقیق قباًل این واکنش را در 
مورد ویروس HIV مشاهده کرده بود.

به گفته بنکس، »پروتئین S۱ در کروناویروس 
عملکرد   ۱-HIV در   ۱2۰  gp پروتئین  و 
مشابهی دارند. هر دو از جنس گلیکوپروتئین 
ها هستند، پروتئین هایی که قندهای زیادی 
روی خود دارند. هر دو این پروتئین ها همانند 
دست و بازو ویروس های خود عمل می کنند 
و به سایر گیرنده ها می چسبند. هر دو از سد 
 gp۱2۰ مانند S۱ مغز-خون عبور می کنند و

احتماالً برای بافت های مغزی سمی است.

 

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

دولت نظرات اصالحي مجلس را با 
حفظ شاکله بودجه لحاظ مي کند
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 ۱۰۰ میلیون تومان 

شد

عشق و احساس 
دررمانتیسم 
و تفکر اسالمی

بالتکلیفی 
ده ساله پروژه 

فرودگاه قم

شاخه سبز بررسی کرد: 

سایت های شرط بندی؛ 
بازی باخت باخت

سیگارت را 
زمین بگذار! 

صفحه 5

صفحه 5

صفحه 3

صفحه 3

صفحه آخر

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی:

قوه قضائیه از منظر حقوق عامه بر 
خلق پول توسط بانکها نظارت کند

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی با اشاره به تخلفات بانک 
این  به  ارایه تسهیالت  و  ایران مال  برای ساخت  آینده 
پروژه گفت: ۴۰ شرکت باالتر از سقف مجازی که بانک 

مرکزی تعیین کرده است، وام دریافت کردند.
به گزارش شاخه سبز، محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده 
اقتصاد مقاومتی عصر امروز در نشست تخصصی »قوه 
قضائیه، خلق پول و صیانت از حقوق عامه« با بیان اینکه 
پول  خلق  در حوزه  شیوه های جدیدی  سال 2۰۱3  از 
ایجاد شد و یکسال است که اندیشکده اقتصاد مقاومتی 
بر روی این موضوع می کند که بانک ها یک نهاد و بنگاه 
اقتصادی ساده نیستند، گفت: بانک یک نهاد اقتصادی به 
معنای عام است، ولی مناسبات آن متفاوت است و این 
بانک چون دارای مجوز خلق پول از حاکمیت است، حتی 
می تواند با ده هزار میلیارد تومان زیان نیز به کار خود 

ادامه می دهد.
توسط  پول  خلق  بر  عامه  حقوق  منظر  از  قضائیه  قوه 

بانک ها نظارت کند
زیان  تومان  میلیارد  هزار   3۰ با  بانک  یک  افزود:  وی 
انباشته، همچنان خود را تبلیغ و سپرده گذاران را به خود 
جذب می کند که این بسیار عجیب است؛ این در حالی 
است که قوه قضائیه از منظر خلق پول و منافعی که برای 

بانک ها ایجاد می کند، باید وارد نظارت بر بانک ها شود.
به گفته وی، خلق پول به معنای افزایش نقدینگی کشور 
است؛ این در حالی است که باید نقدینگی را کنترل کرد؛ 
در عین حال مهمترین بخش تسهیالت بانکی کالن است 

که اتفاقاً رانت هم در این حوزه متمرکز شده است.
خلق پول برای ایجاد تورم و رکود!

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: خلق 
نشود،  استفاده  اگر درست  و  است  عامه  پول یک حق 
باید هزینه اش را مردم بدهند. اگر بانکی بد رفتار کند 
و با مجوز حاکمیت خلق پول غیرمجاز کند، حتماً باید 

پاسخگو باشد.
وی افزود: ما ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی 
داریم که معطل تأمین مالی هستند؛ در حالیکه بانک 
آینده ۱۷ هزار میلیارد تومان برای ایران مال هزینه کرده 
است که االن به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ۸ 
هزار میلیارد تومانی که منجر به بزرگ شدن کیک اقتصاد 
کشور نشده است و یک زیان برای عامه مردم بوده چرا 

که منجر به تشدید تورم و رکود شده است.

در نخستین روز زمستان ؛

مصرف روزانه گاز کشور ۵۵ 
میلیون مترمکعب افزایش یافت

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد که مصرف 
روزانه گاز کل کشور در نخستین روز زمستان امسال )2۴ 
ساعت گذشته( در مقایسه با دوره مشابه پارسال، 55 میلیون 

مترمکعب افزایش یافته است.
محمدرضا  نفت،  وزارت  از  نقل  به  سبز  شاخه  گزارش  به 
جوالیی با اشاره به افزایش مصرف گاز طبیعی در کشور گفت: 
سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده از این مقدار، 
5۶5 میلیون مترمکعب بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 

۱۱ درصد افزایش یافته است.
میلیون   ۱2۰ هم  عمده  صنایع  مصرف  داد:  ادامــه  وی 
که  بوده  مترمکعب  میلیون   55 نیروگاه ها  و  مترمکعب 
گازرسانی به نیروگاه های کشور نسبت به زمان مشابه پارسال 
2۴ درصد کاهش یافته و دلیل آن افزایش مصرف مشترکان 

بخش خانگی است.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز تصریح کرد: در نخستین 
روز زمستان امسال، مقدار گاز تزریق شده به شبکه خطوط 
سراسری ۸۱۰ میلیون مترمکعب بود که این مقدار نسبت به 

دوره مشابه پارسال افزایش ۱۰.۸ درصدی را نشان می دهد.
در  اکنون  طبیعی  گاز  مصرف  عمده  جوالیی،  گفته  به 
استان های شمالی کشور شامل گلستان، مازندران و گیالن، 
این  و  است  تهران  و  غربی  آذربایجان  و  شمالی  خراسان 

استان ها رکورددار مصرف گاز طبیعی در کشور هستند.
به گزارش وزارت نفت، مصرف گاز طبیعی در نخستین روز 
زمستان پارسال ۶۸5 میلیون مترمکعب بود، هرچند افزایش 
تعداد مشترکان گاز در این روند رو به رشد تأثیر داشته است، 
اما به گفته کارشناسان، مصرف گاز نباید تا این اندازه افزایش 

بیاید.
گاز محدود  تولید  منابع  توضیحات مسئوالن کشور،  طبق 
است و ما یک پارس جنوبی بیشتر نداریم، بنابراین با آغاز 
در  به ویژه  هوا  دمای  توجه  قابل  کاهش  و  زمستان  فصل 
مردم  بیشتر  توجه  روستاهای کوهستانی کشور،  و  شهرها 
برای صرفه جویی از این انرژی پاک الزم است. با این حال 
اما  است،  پایدار  کشور  در  مشترکان  گاز  تأمین  هم اکنون 
رعایت نکات ایمنی و صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی برای 
همه مصرف کنندگان ضروری است تا این زمستان هم بدون 
قطعی گاز در هیچ شهر و دیاری طی شود. شرکت ملی گاز 
ایران هم اعالم کرده اگر مشترکان گاز ۱۰ تا ۱5 درصد در 
مصرف صرفه جویی کنند این مجموعه برای تأمین پایدار گاز 

به اهداف خود می رسد.

    خبــر    خبــر

اینفوگرافی

وزیر بهداشت تأکید کرد:

پیگیری مستمر 
مقام معظم رهبری برای 

ساخت واکسن کرونا
مطالعه جدید نشان می دهد؛

کروناویروس می تواند وارد مغز شود

 صفحه ۶
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زنگنه:

برای توسعه همکاری های فنی 
در حوزه نفت وگاز با روسیه 

توافق کردیم

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسالمی 
ایران که برای بررسی وضعیت بازار جهانی نفت 
با  به مسکو سفر کرده است، گفت: در دیدار 
مقام های روسیه ، برای توسعه همکاری های 
فنی در حوزه نفت و گاز با این کشور توافق 
با  خود  مذاکرات  به  مسکو  در  وی  کردیم. 
"الکساندر نوواک" معاون نخست وزیر روسیه 
و "نیکالی شولگینوف" وزیر انرژی این کشور 
هایی که  از موضوع  یکی  افزود:  و  اشاره کرد 

گفت و گو کردیم درباره بازار جهانی نفت بود.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسالمی 
ایران که برای بررسی وضعیت بازار جهانی نفت 
با  به مسکو سفر کرده است، گفت: در دیدار 
مقام های روسیه ، برای توسعه همکاری های 
فنی در حوزه نفت و گاز با این کشور توافق 

کردیم.
با خبرنگار  زنگنه روز دوشنبه در گفت و گو 
ایرنا در مسکو به مذاکرات خود با "الکساندر 
نوواک" معاون نخست وزیر روسیه و "نیکالی 
شولگینوف" وزیر انرژی این کشور اشاره کرد 
و افزود: یکی از موضوع هایی که گفت و گو 

کردیم درباره بازار جهانی نفت بود.
در مسکو  مذاکرات  در  داد که  توضیح  زنگنه 
و  کو  و  گفت  نفت  جهانی  بازار  تثبیت  برای 

تبادل نظر کردیم.
وی یادآورشد : روسیه در این سالها نقش تعیین 
کننده ای در ثبات بازار جهانی نفت داشته است 
و باتوجه به همکاری های جدی در اوپک در 
گو  و  یکدیگر گفت  با  اوپک پالس  چارچوب 
یکدیگر  به  عرصه  این  در  ما  نظرات  کردیم. 

نزدیک بود.
اینکه روز چهارم ژانویه  با یادآوری  وزیر نفت 
جلسه اوپک پالس برگزار می شود، ادامه داد: 
در ماه فوریه نیز جلسه ای در این رابطه برگزار 

خواهد شد.
وی گفت که هر دو کشور تاکید داشتند که 
این کار برای حفظ ثبات بازار جهانی نفت و 
این عرصه وجود  در  آینده  در  احتماالتی که 

دارد، مهم است.
توسعه روابط ایران و روسیه در عرصه نفت و گاز

زنگنه افزود: بخش بعدی )گفت و گوهای ما 
با طرف روسی( مربوط به روابط دوجانبه بود. 
ما همکاری های خوبی با شرکت های روسی 
داریم و قرار بر این است که این همکاری ها 
با شرکت های روسی در حوزه نفت و گاز و 
این  شرکت های روسی سازنده تجهیزات در 

عرصه تداوم یابد.
وی توضیح داد که در این عرصه تبادل نظر 
پیگیر  و  شد  اتخاذ  هایی  تصمیم  و  کردیم 
هستیم تا اجرا شود و سطح روابط دو کشور 

ارتقا یابد.
وزیر نفت کشورمان یادآورشد که ما روسیه را 
به عنوان شریک راهبردی می شناسیم و این 
و  گرمی  فضای  با  که  نیست  چیزی  شراکت 

سردی در فضای بین المللی تغییر کند.
سازنده  روســی  های  شرکت  گفت:  زنگنه 
تجهیزات نفت و گاز اگر می خواهند در ایران 
قانون  به  باتوجه  بیایند  باید  کنند  فعالیت 
حداکثر استفاده از توان داخلی سرمایه گذاری 
ایرانی شریک  با شرکت های  باید  آنها  کنند. 
شوند و با همتایان ایرانی گفت و گو کرده تا 

بتوانند به نتیجه برسند.
وی افزود: کاظم جاللی سفیر ایران در روسیه 
و همکارانشان در سفارت قرار شد توافق ها را 
دنبال کنند. اگر شرایط کرونا نبود خیلی ساده 
در  اما  دهند.  انجام  را  کار  این  توانستند  می 
شرایط کنونی هم با رعایت پروتکل بهداشتی 
می توان می توانیم ارتباطات را برقرار کنیم و 
ما از اینکه در بخش هایی که نیاز داریم سرمایه 

گذاری شود استقبال می کنیم.
وی ادامه داد: شمار عرضه کنندگان هم زیاد 
کیفیت  با  ایرانی  های  شرکت  و  شد  خواهد 
بهتر می توانند رقابت کنند و دسترسی ما به 
تجهیزات )در حوزه نفت و گاز( بیشتر می شود.

همکاری در اوپک گازی
زنگنه همچنین به همکاری در چارچوب اوپک 
گازی اشاره کرد و ادامه داد: معموال سالی یک 
بار در اوپک گازی جلسه داریم و این جلسه 
چارچوب  در  افزود:  وی  شد.  برگزار  پیشتر 
اوپک پالس تبادل اطالعات فنی می شود اما 
اثرگذاری در قیمت بازار جهانی گاز ندارد. بازار 

گاز با بازار جهانی نفت تفاوت دارد.

مصوبه مجلس:

روسای قوای مقننه و قضائیه 
برای نامزدی در انتخابات 

ریاست جمهوری، نیازی به 
استعفا ندارند

ماه  استعفای ۶  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
پیش از انتخابات ریاست جمهوری از سوی روسای قوای 
مقننه و قضائیه در صورت تمایل به نامزدی، مخالفت 

کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه اصالح موادی 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات  قانون  از 
پیشنهاد »روح اهلل ایزدخواه« نماینده مردم تهران مبنی 
در صورت  قضائیه  و  مقننه  قوای  روسای  استعفای  بر 
تمایل به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، ۶ ماه 
پیش از انتخابات با 5۶ رای موافق، ۱۶۰ رای مخالف و 5 

رای ممتنع مخالفت کردند.
قوه  اظهارداشت: روسای  پیشنهاد  این  ایزدخواه درباره 
جمهوری  ریاست  انتخابات  از  پیش  قضائیه  و  مقننه 
صاحب تریبون هستند و می توانند از این تریبون و رسانه 
استفاده حداکثری را انجام دهند و این امر ممکن است 

سبب ایجاد تبعیض شود.
وی افزود: اگر روسای دو قوه در انتخابات مغلوب شوند، 
جایگاه آنها تضعیف می شود. از طرفی در فضای جامعه 
نیز ممکن است گفته شود رییس قوه از جایگاه خود سوء 

استفاده کرده است.
مسجد  مردم  نماینده  قندعلی«  ورناصری  »علیرضا 
سلیمان در موافقت با این پیشنهاد گفت: بایداز گذشته 
عبرت گرفته شود. جایگاه قوه مقننه و قضائیه در کشور 
کمتر از رییس جمهور نیست و بهتر است نمایندگان به 

این پیشنهاد رای مثبت دهند.
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مخالفت با این 
صالحیت ها  مورد  در  نگهبان  شورای  گفت:  پیشنهاد 
این مسائل رسیدگی می کند و ما نمی توانیم  به همه 
پیش داوری کنیم که ممکن است رییس قوه از تریبون 
به سود خود استفاده کند. از طرفی تجارب رئیس قوه 
برای او حسن است. همچنین در صورتی که این موضوع 
این  باید به کار  محقق شود، در این ۶ ماه چه فردی 

دوقوه رسیدگی کند.
با  همچنین  امروز  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
پیشنهاد »ابراهیم رضایی« نماینده دشتستان مبنی بر 
اینکه باید شرایطی فراهم شود که منصوبان رهبر انقالب 
هم بتوانند نامزد ریاست جمهوری شوند، موافقت کردند.

ظریف در دیدار با مشاور امنیت ملی 
افغانستان:

راه حل سیاسی را بهترین 
تضمین کننده صلح در 

افغانستان می دانیم
فراگیر  حل  راه  ما  گفت:  خارجه  امور  وزیر 
افغانستانی  با حضور همه گروه های  سیاسی 
را بهترین تضمین کننده صلح پایدار در این 

کشور می دانیم.
ظریف  جواد  محمد  سبز،  شاخه  گزارش  به 
وزیر امور خارجه کشورمان امروز با »حمداهلل 
به  افغانستان که  ملی  امنیت  محب« مشاور 
کشورمان سفر کرده است دیدار و گفتگو کرد.

دیدار  این  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
را  افغانستان  اسالمی  جمهوری  از  حمایت 
سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران دانست 
و با اشاره به لزوم خروج آمریکا از افغانستان، 
گفت: ما راه حل فراگیر سیاسی با حضور همه 
گروه های افغانستانی را بهترین تضمین کننده 

صلح پایدار در این کشور می دانیم.
رایزنی ها  تعمیق  بر ضرورت  تاکید  با  ظریف 
میان دو کشور دوست و همسایه در سطوح 
افتتاح  از  المللی،  بین  و  منطقه ای  دوجانبه، 
ابراز خرسندی کرد  راه آهن خواف – هرات 
و آن را زمینه ای برای گسترش همکاری های 
دو کشور و ارتباط سریع تر با مناطق شرقی 
افزود: ضرورت دارد در جهت  ارزیابی کرد و 
افزایش همکاری های مرزی، گذرگاه دوغارون 

بهینه سازی شود.
»حمداهلل محب« مشاور امنیت ملی افغانستان 
از  گزارشی  ارائه  ضمن  مالقات  این  در  نیز 
به گفتگوهای صلح،  آخرین تحوالت مربوط 
از مواضع جمهوری اسالمی ایران در حمایت 
و  کرد  دانی  قدر  افغانستان  ملت  و  دولت  از 
سیاسی،  همکاری های  گسترش  ضرورت  بر 
اقتصادی، فرهنگی و امنیتی فی مابین تاکید 

کرد.
وی همچنین با اشاره به افتتاح راه آهن خواف 
امیدواری کرد: همکاری های  اظهار  - هرات، 
منطقه ای با اینگونه خطوط ارتباطی تقویت 

گردد.
اقتصادی  سیاسی،  حوزه های  در  همکاری ها 
دو  مشترک  کمیسیون  برگزاری  امنیتی،  و 
دست  در  دیگر  پروژه های  پیگیری  و  کشور 
بیشتر در حوزه آب،  بویژه همکاری  انجام و 
از محورهای دیگر مذاکرات وزیر امور خارجه 

کشورمان و مشاور امنیت ملی افغانستان بود.

  خبــر  خبــر

محسن هاشمی:

وصیت نامه آیت اهلل هاشمی را 
تحویل رهبر انقالب دادم

محسن هاشمی گفت: وصیت نامه مرحوم هاشمی 
که صد و خرده  ای صفحه  ای هم بود و خطاب 
به رهبر انقالب نوشته شده بود را تحویل ایشان 
دادم که اگر صالح بدانند خودشان منتشر خواهند 
در  هاشمی  محسن  سبز،  شاخه  گزارش  کرد.به 
برنامه جهان آرا گفت: من قبال هم گفته ام مرحوم 
هاشمی وصیت نامه ای داشتند که قدیمی بود که 
قسمتی از آن را در تلویزیون خواندم اما متن قوی 
صدو خورده ای صفحه ای را ایشان در تقریبا ۴، 5 
سالی بود می نوشتند، که این قرار بود به وصیت 
نامه جدی تری تبدیل شود.وی افزود: این وصیت 
نامه چون خیلی از مواردش مربوط به مقام معظم 
رهبری بود، من این را  خدمت مقام معظم رهبری 
دادم و  اآلن متنی غیر از آن ما نداریم. البته این 
متن تکمیل و بازنویسی نشده بود. متنی بود که 
مباحث زیادی در آن مطرح شده بود که من خودم 
شخصا بردم دادم خدمت مقام معظم رهبری که 
اگر صالح دیدند خودشان می توانند منتشر کنند 

و اصال به ایشان هم نوشته شده بود.

در توئیتر اعالم شد؛

تحریم ایران باید لغو شود
سخنگوی وزارت امور خارجه چین با انتشار پیام 
هایی در توئیتر بر موضع پکن در خصوص مخالفت 
با سیاست فشار حداکثری و لزوم لغو تحریم های 

آمریکا علیه ایران تاکید کرد.به گزارش شاخه سبز، 
»هووآ چانینگ« یکی از سخنگویان وزارت خارجه 
چین، در پیام هایی در توئیتر نوشت: »وانگ یی« 
چهار  بر  برجام  عضو  خارجه  وزیران  نشست  در 
نکته تاکید کرده است: ۱- تالش های بی وقفه 
برای حمایت از برجام و ایستادگی در برابر فشار 
فوری  بازگشت  برای  لزوم تالش  حداکثری، 2- 
و بدون پیش شرط آمریکا به برجام. آمریکا باید 
تحریم های خود علیه ایران و شرکت ها و افراد 
مرتبط با آن را لغو کند. 3- مشکالت باید عادالنه 
و بی طرفانه حل شوند.وی در پیام دیگری می 
نویسد: ۴- مسائل امنیتی منطقه باید به درستی 
مدیریت شوند. چین پیشنهاد تشکیل پلتفرمی 
برای انجام مذاکرات چندجانبه در منطقه خلیج 
از  تا  داده  را  جامع  گفتگوهای  آغاز  برای  فارس 
طریق رایزنی های مشترک و پیشرفت فراینده در 

مورد مسائل امنیتی منطقه اجماع حاصل شود.

نظر واعظ آشتیانی درباره 
تحوالت جبهه پایداری در 

آستانه انتخابات ۱۴۰۰
اصولگرا  سیاسی  فعال  آشتیانی،  واعظ  امیررضا 
در گفت وگو با »نامه نیوز« درباره تحوالت اخیر 
اصولگرایی  مجموعه  در  آن  نقش  و  پایداری 
یک  سیاسی  تشکیالت  و  مجموعه  »هر  گفت: 
این  احزاب در  دارد. خوبی  برای خود  استراتژی 
تغییر  مواضع حزب  دبیرکل،  تغییر  با  که  است 
چندانی نمی کند. البته ممکن است نوع ادبیات 

آنان متفاوت شد.« وی با تاکید بر اینکه »دبیرکل 
شدن آقای محصولی به معنی اینکه اتفاق خاصی 
پیش روست، نیست« گفت: »ضمن اینکه آقای 
پایداری  جبهه  اساس نامه  اساس  بر  محصولی 
مقام  قائم  یعنی  پایداری  شورای  رئیس  قائم 
آقای آقاتهرانی خواند بود. لذا تفاوتی در وضعیت 
پایداری پیش بینی نمی کنم«.این فعال سیاسی 
اصولگرا در ادامه گفت: »شاید در ادبیات و گفتمان 
جبهه پایداری تغییراتی ایجاد شود اما استراتژی 
مختص  امر  این  داشت.  نخواهد  تغییری  آنان 
پایداری هم نیست و در همه احزاب همین طور 
است«.واعظ آشتیانی همچنین گفت: »به نظر من 
از نظر  با حضور آقای محصولی  جریان پایداری 

گفتمانی قدری تقویت خواهد شد«.

نامه رئیس کل بانک مرکزی به 
رهبر انقالب

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از ارسال نامه ای 
از رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری 
بانک  کل  رئیس  نامه  این  در  گفت:  و  داد  خبر 
ارز کاالهای  تامین  از وضعیت  مرکزی، گزارشی 
اساسی ارائه کرد.یک مقام مسئول در بانک مرکزی 
از ارسال نامه ای از سوی عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری خبر داد 
مرکزی،  بانک  کل  رئیس  نامه  این  در  گفت:  و 
گزارشی از وضعیت تأمین ارز مورد نیاز کاالهای 
اساسی برای وزارت صمت ارائه کرده است. وی 

که نخواست نامش ذکر شود، اضافه کرد: هدف از 
ارسال این نامه ارائه گزارش مستند به مقام معظم 
رهبری بود و اینکه این اطمینان به ایشان داده 
شود بانک مرکزی به وظایف ذاتی خود با دقت 
عمل کرده است.این مقام مسئول گفت: متأسفانه 
ظرف ماه های گذشته برخی دستگاه های دولتی 
مرکزی در خصوص عدم  بانک  به  اتهام  ایراد  با 
تخصیص به موقع ارز کاالهای اساسی، اشکاالت 
موجود در حوزه ترخیص کاالهای مانده در گمرک 
را به بانک مرکزی نسبت داده اند.این مقام مسئول 
در بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد که این بانک 
با واردات با ارز متقاضی مخالف بوده و معتقد است 

که این تصمیم برای اقتصاد ایران تبعات دارد.

جلسه جامعه روحانیت مبارز 
درباره نحوه ورود به انتخابات

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت، 
در جلسه فردای این تشکل درباره نحوه ورود به 
انتخابات تصمیم گیری خواهد شد.حجت االسالم 
جامعه  مرکزی  شورای  عضو  ابراهیمی،  حسین 
گفت:  تسنیم  با  گو  و  گفت  در  مبارز  روحانیت 
جامعه روحانیت مبارز هنوز درباره چگونگی ورود 
است.وی  نگرفته  تصمیمی   ۱۴۰۰ انتخابات  به 
گفت: فردا، شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز 
درباره انتخابات ۱۴۰۰ و اینکه جامعه روحانیت 
انتخابات خواهد شد، بحث و  مبارز چگونه وارد 

بررسی را آغاز خواهد کرد.

ذوالنوری:

سرنخ هایی از ترور شهید 
فخری زاده به دست آمده 
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
سرنخ های  شناسایی  از  اسالمی  شورای  مجلس 
نیروهای  توسط  فخری زاده  محسن  شهید  ترور 
کرد:  تصریح  ذوالنوری  داد.  خبر  کشور  امنیتی 
جامعه اطالعاتی ما با انگیزه، انسجام و هم افزایی 
موضوع ترور شهید فخری زاده را پیگیری می کنند 
است،  جاری  پرونده  این  اینکه  به  توجه  با  ولی 
و  سرنخ ها  دربــاره  اطالعاتی  امنیتی-  دستگاه 
افرادی که شناسایی شدند در صورت تشخیص 

توضیحاتی را اعالم خواهند کرد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
سرنخ های  شناسایی  از  اسالمی  شورای  مجلس 
نیروهای  توسط  فخری زاده  محسن  شهید  ترور 

امنیتی کشور خبر داد.
به گزارش شاخه سبز، مجتبی ذوالنوری با اشاره به 
نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با وزیر اطالعات و معاونان وزیر اظهار کرد: 
در  را  اطالعات  وزارت  ماموریتی  مختلف  ابعاد 
جلسه ای در محل وزارتخانه بررسی کردیم. ابعاد 
ماموریتی و اقدامات خوبی که دستگاه های امنیتی 
قرار گرفت،  بررسی  و  بحث  مورد  داده  انجام  ما 
این اقدامات نشان می دهد که دستگاه امنیتی- 

اطالعاتی ما توانمندی باالیی دارند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
این  کنار  در  ــزود:  اف اسالمی  شــورای  مجلس 
ترور و شهادت  ابعاد مختلف موضوع  موضوعات 
محسن فخری زاده بررسی شد، نیروهای امنیتی 
در شناسایی سرنخ ها کارهای خوب و موثری انجام 

دادند و به نتایج خوبی دست یافته اند.
ذوالنوری تصریح کرد: جامعه اطالعاتی ما با انگیزه، 
انسجام و هم افزایی موضوع ترور شهید فخری زاده 
این  اینکه  به  توجه  با  ولی  می کنند  پیگیری  را 
اطالعاتی  امنیتی-  دستگاه  است،  جاری  پرونده 
درباره سرنخ ها و افرادی که شناسایی شدند در 
صورت تشخیص توضیحاتی را اعالم خواهند کرد.

تروریست ها جمعه هفتم آذرماه ۹۹ با کمین در 
مسیر خودروی حامل شهید محسن فخری زاده 
رییس سازمان پژوهش و نوآوری و معاون وزارت 
دفاع در بلوار شهید مصطفی خمینی شهر آبسرد 
دماوند، در عملیاتی انتحاری و مسلحانه، دانشمند 

هسته ای کشورمان را به شهادت رساندند.

عباس عبدی درمورد تفسیر شورای 
نگهبان از اصل ۱۱3 قانون اساسی 
نوشت: پیشنهاد می کنم که تفسیر 
از حقوقدانان  نفر  را به ۱۰۰  مزبور 
برجسته کشور بدهید تا نظر دهند 
صائب  حقوقی  تفسیر  این  آیا  که 
است یا تفسیری سیاسی و برخاسته 
از منطق موقعیت است؟ بر حسب 
آنچه که تاکنون پرسیده ام، تردیدی 
ندارم که اکثریت قاطع و بدون، چون 
غیرحقوقی  بر  رأی  آنان  چرای  و 

بودن این تفسیر خواهند داد.
اعتماد  روزنامه  در  عبدی  عباس 
سخنگوی  پاسخ  انتشار  نوشت: 
شورای نگهبان درباره تفسیر شورای 
نگهبان از اصل ۱۱3 همزمان شده 
با اظهارنظر رییس جمهور در  است 
از اصل  نقد تفسیر شورای نگهبان 

مزبور.
نسبت  نیز  تعریضی  رییس جمهور 
به شورای نگهبان درباره تغییر رای 
تأمل  قابل  که  دارد  آنان  تفسیری 
است. البته حق تغییر نظر برای همه 
از جمله شورای نگهبان که اعضایش 
هم بعضا تغییر می کنند، وجود دارد 
ایرادی  رای  تغییر  حق  اصل  در  و 
نیست، اما اگر به خاطره ای که اخیرا 
یزدی  آقای  مرحوم  فوت  از  و پس 
درباره نظر ایشان و شورا در این مورد 
و مرتبط با لوایح دوگانه آقای خاتمی 
دادند،  مجلس  به   ۱3۸۱ سال  در 
شورای  نهایت  در  و  کنیم  مراجعه 
نگهبان آن ها را ایراد گرفت، متوجه 
می شویم که این تفسیر ها و نظرات 
مبتنی بر موقعیت است و نه منطق 

و اصول حقوقی.
به عبارت دیگر بر حسب اینکه چه 
تفسیر  است،  رییس جمهور  کسی 
از قانون شده است. طبق  متفاوتی 

این نقل و نیز آنچه در ادامه خواهد 
آمد آقایان به نتیجه رای تفسیری 
نظر داشته اند و نه به منطق حقوقی 

تفسیر.
در اصل ۱۱3 آمده است که: »پس 
رییس جمهور  رهبری،  مقام  از 
عالی ترین مقام رسمی کشور است 
و مسوولیت اجرای قانون اساسی و 
ریاست قوه مجریه را جز در اموری 
مربوط  رهبری  به  مستقیما  که 
سال  در  دارد.«  برعهده  می شود، 
شورای  فعلی  سخنگوی   ۱3۹۱
را  شورا  آن  تفسیری  نظر  نگهبان؛ 
می شود.  خواستار  اصل  این  درباره 
دبیر  عنوان  به  جنتی  آقای  پاسخ 

شورای نگهبان چنین است:
»۱- مستفاد از اصول متعدد قانون 
از  مقصود  که  است  آن  اساسی 
مسوولیت اجرا در اصل ۱۱3 قانون 
بر  نظارت  از  غیر  امری  اساسی، 

اجرای قانون اساسی است.
2- مسوولیت رییس جمهور در اصل 
که  نمی شود  مواردی  شامل   ۱۱3
برداشت،  تشخیص،  اساسی  قانون 
و  اختیارات  اعمال  کیفیت  و  نوع 
وظایفی را به عهده مجلس خبرگان 
مجمع  نگهبان،  شــورای  رهبری، 

مجلس  نظام،  مصلحت  تشخیص 
هر  و  قضاییه  قوه  اسالمی،  شورای 
قانون  که  دیگری  دستگاه  و  مقام 
اساسی به آن ها اختیار یا وظیفه ای 

محول کرده است.
3- در مواردی که به موجب قانون 
اساسی رییس جمهور حق نظارت و 
مسوولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ 

گونه تشکیالتی را هم ندارد.«
در گفت وگوی چند روز پیش آقای 
سخنگو درباره این اصل چنین پاسخ 
داده اند که: »شورا نظرش را نسبت 
به اصل ۱۱3 گفته و مرجع تفسیر 
گرفته  انجام  تفسیر  این  شوراست. 
روسای  و  دولت  در  ما  دوستان  و 
ناچارند  ادوار مختلف  در  جمهوری 
قضیه  کنند.«  تبعیت  اصل  این  از 
چندان پیچیده نیست. حق تفسیر 
نگهبان  شــورای  با  اساسی  قانون 
است. اما آرای حقوقی یک ویژگی 
مهم دارد و اینکه غالب حقوقدانان 
رای درست را از نادرست تشخیص 
عدالت  بود،  این  جز  اگر  می دهند. 
بهتر  واقع  در  می شد.  بالموضوع 
را  درســت  رای  شود  گفته  است 
حقوقی  لحاظ  به  حقوقدانان  اغلب 
آن  با  اگر  حتی  می دانند  صائب 

موافق نباشند. برای مثال بسیاری از 
حقوقدانان با اعدام مخالف هستند، 
ولی اگر یک نفر در ایران متهم به 
قتل عمد شود و تمامی شرایط قتل 
عمد بر عمل وی صدق کند و قاضی 
مطابق  را  آن  دهد،  حکمی  چنین 
اگر  حتی  می دانند  صائب  و  قانون 
شخصا موافق قصاص یا اعدام نباشد.

از همین  نیز  اساسی  قانون  تفسیر 
جنس است. هر حقوقدانی مستقل 
ایرانی  او چیست،  گرایش  اینکه  از 
یا  باشد  مسلمان  نباشد،  یا  باشد 
قانون  خواندن  با  می تواند  نباشد، 
اساسی و رعایت اصول تفسیر قانون، 
نظر دهد که تفسیر شورای نگهبان 
یا  است  منطبق  حقوقی  منطق  بر 
خیر؟ البته همواره در برخی از موارد 
قدری تفاوت رأی وجود دارد، ولی 
حقوقدانان  اکثر  که  نیست  چنین 
داشته  مورد  این  در  خطایی  نظر 
می کنم  پیشنهاد  رو  این  از  باشند. 
از  نفر  به ۱۰۰  را  مزبور  تفسیر  که 
حقوقدانان برجسته کشور بدهید تا 
نظر دهند که آیا این تفسیر حقوقی 
و  تفسیری سیاسی  یا  است  صائب 
است؟  موقعیت  منطق  از  برخاسته 
بر حسب آنچه که تاکنون پرسیده ام، 
و  قاطع  اکثریت  که  ندارم  تردیدی 
بر  رأی  آنان  چرای  و  چون  بدون، 
غیرحقوقی بودن این تفسیر خواهند 
داد. تفسیر قانون اساسی حق شورای 
نگهبان است، اما شرط الزم اعمال 
این حق، تفسیر باید مطابق اصول 
قانونی باشد. از هیچ حقی نمی توان 
نادرست استفاده کرد. همان طور که 
کسی نمی تواند دارایی خود را آتش 
بزند، باید از آن بهره برداری درست 
کند، چه رسد به کسی که باید امین 

اموال و حقوق دیگران باشد.

مردم،  بر  اقتصادی  فشار  کاهش  جمهور  رئیس 
تامین منابع الزم برای ارایه خدمات و بهبود اقتصاد 
کشور را در تنظیم بودجه اولین موضوع مورد توجه 
خواند و گفت: در بودجه ۱۴۰۰، با توجه با واقعیت 
های پیش رو هم منابع الزم برای سرمایه گذاری 
های عمرانی دیده شده و هم برای حمایت از اقشار 

کم درآمد، اعتبار الزم در نظر گرفته شده است.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز 
سه شنبه در یکصد و نودمین جلسه ستاد هماهنگی 
با اشاره به اختصاص بخشی از  اقتصادی دولت، 
درآمدهای احتمالی نفت برای امور زیرساختی و 
حمایت اجتماعی، افزود: در بخش زیرساخت های 
اقتصادی هم، هدف ایجاد اشتغال های کوچک و 

متوسط و اجرای پروژه های بزرگ است.
حقوق  بخش  در  اینکه  بیان  با  روحانی  دکتر 
بود که همچون  این خواهد  بر  کارمندان تالش 
سال های گذشته تورم جبران شود، اظهارداشت: 
دولت در حد توان و امکانات و با در نظر گرفتن 

همه جوانب و بررسی کارشناسانه، سعی خواهد 
کرد تا نظرات اصالحی مجلس را با حفظ شاکله 

کلی بودجه لحاظ کند. رییس جمهور خاطرنشان 
از راهکار های  کرد: همه تالش ها برای استفاده 

مناسب در تدوین و تنظیم یک بودجه تأثیرگذار 
و کارآمد، با هدف رسیدن به نتیجه مطلوب است 
تا بتوانیم در سال آینده هرچه بیشتر فشارها را از 
روی اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه کمتر کنیم.

این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت در  در 
اتحادیه  با  آزاد  نامه های تجارت  زمینه موافقت 

اوراسیا گزارش داد.
از این گزارش، تصریح کرد:  رئیس جمهور پس 
عملکرد صادرات و واردات کشور با این اتحادیه در 
طول سال گذشته نشان داده که با این توافق بازار 
ایران  جدیدی برای صادرات محصوالت تولیدی 

گشوده شده است.
مختلف  ظرفیت های  از  استفاده  روحانی  دکتر 
از  یکی  را  اوراسیا  منطقة  اقتصادی  و  تجاری 
مهمترین فرصت های پیش روی کشورمان دانست 
و گفت: حضور ایران در اتحادیه اوراسیا، در شرایط 
از کرونا،  ناشی  تبعات  اقتصادی و  کنونی جنگ 

بیش از گذشته اهمیت یافته است.

 اخبــار ویــژه

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

دولت نظرات اصالحي مجلس را با حفظ شاکله بودجه لحاظ مي کند

عباس عبدی:

تفسیر شوراي نگهبان از اصل ۱۱۳ را به ۱۰۰ حقوقدان برجسته 
بدهید تا نظر دهند که آیا این تفسیر حقوقی است یا سیاسی
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با 
اشاره به عملکرد بانک های عامل قم در پرداخت 
تسهیالت به واحدهای تولیدی استان گفت: از 
اول مرداد ماه تا اول دی ماه سال جاری بالغ بر 
پنج هزار و 17۰ میلیارد ریال تسهیالت به طرح 
های مورد نظر در سه بخش صنعت، کشاورزی و 

گردشگری پرداخت شده است.
سی  پایان  در  سه شنبه  روز  غضنفری  مهرداد   
و ششمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید قم در تاالر کرامت استانداری در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا و صدا و سیما اظهار داشت: سقفی 
که برای بانک ها تعیین شده و مکلف به پرداخت 
آن هستند 1۰ هزار و 8۰۰ میلیارد ریال می باشد.

مختلف  بخش های  به  توصیه  با  همچنین  وی 
در جذب حداکثری این تسهیالت گفت: میراث 
عملکرد  تسهیالت  این  جذب  در  که  فرهنگی 
ضعیفی دارد باید تا 2۴ ساعت دیگر برنامه زمان 
بندی خود را برای جذب اعالم نموده و اگر توان 
جذب ندارند نیز اطالع دهد که سهم آن را به 

بخش دیگر بدهیم.
معاون استاندار قم تاکید کرد: دستگاه هایی که 
بیش از مبلغ تکلیفی خود نیازمند منابع هستند 
نیز نیاز خود را اعالم کنند تا هر بخشی که توان 

جذب نداشت به بخش نیازمند تزریق شود.

وی همچنین ضرورت هماهنگی بین دبیرخانه 
کارگروه فوق و سیستم بانکی را مورد توجه قرار 
داد و گفت: هر چقدر بانک ها به صورت مستقیم 
معادل  باید  باشند  داشته  تسهیالت  پرداخت 
قالب  در  تسهیالت  پرداخت  در  آنها  عملکرد 

فرآیند رونق تولید در سامانه بهین یاب ثبت شود.
وی افزود: بانک ها تالش کنند همه پرداختی ها 
ثبت  به  تولید  رونق  مسیر  از  را  خود  مستقیم 
سازی  معادل  این  صورت  این  غیر  در  برسانند 
باعث می شود بخشی از تسهیالتی که به صورت 
مستقیم به تولید تزریق شده در آمار و ارقام آورده 

نشود.
های  بانک  از  همچنین  قم  استاندار  معاون 
عاملی که عملکردشان درپرداخت تسهیالت به 
واحدهای تولیدی کمتر از ۵۰ درصد است انتقاد 
کرد و افرود: این بانک ها تا 2 هفته دیگر فرصت 
دارند به متوسط بین ۵۰ تا ۶۰ درصد برسند و 
اگر غیر از این باشد قطعا در شیوه برخورد با این 
زمان  نظر خواهد شد چرا که  تجدید  ها  بانک 

کمی را در پیش رو داریم.
وی بیان کرد: برغم آنکه بیماری کرونا مشکل 
هایی را بر برخی از بخش ها حاکم کرده ولی این 
حداقل عملکردی است که باید بانک ها داشته 

باشند چرا که منابع استان بیش از این است.

معاون استاندار قم:

۵۱۷۰ میلیارد ریال تسهیالت به واحدهای تولیدی قم پرداخت شد

کاله برداری  از  قم  انقالب  و  عمومی  دادستان 
در  فوالد  تولیدکننده  شرکت  یک  از  میلیاردی 
با  متهم  گفت:  و  داد  خبر  سلفچگان  شهرک 
هک ایمیل شرکت و دسترسی به اطالعات آن 
و جعل ایمیل طرف قرارداد، مبلغ 187۶۶8 یورو 

کاله برداری کرده است.
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دادسرای 
حجت االسالم والمسلمین  قم،  انقالب  و  عمومی 
شرکت  ایــن  این که  بیان  با  غریب،  حسن 
تولیدکننده فوالد در طرح توسعه فعالیت خود 
از  فوالدسازی  ماشین آالت  واردات  به  مجبور 
زمان  در  افزود:  است،  بوده  خارجی  کشورهای 
اجرای یکی از قراردادهای خرید تجهیزات، یک 
هکر، ایمیل مربوط به این شرکت را هک نموده 
و اطالعات قرارداد موجود در ایمیل را در اختیار 
گرفته و اقدام به ارتباط با شرکت خارجی طرف 

قرارداد می نماید.
وی افزود: متهم با ارتباط با شاکی از طریق آدرس 
ایمیل جعلی مشابه آدرس ایمیل شرکت خارجی، 
در مقام طرف قرارداد ظاهر شده و با این شرکت 

در خصوص جزییات قرارداد وارد مذاکره می شود.
وی ادامه داد: این کاله بردار پس از جلب اعتماد 
مالباخته، با ایجاد حساب بانکی فیک در کشور 
پرتغال و با تماس از طریق واتساپ به شاکی، بیان 
می دارد که به علت کرونا تغییر شماره حساب از 
کشور چین به کشور پرتغال صورت گرفته است 
و با اعالم شماره حساب جدید، درخواست واریز 
باقیمانده مبلغ قرارداد را به حساب واقع در کشور 

پرتغال می کند.
غریب خاطرنشان کرد: مالباخته با تصور این که 
وجه را به حساب طرف قرارداد واریز می نماید، 
از  یورو   187۶۶8 مبلغ  به  وجه  واریز  به  اقدام 

از  تعریف شده  به حساب جعلی  طریق صرافی 
متهم می کند و پس از پیگیری از طریق تماس 
بار،  ارسال  برای  قرارداد  با شرکت طرف  تلفنی 

متوجه کاله برداری صورت گرفته می شود.
این  در  قم  دادسرای  اقدامات  خصوص  در  وی 
مربوط  حساب  بررسی  با  کرد:  بیان  پرونده، 
در  همچنان  شده  واریز  مبلغ  که  شد  مشخص 
این  در  که  است  موجود  پرتغال  کشور  حساب 
راستا پیگیری از طریق اداره کل امور بین الملل 
به وزارت دادگستری  نامه  ارسال  و  قوه قضاییه 
دولت پرتغال و سفارت ایران در پرتغال به منظور 
مسدودی حساب متهم، احضار دارنده حساب و 

بازجویی از آن صورت گرفت.
ایمیل  آدرس  اینکه  به  اشاره  با  قم  دادستان 
جعلی شرکت خارجی تنها یک نقطه با ایمیل 
است  داد: ضروری  هشدار  داشت،  تفاوت  اصلی 
شهروندان در زمان وارد کردن آدرس ایمیل یا 
آدرس سایت ها دقت و توجه زیادی داشته باشند 
و از اصلی بودن آدرس تایپ شده اطمینان حاصل 

کنند تا در دام صفحات جعلی گرفتار نشوند.

مدیر منطقه هفت شهرداری قم با اشاره به هزینه 
2 میلیارد تومانی شهرداری برای خرید تجهیزات 
برق پیاده راه انقالب، از تغییر شبکه برق خیابان 

انقالب از روسطحی به زیرسطحی خبر داد.
مجید متین فر با اشاره به آخرین پیشرفت پروژه 
داشت:  اظهار  انقالب،  خیابان  پیاده راه سازی 
امید  و  است  اتمام رسیده  به  کف پوش خیابان 
داریم ظرف روزهای آینده به مرحله بهره برداری 

برسد.
به  اشاره  با  قم  شهرداری  هفت  منطقه  مدیر 
روشنایی پیاده راه انقالب، افزود: ۴7پایه روشنایی 

در سطح پیاده راه در نظر گرفته شده است.
متین فر با اشاره به وضعیت نامناسب برق خیابان 
و  هوایی  و  رهاشده  کابل های  باوجود  انقالب 
تیرهای نامناسب ازنظر منظر شهری، افزود: برای 

از نیازهای اصلی  احداث پیاده راه انقالب یکی 
این بود که تمام تأسیسات روسطحی به شکل 

زیرسطحی اجرایی شود.
دستگاه های  اوقـــات  گاهی  وی  گفته  به 
خدمات رسان شهری اعم از برق، گاز، مخابرات 
بسیار  عمرانی  طرح های  در  فاضالب  و  آب  و 
عقب تر از شهرداری هستند اما ازآنجایی که شهر 

یک موجود زنده است نیازهایش نیز باید به روز 
تأمین شود.

مدیر منطقه هفت شهرداری قم ادامه داد: برای 
اصالح وضعیت برق خیابان انقالب شهرداری با 
هزینه خودش کل لوازم موردنیاز را با برآورد اداره 
برق خریداری کرد که بیش از 2 میلیارد تومان 

برای شهرداری هزینه داشت.
متین فر افزود: تجهیزات از سوی شهرداری تأمین 
شد اما اجرا به عهده خود اداره برق گذاشته شد 
که اگر خوب و بد اجرا شود مسئولیتش بر عهده 

خودشان است.
فاضالب  و  آب  شبکه  اجرای  وضعیت  به  وی 
در خیابان انقالب هم اشاره کرد و گفت: آب و 
فاضالب و گاز و مخابرات در نقاطی اجرانشده بود 

که تکمیل شد.

که  کرد  اعالم  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس   
خوشبختانه با رعایت خوب مردم، تالش کادر بهداشت 
و درمان و لطف خداوند، در 2۴ ساعت گذشته، هیچ 

مورد فوتی کرونا مثبت در قم ثبت نشده است.
محمدرضا قدیر در عین حال نسبت به شکننده بودن 
وضعیت هشدار داد و خواستار حداکثر رعایت ضوابط 

و توصیه های بهداشتی شد و گفت: در حال حاضر 
1۶3 تن مشکوک به کرونا در بیمارستان های قم 

بستری هستند که حال 32 نفر آنها از وخیم است.
قم  در  کووید19  به  مبتالیان  وضعیت  آخرین  وی، 
را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: در 2۴ ساعت 
گذشته 2۰ تن با عالئم مشکوک به کرونا به مراکز 

نفر  بین 1۴  این  از  که  کردند  مراجعه  قم  درمانی 
بستری شدند.

بیماران  از  نفر   18 مدت  این  در  کرد:  عنوان  وی 
کرونایی با بهبودی از بیمارستان ترخیص شدند و در 
2۴ ساعت گذشته هیچ مورد فوتی کرونا مثبت در قم 

گزارش نشده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: مجتمع پاالیشگاهی سراجه 
در مرکز یکی از کانون های فعال گرد و غبار قرار گرفته و می تواند در زمینه 

بیابان زدایی در این منطقه همکاری و مشارکت فعاالنه ای داشته باشد.
به گزارش شاخه سبز به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
مجتمع  از  بازدید  در  مشکینی  موسوی  رضا  سید  قم،  استان  زیست 
پاالیشگاهی و ذخیره سازی سراجه در سخنانی اظهار داشت: همکاری ها و 
تعامالت خوبی در هر دو مجموعه شکل گرفته است و باید برای رسیدن به 
سطح مطلوبی از مؤلفه های زیست محیطی گام های مؤثری برداشته شود.

اولویت های سازمان حفاظت  از  اینکه موضوع پسماند یکی  با بیان  وی 
محیط زیست بوده و دفتر مستقلی با همین عنوان در سازمان شکل گرفته 
است، خاطرنشان کرد: مدیریت پسماندها در حوزه های صنعتی، پزشکی 
و کشاورزی باید از سوی تولیدکننده های پسماند به صورت کامال روشن و 

مشخص انجام شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به وجود پسماندهای 
بسیار آالینده در مجتمع پاالیشگاهی سراجه، مدیریت اصولی این پسماندها 
و نظارت دقیق بر روند انجام آن را بسیار مهم دانست و گفت: خوداظهاری 

زیست محیطی در این مجتمع باید به صورت فصلی انجام شده و هماهنگی 
های الزم با این اداره کل انجام شود.

وی در پایان با بیان اینکه مجتمع پاالیشگاهی سراجه در مرکز یکی از کانون 
های فعال گرد و غبار قرار گرفته است، تصریح کرد: این مجتمع می تواند 
در راستای انجام مسؤولیت های اجتماعی، با همکاری دستگاههای اجرایی 
ذیربط نسبت به کاشت گسترده گیاهان بومی و بیابان زدایی در این منطقه 

اقدام و مشارکت کند.

هک میلیاردی یک شرکت صنعتی در قم

هزینه ۲ میلیارد تومانی شهرداری برای خرید تجهیزات برق 
پیاده راه انقالب

آمار فوتی کرونا در قم صفر شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم:

مجتمع پاالیشگاهی سراجه در زمینه بیابان زدایی مشارکت کند

بالتکلیفی ده ساله پروژه فرودگاه قم
در شرایطی که در سطح کشور حدود ۶۰ فرودگاه وجود دارد 
و بعضی از استان ها حتی چندین فرودگاه دارند، استان قم با 
وجود این حجم باالی گردشگر مذهبی و خارجی متأسفانه 

فاقد حتی یک فرودگاه است!
در پی دهمین سال از شروع احداث فرودگاه قم و عدم بهره 
برداری از آن تاکنون، مرتضی نجفی قدسی در یادداشتی 

با تأکید بر اهمیت موضوع، چنین نوشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

قال الکاظم )ع(: »قم عش آل محمد و مأوی شیعتهم«
امام موسی ابن جعفر )ع( فرمودند: قم پناهگاه و  حضرت 

آشیانة آل محمد )ص( و جایگاه شیعیان ایشان است.
در منزلت شهر قم در احادیث اهل بیت )ع(  سخن فراوان 
است و فعاًل در این مقال، محل بحث آن نیست ولی آنچه که 
مسلم است قم دومین شهر مهم مذهبی ایران بعد از مشهد 
مقدس است که بسا ساالنه پذیرای بیست میلیون نفر مسافر 
باشد و شاید هیچ شهری در ایران به جز مشهد، این میزان 
گردشگر نداشته باشد که البته اینها بیشتر گردشگران داخلی 
هستند گر چه در افق چشم انداز ایران پیش بینی شده است 
که تا سال 1۴۰۴ جمهوری اسالمی ایران باید ساالنه بیست 

میلیون گردشگر خارجی داشته باشد.
متوجه  بیشتر  خارجی  گردشگر  میزان  این  تحقق  مسلماً 
شیعیان  هشتم  امام  مطهر  حرم  و  است  مذهبی  توریسم 
جهان حضرت رضا )علیه آالف التحیة و الثناء( در مشهد و 
همچنین بارگاه ملکوتی حضرت فاطمة معصومه )س( در قم 
نقطه کانونی آنهاست و البته دیگر جاذبه های گردشگری در 
شهرهای مهم اصفهان، شیراز، تبریز، مناطق سرسبز شمالی 
ایران در جذب  و بسیاری دیگر از اماکن و مناطق دیدنی 

گردشگر خارجی سهم به سزایی دارد.
طبق بررسی کارشناسان، اگر در سال حدود ده میلیون نفر 
گردشگر خارجی داشته باشیم حدود چهار میلیون شغل نیز 

ایجاد خواهد شد.
درآمد ایران از محل فروش نفت در سال گذشته )1398( در 
حدود 8/9 میلیارد دالر بوده است و این در حالی است که 
درآمد ایران تنها از محل توریسم سالمت یعنی کسانی که به 
قصد مداوا در سال گذشته به ایران سفر کردند در حدود یک 
میلیارد دالر بوده است و البته بیشترشان عراقی ها بوده اند و 

قصد زیارت و مداوا را توأم داشته اند.
جمهوری اسالمی ایران از لحاظ موقعیت های گردشگری 
جزء پنج کشور اول جهان است ولی سهم جهانی آن از درآمد 
صنعت توریسم کمتر از 1٪ هست و این در حالی است که در 
میان بیست کشور منطقه، کشور ترکیه با ورود ساالنه چهل 
میلیون گردشگر خارجی بیشترین درآمد صنعت توریسم را 
امارات 1۴  دارد و پس از آن عربستان با 18 میلیون نفر، 
میلیون نفر، مصر 1۰ میلیون نفر رتبه های بعدی را دارند و 
رتبة پنجم کشور ایران است که سال گذشته با ورود حدود 
۵/۵ میلیون گردشگر خارجی که بیشترشان توریسم مذهبی 

بوده اند در حدود ۵ میلیارد دالر درآمد داشته است.
اینها را از این جهت عرض کردم که به اهمیت صنعت توریسم 
و به اقتضای کشور ما توریسم مذهبی پی ببریم و بدانیم که 
یکی از راه های مقابله با تحریم ها گسترش گردشگری است 

که می تواند جایگزین درآمد نفت شود.
و  خارجی  گردشگر  جذب  یعنی  مهم  این  به  نسبت  اّما 
به خصوص شیعیانی که از کشورهای همسایه مشتاق زیارت 
امام هشتم و خواهر مکرمه شان در مشهد و قم هستند، چه 

کرده ایم؟!
در اینجا به یک نمونه از قصورات و کم کاری ها و ظلم هایی 
که در حق شهر قم و مردم آن و بالطبع در حق کل کشور و 

کاهش توریسم مذهبی شده است، اشاره می کنیم.
برای گسترش توریسم، زیر ساخت هایی مانند صنعت حمل 
و نقل اعم از هوایی، زمینی و ریلی الزم است و در مرحلة دوم 
زیر ساخت هایی مانند احداث هتل ها و اماکن اقامتی راحت 

و جذاب و متفاوت ضروری است.
در شرایطی که در سطح کشور حدود ۶۰ فرودگاه وجود دارد 
و بعضی از استان ها حتی چندین فرودگاه دارند، استان قم با 
وجود این حجم باالی گردشگر مذهبی و خارجی متأسفانه 

فاقد حتی یک فرودگاه است!
بخش  با  ای  نامه  تفاهم  قم  استانداری   1389 سال  در 
خصوصی انجام داد تا فرودگاهی در پانزده کیلومتری این 
شهر و در مجاورت منطقه آزاد اقتصادی سلفچگان بسازند و 
بالفاصله کلنگ احداث آن توسط رئیس مجلس به زمین زده 
شد و کارها به سرعت پیش می رفت به طوری که تا ٪7۰ 
کار تمام شده بود که ناگهان چند نفر مرغدار که مرغداری 
آنها در حریم فرودگاه قرار گرفته بود اقامه دعوی کردند و 
متأسفانه به بهانه هایی به این کوچکی که به راحتی قابل حل 
شدن و کسب رضایت آنها را می توانست در پی داشته باشد، 
کل این پروژه را متوقف کردند و البته اداره منابع طبیعی 
هم نسبت به واگذاری اراضی مذکور برای فرودگاه از سوی 
استانداری، ادله ای داشت که در مجموع، این اختالف نظرها 
باعث شد پروژه ای به این مهمی که می توانست در رشد 
صنعت گردشگری مذهبی ایران جهش بزرگ ایجاد کند، از 
سال 139۴ تاکنون توقیف و بالتکلیف مانده است!  اگر کسی 
از این پروژه بازدید کند، قطعاً با مشاهده اینهمه احداث ها و 
بناهایی که در آن منطقه شده و میلیاردها تومان بدون بهره 

وری در بیابان رها شده است، بسیار متأسف می شود.
اخیراً رهبر معظم انقالب همه مسئوالن را به مذاکره و حل 
این مهم در سطح  فرا خواندند، خوب  اختالفات فی مابین 
استانی هم باید پیگیری شود، مسئوالن عالی رتبه قم در همه 
دستگاه ها باید به فکر پیشرفت این شهر باشند که مرکز حوزه 
علمیه است و ده ها هزار طلبه خارجی و داخلی دارد و از منظر 

بین المللی بسیار شناخته شده است.
آخر این چه اختالفی است که بعد از ده سال هم حل نمی 
شود! مردم عزیز قم چه گناهی کرده اند که از نعمت فرودگاه 
باید محروم باشند؟  ! احداث و تکمیل فرودگاه قم جزء اولین 
ضرورت های توسعه شهر قم است، مردم قم برای یک سفر 
هوایی داخلی باید 1۴۰ کیلومتر تا تهران بیایند و از آنجا سفر 
کنند، زائران عراقی و دیگر کشورها هم بارها نارضایتی خود 
را نسبت به عدم فرودگاه قم ابراز داشته اند و قطعاً  اگر روزی 
قم صاحب فرودگاه شود موقعیت این شهر جهش فوق العاده 

در سطح کشور و جهان خواهد داشت.
گذشته از موقعیت مذهبی قم، پیشرفت های صنایع چوبی، 
فلزی، غذایی و صنعت فرش ابریشم قم که در جهان یگانه 
است، ایجاب می کند این شهر مهم و مرکزی ایران از طریق 
عرصة  در  و  باشد  ارتباط  در  استانها  همة  با  بتواند  هوایی 
خارجی هم بتواند بروز و ظهور بیشتری داشته باشد و قطعاً 
این ظرفیت را دارد و لیکن هّمت مسئوالن قم را می طلبد تا 
اختالفات پیش آمده را حل کنند و به محرومیت قم از حیث 

عدم فرودگاه خاتمه دهند.
انتظار دولت بعدی برای حل این مشکل نیستیم و  به  ما 
امیدواریم با اقدامات استانداری و دیگر مسئوالن ذیربط در 
قم هر چه زودتر شاهد افتتاح و بهره برداری از فرودگاه قم 

باشیم، ان اهلل ال یضیع اجر المحسنین

عشق و احساس دررمانتیسم 
و تفکر اسالمی

منیره صالح پناه 
رمانتیسم صورتی از اندیشه ی اومانیستی مدرن است که با منطق 
گرایی مکانیکی- ماشینی جهان بینی عصر روشنگری مخالفت 
داشت . رمانتیسم اگر چه خود محصول جهان نگری فیلسوفان 
عصر روشنگری بود اما بیشتر نماینده و بازگو کننده ی غیر غالب 

آن بود.
رمانتیک ها به معرفت وحیانی و قدسی اعتقادی نداشتند، اما به 
گونه ای ادراک شهودی و یا الهامی اعتقاد داشتند البته رمانتیک 
ها غالبا منبع و مبنای این معرفت شهودی ادراک الهامی را در 
ی  نهفته  های  قابلیت  و  آدمی  ناخودآگاهی  زیرین  های  الیه 
عواطف و غرایزبشری جستجو می کردند. در واقع اساس رویکرد 
اینان مبتنی بر تفسیر نفسانی- اومانیستی از بشر قرار داشت. 
به وجه احساسی- عاطفی و گرایش های  رمانتیک ها بیشتر 

غریزی و ناخودآگاه صورت اومانیستی آدمی تاکید می ورزیدند.
ژان ژاک روسو مهم ترین فیلسوف پیشتاز رمانتیسم می گفت: 
»در نهایت، عقل راهی را در پیش می گیرد که قلب حکم می 

کند.«
عقلی که رمانتیک ها از آن بد می گویند و به انکارش بر می 
عین  خود  که  است  روشنگری  عصر  بنیاد  خود  عقل  خیزند، 
نفسانیت است هر چند که نفسانیت اومانیستی را در صورتی 

منطقی و قاعده مند ظاهر می سازد.
حس و عاطفه ای که رمانتیک ها از آن سخن می گویند چیزی 
نیست مگر ظهور تخیل غریزی مبنی بر جریان احساسات نفسانی 
و عواطف غریزی که ریشه در ناخودآگاه ناسوتی بشر دارد و مبنائا 
با ناخودآگاه ملکوتی و آنچه که در تعبیر آیات االهی » دل« و » 
فًواد« نامیده می شود متفاوت است. بنابراین تضاد و تقابل حس 
گرایی بیولوژیک رمانتیک با عقالنیت نفسانی را نباید به هیچ روی 
با تقابل » دل و عقل« در عرفان اسالمی یکسان گرفت که مابین 
رویکرد اومانیستی رمانتیسم به احساس و تعریف ابزاری- نفسانی 
عقل در تفکر مدرن غربی با مفهوم » دل« و » عقل « در اندیشه 

ی قرآنی تفاوت مبنایی وجود دارد .
در رویکرد قرآنی عقل در مقابل جهل و نفس قرارمی گیرد و در 
مراتب عالی معرفت اساسا تفاوتی مابین عقل و قلب وجود ندارد، 
هنگامیکه عقل به پختگی و کمال می رسد به آن فًواد می گویند 

که همان قلب است، قلبی که درخشنده و فروزنده است.
در واقع در رویکرد قرآنی حقیقت عقل و قلب و معرفت عقالنی و 
معرفت شهودی یکسان دانسته می شود.هر چند که در ذهن ها 
و روح های گرفتار حجاب و در مراتب نازل معرفت ممکن است 
تفاوت هایی مابین عقل و دل بروز نماید که ریشه در حجاب 
ناشی از سیطره ی نفسانیت و غریبگی از فطرت دارد و ربطی 
به حقیقت قلب و عقل ندارد. اما در تفکر اومانیستی و رویکرد 
رمانتیک عقل و حس در تقابل ذاتی سازش ناپذیر با یکدیگر قرار 
دارند هر چند که هر دو ذیل نفسانیت اومانیستی تحقق می یابند. 
در تفکر اسالمی احساسات و عواطف سالم و فطری انسانی می 
توانند مجرای کشف و شهود و بصیرت روحانی و وحیانی ای 
باشند که در ماهیت و حقیقت خود هیچ تقابلی با معنای اصیل 

و حقیقی عقل ندارد.
یکی از ویژگی های رویکرد ادبی- هنری رمانتیک گرایش به 
تصویر کردن شخصیت های سودایی و افسره حال و توصیف 
نحوی حس و حال معطوف به حسرت زدگی نسبت به گذشته 

ها است. 
شخصیت های قهرمانان آثار رمانتیک اساسا افرادی سودایی و 
افسرده حال و دلتنگ هستند که میلی بیمارگونه به تنهایی و 
مکان های ویرانه و » روزهای خوش« از دست رفته دارند. در 
واقع شخصیت تیپیک قهرمانان داستان های رمانتیک تا حدودی 
شبیه تیپ » شخصیت افسرده « در روانشناسی مرضی مدرن 

می باشند.
اساسا شخصیت قهرمانان رمانتیک اغلب افرادی درون گرا و بسیار 
ذهنی و در خود فرو رفته هستند و در اوج شکوفایی رمانتیسم، 
آثار ادبی معروف رمانتیک همچون » رنه « اثر » شاتوبریان « و 
یا » رافایل « اثر » المارتین« تصویرگر شخصیت هایی درون گرا 
بوده و بیشتر بر محور دگرگونی ها و فراز و فرود های روانی- 

عاطفی قهرمانان این اثر سیر می کنند. 
درون مایه ی اصلی و محوری آثار داستانی رمانتیک ، مسئله ی 
عشق های مجازی و زمینی است که گاه به صورت بسیار مبتذلی 
تصویر می گردد. عشق رمانتیک اساسا عشقی بیمارگونه که بر 
مجموعه ای از احساسات خام و نپخته و پر شور اما بسیار سطحی 

بنا گردیده است. 
عشق در فرهنگ مدرن غربی از اساس بر پایه ی مکانیسم های 
غریزی و بیولوژیک و در حیطه ی لذت طلبی نفسانی تعریف 

می شود. 
در روایات اسالمی و در قرآن به جای تعبیر عشق بیشتر از کلمه 
» محبت « نام برده شده است آنگونه که از آیات و روایات بر می 
آید، »حب« و » محبت« و » ود« اموری ممدوح مستحسن بوده 
و خداوند نیز به دوست داشتن بندگان خود تصریح ورزیده و 
محبت سالم و اصیل موجب و زمینه ساز رشد و کمال می باشد 

و محبت حقیقی است که در نظام عالم سریان و جریان دارد.
اما از کلمه » عشق« بیشتر عرفا و فیلسوفان استفاده کرده اند 
و در این بهره گیری نظربه توقف در عشق جسمانی نداشته اند، 
بلکه نحوی عبور و تعالی از عشق مجازی به سوی عشق االهی 
را جستجو می کرده و اساسا حقیقت عشق را روحانی و ملکوتی 

می دانسته اند.
از منظر حکمت و عرفان اسالمی در یک تقسیم بندی عشق ابتدا 
به دو قسم حقیقی و مجازی تقسیم می گردد و سپس عشق 

مجازی به خود به چهار قسمت تقسیم می شود:
عشق عقالنی مجازی- که در محبت به انبیاء و اولیا حق تجلی 
می یابد و باالترین مرتبه ی عشق مجازی است و قابلیت تبدیل 

شدن به عشق االهی را دارد.
عشق مجازی ای که معطوف به فضایل و مکارم اخالق معشوق 

می باشد و دارای برخی صفات نیک است.
های  زیبایی  به  معطوف  که  نفسانی   – مجازی طبیعی  عشق 
جسمانی معشوق زمینی می باشد و توقف در آن موجب هالک 

و بازماندن از رشد است.
عشق مجازی طبیعی- شهوانی که یکسره به منظور اطفاء شهوت 
و ارضاء و غرایز جسمانی بوده و توقف در آن موجب هالکت است. 
در عرفان و حکمت اسالمی عمده ی کوشش این است که سالک 
در سیر و سلوک خود تدریجا به مرتبه ی عشق مجازی برسد تا 
زمینه و امکان حرکت تکاملی به سوی عشق االهی را پیدا نماید. 
آن عشق مجازی ای که از نظر عرفان زمینه ساز حرکت به سوی 
عشق حقیقی است همان عشق های نوع اول و دوم می باشد. در 
حالیکه ادبیات رمانتیک در اساس، عشق را عمدتا در نوع سوم و 

چهارم می شناسد و توصیف می کند.
منابع:

 لوکاچ ، گیورک، در باب فلسفه ی رمانتیک زندگی، مراد فرهاد 
ایستوپ ، آنتونی، ناخودآگاه، شیوا رویگریان 

العقل و الجهل فی کتاب و السنه، حجت االسالم ری شهری
محمدی ، کاظم ، چشمه بقا ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت 

ارشاد اسالمی 
رحیمیان ، سعید ، حب و مقام محبت در حکمت و عرفان نظری، 

نوید شیراز

  یـــادداشـت فلسفی  یـــادداشـت

معاون استاندار قم: 

حمل و نقل کاال با وجود 
تحریم افزایش یافته است

قم  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
گفت: طی یکسال گذشته فعالیت ناوگان عمومی 
حمل و نقل و مسافر تا 8۰ درصد کاهش یافته 
است اما در این مدت به رغم تحریم حمل و نقل 

کاال در مقاطعی روند افزایشی پیدا کرده است.
مناسبت  به  مراسمی  در  بهشتی  محسن 
گرامیداشت هفته حمل و نقل، افزود: افزایش 
حمل و نقل کاال نشان از زنده بودن چرخ تولید 

در کشور است.
درآمدی  منابع  با وجود کاهش  داد:  ادامه  وی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به دلیل 
تحریم، اما اقدامات زیادی در امر نگهداری، ارتقا 

و تامین ایمنی راهها درحال اجرا است.
بهشتی اضافه کرد: اجرای ماموریت های تعریف 
شده در شرایط کرونایی فراتر از انجام وظایف 
اداری است و به نوعی ایثار و از جان گذشتگی 

محسوب می شود.
و  حضور  پشتوانه  به  مردم  داشت:  اظهار  وی 
فعالیت این پلیس راه و نیروهای حمل و نقل 
راهها سفرهای  ایمنی  تامین  امر  در  ای  جاده 

مطلوب و کم خطری را انجام می دهند.
انفکاک  قم  استانداری  عمرانی  معاون  باور  به 
معاونت راهداری از ادارات کل راه وشهرسازی 
 و الحاق آن به ادارات کل حمل ونقل پایانه ها 

امری مطلوب و سنجیده است.
بهشتی افزود: با وجود اینکه در ابتدای هر انتقالی 
مشکالتی وجود دارد اما با عبور از دوران تحریم 
شاهد اثرات مثبت تشکیل ادارات کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای خواهیم بود.
مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای قم نیز 
از عوامل  این مراسم، اظهار کرد: 1۴۰ تن  در 
راهدار با بهره مندی از 12۰ دستگاه انواع ماشین 
آالت راهداری، آماده اجرای موفق طرح راهداری 
زمستانی درسطح محورهای برونشهری استان 

هستند.
محمد حسن کلهری افزود: در طرح زمستانه 9 
راهدارخانه تجهیز و بالغ بر 2۵ هزار تن مخلوط 

ماسه ونمک در ذخیره سازی شده است.
در بخشی از این مراسم، از برگزیدگان اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای قم با اهدای 

لوحی تقدیر به عمل آمد.
از 2۶ آذر تا اول دی ماه به عنوان هفته حمل ونقل، 

رانندگان و راهداری نام گذاری شده است.

کشف 5 کیلوگرم هروئین
در قم

جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف 
۵ کیلوگرم هروئین و دستگیری 2 نفر در این 

رابطه خبر داد. 
 سرهنگ "بهادر اسماعیلی" در گفت و گو با 
در  اظهارداشت:  پلیس،  پایگاه خبری  خبرنگار 
پیگیری اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان مشخص شد یکی از قاچاقچیان قصد دارد 
با یک دستگاه خودروی پژو پارس یک محموله 
هروئین را از تهران به قم منتقل کند، بنابراین 

موضوع در دستور کارمأموران قرار گرفت.
وی گفت: در ادامه مشخص شد سوژه از محور 
"ساوه – سلفچگان" در حال ورود به استان 
است که مأموران بالفاصله با هماهنگی مقام 
قضائی، به محل مورد نظر اعزام و با کنترل تردد 
خودروهای عبوری خودرو مذکور را شناسایی، 

متوقف و 2 را در این رابطه دستگیر کردند.
افزود:  قم  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
سپس در بازرسی از روی صندلی عقب خودرو 
توقیفی، ۵ کیلو و ۴۵۰ گرم هروئین در قالب 3 

بسته کشف کردند.
سرهنگ اسماعیلی گفت: در نهایت متهمان به 
همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل 

قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.
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بندر شادگان ایمن تر می شود

خوزستان: پروژه ی احداث شبکه اطفای حریق بندر شادگان 
با پیشرفت 98 درصدی تکمیل شده و در آماده ی بهره برداری 

قرار گرفته است.
 عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و 
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( با اعالم این 
خبر بیان داشت: به دنبال نصب سه دستگاه برج مانیتورینگ 
برای اطفای حریق، سه دستگاه هیدرانت، دو دستگاه پمپ 
آبرسانی به شبکه و نصب دیزل به منظور برق رسانی پمپ ها 
و همچنین اجرای ساختمان پمپ خانه، شبکه اطفای حریق 

بندر شادگان به پیشرفت 98 درصدی رسیده است.
وی در ادامه افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر7۰ میلیارد ریال 
از محل اعتبارات سازمان بنادر و دریانوردی با هدف ارتقای 
ضریب ایمنی و صیانت از سرمایه های صاحبان کاال و بازرگانان 

در محوطه و انبارهای این بندر احداث می شود.
یادآور می شود بندر شادگان در حاشیه ی خور ابوخضیر در 27 
کیلومتری دهانه ی خور موسی واقع شده  و از طریق یک جاده 
دسترسی به طول 1۴ کیلومتر به اتوبان بندر امام خمینی)ره(- 

آبادان متصل می شود.

کسب رتبه برتر شرکت گاز استان 
کرمان در زمینه عملکرد امور آموزشی

و  مدیریت  سازمان  رئیس  جعفررودری، 
برنامه ریزی استان طی ارسال لوح سپاس 
از مهندس فالح ، مدیر عامل شرکت گاز 
استان کرمان و کسب رتبه برتر شرکت گاز 

کرمان در زمینه عملکرد امور آموزشی تقدیر کرد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان،  در متن 

این لوح سپاس آمده است:
جناب آقای منوچهر فالح

مدیر عامل محترم شرکت گاز استان کرمان
امروزه هیچ سازمانی بدون توجه به نیروی انسانی توانمند و 
نقش سازنده آن در ارایه خدمات، قادر به ادامه حیات نیست. 
وجود  بدون  کارکنان  سازی  توانمند  و  راستاآموزی  این  در 
فرهنگ حمایتی میسر نخواهد شد و آموزش اثر بخش نیازمند 

توجه ، پشتیبانی و تالش جمعی مدیران و کارکنان است.
یکی از ئظایف اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، 
نظارت بر حسن اجرای کلیه برنامه ها و فعالیت های آموزشی 
دستگاه های اجرایی می باشد. اکنون با عنایت به اتمام نظارت، 
کنترل و ارزیابی عملکرد آموزشی سال 1398 دستگاه های 
اجرایی استان توسط مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و 
آینده نگری این سازمان و کسب رتبه برتر توسط آن دستگاه 
در زمینه عملکرد امور آموزشی، بدینوسیله به پاس قدردانی 
از اهتمام و تالش شایسته جنابعالی و همکاران پرتالش آن 

مجموعه، این لوح تقدیر به حضورتان اهدا می گردد.
امید است با توکل به خداوند و اتکا به حسن تعهد، خالقیت، 
نوآوری و تالش بیش از پیش در امر آموزش و توانمندسازی 
کارکنان گام های موثرتری برداشته و موجبات خدمات رسانی 
مطلوب تر را برای مردم شریف استان در راستای سیاست های 

دولت تدبیر و امید فراهم آورید.
جعفر رودری - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

اطالعیه افت فشار گاز شبکه شهری 
 CNG و احتمال قطع گاز جایگاهای

شهر ایالم
به اطالع شهروندان گرامی می رساند بعلت انجام تعمیرات 
ضروری و عملیات جوش گرم در ایستگاه گاز ورودی شهر 
ایالم که منجر به افت فشار گاز در خطوط شبکه شهری 
می گردد و احتمال قطع گاز جایگاههای CNG شهر ایالم 
از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز چهارشنبه 99/1۰/۰3 به مدت 
12 ساعت وجود دارد. ضمن تشکر از مساعدت و همراهی 
شهروندان گرامی، خواهشمند است حداکثر صرفه جویی 
در مصرف گاز و رعایت دمای رفاه )18 لغایت 21 درجه( 

را رعایت فرمائید. 
روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم

   خبـــــر
برگزاری مراسم قدردانی از دست اندرکاران 

پویش #هرهفته الف ب ایران

طی یک مراسم ویدئو کنفرانسی با حضور وزیر نیرو از دست اندرکاران 
پویش #هرهفته الف ب ایران تجلیل و از کتاب دلگرمی ها و همراهی ها 

رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق آذربایجان غربی؛ صبح امروز طی 
یک ارتباط ویدئو کنفرانسی با حضور مدیران و مسئوالن صنعت آب و برق 
سراسر کشور از دست اندرکاران پویش هر هفته الف ب ایران تجلیل و از 

کتاب دلگرمی ها و همراهی ها رونمایی شد.
این کتاب با مشارکت 13 استان کشور تالیف شده که در این مراسم از 

استانداران این استانها نیز قدردانی شد.
اردکانیان وزیر نیرو ؛با اشاره به اینکه دوران حاضر یکی از دوره های طالیی 
و روشن صنعت آب و برق به شمار می رود گفت: در دولت دوازدهم کار را 
در شرایطی آغاز کردیم که به روایت آمارها کشور ما در سال آبی 97_9۶ 

در ۵2 سال اخیر خشک ترین سال آبی کشور بود.
وی با بیان اینکه امروزه تغییر اقلیم از نظریه خارج شده و به عنوان یک 
پدیده مشخص مورد تحلیل قرار میگیرد افزود: به مددالهی و با همکاری و 
همراهی خانواده بزرگ صنعت آب و برق با آثار و حوادث ترسالی و خشک 

سالی در کشور مقابله و مدیریت کردیم

به مناسبت والدت با سعادت حضرت زینب کبری)سالم اهلل علیها( و 
گرامیداشت روز پرستار :

تجلیل مدیریت شهری فالورجان از مدافعان سالمت

 شهردار، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر فالورجان به همراه جمعی 
از معاونین شهردار با حضور در بیمارستان امام خمینی)ره( شهر فالورجان، 
فرا رسیدن خجسته میالد با سعادت حضرت زینب کبری)س( و روز پرستار 
را به پرستاران و کادر درمان تبریک و تهنیت عرض نموده و از زحمات این 
قشر جان بر کف به ویژه از زمان شیوع ویروس منحوس کرونا، که با تالش 
های بی وقفه و شبانه روزی خود زحمات بسیاری متحمل شده اند مراتب 

تقدیر و تشکر را بعمل آوردند.

محیط زیست، مهمتربن اولویت پژوهشی منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشیمی

خوزستان : شانزده پروژه پژوهشی در هفت زمینه، اولویتهای 
پژوهشی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را تشکیل 

می دهند.
به  ما  با  گفتگو  در  سازمان  این  توسعه  و  پژوهش  مسئول 

مناسبت هفته پژوهش ضمن تبریک این مناسبت، گفت: شعار امسال پژوهش در  
راستای شعار سال کشور، »پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید« می باشد.

غالمرضا کشکولی، افزود: از آنجا که اصلی ترین وظیفه مجموعه پژوهش سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، تعیین اولویتهای پژوهشی می باشد، در طول 
این چند سال پروژه های تحقیقاتی با توجه به وظایف  و اولویتهای سازمان در 
منطقه در زمینه های محیط زیست، بهداشت، ایمنی، مدیریت بحران، مدیریت 

انرژی، تاسیسات زیربنایی و مدیریت استراتژیک تعریف شده اند.
وی، خاطر نشان کرد: این سازمان تاکنون 1۶ تفاهم نامه با دانشگاهها، پارک 
های علم وفناوری، سازمان جهاد دانشگاهی و شرکتهای پژوهش و فناوری امضا 

کرده است.
کشکولی با اشاره به اهمیت مسایل محیط زیستی، پروژه های زیست محیطی 
»پایش و کنترل آالینده های هوا ی منطقه« و »مدلسازی پخش و پراکنش 
آالینده های هوای ناشی از شرکتهای مستقر در منطقه« را دو پروژه مهم زیست 
محیطی هستند که در راستای بهبود مسایل زیست محیطی منطقه پیگیری 

می شوند

  خبــــر

تهران  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
مرکز  پرستاري  کادر  از  مراسمي  طي 

سالمت این شرکت تجلیل نمود. 

به گزارش شاخه سبز از شهرستان ری 
والدت  سالروز  فرارسیدن  با  هم زمان   -
با سعادت اسوه صبر و پایداري حضرت 
حضور  با  مراسمي  طي  )س(  زینب 
از  جمعي  و  عملیات  مدیر  مدیرعامل، 
سالمت  مرکز  پرستاري  کادر  از  رؤسا، 

شرکت پاالیش نفت تهران تجلیل شد.
رؤساي  حضور  با  که  نشست  این  در 
ادارات روابط عمومي، HSE،  بهداشت، 
مرکز  پرستاران  از  جمعي  و  ایمني 
فر  آرمان  مهندس  بود  همراه  سالمت 
تهران  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
به توصیف مقام شامخ پرستار پرداخت. 
وي گفت: پرستار و بیان عظمت کار او، 
در قالب کلمات و جمالت نمی گنجد. بی 
تردید پرستار مظهر پایبندی به خصایص 
واالی انسانی است که در شرایط سخت 
ناپذیر،  با آرامشی وصف  و طاقت فرسا 
روح امید و زندگی را به بیمار می بخشد. 

ویژگی  چنین  از  برخورداری  مسلماً 
فداکاری  بارز  مصداق  ای  خداپسندانه 
انسان های مؤمن و انسان دوستی است 
که در مقام عمل عاشقانه نوع دوستی را 
معنا می کنند. پاالیشگاه مکاني مخاطره 
آمیز است. شغل پزشکان و پرستاران در 
هاي صنعتي  محیط  در  به ویژه  جامعه 
با  که  بوده  و حساس  تأثیرگذار  شغلي 
مستقیم  رابطه  سازمان  آن  بهره وری 
دارد. باعث افتخار است که مرکز سالمت 
شرکت پاالیش نفت تهران با پزشکاني 
کادري  و  دلسوز  پرستاراني  حــاذق، 
توانمند، با برگزاري موفقیت آمیز اولین 

تعمیرات اساسي پاالیشگاه هاي کشور 
مناسبي  الگوي  کرونا  بیماري  زمان  در 
وي  است.  بوده  کشور  نفت  صنعت  در 
در خاتمه با تقدیر از خانواده پرستاران 
شرکت تصریح کرد: براي استمرار و ارائه 
پرستاران حمایت  مؤثر خدمات توسط 
تاثیرگذار  و  مهم  بسیار  ایشان  خانواده 
است. لذا از زحمات بی شائبه شما عزیزان 
و خانواده محترمتان صمیمانه قدرداني و 

تشکر مي نمایم.
مدیر  خیري  مهندس  مراسم  این  در 
از  تقدیر  ضمن  نیز  شرکت  عملیات 
مرکز  این  در  گرفته  تالش های صورت 

حرفه ی  پرستاري  و  طبابت  گفت: 
بود  آن  عاشق  باید  که  است  مقدسي 
تا بتوان از عهده وظایف محوله به نحو 
ویروس  که  روزهایي  در  برآمد.  احسن 
منحوس کرونا به گلوي هم وطنان چنگ 
کارکنان  که  شاکرم  را  خدا  انداخته، 
زحمتکش مرکز سالمت شرکت پاالیش 
حضرت  دادن  قرار  الگو  با  تهران  نفت 
زینب )س( دلسوزانه و فداکارانه در حال 
ارائه خدمت به کارکنان این شرکت بوده 
و موجبات آسایش و آرامش جسمي و 
روحي آنان را فراهم ساخته اند. وي ادامه 
داد: هر روز، روز شماست. چون همواره 
در حال تالش و خدمتید و زمان در کار 
شما تأثیری ندارد. از زحمات بی وقفه و 

جهاد گونه شما عزیزان سپاسگزارم.
شایان ذکر است در خالل این مراسم با 
قرائت فاتحه اي نثار روح شهداي مدافع 
سالمت و پرستاران جان بر کفي که در 
منحوس  ویروس  دهي  جوالن  دوران 
هم  به  خدمت  راه  در  مخلصانه  کرونا 
آفرین  جان  به  جان  بیماران  و  وطنان 

تسلیم نمودند اداي احترام شد.

تجلیل مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران ازکادر پرستاري مرکز سالمت

لزوم  بر  تأکید  با  گفت:  گیالن  استاندار 
شناسایی و رفع موانع تکمیل خط ریلی 
آستارا – آستارا گفت: بر استفاده از ظرفیت 
حمل و نقل چندوجهی تأکید داریم و الزم  
از  بندرآستارا،  در الیروبی  با شتاب  است 
ظرفیت این بندر و حمل و نقل دریایی به 

طور شایسته استفاده شود.
رشت-سمیه جوان-ارسالن زارع در جلسه 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
شهرستان  نماینده  حضور  با  که  استان 
آستارا در مجلس شورای اسالمی و ارتباط 
مسئوالن  و  فرمانداران  برخی  تصویری 
خصوصی  بخش  و  اجرایی  های  دستگاه 
 – آستارا  ریلی  خط  گفت:  شد؛  برگزار 
بین المللی  و  ملی  پروژه  عنوان  به  آستارا 
در دولت تدبیر و امید افتتاح شد و برای 
دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان و نیز 
کشورهای همسایه همچون روسیه اهمیت 

فوق العاده ای دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نفع مشترک 
دو کشور در گرو استفاده بیشتر از این خط 
ریلی است و بدیهی است تاخیر در تکمیل 
نمی  تأمین  را  طرفین  منافع  پروژه،  این 

کند.
تکمیل  اینکه  بیان  با  گیالن  استاندار 
زیرساخت ها موجب ارتقای خدمات گمرک 
می شود، افزود: در این راستا پیشنهاد می 
شود از ظرفیت شرکت های بومی استان 

برای این مهم استفاده بیشتر شود.
وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه راه 
آهن آستارا-آستارا، بر لزوم شتاب در روند 
با وجود  تاکید و تصریح کرد:  اجرای آن 
تنگناهای ناشی از تحریم های غیرقانونی 
راه آهن  پروژه  تکمیل  ایران؛  ملت  علیه 

گیالن همواره مورد توجه بوده است.
نقل  و  حمل  به  توجه  گیالن  استاندار 

چندوجهی را ضرورتی مهم و غیرقابل انکار 
خواند و افزود:  نباید همه توجه ها معطوف 
به استفاده از ریل باشد بلکه الزم است از 
بندر آستارا و ظرفیت حمل و نقل دریایی 
سبب  همین  به  گرفت  بیشتر  بهره  نیز 
تکمیل ناوگان حمل و نقل با کانتینرهای 

یخچال دار، اهمیت دارد.
دلیل  به  کشتی ها  از  تعدادی  خودداری 

عمق نامناسب بندر آستارا
زارع الیروبی بندر آستارا را از موضوعاتی 
اجرای عملیات  به  اشاره  با  و  مهم خواند 
به  کشتی ها  از  تعدادی  گفت:  الیروبی 
دلیل عمق نامناسب این بندر، از ورود و 
پهلوگیری در آن خودداری می کردند، بر 
این مبنا تأکید دارم که پیرو مذاکرات انجام 
شده با مسئوالن ذیربط، اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان نیز اجرای آن را شتاب 

بخشد.

زمینی  نقل  و  وی گفت: در حوزه حمل 
سال  آستانه  در  ساله  همه  ترانزیتی،  و 
باید  اما  هستیم  تردد  افزایش  شاهد  نو 
باشد  توجه  مورد  امر  این  زیرساخت های 
نیز برای حضور  و محیط داخلی گمرک 

مراجعان مهیا شود.
در این نشست پیشرفت فیزیکی پروژه راه 
آهن آستارا – آستارا و مشکالت و موانع 
قرار  بررسی  مورد  پروژه  این  روی  پیش 

گرفت.

اسالمشهر_خبرنگار:فرماندار اسالمشهر از استقرار و 
آغاز بکار واحد گمرک در بندر خشک آپرین در دهه 

مبارک فجر خبر داد.
مسعود مرسلپور با اشاره به برگزاری جلسه صبح 
امروز در فرمانداری شهرستان با حضور نمایندگان 
گمرک کشور، راه آهن جمهوری اسالمی و رئیس 
ریاست  اول  معاونت  حوزه  اجتماعی  مسائل  گروه 
هماهنگی  جلسه  این  در  داشت:  اظهار  جمهوری 
بندر  در  گمرک  واحد  استقرار  جهت  الزم  های 

خشک آپرین شهرستان اسالمشهر صورت گرفت.
وی تصریح کرد: با توجه به ضرورت ایجاد الزامات 
و امکاناتی از قبیل فنس کشی، نصب دوربین های 
و  ورودی  های  درب  استقرار  محل  مداربسته، 
خروجی، باسکول خروجی، فیبر نوری و... گمرک 
تا روز سوم دی الزامات طرح های اجرایی خود را به 

راه آهن و فرمانداری ارسال خواهد کرد.
جمهوری  آهن  راه  داد:  ادامه  اسالمشهر  فرماندار 
اسالمی نیز طرح های دریافتی از گمرک را تا تاریخ 
هشتم دی ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت 
عدم وجود مشکل و مانع خاص الزامات مورد نیاز 

گمرک را تامین می کند.
وی تصریح کرد: فرمانداری اسالمشهر با همکاری 
اداره کل راه آهن تهران هرگونه نیاز اعالمی از سوی 
درعملیات  تسریع  منظور  به  را  راه آهن  و  گمرک 

اجرایی تامین خواهد کرد.
گفتنی است حاضران در این جلسه صبح امروز از 
اقدامات انجام شده جهت استقرار گمرک در بندر 

خشک آپرین نیز بازدید کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم:

پرداخت تسهیالت ویژه اصحاب 
فرهنگ و هنر قم ادامه می یابد

و  ثبت نام  فرصت  گفت:  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
بهره مندی از تسهیالت متعدد حمایتی دولت ویژه اصحاب فرهنگ 

و هنر تمدید شده است.
سید موسی حسینی کاشانی با اعالم این خبر افزود: ثبت نام دریافت 
2 نوع تسهیالت حمایتی برای کسب و کارهای فرهنگی، هنری و 

رسانه ای در سامانه تحفه امکان پذیر است.
وی اضافه کرد: تسهیالت بانک آینده با کارمزد 1۶ درصد که ثبت 
تقاضای این تسهیالت بدون محدودیت زمانی و میزان درخواستی تا 
اطالع ثانوی ادامه دارد و تسهیالت صندوق کارآفرینی امید با کارمزد 

چهار درصد نیز تا سقف 1۰۰ میلیون تومان می باشد.
وی ادامه داد: 2۰ درصد از میزان کل این تسهیالت )2۰۰ میلیارد 
تومان( به تقاضاهای باالتر از 1۰۰ میلیون تومان و پس از بررسی در 

کارگروه ملی اعطا می شود.
حسینی کاشانی تصریح کرد: به دلیل اختالل روزهای اخیر در سامانه 
تحفه، مهلت ثبت نام به محض رفع مشکل کندی سرور به مدت سه 

روز تمدید خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ثبت نام مرحله دوم تسهیالت کرونایی با کارمزد 
12 درصد در سامانه کارا )وزارت کار( از اول دی ماه و به محض ابالغ 

دستورالعمل آغاز می شود.
وی ادامه داد: البته دریافت تسهیالت مرحله دوم کارا، برای افرادی 
معاونت های  اطالعیه  یا  و  پیامک  طریق  از  که  است  امکان پذیر 

تخصصی، مشمول دریافت اعالم می شوند.

استاندار گیالن تاکید کرد:

ضرورت رفع موانع تکمیل خط ریلی آستارا – آستارا

فرماندار اسالمشهر خبر داد:

آغاز بکار واحد گمرک در بندر خشک 
آپرین در دهه مبارک فجر

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای
 فاقد سند رسمی و مشاعی

هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد 

مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
کالسه   ــده  ــرون پ ــه  ب ــوط  ــرب م  1399۶۰33۰۰۰1۰۰9827 شــمــاره  -رأی   1
باب  یک  اله درششدانگ  فرزند  سیف  رسولی   مجید  آقای   139911۴۴3۰۰۰1۰۰1228
ساختمان به مساحت 1۰8 مترمربع پالک باقیمانده 1۰912/2 اصلی  واقع درقم بخش  1 حوزه 
ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره 19۵29 مورخ 98/7/1۶ دفترخانه 7۵ قم و سند 

قطعی به شماره 21۴۶3 مورخ 99/۴/3 دفتر خانه 7۵ قم.)م الف 8382( 
کالسه   ــده  ــرون پ ــه  ب ــوط  ــرب م شــــــمــــــاره1399۶۰33۰۰۰1۰۰8283   رأی   -2
139811۴۴3۰۰۰1۰۰1722   آقای سیدعلی اکبرکالنترکوشه  فرزند سیداحمد  درششدانگ 
یک باب کارگاه به مساحت 1۰21/81 مترمربع پالک شماره  1۰۵33/9  اصلی  واقع درقم 
بخش  1 حوزه ثبت ملک اداره یک قم خریداری مع الواسطه از سید احمد کالنتر در دفتر 1۴8 

صفحه 373.)م الف 8383( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر 
سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از 
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را 
اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود 
را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور 
سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.) گویه و شاخه سبز ( 

تاریخ انتشار اول : 1399/9/18
تاریخ انتشار دوم :  1399/10/3

داود فهیمی نیک  - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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پيام مديرعامل و اعضای هيات مديره بانک مهر ايران 
به مناسبت سيزدهمين سالروز تأسيس اين بانک

»امروزه بانک مهر ایران دیگر نهالی نوپا نیست، بلکه درختي بالغ است که 10 میلیون مشتري 
از ثمره درخت پربرکت  از پیش  ایرانیان بیش  باشد که همه  بوده اند.  در رشد آن سهیم 

قرض الحسنه بهره مند شوند.«
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل به 
همراه اعضاي هیات مدیره این بانک به مناسبت فرا رسیدن 22 آذر مصادف با سیزدهمین 

سالروز تأسیس بانک مهر ایران پیامي صادر کردند. متن پیام به این شرح است:
13 سال پیش که بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان نخستین بانک قرض الحسنه کشور 
تأسیس شد، کمتر کسي باور مي کرد روزي فعالیت این بانک به قدري گسترده شود که هدف  

تبدیل شدن به یکي از بزرگ ترین بانک هاي کشور براي آن دور از دسترس نباشد.
بانک مهر ایران در طول این سال ها ناچار بوده علی رغم محدودیت هایي مانند امکان نداشتن 
پرداخت نرخ سود به سپرده ها، صدور ضمانت نامه ارزي، گشایش اعتبار اسنادي و... که یک 
بانک تخصصي قرض الحسنه با آن روبروست، با بانک هایي رقابت کند که چنین محدودیت هایي 
را ندارند. با این همه، رشد کم نظیر منابع بانک مهر ایران و همچنین تسهیالت پرداخت شده از 
سوي این بانک، به ویژه در طول چهار سال گذشته، نشان از توفیق آن در جلب حمایت مردم 

و ارائه شایسته خدمات به آن ها داشته است.
منابع بانک مهر ایران در طول سال های اخیر به طور متوسط 70 درصد در هر سال افزایش 
پیدا کرده و از 60هزار میلیارد ریال در سال 1395، تقریباً به 300هزار میلیارد ریال در سال 
1398 رسیده است. این رشد در سال جاري نیز ادامه یافته و تا کنون به 410هزار میلیارد 
ریال بالغ شده است. البته رشد منابع بانک در سال جاري نیز با همه مشقت ها از جمله امهال 
سه قسط از سوي شوراي پول و اعتبار به علت شیوع بیماري کرونا، رشد شدید بازارهاي موازي 

همچون بورس، ارز و... ادامه پیدا کرده است.
گفتنی است متناسب با رشد منابع، تعداد و مبلغ تسهیالت پرداخت  شده نیز افزایش یافته 
است. تسهیالت پرداخت شده بانک در طول سال هاي گذشته به طور متوسط بیش از 70 
درصد در هر سال رشد داشته است. تعداد تسهیالت پرداخت شده بانک مهر ایران از 500هزار 
فقره در سال 1395 به 2میلیون و 300هزار فقره در سال 1398رسیده و تا این برهه از سال 
جاري نیز یک میلیون و 600هزار مورد تسهیالت پرداخت شده است. گفتني است بانک مهر 
ایران از ابتداي فعالیت خود تا کنون 8 میلیون فقره تسهیالت پرداخت کرده که نشان از 

استقبال مردم از طرح هاي تسهیالتي این بانک دارد.
مبلغ تسهیالت پرداخت شده از سوی بانک مهر ایران نیز در طول سال هاي گذشته از 43هزار 
میلیارد ریال در سال 1395 به 225هزار میلیارد ریال در سال 1398 رسیده بود. تا برهه 
فعلي از سال 1399 نیز 213هزار میلیارد ریال تسهیالت از سوي بانک مهر ایران پرداخت 
شده است. هر چند تعداد و مبلغ تسهیالت در سال هاي گذشته افزایش قابل توجهي داشته، 
اما در عین حال نرخ مطالبات غیرجاري این بانک در طول سال هاي گذشته کمتر از یک 
درصد بوده؛ دستاوردي که نه تنها در بین بانک هاي کشور بي نظیر است، بلکه از استانداردهاي 

جهاني نیز فراتر است.
بانک قرضالحسنه مهر ایران در طول سال های گذشته گام های بلندی براي تبدیل شدن به 
نخستین بانک سبز کشور برداشته است. راه اندازي سامانه میعاد و دیجیتالي شدن اسناد باعث 
شده مشتري تنها با ارائه کارت ملي قادر به افتتاح حساب باشد. افزون بر این، فرم هاي کاغذي 
مورد نیاز براي افتتاح حساب و تشکیل پرونده تسهیالتي نیز حذف شد. همچنین ارائه گسترده 
خدمات الکترونیکي از سوي بانک مهر ایران در راستاي بانکداري نوین که اغلب آن ها براي 
نخستین بار در سطح شبکه بانکي کشور ارائه شد، گواهي بر اقدامات مؤثر این بانک در این 
حوزه است؛ خدماتي همچون درخواست تسهیالت آنالین و افتتاح حساب از طریق همراه بانک 
و وب سایت، احراز هویت غیرحضوري که براي دریافت کد سجام نیز استفاده شد و همچنین 
کارت هدیه مجازي برخي از این اقدامات است. خدماتي که اهمیتش در برهه فعلي که شیوع 

بیماري کرونا بر فعالیت هاي روزمره ما سایه انداخته، بیش از پیش نمایان شده است.
بزرگ ترین بانک قرض الحسنه کشور در طول سال های فعالیت خود، حمایت از دهک هاي 
پایین درآمدي را به طور ویژه در دستور کار قرار داده و در چارچوب تفاهم نامه با کمیته امداد، 
بنیاد برکت، سازمان بهزیستي، بنیاد مسکن، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوري 
500هزار فقره تسهیالت به ارزش حدوداً 50هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است. عمده 
این تسهیالت نیز با رویکرد توانمندسازي مددجویان بوده تا به جاي حمایت موقت معیشتي، 

زمینه ساز ایجاد درآمد پایدار براي این عزیزان شود.
با این همه، بانک مهر ایران به اقدامات انجام شده اکتفا نکرده و هدف خود را توانایی پرداخت 
وام قرض الحسنه به همه درخواست کنندگان این وام بدون صف انتظار قرار داده است. البته در 
این راستا الزم است تا سازمان هاي دولتي با آوردن بخشي از حساب هاي خود در این بانک، از 
این حرکت حمایت کنند. افزون بر این در صورتي که بانک مرکزي سقف پرداخت تسهیالت 
از تسهیالت قرض الحسنه  آینده  در  افرادي که مي خواهند  افزایش دهد،  را  قرض الحسنه 
استفاده کنند، انگیزه شان براي سپرده گذاري به صورت قرض الحسنه افزایش مي یابد. همچنین 
خیرین بزرگواري که تا کنون بانک مهر ایران را همراهي کرده اند، در صورتي که در چارچوب 
طرح همیاران مهر منابع خود را در اختیار بانک قرار دهند یا منابع حساب هاي پس اندازشان 
را افزایش دهند، این بانک بیش از پیش قادر خواهد بود تا نسبت به پرداخت وام قرض الحسنه 

به متقاضیان اقدام کند.
عالوه بر این، بانک مهر ایران چشم انداز خود را تبدیل شدن به بانکی تمام هوشمند قرار داده 
است. این بانک افزون بر خدمات ارائه شده در حوزه بانکداري نوین که پیش تر ذکر شد، 
به زودي پرداخت تسهیالت از طریق همراه بانک را نیز اجرایي خواهد کرد که اقدامي مهم در 
این حوزه است. به این صورت عالوه بر اینکه تا کنون نیازي نبود افراد براي افتتاح حساب به 
شعب بانک مهر ایران مراجعه کنند، یک بار مراجعه فعلي به شعبه براي دریافت تسهیالت نیز 

از میان برداشته خواهد شد و تسهیالت بدون مراجعه به شعبه قابل پرداخت است.
تمام آنچه بیان شد بیش از هر چیز، به پشتوانه اعتماد مردم عزیز به این بانک و همچنین 
و  نمي ماندند  صحنه  در  بانک  کارکنان  اگر  است.  شده  انجام  ما  همکاران  تالش هاي 
خدمت رساني بانک در سراسر کشور به صورت مستمر ادامه پیدا نمي کرد، برنامه ریزي هاي 
انجام شده نمي توانست محقق شود. دست تک تک همکاران را به گرمي مي فشاریم و از 

خانواده هایشان براي بردباري و همراهي با آن ها تشکر مي کنیم.
امروزه بانک مهر ایران دیگر نهالی نوپا نیست، بلکه درختي بالغ است که 10 میلیون مشتري 
از ثمره درخت پربرکت  از پیش  ایرانیان بیش  باشد که همه  بوده اند.  در رشد آن سهیم 

قرض الحسنه بهره مند شوند.

  خبــــر
موسسه ملل از ابتدای تاسيس 

سود ساخته است

موسسه ملل برای پایان سال مالی 1398 توانست به 
هر سهم 140 ریال سود تخصیص دهد. سود محقق 
یافته این شرکت در پایان سال 98 معادل 558 ریال 
برای هر سهم بود که این شرکت 140 ریال را توزیع 
و مابقی را در سود انباشته خود نگه داشته تا بتواند در 
آینده برای سهامداران خود دست به اقدامات مثبتی 

بزند.
به گزارش شاخه سبز،موسسه ملل از زمان تاسیس 
بقیه  در  و  بوده  ده  زیان  دوره  در یک  فقط  تاکنون 
و  اخیر سود ساخته  این چند سال  مالی  صورتهای 
توانسته به سهامداران خود سود مناسبی تخصیص 

دهد.
مالی 1398  پایان سال  برای  ملل  اعتباری  موسسه 
توانست به هر سهم 140 ریال سود تخصیص دهد. 
سود محقق یافته این شرکت در پایان سال 98 معادل 
558 ریال برای هر سهم بود که این شرکت 140 ریال 
را توزیع و مابقی را در سود انباشته خود نگه داشته تا 
بتواند در آینده برای سهامداران خود دست به اقدامات 
مثبتی از جمله افزایش سرمایه از محل اندوخته بزند.

دو  گذشته  یکسال  در  موسسه  این  که  هرچند 
را  بار  است. یک  زده  افزایش سرمایه  از  بار صحبت 
محقق کرده و 66 درصد سرمایه خود را افزایش داده 
و به گفته قائم مقام موسسه اعتباری ملل، محمدرضا 
مروجی ، این موسسه در دی ماه 98 حدود 66 درصد 
افزایش سرمایه داده و سرمایه خود را به 606 میلیارد 
تومان رسانده که حدود 100 میلیارد تومان از محل 
سود انباشته و حدود 100 میلیارد تومان نیز آورده 

نقدی سهامداران محقق کرد.
نکته جالب تر اینکه در مرداد 99 که دقیقا مهلت حق 
تقدم افزایش سرمایه قبلی که در سال 98 انجام شده 
بود، به پایان رسید موسسه ملل خبر از افزایش سرمایه 
جدید داده و سهامداران خود را هیجان زده کرد و 
اعالم کرد که با اخذ مجوز از بورس و بانک مرکزی، 
تجدید  محل  از  سرمایه  افزایش  برای  ملل  موسسه 
سرمایه  افزایش  کرد.  خواهد  اقدام  دارایی ها  ارزیابی 
این شرکت در این مرحله از 606 میلیارد تومان به 
یک هزار میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی 
مبلغ 394 میلیارد تومان بود که 19 مرداد، مهلت 

استفاده از حق تقدم به اتمام رسید.

عضو هيأت مديره بانک صنعت و معدن: 

اين بانک تسهيل گر فعاليت 
صنعتگران و کارآفرينان کشور است

رساني  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
بانک صنعت و معدن، وي با بیان 
مطلب فوق افزود: میزان گشایش 
بانک  در  ریالي  اسنادي  اعتبارات 

صنعت و معدن در 8 ماهه نخست سال جاري نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 142 درصد و سپرده هاي 
چهارگانه در همین مدت 62 درصد افزایش یافته است.

اعتبار،  وجه  دریافت  از  فروشنده  اطمینان  عسکري 
امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کاال، تحصیل 
اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط 
قرارداد میان طرفین و امکان کسب تسهیالت بیشتر 
از  را  یافته  گشایش  اعتبار  مقابل  در  فروشنده  برای 
افراد  شده  باعث  که  برشمرد  اسنادي  اعتبار  مزایاي 
بیشتري براي دریافت اینگونه خدمات به بانک مراجعه 

کنند.
همچنین  معدن  و  صنعت  بانک  مدیره  هیأت  عضو 
به اهمیت سپرده هاي چهارگانه در چرخه  اشاره  با 
تسهیالت دهي بانک ها تصریح کرد: با ارتقاي سیستم 
هاي ارائه خدمات و تمرکز بر افزایش سطح مهارت و 
دانش سرمایه انساني، مي توان مزیت هاي رقابتي بانک 
براي جذب هوشمندانه مشتري و میزان سپرده گذاري 

آنان را افزایش داد.
وي تأکید کرد: رشد و پیشرفت یک بانک در درجه اول 
بستگی به افزایش حجم منابع و در مراحل بعدی به 
چگونگي تخصیص آن منابع دارد و بدون شک تنوع، 
کیفیت و بروزرساني خدمات، رضایت مشتریان از نحوه 
برخورد کارکنان و محیط داخلی شعب از جمله عواملي 
هستند که در جذب منابع مالی توسط شعب بانک 

نقش بسیار مهم و مؤثری دارند.

ضمانتنامه های صادره بانک 
کارآفرين 6۴ درصد رشد کرد

بانک کارآفرین در طی هشت ماهه سال 1399، در 
بخش ضمانتنامه های بانکی بیش از 64 درصد رشد 

داشته است.
این  کارآفرین،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
سال  ماه  فروردین  از  که  می دهد  نشان  گزارش 
جاری تا پایان آبان ماه، بیش از 32 هزار میلیارد 

ریال ضمانتنامه توسط این بانک صادر شده است.
ضمانتنامه های  که  می دهد  نشان  اطالعات  این 
از 50 هزار و 334 میلیارد ریال در  بانک  صادره 
اسفند ماه سال 1398، به 82 هزار و 405 میلیارد 

ریال در پایان آبان ماه 1399 افزایش یافته است.

  خبــــر

از  نقل  به  سبز  شاخه  گزارش  خبرنگار.حامدنجفی-به 
روابط عمومی: ایرج رئیسی و خوش نام، مدیریت و معاون 
استان البرز به شرح جامعی از آمار، عملکرد واقدامات 
تاکنون  سال  ابتدای  از  زیرمجموعه  شعب  و  مدیریت 

پرداختند.
در ادامه حسینی کنارویی مدیرامور شعب استان ها، به 
ارزیابی عملکرد و نقاط قوت و ضعف شعب زیرمجموعه 
این مدیریت پرداخته و اظهار داشت: با عنایت به حضور 
کارکنان با انگیزه و جوان بانک ایران زمین در مقایسه با 
سایر بانک ها انتظار می رود با توجه به پتانسیل کارکنان 

این مجموعه، پویایی بانک ایران زمین افزایش یابد.
با استان تهران  البرز بدلیل مجاورت  افزود: استان  وی 
از یک طرف و همچنین استقرار در کانون شهرک های 
صنعتی البرز، قزوین و زنجان دارای ظرفیت های بسیار 
باالیی در زمینه جذب منابع، اعطای تسهیالت، صدور 

ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی داخلی است.
کنارویی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش خودباوری 
شعب  در  امر  این  خود،  پتانسیل  و  توان  به  همکاران 
قابل  و  محسوس  کامالً  منطقه  مدیریت  زیرمجموعه 
تقدیر است، که لزوم آن افزایش حس مسئولیت پذیری 
همکاران در سازمان و روحیه کار تیمی در شعب بوده 
است و در این میان نقش همکاران و کارشناسان ستادی 
در راستای بهبود عملکرد شعب به وسیله تجزیه و تحلیل 

آمارها و اهداف و کمک رسانی به شعب بسیار تأثیر گذار 
خواهد بود.

مدیرامور استان ها در ادامه بیان کرد: با توجه به بازار و 
شرایط اقتصادی فعلی و علی رغم شیوع ویروس کرونا، 
مدیریت های مناطق، موفق تر عمل نموده اند که این امر 
با ایجاد حس رقابت در سطوح مدیریت ها و شعب ایجاد 
شده است، که انتظار می رود استان البرز، همان گونه که 
تاکنون ثابت نموده و با توجه به توان همکاران منطقه، 
کماکان از کلیه ظرفیت های خود در راستای افزایش 
بردارند  گام های محکمی  بانکی  بازار  حداکثری سهم 
زیراکلیه همکاران به مثابه یک مدیر بوده و باید در ارائه 
و  احساس مسئولیت  و  مناسب  پاسخگویی  و  خدمات 

تالش در راستای اهداف بانک، دلسوز و متعهد باشند.
به  ستاد،  همکاران  با  جلسه  از  پس  کنارویی  حسینی 
اتفاق مدیر و معاون استان از شعب استان بازدید به عمل 

احوال سالمتی همکاران  آوردند. وی ضمن جویاشدن 
سایر  و  روسا  کلیه  از  عامل،  محترم  مدیریت  جانب  از 
همکاران شعب در زمینه تحقق اهداف تعیین شده تقدیر 
و تشکر نموده و متعاقب آن با توجه به پتانسیل منطقه و 
لزوم بازاریابی شرکتی تاکید داشت. همچنین از متصدیان 
امور خدماتی شعب به عنوان حافظان سالمت همکاران 
شعب یاد نموده و وظایف و مسئولیت های این عزیزان 
را با توجه به شیوع ویروس کرونا بسیار مهم دانسته و بر 

لزوم رعایت کامل پروتکل های بهداشتی تاکید کردند.
حسینی کنارویی، نسبت به پرسش و پاسخ از همکاران 
بازخوانی بخشنامه  آمار شعب،  و  در خصوص وضعیت 
ها و اطالعیه ها، شمای استراتژی اهداف و برنامه های 
مدیریت امور شعب استان ها، و تشکیل کارگروههای 
تخصصی سطح سه پرداخته و مزایا و چالشهای موجود 
را جویا شدند . و وضعیت عملکرد بانکداری مدرن شعب 
تحت پوشش در شاخص های همراه بانک، اینترنت بانک، 
پایانه های فروشگاهی، خودپردازها، IPG و ... را مورد 

تجزیه و تحلیل قرار دادند.
وی در پایان بازدید از شعب، ضمن آرزوی سالمتی و 
توفیق روزافزون برای خانواده بزرگ بانک ایران زمین، 
بیان داشتند کما فی السابق همکاران با تالش و جدیت 
مستمر در راستای تحقق اهداف عالی بانک معظم ایران 

زمین حرکت کنند.

درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
مجلس با تاکید بر اینکه حوزه سالمت 
برای رشد و توسعه به حمایت و سرمایه 
پارسیان  بانک   : دارد،گفت  نیاز  گذاری 
در این خصوص نقش موثری ایفا کرده 

است.
بانک  مشارکت   : افــزود  فاضلی  ملک 
سرطانی  داروهای  ساخت  در  پارسیان 
صندوق  ایجاد  بنیادی،  های  سلول  و 
سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان 
بنیاد  و  رویان  پژوهشگاه  همکاری  با 
برکت و مشارکت در طرح تجهیزمرکز 
از  حمایت  همچنین  و  آلزایمرکشور 
ازکرونا،  دیده  آسیب  وکارهای  کسب 
نشان از جایگاه ویژه حمایتی این بانک 

در حوزه بهداشت و درمان کشور دارد.
وی با بیان اینکه بانک ها درهمه جای 

اثرگذارترین  دنیا 
مسیر  در  ــخــش  ب
توسعه پایدار هستند، 
نظام  حمایت  افــزود: 
تولید  از  مالی  و  پولی 
دارو،  بخش  در  چه 
پزشکی،  تجهیزات 
و  صنعت  و  مسکن 
غیره ، موجب شده که 
واحدهای  از  بسیاری 
تولیدی در مسیر رشد 
قرار گیرند که این نگاه 

حمایتی را در برخی از بانک های کشور 
همچون پارسیان شاهد هستیم.

نماینده مردم سراوان همچنین با اشاره 
به اقدامات بانک پارسیان در مسیرتوسعه 
گفت:  کشور،  درمان  و  بهداشت  بخش 

اگر حمایت های بانک 
پارسیان و بنیاد برکت 
فرمان  اجرایی  ستاد 
ساخت  در  )ره(  امام 
و  بهداشتی  مراکز 
شهرهای  در  درمانی 
شرایط  نبود،  محروم 
محروم  شهرهای  در 
خیلی بدتر از وضعیت 

امروز بود.
وی همچنین با تاکید 
بر لزوم تداوم حمایت 
در  بیمارستان  ساخت  از  بانکی  های 
از  برخی   : گفت  محروم،  شهرهای 
افتتاح  که  هاست  سال  ها  بیمارستان 
آنها به دلیل مسائل مالی به تاخیر افتاده 
پیشرفت  باالی  شاهد سرعت  اما  است 

بیمارستان برکت به مدد حمایت های 
بانک پارسیان بودیم.

را  دارو  واردات  پارسیان  بانک  تحریم 
سخت کرد

وی در ادامه مشکالت موجود در تامین 
و  قــرارداد  اشاره  مورد  را  ارز  انتقال  و 
گفت : کشورهای تحریم کننده مدعی 
هستند که دارو مشمول تحریم نیست. 
اما در عمل شرایط کامال متفاوت است 
و دستگاه های مربوطه در این حوزه به 
شدت با مشکل مواجه هستند. به عنوان 
پارسیان،  بانک  تحریم  از  پیش  مثال 
واردات دارو با کمترین مشکل در حال 
بانک  این  تحریم  از  بعد  اما  بود.  انجام 
به  دارو  واردات  برای  پول  انتقال  دیگر 
دلیل  مساله  همین  و  برخورده  مشکل 
اصلی کمبود برخی از داروها در بازاراست.

حسن شریفی معاون عملیات بانکی بانک 
توسعه تعاون طی ارتباط ویدئو کنفرانسی 
اظهار  استان ها  در  ارزی  همکاران  با 
داشت: بانک توسعه تعاون بنا به رسالت 
حمایت از جامعه هدف اعم از تعاونگران و 
کارآفرینان، خدمات ارزی متنوعی از بدو 

تأسیس ارائه داده است.
ارزی  فعالیت  نمود:  تصریح  شریفی 
متمایزی در  ویژگی های  و  پیچیدگی ها 
ازاین رو  دارد،  ریالی  فعالیت  با  مقایسه 
و  ستاد  در  مدیریتی  سلسله مراتب 
انواع  از  صحیح  اطالع یابی  با  استان ها 
باالدستی،  سیاست های  و  بخشنامه ها 
تدابیر و فعالیتهای مضاعفی برای اجرای 

صحیح فرآیندها اجرایی نمودند.
عملیات  ریسک  کرد:  خاطرنشان  وی 
ارزی بسیار فراتر از عملیات ریالی است 
و کاهش ریسک در این حوزه به معنای 
نیست،  تخصصی  فعالیت  دامنه  کاهش 
بلکه با مدیریت بر ریسک های احتمالی 
و پوشش حداکثری آنها، عملیات ارزی 
به عنوان مزیت بانک برای ارائه خدمات 

به تعاونگران، تولیدکنندگان و بازرگانان 
مطرح است.

معاون عملیات بانکی بانک توسعه تعاون 
دانش افزایی همکاران را در ارائه بهینه 
خدمات و تسریع فرآیندها مؤثر دانست و 
افزود: آن دسته از مدیران استانی و روسای 
زیرمجموعه  در  ارزی  فعالیت  شعب که 
آنها رایج است بر فرآیندها و پرونده های 
زیرا  باشند،  داشته  کافی  کنترل  ارزی 
مهمترین الیه نظارتی قابل اتکا، عالوه بر 
همکاران ستاد، در همین مرحله قراردارد 
و اطمینان از کنترل قوی در این الیه، به 

ارائه خدمات سریع و بهینه کمک زیادی 
می کند.

ارزی  واحدهای  تقویت  به  ادامه  در  وی 
سراسر کشور اشاره کرد و گفت: استان ها 
در  کــارآزمــوده  و  مجرب  نیروهای  از 
برخوردار هستند  بانکی  عملیات متنوع 
و مدیران استانی برای گسترش فعالیت 
ارزی و تأمین نیاز مشتریان در این حوزه، 
از  بهره گیری  و  انسانی  منابع  مدیریت 
خدمات این نیروها در عملیات ارزی را 

در اولویت قرار دهند.
بین الملل  امور  مدیر  طهمورثی  فرشید 

بانک توسعه تعاون در این جلسه گفت: 
سیاست گذاری حوزه ارزی بانک، مطابق 
راهبردهای ابالغی از سوی مدیران ارشد، 
و همچنین پشتیبانی عملیات ارزی کلیه 
صورت  امور  این  در  شعب  و  واحدها 
کلیه  ساماندهی  امور  این  و  می پذیرد 
فرآیندهای ارائه خدمات در قالب صدور 
حواله ارزی، برات ارزی، اعتبارات اسنادی 

و ضمانت نامه ارزی را بر عهده دارد.
در این جلسه که با حضور عباس ایارده 
رئیس اداره کل خارجه، محسن عزیزی 
بین الملل،  امور  در  مستقر  ویژه  بازرس 
مجتبی جعفری رئیس اداره کل عملیات 
ارزی، محمد عزیز محمدی معاون اداره 
کل در امور بین الملل و ارتباط مجازی 
اصفهان،  استان های  ارزی  همکاران  با 
فارس، سمنان، تهران، خراسان رضوی، 
شرقی،  آذربایجان  هرمزگان،  بوشهر، 
البرز و شعبه مستقل مرکزی برگزار شد، 
مباحث مهمی در خصوص بهینه سازی 
تصمیمات  و  گردیده  مطرح  فرآیندها 

مهمی اتخاذ گردید.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با پیش بینی انجام 
شده در مرحله نخست، برای ثبت نام بورس و سامانه 
سجام، متقاضیان می توانند عبارت سامانه سجام را در 
صفحه مرورگر خود جست و جو کرده یا از طریق آدرس 
sejam.ir وارد صفحه اصلی شده و به بخش ثبت نام 
در سامانه مراجعه کنند. در مرحله دوم، شماره تلفن 
همراهی که تحت مالکیت متقاضی قرار دارد، ثبت می 
شود. پس از این مرحله، یک کد تایید به شماره تلفن 
همراه ثبت شده در سایت ارسال می شود. بعد از ارسال 
کد، متقاضی با وارد کردن آن باید اطالعات مربوط به کد 

ملی و نوع شخصیت را در سامانه وارد کند.
مرحله پنجم  به انتخاب اصیل یا نماینده قانونی اختصاص 
دارد. پس از این مرحله، هزینه ثبت نام در سامانه برای 

متقاضی نمایش داده می شود.
مرحله هفتم، پرداخت هزینه از طریق درگاه بانکی است. 
پس از عبور از هفت مرحله نخست، مشتری در مرحله 

هشتم به تکمیل اطالعات خود می پردازد.
در این مرحله، شش فرم باید تکمیل شود. این شش 
درج  ارتباطی،  و  هویتی  اطالعات  ثبت  شامل  مرحله 
کد بورسی، ثبت اطالعات شغلی و مالی و در آخر ثبت 

حساب های بانکی می شود.
پس از این در مرحله نهم سامانه وارد استعالم اطالعات 
وارد شده از سوی مشتری می شود. پاسخ استعالم مرحله 
جدیدی از فرآیند ثبت نام است. در صورتی که استعالم 
موفق باشد از طریق پیامک کد رهگیری ارسال می شود 

در غیر این صورت مشکل موجود به مشتری به صورت 
پیامکی اطالع داده می شود. در واقع در مرحله دهم 

استعالم موفق ورود به مرحله بعد را ممکن می سازد.
در مرحله یازدهم، انتخاب مرکز احراز هویت از سوی 
دو  مشتری  مرحله  این  در  شود.  انجام  باید  مشتری 
گزینه پیش رو دارد. احراز هویت به صورت حضوری یا 
احراز هویت به صورت غیرحضوری. با انتخاب هر کدام 
این گزینه ها، وارد مرحله دوازدهم شده است. در  از 
صورتی که مراجعه حضوری باشد از طریق مراجعه به 
مراکز مربوطه می تواند به تکمیل این مرحله و دریافت 
الکترونیکی  کد ده رقمی اقدام کند و در صورتی که 
باشد از طریق وب و تلفن همراه. انتخاب هر کدام از 
این گزینه ها به تکمیل عملیات نهایی منجر می شود 
در این مرحله تصویر چهره و امضا ثبت می شود و کد 
بورسی به مشتری تحویل داده خواهد شد. سهامداران 
سهام عدالت در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانند 

با شماره 1569 تماس بگیرند.

مدير امور استان های بانک ايران زمين در بازديد ميدانی از استان البرز:

متصدیان امور بانکی حافظان سالمت همکاران و مشتریان هستند

عضو کميسيون بهداشت و درمان مطرح کرد:

نگاه حمایتی بانک پارسیان به توسعه بخش بهداشت و درمان

معاون عملیات بانکی بانک توسعه تعاون از خدمات تخصصی ارزی
 به عنوان مزیت یادکرد

در قالب 13 مرحله

فرآیند ثبت نام دارندگان سهام عدالت در سامانه سجام اعالم شد

توابع بخش مرکزی، شهرستان  از  آقازیارت  مناقصه گزار: دهیاری 
فراهان-استان مرکزی

مورخ  شماره 90  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  آقازیارت  دهیاری 
99/08/10 شورای اسالمی روستا ، تهیه مصالح و اجرای زیرسازی 
مکعب  متر  و 2000  خاکبرداری  مکعب  متر  شامل 2000  معابر 
بارگیری و حمل تا 100 متر و 8000 مترمکعب بارگیری و حمل 
تا 500 متر و 4000 متر مکعب تهیه و اجرای مصالح زیراساس و 
پخش و آب پاشی و کوبیدن مصالح زیراساس و حمل زیراساس تا 
10 کیلومتر در روستای فوق را با اعتبار اولیه دو میلیارد و هشتصد 
میلیون ریال به پیمانکار واجد شرایط دارای رتبه از معاونت برنامه 
ریزی و نظارت راهبردی با داشتن ظرفیت کار مجاز و حداقل گرید 
مرتبط واگذار نماید. مدت اجرای قرارداد و اعتبار پیشنهادات 3 ماه 
می باشد متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر از جزئیات پروژه به 
واحد فنی دهیاری واقع در فرمانداری شهرستان فراهان مراجعه و 
یا با شماره تلفن 08633722305- 09199681600 و آقای داود 
عراقیه فراهانی دهیار روستا 09189645235 تماس حاصل فرمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : یکصد و چهل میلیون ریال ضمانت 
نامه بانکی در وجه دهیاری آقازیارت و یا واریز مبلغ مذکور به حساب 
شماره 0104835925002 نزد بانک ملی به نام دهیاری آقازیارت 
)فقط ضمانت نامه بانکی و واریز نقدی قابل قبول می باشد.( شناسه 

ملی 14003175551 و کد اقتصادی 411489313178
زمان توزیع اسناد: از مورخ 99/09/23 لغایت 99/10/08

محل توزیع اسناد: واحد مالی دهیاری واقع در فرمانداری شهرستان 
فراهان

محل تحویل پاکات: حراست فرمانداری شهرستان فراهان
مهلت قبول پیشنهادات: از مورخ 99/09/23 لغایت پایان وقت اداری 

مورخ 99/10/08
99/10/09در  مورخ  صبح   10 ساعت  شنبه  سه  بازگشایی:  زمان 
فرمانداری شهرستان فراهان می باشد که در صورت تمایل از هر 
شرکت کننده یک فرد مجاز بعنوان نماینده شرکت می توانند در 

جلسه بازگشایی حضور یابد.

پروژه  این  باشد در  بررسی پیشنهادات هفت روز کاری می  مدت 
پیش پرداخت تا سقف 20 درصد قرارداد در قبال اخذ ضمانت نامه 
بانکی پرداخت می گردد. میزان تضمین حسن انجام معامله 10درصد 
انعقاد قرارداد می بایست برنده  از  مبلغ قرارداد می باشد که قبل 
مناقصه ظرف مدت هفت روز کاری از ابالغ برنده شدن در مناقصه 
بصورت ضمانت نامه بانکی بمدت یکسال در وجه دهیاری ارائه نماید 
و استرداد آن پس از تایید صورت وضعیت قطعی توسط واحد نظارت 
. مبلغ 5  پذیر است  امکان  اجتماعی  تامین  ارائه مفاصا حساب  و 
درصد دوم سپرده حسن انجام تعهدات به مدت 1 سال از تحویل 
موقت پروژه در حساب سپرده دهیاری خواهد ماند. در شرایطی که 
نفرات اول، دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به 
نفع دهیاری ضبط خواهد شد. شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد 
به منزله قبول شروط و تکالیف دهیاری موضوع ماده )12( آئین نامه 

مالی دهیاری ها از سوی شرکت کنندگان می باشد.
شرکت کنندگان در پاکت)الف( تضمین شرکت در مناقصه ، در پاکت 
)ب( اسناد شرکت، روزنامه رسمی، آخرین تغییرات، گرید شرکت 
و فرم خوداظهاری کارهای در دست اجرا و در پاکت)ج( پیشنهاد 
قیمت که به مهر و امضای مقام مجاز شرکت رسیده باشد و هر سه 
پاکت را در پاکت مجزا قرار داده و پاکت اصلی پلمپ شده را پس 
از ثبت دبیرخانه بخشداری تحویل واحد حراست واقع در فرمانداری 
شهرستان نماید.بر روی پاکت اصلی  آدرس ، نام شرکت، شناسه ملی، 
شماره تماس پیشنهاددهنده و قید شود مربوط به مناقصه زیرسازی 

معابر آقازیارت می باشد.
امضا  و  مهر  فاقد  و   مشروط  و  مخدوش  پیشنهادات  به  دهیاری 
ارائه   99/10/8 مهلت  بعد  که  پیشنهاداتی  به  و  پیشنهاددهنده 

شودمطلقا ترتیب اثر نخواهد داد.
دهیاری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. جهت دریافت 
اسنادشرکت در مناقصه ارائه فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال 
به حساب دهیاری الزامی می باشد .هزینه چاپ هر 2 نوبت  آگهی به 

عهده برنده شرکت در مناقصه می باشد. 
دهياری آقازيارت

)نوبت دوم(آگهی شرکت در مناقصه )نوبت اول(

براساس تبصره 2 ماده 7 آئین نامه هیئت های ورزشی در نظر دارد از متقاضیان احراز پست ریاست هیئت کشتی 
استان قم طبق شرایط ذیل ثبت نام به عمل آورد. لذا از عالقه مندان واجد شرایط دعوت می گردد جهت ثبت نام 
و ارائه مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت یک هفته کاری به دفتر امور مجامع مستقر در اداره کل ورزش و جوانان 

استان مراجعه نمایند.
کاندیداهای معترض به فرآیند انتخابات و نتیجه آن حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری انتخابات شکایات خود 
را به همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع ارسال نمایند. بدیهی است شکایات دریافتی پس از پایان 

مهلت اعالم شده قابل رسیدگی نخواهد بود.
شرایط احراز: 1- اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران 2- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 3- اعتقاد به یکی 

از ادیان رسمی کشور 4- عدم سوء سابقه کیفری 5- دارا بودن حداقل سن 25 سال تمام 6- دارا بودن حداقل 
تحصیالت لیسانس

مدارک مورد نیاز: 1- تکمیل فرم ثبت نام  2- کپی تمام صفحات شناسنامه 3- کپی کارت ملی 4- کپی کارت 
پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح 5- کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی 6- 

کپی مدارک مربیگری و داوری 7- دو قطعه عکس 4*3 8- ارائه برنامه پیشنهادی )کوتاه مدت و بلندمدت( و نحوه 
تأمین منابع مالی هیئت 9- معرفی و پیشنهاد دبیر و نائب رئیس 10- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.

اداره کل ورزش و جوانان استان قم
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان بپالک 323  فرعی از 1۰۴۵۶ 
اصلی واقع در بخش یک ثبت قم اراضی بلوار 1۵ خرداد – کوچه 3۵  - پ ۶2 که 
بنام محمدرضا سلیمانی نژاد فرزند محمد میباشد، در جریان ثبت است که بعلت 
تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی بعمل نیامده از 
طرفی مطابق ماده 1۵ قانون ثبت نیز نمیتوان عمل نمود،  لذا بنا به تقاضای کتبی 
نامبرده  1/19۰72 – 99/1۰/2 تحدید حدود پالک مذکور در روز چهارشنبه  مورخ 
99/1۰/2۴ ساعت 8/۵ الی 12 صبح در محل وقوع ملک انجام میگردد بدینوسیله به 
اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آنها اعالم میدارد که در 
روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. مهلت قانونی از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس بمدت یکماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده 2۰ قانون ثبت 
پذیرفته و رسیدگی خواهد شد ضمنا تبصره ماده مصوب 73/2/2۵ متعرض ظرف 
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست 

بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نماید./ قـ
تاریخ انتشار: 99/1۰/3

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه از پالک ثبتی ۵۴ فرعی از 28 فرعی از 
7۵۰۶ اصلی واقع در بخش دو اردبیل که سند مالکیت بشرح صفحه ۴۶۵ دفتر 11۶ ذیل 
ثبت 2۰۶21 و سند بشماره چاپی ۴12۴9۴ بنام آقای بهروز علی پور جمادی فرزند سیف اله 
بشماره شناسنامه 83۶2۴ صادره از اردبیل ثبت و صادر گردیده است و برابر با سند شماره 
2۴۶71 مورخه 9۴/۰3/۰۴ دفترخانه 122 اردبیل نزد بانک مسکن شعبه امام اردبیل در رهن 
قرار گرفته است. سپس برابر با درخواست وارده بشماره 1۰23۵83 مورخه 99/8/2۵ اعالم 
نموده که سند مالکیت به پالک فوق به علت نقل مکان مفقود گردیده است و پس از جستجوی 
کامل پیدا نگردیده است تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند. لذا مراتب طبق 
بخشنامه شماره 13998۰۰۰31۴۴۰۰۰۵۴۵ – 1399/۰9/12 به کلیه دفاتر اسناد رسمی 
حوزه تابعه ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده 12۰ اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در 
روزنامه آگهی گردیده که هرکس ادعایی بوجود سند مالکیت بنام خود داشته باشند، ظرف 
مدت 1۰ روز پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل قانونی و یا اصل سند را با اخذ رسید تسلیم 
این اداره نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت 
المثنی بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم خواهد شدو سند قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

تاریخ انتشار: 99/1۰/۰3
رئیس ثبت منطقه یک اردبیل- حیدری

آگهی ابالغ
کد ابالغیه :228919738۶2212           نوبت جلسه: 1
کارگاه /شرکت: چینی حمید             به کارفرمایی/ مدیر عاملی / مدیر مسئولی / مدیر تصفیه : علی خطیبی

نشانی : کیلومتر ۶ جاده اراک شرکت چینی حمید
نظر به اینکه دادخواستی برای شما در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است برای اطالع از مفاد آن و زمان 
و مکان حضور در جلسه رسیدگی الزم است در سامانه جامع روابط کار ثبت نام نمایید. بدین منظور چنانچه تاکنون 
اقدام به ثبت نام در سامانه روابط کار ننموده اید با همراه داشتن کارت ملی به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و 

ثبت نام نمایید سپس برای مشاهده دادخواست مربوط به صفحه شخصی خود در سامانه رجوع نمایید.
راهنمای ورود به سامانه : )پس از احراز هویت و ورود به سامانه بر روی گزینه پنجره واحد خدمات کلیک کرده سپس 
گزینه پنجره خدمات را انتخاب نمایید از نوار اداره کل روابط کار، دریافت دعوتنامه / حکم جلسه رسیدگی با کد ابالغیه 
را با کلیک بر روی گزینه شروع انتخاب نمایید و در فرم ظاهر شده درخواست دریافت دعوتنامه جلسه رسیدگی با 
کد ابالغیه را انتخاب نموده و کد ابالغیه درج شده در این برگه را در کادر کد ابالغیه موجود وارد نمایید سپس به 

قسمت تمام وظایف رجوع نمایید.(
تذکر 1-ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه مستلزم همراه داشتن تصویر آخرین روزنامه رسمی شامل نام مدیر عامل 
و نشانی قانونی شخص حقوقی است . تذکر 2-عدم ثبت نام در سامانه یا عدم حضور در جلسه رسیدگی مانع رسدگی 
یا صدور رای نخواهد بود لذا موکدا توصیه می شود به منظور شرکت در جریان رسیدگی و احقاق حقوق خود نسبت 
به ثبت نام در سامانه جامع روابط کار و شرکت در روند دادرسی اقدام فرمایید لطفا مدارک خود را عالوه بر بارگذاری 

در سامانه جهت ارائه در روز جلسه رسیدگی به همراه داشته باشید.
ابوالفضل بهرامی راد- مدیر اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی منطقه

دفتر ازدواج 4 و طالق 4 اسالمشهر
المکان  آقای حجت حیاتی گرجانی فرزند قبله علی مجهول 
همسر شما برابر دادنامه شماره 1112 شعبه دوم دادگاه خانواده 
اسالمشهر با حکم قطعی تقاضای ثبت طالق نموده است. لذا 
الزم است ظرف مدت یک هفته پس از انتشار آگهی در این 
 – خمینی  خیابان 2۰متری  اسالمشهر-  آدرس  به  دفترخانه 
کوچه 1- پالک 2۶ حاضر شوید، در غیر اینصورت طبق مقررات 

اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد شد.
حاج شیخ علی حمیدی فرد
 سردفتر ازدواج 4 و طالق 4 اسالمشهر

سیگارت را زمین بگذار! 

وحید حاج سعیدی
بر  تاکنون  ابوالبشر  آدم  خلقت  ابتداي  از 
»انسان  عنوان  با  نانوشته  قانون  یک  اساس 
جایزالخطاست« همه رقم کاری از این بشر 
دو پا یا شیر پاک خورده ) شاید هم دامداران 
یا میهن خورده( بر آمده و رویت شده است. 
از جمله قتل نفس آن هم به شیوه تدریجی 

و مویرگی...
استعمال  تدریجی  خودکشی  از  منظور 
دخانیات و به تبع آن مصرف سایر مزخرفات 
دودی و غیر دودی است که ساالنه عالوه بر 
خسارات فراوان مادی و جسمی باعث از هم 
فرو پاشیدن خانواده های زیادی نیز می شود. 
کارشناسان  و  دانشمندان  هنوز  در حقیقت 
یک  برای  که  فردی  چطور  که  حیرتند  در 
آن  ویروس  هنوز  که  زپرتی  سرماخوردگی 
وحشی نشده است، پاشنه در مطب پزشکان 
مورد  در  ولی  آورد،  می  در  را  بیمارستان  و 
سالمتی قلب، ریه، شش، مغز ، کبد، دندان 
ها، جگر و سایر اعضا و جوارج داخلی اینقدر 
بی تفاوت است و دستی دستی مقدمات از 
کار افتادن و ریپ زدن همه آنها را فراهم می 

سازد؟!
هر چند دانشمندان در پاسخ دادن به برخی 
به  پاسخ  در  ما  ولی  اند  مانده  در  سواالت 
شبهات در نمی مانیم و با رویکرد » سخن هر 
چه پرسند پاسخ دهم« تحقیقات میدانی و 
چاله میدانی جدیدی انجام داده ایم که نقاط 
در  ویژه  به  را  شبهات  این  از  برخی  تاریک 
خصوص استعمال دخانیات روشن می سازند:

الف( فوت ورزشکاران: یکی از دالیل رغبت 
خلق اهلل به دود و مصرف دخانیات، بی حساب 
فوت  همین  و  ورزش  اثرات  بودن  کتاب  و 
ناگهانی ورزشکاران مثل بیت اهلل عباسپور، 
هادی نوروزی و خانم ریحانه بهشتی است. 
ملت سر دوراهی مانده اند که باالخره ورزش 
کنند یا نه ... قبل از کرونا یک روز در مدرسه 
بودیم که عمو سیفی) سرایدار مفخم مدرسه( 
به پسرش تلفن زد و خبرش را گرفت. پسرش 
هم گفت با دوستان دور هم جمع شدیم و 
داریم سیگار و قلیان می کشیم. سیف اهلل هم 
گفت: »خیالم راحت شد. اگر بفهمم پا توی 

باشگاه گذاشتی، قلم پاتو می شکنم!«
معتقدند سیگار  ای هم  عده  اعصاب:  تمدد 
برای تمدد اعصاب مفید و کشیدن سیگار بعد 
از بروز مشکل در تحمل آن مفید است. هر 
چند ما این ادعا را رد یا تائید نمی کنیم ولی 
شایان ذکر است اگر قرار بود سیگار بر اساس 
استاندارد مشکالت را حل کند، باید قطر آن 
باید 2۰ سانت و طول آن دست کم یک متر 

می شد!
کمک به آینده فرزندان: عده ای از افراد هم به 
منظور کمک به  آینده فرزندان خود و تکمیل 
می  سیگار  فرهنگی  و  ورزشی  های  پروژه 
شکند. بله آینده فرزندان و تکمیل پروژه ها ... 
راستش را بخواهید دو سه سال قبل مسئوالن 
بیخ گلوی دخانیات را گرفتند و آنها را مجبور 
کردند تا بابت هر نخ سیگار دو تومان عوارض 
بدهند. یک تومان سهم آموزش و پرورش، 
یک تومان هم سهم وزارت علوم. )یک لحظه 
یاد خدا بیامرز علی پهلوان معرکه گیر محله 
مان در دوران بچگی افتادم!( معاون تربیت 
بدنی آموزش و پرورش وقت وعده داده بود 
اگر این پول به دستشان برسد، صد ها استخر 
و سالنی را که در دو سال گذشته نیمه تمام 
از  نقل  به   ( تکمیل می کنند.  است،  مانده 

جراید وقت(
علی ای حال سوای شوخی و با وجود دالیل 
متقن و محکمه پسند در مورد مضرات مصرف 
دخانیات به نظر راهکار قطعی و کارگشا در 
وجود  سیگار  مصرف  کاهش  یا  قطع  مورد 
ندارد و باید با این معضل جهانی به صورت 
»کج دار و مریز« کنار آمد و تنها می توان 
از دوستان خواهش کرد که اگر به حضرت 
جناب تان بر نمی خورد، در صورت صالحدید 

و امکان: » سیگارت را زمین بگذار... «

  طنـــــز

تاکسی های  از  یکی  با  ــروز  »امـ  - نظری  معصومه 
در  تومان  میلیون   1۰ که  گفت  راننده  اینترنتی می رفتم، 
سایت های شرط بندی باخته و دو شیفت کار می کند تا اجاره 
این ماهش را بدهد. گویا فامیل جوانش هم کل داروندارش را 

شرط بسته بوده و به خاطر باختش خودکشی کرده.
 مادر و پدر سالمندی هم برایم نامه نوشته بودند که پسر ما 
کل پاداش بازنشستگی ما را این شکلی از دست داده است. 
واقعا قمار زندگی ها را نابود می کند.« این بخشی ازتوییت وزیر 
از  با واکنش های زیادی همراه شد. جدا  بود که  ارتباطات 
توییتی که وزیر جوان کرد، کانال ها، سایت ها و صفحات 
مختلف در شبکه های اجتماعی را که نگاه می کنیم، تبلیغات 
طراحی  با  که  بینیم  می  را  بندی  شرط  سایت های  جذاب 
گرافیکی فریبنده نوشته اند: »با 1۰ هزار تومان میلیونر شوید. 
اگر فکر می کنید فالن تیم برنده می شود 1۰۰ هزار تومان 
شرط ببندید و همان لحظه ۶۰۰ هزار تومان بگیرید.« این که 
چرا در سال های اخیر سایت های شرط بندی، پیش بینی، 
پوکر و کازینو   بر فعالیت در ایران متمرکز شده اند و با میزان 
گسترده نیز مشغول فعالیت هستند سوالی  است که قصد 
نداریم به آن بپردازیم اما هر چه هست این سایت ها هر روز 
قربانیان بیشتری را در دام خود می اندازند و مردمی که در 
این شرایط اقتصادی، به سختی پول در می آورند قربانی این 
سایت ها می شوند. روی سخن ما اکنون با کاربرانی است که 
می خواهند در این سایت ها ثبت نام کنند یا ثبت نام کرده 
اند و از هزاران خطر بالقوه ای که برای پولشان وجود دارد، بی 
اطالع هستند. در ادامه به معرفی کلک های این سایت ها در 
پیش بینی نتایج فوتبال و سرکیسه کردن کاربران می پردازیم.

 روش  کار سایت های پیش بینی  و شرط بندی
 بی توجهی به درگاه پرداخت آنالین               

گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی با طراحی درگاه های 
بانکی پرداخت الکترونیکی جعلی اطالعات بانکی کاربرانی که 
قصد دارند برای شروع شرط بندی پولی را وارد کنند به سرقت 

می برند و حساب آن ها را خالی می کنند.
رویای میلیونر شدن در یک شب                     

معموال در چند بازی اول، مبالغی  بابت بردن پرداخت می 
شود  و بعد با ارائه آفرهای جذاب افراد را برای شرط بندی 
بعد ترغیب و با باال بردن ضرایب، حسابی آن ها را وسوسه می 
کنند. حال که فرد در بازی شرکت کرد اگر ببرد به دالیلی 
مدیرسایت دیگر پاسخ گو نیست و چون تمام این ارتباطات 
مجازی است و سرورها و حتی خود مدیر در خارج از کشور 
هستند به سادگی اصل پول و مبلغی که برنده شده اند به 
آن ها پرداخت نمی شود و کاربران نیز نمی توانند به جایی 
ها  سایت  این  به  ها  آن  ورود  اصل  که  چرا  کنند  شکایت 
غیرقانونی بوده است. اگر بازنده شوند هم به احتمال زیاد برای 
جبران پول از دست رفته، مجدد تالش می کنند و بیشتر در 

این باتالق فرو می روند.
جر زنی در بازی

اگر کمی به برنامه نویسی تسلط داشته باشید می توانید این 
موضوع را حدس بزنید. در این سایت ها وقتی شرط بندی از 
مبلغی فراتر می رود برنامه طوری پیش می رود که برگه هایی 
که به فرد داده یا تاس هایی که برای او ریخته می شود به گونه 

ای است که کاربر می بازد.
راه اندازی چند ساعته سایت

در این روش وب سایت هایی چند ساعت مانده به شروع بازی 
برای پیش بینی راه اندازی می شوند و با هزینه تبلیغات در 
کانال های پربیننده افراد را برای ثبت نام و شرط بندی وسوسه 
می کنند و  بعد از پایان بازی سایت از دسترس خارج می 
شود. آن ها برای پنهان کردن رد پول ها هم از حساب  افراد 
کم سن و بیسواد در روستاها استفاده می کنند که پیگیری آن 

هم نتیجه خاصی ندارد.
رییس پلیس فتای تهران می گوید: تنها اقدامات پلیس فتا 
کافی نیست! قانون گذاران مجلس مجازات را تشدید کنند و 

صاحبان رسانه اطالع رسانی را.
سرهنگ معظمی گودرزی رییس پلیس فتا تهران امروز در 
برنامه رادیو ایران حضور یافت و درباره شرط بندی و فساد 
در فوتبال گفت و گو کرد. موضوعی که این روزها با توجه 
به گسترش فضاهای مجازی بیشتر به چشم می آید و عرصه 

برای صاحبان این مدل دزدی بیشتر فراهم است.
گودرزی در ابتدای صحبت گفت: در رابطه با بحث شرط بندی 
چندین مرتبه اطالع رسانی انجام دادیم و در جایی که مرتبط 
به فتا میشود به بهترین نحو و به جد اقداماتی از سال 92 انجام 
شد و تا کنون ادامه دارد. اما سلسله موضوعاتی وجود دارد 
که سبب تسهیل وقوع این جرم میشود. یک بحث مربوط به 
کسانی میشود که در فضای مجازی و با استفاده از زرق و برق  
ماشین و خانه الکچری کاربر را ترغیب به ثبت نام و استفاده 
از سایت شرط بندی میکنند. این افراد از جذابیت های ورزش 
برای خودشان استفاده میکنند. برخی از این تبلیغ کننده ها 
که در ایران بودند تا امروز دستگیر شدند و برخی از سایت 
داران خارج نشین هستند و تحت پیگیری قرار دارند؛ صاحبان 
این فساد افراد گماشته ای برای تبلیغ سایت هایشان در ایران 
دارند که طبق اظهاراتشان از جرم بودن این سایت و تبلیغ 

شان بی اطالع بودند!
وی در ادامه توضیح داد: اگر بخواهیم به شکل خوشبینانه به 
موضوع نگاه کنیم باید بگوییم هیچکس در این سایت ها به 
علت الگوریتم خاص چیده شده برنده نمیشود. حتا اگر حساب 
شما به ظاهر هم شارژ  شود امکان برداشت وجود ندارد و فقط 

گرداننده این کارزار برنده است. در فرایند ثبت نام در همان 
قدم اول که ورود اطالعات انجام میگیرد کاربر وارد تله میشود. 
یعنی اگر شما فقط فرایند ثبت نام را انجام دهید و بازی هم 
نکنید گرداننده سایت کارش را انجام داده و میتواند حساب 

شما را فیشینگ کند.
این  اصلی  و گرداننده های  نفرات  افزود:  سرهنگ گودرزی 
سایت ها در خارج از ایران هستند. غالب در تله افتادگان افراد 
کم سن و سال و با سودای یک شبه پولدار شدن هستند و 
زود فریب می خورند. اگر از لحاظ فرهنگی در جامعه صدا و 
صداوسیما اطالع رسانی انجام شود بسیار کمک کننده خواهد 
بود. با اقدامات انجام شده قرار است باهمکاری مجلس برای 
این جرم تشدید مجازات انجام بگیرد و ریسک را برای تبلیغ 
کنندگان و افراد دخیل در این جرم باال ببرد. باید بین این جرم 
و مجازات آن تناسب برقرار شود تا افراد اقدام به تبلیغ آن ها 
نکنند. بعد زیرساختی دیگر در حوزه بانکی برای کشف فساد 
هوشمند است و میتواند بخش اعظم این جرایم به صورت 

سیستمی پیگیری شود.
نکته مهمی که رییس پلیس فتای تهران در پایان اشاره کرد 
از درگاه های غیررسمی  افراد  این موضوع بود که چرا این 
بانکی استفاده می کنند؟ او گفت: هیچ درگاه رسمی برای 
بحث قمار تعلق نمی گیرد بلکه این افراد ابتدا برای بحث 
کسب و کار ان درگاه ها را اجاره میکنند و بعد از مدتی فعالیت 
با این درگاه طعمه های خود را پیدا می کنند و به هدفشان 

می رسند.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: نباید اجازه دهیم تفکر قمار در 
بخشی از بدنه جامعه ولو اندک احیا شود زیرا مشکالتی را به 

وجود می آورد که جبران ناپذیر است.
عباس مقتدایی ، درباره تذکر جمعی از نمایندگان مجلس به 
مسئوالن اجرایی کشور در خصوص سایت های شرط بندی و 
قمار که چندی است از طریق برخی از افراد در شبکه های 
مجازی تبلیغ می شود، گفت: یکی از وظایفی که نمایندگان بر 
عهده دارند تذکر به مسئوالن اجرایی کشور در خصوص نقاط 
ضعفی است که در سطح ملی، محلی، استانی و شهرستانی 
آن  حل  برای  دقیق  ریزی  برنامه  به  نسبت  تا  دارد  وجود 

معضالت و مشکالت اقدام کنند.
نماینده مردم اصفهان با بیان این که برطرف کردن مشکالت 
و معضالت از وظایفی است که وزرا یا رئیس جمهور بر عهده 
دارند، عنوان کرد: امروز به وضوح شاهد هستیم که یک جریان 
مخرب در اثر بی توجهی و غفلت دست به کارهایی می زنند که 
قطعا آثار زیان باری در آینده برای ما خواهد داشت،لذا به وزیر 
ارتباطات و مسئوالن اجرایی کشور در این خصوص تذکراتی 
داده شده تا موضوعات مرتبط را به طور مشخص و به نحو 

شایسته پیگیری کنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
و  برد  زمینه  در  فساد  موضوع  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای 
باختهای تیم های ورزشی که از طریق فضای مجازی انجام 
از بدنه جامعه ولو  می شود و احیای تفکر قمار در بخشی 
از  کشور  های  بخش  همه  باید  که  است  مهم  آنقدر  اندک 
شخص آقای رئیس جمهور که وظایف اجرایی را بر عهده دارد 
ارتباطات به عنوان فردی که زیر ساخت و  تا شخص وزیر 
بسترهای پایه ای ارتباطات مجازی را ایجاد می کند، پیگیری 

الزم را انجام دهند. 
وی ادامه داد: باتوجه به این که سایت های شرط بندی و قمار 
امروز مشکالت زیادی را برای بخشی از هموطنان ما ایجاد 
کرده است لذا تذکر را الزم دیدیم و هرگونه قصور و یا کوتاهی 
در این زمینه را با جدیت پیگیری می کنیم و امیدوارم این 
تذکر سبب شود تا دستگاه های اجرایی متولی از جمله وزارت 
ارتباطات و حتی وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی و بخش های 
از قوه قضائیه حساسیت الزم در این خصوص را از خود نشان 

داده و بر اساس رسالت دینی و وظایف قانونی عمل کنند. 
مقتدایی درباره این که اغلب سرشبکه های سایت  های شرط 
بندی در خارج از کشور حضور دارند آیا قدرتی وجود دارد 
که آنان به کشور بازگردانده و پاسخگو باشند، گفت:نیروی 
انتظامی ما از توانمندی های جدی برخوردار است و می تواند 
در صورت لزوم همه اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه را در 
این خصوص و یا موارد مشابه انجام دهد. مهم آن است وزارت 
ارتباطات با عزم جدی و قوی برای حل این معضل وارد شود.

زمان زیادی است که نقش تخریبی سایت های شرط بندی در 
فضای رسانه ای مطرح شده، ولی زمانی بحث سر این موضوع 
باال گرفت که پای شادمهر عقیلی، یکی از خوانندگان موسیقی 
پاپ در خارج از کشور هم به این عرصه باز شد و او از سایت 

شرط بندی خود رونمایی کرد.
این کار، شوکی برای هواداران این خواننده بود و آن ها که 
منطقی تر فکر می کنند و این سایت های شرط بندی را راهی 
برای خالی کردن جیب مردم می دانند، در شبکه های اجتماعی 
واکنش های تندی به این اتفاق داشتند. موضوعی که قطعا 
از آن اطالع  از ورود به این کار  فردی مانند شادمهر پیش 
داشته اما وعده گردانندگان بساط مدرن قمار آن قدر چرب 

بوده که این خواننده را با خود همراه کرده است.
یکی از خوانندگان لس آنجلسی، یکی از مشهورترین افرادی 
است که با این سایت ها دست همکاری داده و حاضر شده از 
باخت مردم، درآمد کسب کند. این اتفاق در هفته گذشته 
باعث شد انتقادها از فعالیت سایت های شرط بندی وارد فاز 

تازه ای شود.

در همین ارتباط، مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی از شناسایی هوشمند درگاه های مرتبط با قمار و 
شرط بندی و مسدودسازی خودکار آنها خبر داد و سرهنگ 
داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا هم درباره افرادی که 
با این سایت ها همکاری می کنند گفت: »با اقدام پلیس فتا 
تهران، طی چند روز گذشته، بیش از 3۰ نفر از افرادی که در 
حوزه قمار و شرط بندی فعال بودند، دستگیر شدند و آن ها را 
در اختیار مرجع قضایی قرار دادیم. قالب این اشخاص کسانی 
هستند که در فضای مجازی تبلیغات سایت های شرط بندی 
را انجام دادند و در قبال این تبلیغات هم وجوهاتی دریافت 

کرده اند.«
برای ما و شمایی که اینترنت بخشی الینفک از زندگی مان 
شده و خرید در این بستر، یکی از امور روزمره مان را تشکیل 
می دهد که کرونا هم به مدد رشد آن آمده، احتماال فیشینگ 
و نگرانی از خالی شدن حساب های بانکی مان با یک اشتباه 
ساده، مساله ای بی نیاز از توضیح به نظر برسد. معضلی که 

برای رهایی مان از آن رمز پویا الزامی و اجباری شده است.
اتفاقی که شروعش بار ها و بار ها به تاخیر افتاد و حاال هم که 
اجرایی شده، موجبات نارضایتی بسیاری را فراهم آورده است 
چراکه برای استفاده از هر حساب بانکی مجزا، نیازمند نصب 
یک نرم افزار رمزساز مجزا، آن هم با چالش هایی دست و پا 
گیر و گاه عجیب هستیم که برخی به شوخی تاکید دارند 
پول هایمان را هم از معرض دزدی دور نگه داشته و هم از 

دسترس خودمان!
با این مقدمه، قصد داریم توجه شما را به معضل بزرگتری 
جلب کنیم که ظاهرا هیچ کس نگران رسیدنش به مرز هشدار 
و مقابله با آن نیست، تا جایی که پلیس هم از خیر گالیه 
کردن درباره آن گذشته و ترجیح می دهد وقتش را صرف 
این خبر  تمام. مثل  از آن کند و  آمار های یک خطی  ارائه 
بسیار کوتاه که امروز منتشر شده و به شدت قابل تامل به 

نظر می رسد:
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا ناجا گفت: با هر گونه 
فضای  و  اجتماعی  شبکه های  در  قمار  و  شرط بندی  اقدام 

سایبری به شدت برخورد می شود.
وی اعالم کرد: تاکنون 3۰ هزار سایت شرط بندی بسته شده 

است.
برای آنکه درک آمار ارائه شده توسط این مرجع انتظامی ساده 
شود، بهتر است آمار فیشینگ در کشورمان پیش از اجرای رمز 
پویا را مرور کنیم که حدود ۵ هزار مورد در یکسال منتهی به 
سال 98 گزارش شده است. عددی که دقیق ترش، حوالی ۴.۵ 
هزار مورد است که البته این تعداد، حجم بزرگی از پرونده های 

تشکیل شده از جرایم در حوزه اینترنت را تشکیل می دهد.
وسعت  بندی  شرط  که  پیداست  ناگفته  ــادآوری،  ی این  با 
بزرگتری از جرایِم رقم خورده در بستر اینترنت در کشورمان 
را به خود اختصاص داده و می دهد تا جایی که پلیس فتا 3۰ 
هزار سایت شرط بندی را بسته، اما هنوز شرط بندی ادامه 
دارد و حتی با گسترش استفاده از اینستاگرام در کشورمان، رو 

به افزایش هم به نظر می رسد.
اتفاقی که به نظر به تشکیل پرونده قضایی منجر نمی شود 
و شاید مراجعه زیادی به پلیس را هم در پی ندارد چراکه 
نه برای خرید اینترنتی و بی احتیاطی در آن )اتفاقی که در 
فیشینگ رخ می دهد(، که در مسیر غیرقانونی و حرام رقم 
می خورد و دست مال باختگان را از هرگونه پیگیری حقوقی 

و قانونی کوتاه می کند.
البته تامل در آمار ارائه شده توسط رئیس پلیس فتا نشان از 
آن دارد که این مجموعه در مقابله با این پدیده غیرقانونی تمام 
توانش را به کار بسته و گواه این امر، انسداد 3۰ هزار سایت 
شرط بندی است. 3۰ هزار سایتی که قربانیان شان را از میان 

ما انتخاب می کنند؛ از میان ما هایی که سودای پولدار شدن 
داریم و امکان این کار نیز برایمان فراهم آمده است!

بانکداری  بستر  در  پرداختی که همه  با درگاه های  چگونه؟ 
الکترونیک در کشورمان فعالیت می کنند. البته نه درگاه های 
مستقیم، که اغلب درگاه هایی که غیرمستقیم به دایرکنندگان 
سایت های شرط بندی خدمت می دهند و به تاکید کارشناسان 
و البته پلیس فتا، انسدادشان برای مسئوالن بانکی و مراجع 

دیگر در کشورمان ممکن است!
مساله ای که بار ها و بار ها در تقاضای پلیس از مسئوالن بانکی 
و دیگر مسئوالن تقاضا شده، اما در دستور کار هیچ کسی قرار 
نگرفته تا انسداد هر سایت قمار و شرط بندی توسط پلیس، 
معنایی جز دایر شدن سایتی دیگر نداشته باشد و این سیر 
تسلسل پایان ناپذیر به نظر برسد. اتفاقی که ممکن است روزی 
به مخابره این خبر منجر شود که پلیس فتا ۴۰ هزار سایت 

شرط بندی را مسدود کرده یا 1۰۰ هزار سایت و... .
تکرار انسداد و دایر شدن سایت های جدید شرط بندی که تنها 
به شرطی تا ابد ادامه نخواهد یافت که مسئوالن بانکی مثل 
فیشینگ و الزامی کردن استفاده از رمز یکبار مصرف یا پویا، 
نظارت بر درگاه های پرداخت را هم در دستور کار قرار دهند و 
به قید فوریت، اجرایی کنند؛ اتفاقی که اگر رخ دهد شاید الزم 
نباشد پلیس هیچ سایتی را مسدود کند و وقت و توان و انرژی 

اش را صرف امور دیگر نماید.
سرکار خانم پروانه شاطری دانشجوی دکتری جامعه شناسی: 
االن این برای خیلی از خانواده ها که جوان و نوجوان دارند 
دغدغه شده است. دارند زندگیشان را می بازند. من نمونه 
های عینی دیده ام که متاسفانه زندگیشان را باخته و کلی 
بدهکار شده اند و االن هزینه های روزانه شان را نمی توانند 

تامین کنند.
برای مثال فردی۴۰ ساله بود که وارد این فرایند شد و بعد 
از حدود ۴-۵ ماه، نه تنها تمام دار و ندار خود را باخت، کلی 
هم بدهی بار آورد. اینها مبلغی تعیین می کنند و باید در 
صورت باخت این مبلغ را بپردازند. مثال دو میلیون شرط می 
کنند و باید آن را بپردازند اینطوری می شود که افراد کلی 
بدهی به بار می آورند. این متاسفانه در نسل جوان دارد رسوخ 
می کند. این با این ۴۰ سال سنش تحت تاثیر قرار گرفته 
است یک جوان2۰ ساله ممکن است پول تو جیبی اش را 
هم اینجا هزینه کند و با این تصور که االن مثال 1۰ هزار 
تومان می گذارد و ممکن است 1۰۰ هزار تومان برنده شود. 
و این تحریک و تهییجش می کند برای رفتن به مرحله بعد 
این  از  یکی  است.  آور  اعتیاد  واقعا خطرناک و حتی  این  و 
افراد می گوید من یک روز ۴ میلیون تومان در پیش بینی 
بازی پرسپولیس- استقالل برنده شدم. اما با خود گفتم این 
پول حرام است و نباید وارد زندگیم شود و زن و فرزندم از 
این مال حرام بخورند. با این تفکر این پول را برای سرگرمی 
بیشتر دوباره در همین مسیر وارد کردم و ادامه دادم و االن 
3۰-۴۰ میلیون بدهکار شده ام. خوِد این برنده شدن آنقدر 
برایش جذابیت دارد که تحریک می شود ادامه دهد. در بعضی 
بازی  تعداد خطا در یک  سایتها روی ضربات کرنر و حتی 
فوتبال شرط بندی می شود. مثال: اولین خطا را چه کسی می 
زند؟ داور کارت قرمز را به کی می دهد؟ کدام بازیکن کارت 
زرد می گیرد؟ ..... برای شرکت در هر مرحله باید پول بپردازد 

و رقم های کالنی هم جابه جا می شود.
سرکار خانم پروانه شاطری دانشجوی دکتری جامعه شناسی: 
خیلی از اینها نمی دانند که این کار قمار است و حرام است. 
این  و  شوند  می  ورطه  این  وارد  دارند  االن  ما  های  بچه 
آسیب های دیگری را با خود به دنبال دارد. متاسفانه طوری 
توجیه می کنند که مخاطب را اقناع می کنند. خیلی نرم به 
اعتقادات ما ورود پیدا کرده اند قمار از دید اینها دیگر اشکالی 

ندارد نه شرعی و نه قانونی. طوری مطرح می کنند که این کار 
وجهه قانونی و شرعی پیدا می کند و چنین القا می کنند و 
افراد را اقناع می کنند که این کار خالف نیست. حتی برخی 
سایتها ادعا می کنند که نظر مثبت مراجع را هم دارند در 
حالی که در طرح سوال از مراجع به گونه ای مطرح کرده اند 
ولی شکل و محتوای کارشان به گونه ای دیگر است. برخی 
هم با بیان این که بخشی از درآمد سایت صرف امور خیریه و 
کمک به محرومان می شود شرکت کنندگان را اغوا می کنند و 

کار خود را موجه جلوه می دهند.
اطالعات شخصی  از  با سوءاستفاده  یا  این سایت ها معموال 
و حساب های کاربران خود از آنها کالهبرداری می کنند و 
یا آنها را وارد قمار بازی می کنند. هیچ کس برنده نیست 
فقط صاحبان سایتها با خالی کردن حساب مشتریانشان برنده 

هستند. 
سرکار خانم پروانه شاطری دانشجوی دکتری جامعه شناسی: 
بدون  هایی  سایت  توسط  اکثرا  اینترنتی  های  بندی  شرط 
مجوزهای قانونی راه اندازی می شوند. نکته نخست این است 
که قانون گریزی و دورزدن قانون در فضای مجازی به یک امر 
عادی تبدیل میشود. کسانی که به این وسیله می خواهند 
به ثروت برسند در واقع خواهان کسب مال از راه های غیر 
قانونی هستند. گسترش این سایت ها در واقع از نبود نظارت 
قوی بر فضای مجازی حکایت می کند. متولیان امنیت فصای 
مجازی نباید دامنه فعالیت و عمل خود را به بعد از وقوع جرم 

محدود کنند.
از طرفی گسترش چنین پدیده ای از نااگاهی مردم و اعتماد 
کاذب آنان حکایت می کند. کسانی که به این کار مبادرت 
می کنند در واقع از خطرات و آسیب های عمل خود اطالع 
ندارند. هر باخت می تواند زندگی و آینده یک فرد و خانواده 

را به تباهی بکشاند.
اکثر این شرط بندی ها با باخت همراه است همین موضوع 
باعث می شود که اعتماد مردم به مرور از بین برود و در نتیجه 

سرمایه اجتماعی جامعه کاهش یابد. 
ما شادی های عمومی در جامعه نداریم و به نظر می رسد 
برخی برای تفریح و تجربه ای متفاوت و به دنبال کسب لذت 
های آنی و هیجان ناشی از این کار به این شرط بندی ها روی 
می آورند. رسیدن به موقعیت و رفاه اجتماعی به شیوه میانبر، 
نبود فضای مناسب برای گذران اوقات فراغت، فراهم نبودن 
امکان برون ریزی هیجانات برای جامعه جوان کشور به شیوه 
مناسب این نیاز و ضعف کنترل خانواده و نهادهای ذیربط بر 
شکل گیری این گروه ها از دیگر دالیل گسترش این پدیده در 

بین جوانان است.
از طرفی کاهش عقالنیت در جامعه باعث می شود تا بدون 
فکر کردن به عواقب کار خود، اقدام به این کار بکنند و تا مرز 
باختن تمام دارایی خود و حتی فراتر از آن اقدام کنند. طمع 
برد آنها را تا مرز از دست دادن تمام زندگی می کشاند؛ بدون 
آنکه به عواقب روحی و روانی که برای خود و خانواده خود به 
وجود می آورند، فکر کنند. آنها به طمع طی کردن ره صد 
ساله در یک شب، تمام زندگی خود را به روی شرط بندی می 
بازند. اینها قربانیان هیجانات کاذب هستند. و نداشتن شادی 
باعث میشود تا تن به این هیجانات کاذب بدهند. در مواردی 
خانواده ها از هم پاشیده و زمانی که سرپرست خانواده گرفتار 
این سیستم شده، مشکالت جدی در روابط خانوادگی ایجاد 
می شود عالوه بر مسائل مالی به بی حرمتی و بی اعتباری 
افراد در خانواده و آشنایان و در اجتماع بزرگتر منجر می شود. 
از مهمترین عوارض اجتماعی چنین فعالیت هایی هم می توان 
به نابود کردن فضلیت کار و تالش و سوق دادن افراد به سمت 
داللی و روش غیرمتعارف دستیابی به ثروت در کمترین زمان 

ممکن اشاره کرد.
ـ پاسخ مراجع و علمای حوزه علمیه 

- حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب: در فرض 
سوال جایز نیست.

- حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی: اگر ملزم باشد که پولی 
پرداخت کنید یا براساس شرط باشد جایز نیست.

- حضرت آیت اهلل سیستانی: در مورد پیش بینی نتایج فوتبال 
و مسابقات ورزشی، در صورتیکه از شرکت کنندگان پولی 
بگیرند و به قید قرعه از محل پول های دریافتی جوایزی به 

برندگان بپردازند، این کار حرام است.
- آیت اهلل علوی گرگانی: اگر عضویت و دریافت پول بخاطر 
پیش بینی مسابقات باشد جایزه و دریافت هزینه جایز نیست.

- آیت اهلل محمد جواد طباطبایی علوی بروجردی: این صورت 
از شرط بندی که مرقوم فرموده اید مانند همه صور شرط در 
مسابقات که در دنیا معمول است که شخص در عوض ارایه 
وجهی، اگر طرف خاص برنده شد مبلغی را دریافت می¬کند، 
مانند شرط بندی ها در بازی و مسابقه ای که خود انسان در 
آن شرکت دارد، وجه شرعی ندارد و از صور قمار محسوب 

می شود.
ـ راه جایز بودن شرط بندی 

تنها راه جایز بودن چنین شرط بندی ای این است که جایزه 
اغلب  مانند  شود  پرداخت  ثالثی  یا شخص  موسسه  توسط 
مسابقات تلویزیونی که شرکتی برای تبلیغات خود جوایز را 
تقبل می کند. هرچند که در این صورت دیگر شرط بندی 
نیست و پیش بینی نام دارد. در خصوص اسب دوانی و تیر 
اندازی هم که تنها شرط بندی بین طرفین شرکت کننده 
)سوارکار و تیرانداز( بال مانع است، نه شرط بندی برای پیش 

بینی مسابقات.

شاخه سبز بررسی کرد: 

سایت های شرط بندی؛ بازی باخت باخت

ما شادی های عمومی در جامعه نداریم و به نظر می رسد برخی برای تفریح 
و تجربه ای متفاوت و به دنبال کسب لذت های آنی و هیجان ناشی از این 
کار به این شرط بندی ها روی می آورند. رسیدن به موقعیت و رفاه اجتماعی 
به شیوه میانبر، نبود فضای مناسب برای گذران اوقات فراغت، فراهم نبودن 
امکان برون ریزی هیجانات برای جامعه جوان کشور به شیوه مناسب این نیاز 
و ضعف کنترل خانواده و نهادهای ذیربط بر شکل گیری این گروه ها از دیگر 

دالیل گسترش این پدیده در بین جوانان است.



 سال شانزدهم   شماره 3872     3  دي  1399  

سرمربی تیم فوتبال سایپا:

جزو بهترین های ایران در 
فوتبال مالکانه هستیم

سرمربی تیم فوتبال سایپا تهران گفت: امسال بر خالف 
فصل گذشته، فوتبال مالکانه بازی می کنیم.

به گزارش شاخه سبز، ابراهیم صادقی در نشست خبری 
آنالین پیش از دیدار تیم فوتبال سایپا مقابل پیکان در 
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران گفت: در ابتدا باید 
بگویم امیدوارم ویروس کرونا از بین برود و تماشاگران 
در ورزشگاه حاضر شوند. خوشبختانه تیم فوتبال سایپا 
در مسیر پیشرفت قرار دارد و مسیر درستی دارد. وقتی 
فوتبال خوبی بازی کنیم قطعاً نتایج بهتری کسب خواهیم 

کرد تنها کمی نیاز به صبوری است.
خانگی  دیدار  دو  در  افزود:  سایپا  فوتبال  تیم  سرمربی 
اما  نخورد،  رقم  نتایج  این  اما  بودیم  پیروزی  مستحق 
فوتبال مالکانه بازی می کنیم، چیزی که فصل گذشته در 
آن ضعف داشتیم. اما امسال در این زمینه جزو بهترین ها 
کار  آن  روی  که  داریم  هم  نقاط ضعفی  البته  هستیم. 

می کنیم.
صادقی در خصوص بازی با پیکان تاکید کرد: پیکان تیمی 
تاکتیکی است و بازی نزدیک و درگیرانه داریم. امیدوارم 
بتوانیم فوتبال خوبی ارائه بدهیم و حداکثر امتیازات را 

کسب کنیم.
سرمربی تیم فوتبال سایپا درباره کم گل زدن مهاجمان 
موضوع  این  روی  کرده ایم  سعی  کرد:  تصریح  تیم  این 
کار کنیم و ضعف خودمان را برطرف کنیم. در 21 سال 
گذشته حساسیتی در بین مدیران سایپا برای بردن در 
همیشه  پیکان  مدیران  اما  ندیدم  خودروسازان  دربی 
حساس بودند سایپا ببرند. کسانی که در پیکان هستند، 
فوتبال  همیشه  تارتار  مهدی  هستند.  ما  دوستان  از 
جوانمردانه ای ارائه کرده و از او به خاطر این موضوع تشکر 
می کنم. آنها فصل قبل با بازی خوبی که ارائه کردند، باعث 

شدند ما در لیگ بمانیم.
صادقی درباره اعتراضات به داوری در لیگ برتر خاطرنشان 
 VAR تاثیرگذار است. االن اشتباهات  این  کرد: گاهی 
نداریم و اگر داشتیم نتایج واقعی تر بود و مربیان و تیم ها 
تمرین می کنند و امیدوار هستند با اشتباهات داوری نتایج 
از دست نرود. در بازی فینال لیگ قهرمانان هم دیدیم که 
دو پنالتی درست اعالم شد. به نظرم پرسپولیس چیزی از 

تیم حریف برای قهرمانی کم نداشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

سه پیک بزرگ کرونا را پشت 
سر گذاشتیم

عبور  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
از سه پیک بزرگ کرونا را حاصل همدلی 
و ایثار و تالش اضالع نظام سالمت کشور 

دانست.
کریمی،  عباسعلی  سبز،  شاخه  گزارش  به 
نظام سالمت را نظام یکپارچه ای دانست که 
اگر یکی از اجزا آن درست کار نکند خدمت 
مناسبی ارائه نمی شود و گفت: از دوم اسفند 
برای  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  که   99
مقابله با کووید 19 اعالم آمادگی کرده 1۰ 
ماه می گذرد و ما سه پیک بزرگ کرونا را که 
مانند سه عملیات بزرگ دفاع مقدس بود با 
تالش جامعه پرستاری و نظام سالمت پشت 
سر گذاشتیم و امروز بیماران از بیمارستان ها 

به سالمت به خانه می روند.
وی افزود: در این ایام ما 1۴ فرمانده در 1۴ 
بیمارستان داشتیم که در راستای خدمت به 
مردم آتش به اختیار بودند و اکنون بعد از 1۰ 
ماه، من به عنوان رئیس دانشگاه به رؤسای 
بیمارستان ها که در این مدت مقاومت و ایثار 
کردند و مشکالت را با روی خوش و تعامل 
پشت سر گذاشتند، باالترین نمره را می دهم.

قرار  مخاطب  را  پرستاری  جامعه  کریمی، 
داد و گفت: واقعیت این است که در مورد 
و  صحبت ها  پرستاری  خدمات  و  پرستار 
شعارها  و  می شود  بسیاری  سخنرانی های 
بیان  آنان  وصف  در  را  زیبایی  جمالت  و 
می کنند. ولی من آنچه را که می گویم نتیجه 
اعتقادی است که در این ۴۴ سال در سطوح 
به  تاکنون  و  دانشجویی  زمان  از  مختلف 
عنوان رئیس دانشگاه، با خدمات پرستاری 
آشنا شدم و از صمیم قلب و با همه احساسم 
از کادر پرستاری بیمارستان ها تشکر می کنم 

و خدا قوت و دست مریزاد می گویم.

در نامه ای به مدیرکل سازمان بهداشت 
جهانی تاکید شد؛

آمریکا سد راه خرید واکسن 
برای ایران

به  نامه ای  ایران، در  نظام پزشکی  رئیس کل سازمان 
آمریکا  های  تحریم  بهداشت جهانی،  مدیرکل سازمان 
را مانع خرید واکسن عنوان کرد.به گزارش شاخه سبز، 
مدیر کل سازمان  به  نامه ای  در  محمدرضا ظفرقندی، 
بهداشت جهانی، با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی 
به عنوان بزرگ ترین نهاد صنفی حوزه سالمت قصد دارد 
برای تأمین مقدار کافی دوزهای واکسن مورد نیاز کشور 
ایران از هر طریق ممکن اقدام کند، گفت: از حضرتعالی 
مشکل  بر  غلبه  و  هدف  این  به  نیل  برای  دارد  تقاضا 
تحریم های یک جانبه و غیرقانونی ایاالت متحده علیه 
نامه  از  بخشی  نمائید.در  مبذول  مؤثری  اقدامات  ایران 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران خطاب به »تدروس 
آدهانوم« مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، آمده است: 
ایاالت  غیرقانونی  و  جانبه  یک  تحریم های  متأسفانه 
متحده علیه کشور ما به ویژه محدودیت های موجود در 
سیستم های بانکی و نقل و انتقاالت ارز، محدودیت جدی 
در مقابل تالش های ما برای انجام مأموریت خود در این 

زمینه ایجاد کرده است.

سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد؛

سالمندان چگونه از ابتال به 
کرونا دور بمانند

سخنگوی وزارت بهداشت، برای اینکه سالمندان از ابتال 
به کرونا در امان باشند، توصیه هایی را مطرح کرد.به 
گزارش شاخه سبز، سیما سادات الری، گفت: سالمندان 
آسیب پذیرترین گروه جامعه در برابر ابتالء به بیماری 
کووید 19 هستند، بنابراین توصیه ما به مردم این است 
که با حوصله روش های پیشگیری از ابتالء به کووید 19 
را به سالمندان آموزش دهید و مراقب رعایت صحیح 
توصیه های بهداشتی در این افراد باشید.وی افزود: خرید 
دارو و وسایل مورد نیاز سالمندان را به سایر افراد خانواده 
واگذار کرده و سعی کنید تا حد امکان سالمندان از خانه 
خارج نشوند و تحت هیچ شرایطی به مکان های پر ازدحام 
بُرده نشوند و به هیچ وجه از وسایل حمل و نقل عمومی 
ضروری  گفت:  نشود.الری  استفاده  سالمند  افراد  برای 
است که از هرگونه پذیرش مهمان و رفتن به مهمانی 
و  شود  خودداری  سالمند  اعضای  سالمت  حفظ  برای 
تالش کنیم که از روش های مجازی برای دیدار با آنها 
استفاده کنیم. همچنین توصیه می شود که سالمندان 
هنگام اقامه نماز از مهر، سجاده، چادر و تسبیح شخصی 

استفاده کنند.

در پی اشتباهات داوری؛

اختالف باشگاه ذوب آهن با 
رحمان رضایی عیان شد

اشتباهات داوری علیه ذوب آهن، سکوت مدیرعامل این 
باشگاه و انتقادات رحمان رضایی سرمربی ذوبی ها از عمق 

اختالفات ایجاد شده در این تیم حکایت دارد.
یکی  آهن  ذوب  فوتبال  تیم  سبز،  شاخه  گزارش  به 
از  این فصل  بوده است که در  برتری  تیم های لیگ  از 
مسابقات اشتباهات داوری علیه آن رخ داده و این موضوع 
بارها اعتراض رحمان رضایی سرمربی ذوبی ها را در پی 
داشت. رضایی حتی بابت صحبت هایش از سوی کمیته 

انضباطی فدراسیون فوتبال یک جلسه محروم شد.
تداوم اشتباهات داوری و اتفاقات رخ داده در بازی ذوب 
آهن با استقالل بازهم صدای رضایی را درآورد؛ اما این 
مربی این بار پیکان انتقاداتش را به سمت جواد محمدی 
مصاحبه  تازه ترین  در  گرفت.رضایی  باشگاه  مدیرعامل 
به  نسبت  چرا  که  است  کرده  گالیه  محمدی  از  خود 
اتفاقات اخیر سکوت در پیش گرفته و حتی تیم را ممنوع 
المصاحبه کرده است. این مربی حتی پا را از این فراتر 
گذاشته و با وتوی دستور مدیرعامل باشگاه، گفته است: 
»من به بازیکنان گفتم با مسئولیت خودم مصاحبه کنند 
وقتی  شود.  اعتراض  شرایطی  چنین  به  نسبت  باید  و 
می کند  سکوت  شرایطی  چنین  در  باشگاه  مدیرعامل 
بازیکنان و حتی کارگران کارخانه ظلم  در حق تیم و 
می کند و واقعاً دلیل این سکوت را نمی دانم و مانده ام که 
دیگر چه بالیی باید به سر تیم بیاید تا ایشان سکوتش را 
بشکند و صحبت کند؟از زمان انتخاب رحمان رضایی به 
عنوان سرمربی ذوب آهن همواره شایعاتی از اختالف او با 
بعضی از مدیران باشگاه به گوش می رسید و این موضوع 
با اعتراض وی نسبت به محرومیت »نبی زاده« بازیکن 
ذوب آهن از بازی با فوالد در هفته نخست همراه شد. 
رضایی در نشست خبری آن بازی گفته بود: »نبی زاده را 
آخرین لحظه از دست دادیم. این اشتباهات نباید از طرف 
باشگاه رخ بدهد. تیم مدیر اجرایی دارد. اشتباه بزرگی رخ 

داد و برایم قابل هضم نیست.«
سخنگوی  کربکندی  رسول  سوی  از  رضایی  اظهارات 
باشگاه ذوب آهن بی پاسخ نمانده است. کربکندی که 
همزمان عضو هیات مدیره باشگاه ذوب آهن هم هست، 
در واکنش به اظهارات رحمان رضایی، او را به دلخوری 
عنوان  به  او  حضور  در  کرد  اعالم  و  متهم  همیشگی 

سخنگو، نیازی به مصاحبه مدیرعامل نیست.
نیمکت تیم فوتبال ذوب آهن سال گذشته یکی از بی 
ثبات ترین نیمکت های لیگ برتر بود. تصمیمات مدیریتی 
باعث شد ذوب آهن در سالی که یکی از امیدهای کسب 
سهمیه آسیا بود، حضور چهار سرمربی دائمی و موقت را 
تجربه کند و در انتهای فصل برای سقوط نکردن بجنگد. 
ذوبی ها این فصل تکلیف خود را خیلی زود با انتخاب 
در صورت  نظر می رسد  به  اما  کردند  رضایی مشخص 
تداوم اختالفات و شکاف ایجاد شده بین مدیران باشگاه 
و رحمان رضایی، اتفاقاتی مشابه با سال گذشته در راه 

باشد.

   خبر ورزشـی

   خبر سالمت   خبر سالمت

   خبر ورزشـی

اتحادیه جهانی اعالم کرد؛

احتمال ادغام رقابت های 
کشتی قهرمانی آسیا و 

گزینشی المپیک
امروز  کشتی  فدراسیون  رئیس  دبیر  علیرضا 
در تماس تلفنی با نناد اللوویچ رئیس اتحادیه 
کشتی  برنامه های  مورد  در  کشتی،  جهانی 

گفتگو و رایزنی کرد.
به گزارش شاخه سبز، در این تماس تلفنی 
اللوویچ در مورد برگزاری رقابت های گزینشی 
المپیک گفت: به احتمال زیاد این مسابقات با 
رقابت های قهرمانی آسیا به صورت همزمان و 
به میزبانی کشور قزاقستان برگزار خواهد شد 
در جلسه هیأت  مورد  این  در  است  قرار  که 

اجرایی تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: به احتمال فراوان تاریخ برگزاری 
اردیبهشت ماه سال آینده  نیز  این مسابقات 

خواهد بود.
علیرضا دبیر نیز در این مکالمه تلفنی با اشاره 
به برگزاری رقابت های لیگ و انتخابی تیم ملی 
توسط فدراسیون کشتی با رعایت پروتکل های 
برگزاری  گفت:  قرنطینه  محیط  و  بهداشتی 
رقابت های جام جهانی کشتی کار دشوارتر و 
تجربه ی سختی بود که توسط اتحادیه جهانی 

و کشور صربستان به خوبی به انجام رسید.

سرمربی سابق تیم فوتبال تراکتور با انتقاد شدید 
رئیس  زنوزی  اگر  گفت:  باشگاه  این  مالک  از 
فدراسیون فوتبال شود استقالل و پرسپولیس را 

سالخی می کند.
به گزارش شاخه سبز، علیرضا منصوریان سرمربی 
تیم فوتبال تراکتور در پایان هفته پنجم لیگ برتر 
فوتبال ایران از سرمربیگری این تیم برکنار شد. 
منصوریان در حالی از سمتش برکنار شد که با 
کسب یک پیروزی، سه تساوی و یک شکست 
و کسب ۶ امتیاز در رده دوازدهم جدول 1۶ تیم 

قرار دارد.
این مربی در تازه ترین مصاحبه خود به شدت از 
انتقاد و  محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور 

تاکید کرد که قول های این مربی عملی نشد.
منصوریان با اشاره به روزهای ابتدایی حضورش 
فکر  رفتم  تراکتور  به  وقتی  گفت:  تراکتور  در 
می کردم همه چیز خوب خواهد بود چون یک 

تیم خصوصی است و بازیکنان مدنظرم را جذب 
بود  ابتدا گفته  از همان  باشگاه  می کنیم. مالک 

"اگر نتیجه نگیری تغییرت می دهم".
وی ادامه داد: از مالک باشگاه خواستم قراردادها را 
به موقع پرداخت کند و بازیکنان مدنظرم را بگیرد. 

متاسفانه تا قبل از بازی با فوالد به اعضای تیم 
پرداختی صورت نگرفت و مالک فقط سه درصد از 
قراردادها را داد. مالک باشگاه با این کارش در تیم 

یک بمب رها کرد.
سرمربی سابق تراکتور با بیان اینکه قرار بود رضا 

قوچان نژاد به این تیم بیاید، یادآور شد: این اتفاق 
رخ نداد و مشکالت زیادی درون تیم ایجاد شد. 
من جایی ندیدم که هفته سوم به یک مربی مهلت 

بدهند. آنها با تغییرم، به من توهین کردند.
منصوریان همچنین از تهدید شدنش برای عدم 
حضور در برنامه تلویزیونی از سوی تراکتوری ها 

خبر داد و به یک موضوع جنجالی اشاره کرد.
سرمربی سابق تراکتور گفت: از گوشه و کنار از 
دهان مالک تراکتور )زنوزی( می شنیدم که برای 
ریاست فدراسیون فوتبال عالقه زیادی دارد. اگر 
ایشان رئیس فدراسیون بشود من دیگر در ایران 

مربیگری نمی کنم!
منصوریان گفت: با دیدگاهی که زنوزی در ذهنش 
دارد، اگر رئیس فدراسیون فوتبال شود پرسپولیس 
و استقالل را سالخی خواهد کرد. خواهشم این 
است فوتبال را به فوتبالی ها یا مدیرانی بدهید که 

فارغ از رنگ مدیریت کنند.

پیگیر  با جدیت  رهبری  معظم  مقام  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
موضوع ساخت واکسن کرونا هستند گفت: دلسوزی و پیگیری ها 
نشان می دهد که مردم ایران در اوج تحریم های ظالمانه، نباید 

قدمی از دنیا عقب باشند.
به گزارش شاخه سبز به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سعید نمکی 
در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره قرآنی هدهد، ضمن 
گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای 
مدافع سالمت، با بیان اینکه مقام معظم رهبری با جدیت پیگیر 
موضوع ساخت واکسن کرونا هستند، گفت: دلسوزی و پیگیری های 
که  دارد  آن  از  نشان  جمهور،  رئیس  و  بزرگوار  عزیز  این  مستمر 
مردم این سرزمین در اوج تحریم های ظالمانه، نباید قدمی از مردم 
سرزمین های برخوردار و دارای منابع فراوان و سرشار، عقب تر باشند.

وی گفت: برگزاری این جشنواره نشان از آن است که همکاران من 
در این ایام، گرچه با سهمگین ترین اپیدمی تاریخ 1۵۰ ساله کشور 
دست و پنجه نرم می کنند، از سایر امور نه فقط در بخش فرهنگ، 

بلکه در سایر بخش های بهداشت و درمان نیز غفلت نکردند.
نمکی افزود: این افتخار جمهوری اسالمی ایران است که در ایام کرونا 

با وجود بسیاری از گرفتاری ها، از واکسیناسیون کودکان، مراقبت 
زنان باردار و سالمندان و بیماران مزمن غافل نشدیم، در این ایام هیچ 
بیمار کرونایی پشت درب هیچ بیمارستان سرگردان نشد و داروهای 
درمان کرونا که در جهان گفته شد در درمان اندکی موثر است را 
تهیه و تولید کردیم و در برهه کنونی هم در مسیر ساخت واکسن 

کرونا گام برمی داریم.
پیگیری مستمر مقام معظم رهبری برای ساخت واکسن کرونا

پیگیر  با جدیت  رهبری  معظم  مقام  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
و  دلسوزی  کرد:  اظهار  هستند،  کرونا  واکسن  ساخت  موضوع 
پیگیری های مستمر این عزیز بزرگوار و رئیس جمهور، نشان از آن 
دارد که مردم این سرزمین در اوج تحریم های ظالمانه، نباید قدمی 
از مردم سرزمین های برخوردار و دارای منابع فراوان و سرشار، عقب 

تر باشند.
وزیر بهداشت اضافه کرد: گرچه در دوران پیامبر )ص( نیز این گله 
وجود داشت و گاهی پیامبر از اینکه مردم این کتاب مقدس واالی 
آیه 28  بود. خداوند در  دار  را مردم کم می فهمند غصه  آسمانی 
سوره سبا فرموده است: "َوَما أَْرَسلَْناَک إاَِلّ َکاَفًّة لِلَنّاِس بَِشیًرا َونَِذیًرا 

َوَلِٰکَنّ أَْکَثَر الَنّاِس اَل یَْعلَُموَن" )و ما تو را جز ]به سمت[ بشارتگر 
و هشداردهنده برای تمام مردم نفرستادیم، لیکن بیشتر مردم نمی  
دانند(. تصور می کنم تفاوت در برداشت از قرآن، به معرفت نسبت به 
قرآن ربط دارد. وی گفت: مهجور ماندن قرآن دلیل اصلی اش، »عدم 
معرفت و آگاهی نسبت به قرآن« است. چرا یک نفر برداشت رحمانی 
دارد و یک نفر با برداشِت غفلت آمیِز جاهالنه، خشونت آمیزترین 
رفتار را با آیات قرآن نسبت به مظلومین یک منطقه اعمال می کند؟ 
مانند همین قوم متوحشی که در منطقه کشتار راه انداختند؛ همگی 
قرآن خواندند و گردن مردان را زدند و به زنان هتک حرمت کردند. 
امیرالمومنین )ع( زمانیکه در مسجد خطبه می خواند، عده ای برای 
اینکه صدای ایشان را کوتاه کنند، بلند بلند قرآن می خواندند و اینها 
تفاوت برداشت متفاوت از این کتاب آسمانی راهگشا در طول تاریخ 
است. نمکی گفت: سالهای بین 3۰۰ تا ۵۵۰ )ه ق( که تقابل بین 
اشعری مسلکی و اعتزال در مورد نگاه به قرآن و برداشت از قرآن 
وجود داشت، تاریخ بسیار پر فراز و نشیبی است. برای مثال، بیت 
الحکمه در دوران هارون الرشید و مامون در بغداد ایجاد شد و در 
این دوران دانشمندان زیادی به سمت بغداد جذب شدند و آموزش 

و پژوهش رونق بسیاری داشت. در دوران متوکل عباسی نیز، حنین 
بن اسحاق که یک طبیب مسیحی بود، مامور ترجمه کتب التین 
شد. وی گفت: ظهور ابن سینا در اوج اندیشه اعتزالی شکل گرفت و 
تفسیر قرآن و طب را نیز در همان اوج می بینید. البته وارد مقوله و 
جزییات اشعری مسلکی و معتزله نمی شوم، منظور نوع نگاه به قرآن 
در این دوران 2۰۰-3۰۰ ساله و تفسیر قرآن و در سایه تفسیر قرآن، 
نگاه به طب و فلسفه و سایر علوم و بالندگی آنها است و چنانچه 
بیشتر دقت کنید نوع نگاه به قرآن و معرفت به قرآن این تغییرات 

بزرگ اجتماعی را ایجاد کرده است.

معاون اداره کل بیمه گری و درآمد 
ضرورت  بر  سالمت،  بیمه  سازمان 
مورد   D ویتامین  به مصرف  توجه 
نیاز بدن برای کاهش بروز بیماری 

ها تاکید کرد.
جمشید  سبز،  شاخه  گــزارش  به 
شایانفر، افزود: بیشتر افراد از طریق 
بر  خورشید  نور  مستقیم  تابش 
پوست مقدار کافی ویتامین دی به 
دست می آورند ولی باید توجه داشت 
پوست،  رنگ  لباس،  پوشیدن  که 
پنجره،  شیشه  غبار،  و  گرد  دود، 
آفتاب  ضد  کرم های  و  ابری  هوای 
مانع رسیدن اشعه ماورای بنفش به 
بدن و تبدیل پیش سازها به ویتامین 

دی می شوند.
بیمه گری سازمان  اداره کل  معاون 
بیمه سالمت ایران با اشاره به اینکه با 
مصرف برخی مواد غذایی مانند شیر 
و یا دوغ غنی شده، ماهی هایی مانند 
ماهی آزاد و سالمون، تخم مرغ، کره، 
میگو و برخی از مغزها مانند بادام، 

ویتامین  از  بخشی  گردو  و  فندق 
دی مورد نیاز بدن تأمین می شود، 
گفت: کمبود ویتامین دی معموالً در 
افرادی به وجود می آید که به اندازه 
کافی و یا به طور صحیح در معرض 
رژیم  نمی گیرند،  قرار  نور خورشید 
بسیار محدودی از مواد غذایی حاوی 
ویتامین دی داشته و یا دچار اختالل 

در جذب این ویتامین می باشند.

دی  ویتامین  کمبود  ــزود:  اف وی 
جمله  از  مشکالت جدی  به  منجر 
استخوان،  نرمی  و  راشیتیسم 
کاهش جذب کلسیم، کاهش تراکم 
استخوان  شکستگی  و  استخوان 
انجام  تحقیقات  می شود. همچنین 
کمبود  احتمالی  نقش  بر  شــده 
ویتامین دی بر بیماری هایی مانند 
عقل  زوال  خون،  پرفشاری  دیابت، 

بیماری های  و  سرطان  )دمانس(، 
خود ایمنی مانند ام اس داللت دارد. 
بنابراین با توجه به شیوع قریب به 
8۰ درصدی کمبود این ویتامین در 
قرار  با  ایران، توصیه می شود مردم 
به  نور خورشید  معرض  در  گرفتن 
مکمل های  مصرف  و  صحیح  طور 
ویتامین دی، کمبود این ویتامین را 

برطرف نمایند.
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تهران  پیکان  فوتبال  تیم  سرمربی 
خوب  دفاع  در  تیم ها  برخی  گفت: 
هستند و برخی تیم ها هم به خوبی 
در  تاکتیکی  تنوع  کنند.  می  دفاع 
این  که  شده  زیاد  بسیار  ما  لیگ 

خوب است.
به گزارش شاخه سبز، مهدی تارتار 
در نشست خبری قبل از بازی پیکان 
امسال  گفت:  سایپا  مقابل  تهران 
نشان  که  می خورد  رقم  نتایجی 
می دهد تیم ها اختالف ندارند. شاید 
اختالف  هزینه  نظر  از  تیم ها  بین 
اما اختالف سطح فنی وجود  باشد 
مربیان  حضور  می کنم  فکر  ندارد. 
حداقل  به  را  اختالف  این  جوان 

رسانده است.
تهران  پیکان  فوتبال  تیم  سرمربی 
با  و  هستند  روز  به  مربیان  افزود: 
تاکتیک  داشته هایشان  به  توجه 
در  تیم ها  برخی  می کنند.  تعیین 
تیم ها  برخی  و  دفاع خوب هستند 
تنوع  می کنند.  دفاع  خوبی  به  هم 

تاکتیکی در لیگ ما بسیار زیاد شده 
که این خوب است.

وی افزود: فردا باید برابر سایپا بازی 
قبل،  فصل  به  نسبت  که  کنیم 
بازیکنانش با تجربه شده اند و از کادر 
فنی خوبی هم بهره می برد. آنها تیم 
به  توجه  با  هم  ما  شده اند.  بهتری 
اینکه هفته قبل شکست را تحمل 
بازیکنان ما  کردیم مصمم هستیم. 
که  واقف هستند  امر  این  به  کاماًل 
پیدا  بدی  شرایط  جدول  در  نباید 
اگر  هستیم.  جوانی  تیم  ما  کنیم. 
جوان بازی کند باید تاوانش را پس 

بدهیم. آکادمی خوبی داریم و نفرات 
ما  جمع  به  آکادمی  این  از  خوبی 

اضافه شده اند.
تارتار درباره داور دیدار تیمش برابر 
سایپا هم گفت: من با این داور تنشی 
بازی ها  از  قباًل در یکی  اما  نداشتم 
پنالتی  و  بودند  دروازه  پشت  داور 
خوب  فــردا  امیدوارم  کــرد.  اعــالم 
اعتراضات  درباره  وی  کند.  داوری 
متوالی مربیان لیگ برتری در جریان 
برخورد  باید  گفت:  داوران  به  بازی 
شدید شود. در کشور ما همیشه باید 
مقررات  در  باشد.  ما  باالی سر  زور 

رانندگی از وقتی جرایم را باال بردند 
همه رعایت کردند. االن هم تنها راه 
برخورد شدید است. از همه مهم تر 
اینکه ورود VAR به کشور کمک 
که چرا  می کند  آدم شک  می کند. 
اگر  نیستند؟  فکرش  به  مسئوالن 
باشگاه ها را الزام کنیم هزینه زیادی 
تاثیر  درباره  پیکان  سرمربی  ندارد. 
اولسان  قهرمانی  در  ویدئویی  داور 
مقابل پرسپولیس در لیگ قهرمانان 
آسیا گفت: VAR واقعاً تاثیر گذار 
است. داور متوجه اشتباهش شد و 

تصمیم درست گرفت.
شیری  مهدی  اشتباه  ــاره  درب او 
یادآور شد: مهدی شیری قطعاً این 
توپ  به  وقتی  که  بود  ذهنش  در 
او  پشت  زن  سر  بازیکن  و  نرسید 
حضور داشت، نبود VAR به فوتبال 
ایران ضربه می زند. پرسپولیس هم 
کار بزرگی انجام داد و کارش واقعاً 
باید خسته  سخت بود. به این تیم 

نباشید بگوییم.

مهدی تارتار:

مصمم به شکست دادن سایپا هستیم

زنوزی رئیس شود مربیگری نمی کنم

علیرضا منصوریان: مالک تراکتور استقالل و پرسپولیس را سالخی می کند

وزیر بهداشت تأکید کرد:

پیگیری مستمر مقام معظم رهبری برای ساخت واکسن کرونا

معاون سازمان بیمه سالمت مطرح کرد؛

کمبود ۸۰ درصدی ویتامین D در بین ایرانی ها

 1۴ ماده  استناد  به  میرساند  عرض  به  احترام،  و  سالم  ضمن 
اساسنامه انجمن تخصصی صنایع همگن ، جلسه مجمع عمومی 
انجمن صنایع غذایی استان قم  روز دوشنبه 22 دی ماه 1399 
ساعت 1۶ در محل ساختمان خانه صنعت و معدن استان قم واقع 

در بلوار 1۵ خرداد نبش کوچه 39 برگزار خواهد شد . 
دستور این جلسه عبارتتد از:

1- تصویب اساسنامه انجمن صنایع همگن غذایی استان قم 

2- انتخاب هیات مدیره جدید 
3- انتخاب بازرسان 

همکاران محترم در صورت عدم حضور خود لطفا نماینده خود را 
با معرفی نامه رسمی  معرفی فرمایبد. 

باتشکر و امتنان

هیات مدیره انجمن صنایع غذایی استان قم.

قابل توجه اعضای محترم انجمن صنایع غذایی استان قم 

حمایت بیمه سالمت از برنامه 
پزشکی خانواده روستایی

معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: حمایت  های سازمان 
به  توجه  با  روستایی  خانواده  پزشکی  برنامه  از  بیمه سالمت 
شیوع ویروس کرونا جای تشکر دارد.به گزارش شاخه سبز، علی 
رضا رئیسی، درباره تفاهم نامه سازمان بیمه سالمت و معاونت 
بهداشت وزارت بهداشت در زمینه برنامه پزشکی خانواده و نظام 
از یک  بهداشت  معاونت  امسال سهم  افزود:  روستایی،  ارجاع 
درصد ارزش افزوده حدود 18 درصد بود و از طرفی سهم ۵۰ 
درصدی سازمان بیمه سالمت در صندوق روستایی پرداخت 
شده و این بسیار ارزشمند است.وی بیان کرد: رویکرد جدید 
سازمان بیمه سالمت در گسترش برنامه پزشکی خانواده نیز 
بسیار مهم و ارزشمند است.معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: 
تفاهم نامه میان سازمان بیمه سالمت و معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت نیز امسال به سرعت امضا شد و تالش ما این است که 
بعد از تصویب بودجه 1۴۰۰ در مجلس شورای اسالمی، تفاهم 

نامه سال آینده را هم امضا کنیم.
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پیش بینی رشد 62 درصدی تولید آهن اسفنجی 
مجتمع فوالد بافت در سال جهش تولید

استیل  احیا  کارخانه  مدیرعامل 
فوالد بافت اعالم کرد: با توجه به 
برنامه ریزی های انجام شده و روند 
تولید، میزان تولیدات این کارخانه، 
مجموع  در  جاری  سال  پایان  تا 
که  رسد  می  تن  هزار   792 به 
در مقایسه با سال قبل از رشدی 
معادل ۶2 درصد برخوردار خواهد 

شد.
گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
زمانیان  سورنا  گردشگری،  مالی 
گفت: میزان تولید آهن اسفنجی 

در 8 ماه منتهی به پایان آبان ماه سال جاری به ۵۰۵ هزار و ۶۵۴ هزار 
تن رسید.

وی افزود: با توجه به نامگذاری امسال به نام " جهش تولید " ، رکورد تولید 
ماهانه امسال در خرداد ماه 99 معادل 7۵ هزار و 22۴ تن و رکورد روزانه 

سال جاری نیز برابر با 2 هزار و ۵2۰ تن بود.
زمانیان در خصوص اجرای فاز 2 مجتمع فوالد بافت اظهار کرد: فاز 2 
مجتمع فوالد بافت در حال آماده سازی است و پیش بینی می شود تا 
پایان سال 1۴۰1 به بهره برداری برسد. در حال حاضر میانگین نیروی 
کار مستقیم در فاز 2 طی دو ماه گذشته 1۴3 نفر، میانگین نیروی کار 
غیرمستقیم و ستادی ۵8 نفر و مجموع پرسنل پیمانکار 2۰1 نفر هستند.

این گزارش حاکیست: مجوز فاز 2 فوالد بافت، از فوالدسازی به احداث 
2 واحد شامل کارخانه گندله سازی با ظرفیت 2.۵ میلیون تن و کارخانه 
احیا مستقیم برای تولید 8۰۰ هزار تن آهن اسفنجی جدید، صادر و ابالغ 

شده است.
زمانیان با اشاره به برگزاری مجمع فوق العاده  و حضور سهامداران در عالی 
ترین سطح گفت: در این مجمع قرار شد سهامداران 22 هزار میلیارد ریال 
از محل آورده نقدی و درآمدهای خود کارخانه را طی سه سال برای فاز دوم 
تزریق کنند. از آنجا که زیرساخت های کارخانه احیای شماره 2 مهیاست، 

این تزریق مالی می تواند کارها را به خوبی به پیش ببرد. 
وی افزود: مجتمع فوالد بافت عالوه بر نقشی که در توسعه صنعت فوالد 
کشور دارد، زمینه اشتغال متخصصان بومی منطقه بافت در استان کرمان 
را فراهم کرده، به طوری که  9۵ درصد نیروی انسانی فوالد بافت از میان 
جوانان و متخصصان بومی این منطقه و شهرهای بافت و رابر انتخاب شده 

اند.
کارخانه احیا استیل فوالد بافت، بزرگترین و تنها مجتمع صنعتی بزرگ 
منطقه در سطح سه شهرستان بافت، رابر و ارزوئیه است که در سال رونق 

تولید)98( افتتاح شد.

تقدیر مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی از 
موسسه اعتباری ملل شعبه امام خمینی )ره( 

به گزارش روابط عمومی موسسه 
و  آموزش  مدیرکل  ملل  اعتباری 
از  استان خراسان رضوی  پرورش 
)ره(  خمینی  امام  شعبه  عملکرد 

مشهد تقدیر به عمل آورد.
تفاهم  پی  در  گزارش  این  بنابر 

نامه منعقده فیمابین موسسه اعتباری ملل و وزارت آموزش و پرورش در 
خصوص اعطای وام قرض الحسنه به فرهنگیان محترم سراسر کشور و نظر 
به عملکرد ارزشمند مسئولین و کارکنان شعبه امام خمینی )ره( مشهد در 
خصوص تسریع در تشکیل 3۰۴ فقره پرونده تسهیالتی فرهنگیان، مدیر 
کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از عملکرد این شعبه و تعامل 

خوب و سازنده با فرهنگیان به صورت خاص تقدیر و تشکر به عمل آورد.
متن این تقدیرنامه بدین شرح می باشد:

" بدینوسیله از تالش های موثر و ارشمند حضرتعالی و همکاران در تعامل 
خوب و سازنده با کارکنان این اداره کل تقدیر و تشکر می نمایم، امید است 
در سایه ی عنایت حضرت حق و با تدبیر و عنایت جنابعالی در فضایی 
سرشار از صمیمیت و همدلی بتوانیم گامی موثر در تحقق اهداف نظام 

مقدس جمهوری اسالمی برداریم."

جزئیات خدمت رسانی بیمه معلم به مناسبت روز پرستار
مناسبت  به  معلم  بیمه  شرکت 
زینب  حضرت  والدت  فرارسیدن 
در  طرحی  پرستار  روز  و  )س( 
تاریخ 3۰/9/99  از  اتومبیل  رشته 
اجرائی می کند  لغایت 29/12/99 
فداکاری  و  تالش  از  گوشه ای  تا 
پرستاران در روزهای سخت کرونا 

را پاس بدارد.
بیمه های  مدیر  از سیاوش کمندی  نقل  به  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
اتومبیل بیمه معلم: بر اساس این طرح، قرارداد بیمه بدنه تحت عنوان کادر 
درمان با کد رایانه ۴931 با دریافت 1۰ درصد نقدی مابقی طی ۶ قسط 
با تخفیف گروهی ۶۰ درصد تا سقف تخفیف 7۵ درصد اجرائی می شود. 
در فاز دیگری از این طرح نیز قرارداد ثالث تحت عنوان کادر درمان با کد 
رایانه ۴932 با دریافت ۵۰ درصد نقدی مابقی طی ۵ قسط به کادر درمان 

ارائه می گردد.
جهت صدور بیمه نامه در قراردادهای ذکر شده صرفا برای خودرو سواری 
شخصی با دریافت کارت پرسنلی به نام شخص کادر درمانی یا همسر افراد 

مجاز خواهد بود.

  خبــــر
حضور بانک صنعت و معدن در 
مرحله دوم ششمین جشنواره 

نوآوری و استارتاپی
بانک  نماینده 
صنعت و معدن به 
هیأت  دبیر  عنوان 
مرحله  در  داوران 
ششمین  دوم 
جشنواره نوآوری و 
استارتاپی)فینتک 
هوشمند(  شهر   –

که روز پنجشنبه ۴ دیماه با حضور اولین گروه تیم 
های استارتاپی و هیأت داوران در سالن اجتماعات 

مرکز فابا برگزار مي شود، حضور خواهد یافت.
صنعت  بانک  رساني  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
جشنواره  فابانیوز، ششمین  از  نقل  به  معدن  و 
نوآوری و استارتاپی )فینتک – شهر هوشمند( 
امسال به صورتي متفاوت و متناسب با شرایط 
از  متمایز  اجرایی  روند  با  و  کرونا  گیری  همه 
این  اول  مرحله  شد.  خواهد  برگزار  گذشته 
جشنواره با ثبت نام بیش از ۵۰ تیم استارتاپی 
برای  تیمهای مجاز  برگزار شد و هیئت داوران 
را معرفی کردند که در  شرکت در مرحله دوم 
مرحله دوم تیمهای انتخاب شده در دو گروه در 
روزهای پنجشنبه ۴ و 11 دیماه با حضور هیئت 
و  بهداشتی  دستورالعملهای  رعایت  با  و  داوران 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی به دلیل پاندمی 
به صورت  این مرحله  برگزار خواهد شد؛  کرونا 
برای  آماده شده  بسترهای مجازی  توسط  زنده 
این رویداد از جمله صفحه اینستاگرام مرکز فابا، 
سایت فابانیوز، کانال آپارت مرکز فابا و ... پخش 
خواهد شد و عالقه مندان میتوانند از طرق مزبور 

این رویداد را دنبال کنند
مرحله دوم ششمین جشنواره نوآوری و استارتاپی 
در گروه اول، با حضور 12 تیم و هیئت داوران این 
دوره از ساعت 1۴:3۰ تا 18 برگزار خواهد شد و 
منصور یوسفی نیا، معاون برنامه ریزی و فناوری 
بانک صنعت و معدن به عنوان دبیر هیأت داوران 

در این جشنواره حضور خواهد یافت.
ضامن،  اپ،  داپ  پایال،  استارتاپی  تیمهای   
تضمین اپ، مرکوری بیمه بدنه هوشمند خودرو، 
جمع سپاری راتا، فنابا، پولوتوس، باگدشت، دلیل 
ایران، کارت اعتباری نسل جدید و توربینو، 12 
تیمی هستند که در گروه اول به رقابت میپردازند. 
هر ۴ تیم در طول یک ساعت به رقابت میپردازند 
و هر تیم برای معرفی محصول خود و پاسخ به 
پرسشهای احتمالی داوران در نهایت 1۵ دقیقه 
در  گروه  دو  رقابتهای  پایان  در  دارند.  فرصت 
داوران  هیئت  توسط  برتر  تیم   ۶ دوم،  مرحله 
انتخاب خواهند شد و ضمن حضور در 2۰2۰ 
را  خود  جوایز  رویداد  این  اختتامیه  در   ITE

دریافت خواهند کرد.
از  مرحله  این  به  یافته  راه  های  تیم  همچنین 
جشنواره مي توانند برای حضور در نمایشگاه بین 
جمهوری  پاویون  در  استانبول  تراکنش  المللی 
می  برگزار  خرداد 1۴۰۰  در  که  ایران  اسالمی 
شود تا سقف 7۰ درصد از حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری برخوردار شوند و در 
ششمین نمایشگاه تراکنش ایران برای حضور در 

این رویداد بین المللی ثبت نام کنند.
برتر  تیمهای  جوایز  اهــدای  و  پایانی  مرحله 
جشنواره نوآوری و استارتاپی همزمان با ششمین 

نمایشگاه تراکنش ایران برگزار خواهد شد.

  خبــــر

دکتر غالمرضا خلیل ارجمندی، رییس هیئت مدیره بانک 
و  اطالعات  فناوری  معاونت  همکاران  با  نشست  در  دی 
راهبردی  سند  تدوین  ضرورت  بر  الکترونیک  بانکداری 
بانکداری  پیاده سازی  و  دی  بانک  در  اطالعات  فناوری 

دیجیتال تاکید کرد.
بانک دی،  خبرنگار.حامدنجفی-به گزارش روابط عمومی 
و  ها  تالش  از  قدردانی  ضمن  دیدار  این  در  ارجمندی 
توسعه  در  اطالعات  فناوری  معاونت  همکاران  اقدامات 
بانکداری الکترونیک و پشتیبانی شبانه روزی خدمات گفت: 
بی شک امروزه مهمترین رکن پیشگام بودن در نظام بانکی، 
برتری در حوزه فناوری اطالعات و توسعه فناوری های نوین 

است.
وی افزود: تغییر گفتمان حاکم بر مقوله بانکداری در دنیا 
و لزوم عبور از بانکداری سنتی به دیجیتال، هزینه کردن 
در حوزه فناوری اطالعات را به یک سرمایه گذاری ارزشمند 
تبدیل کرده است که آثار آن در بلند مدت، موجب ایجاد 

مزیت رقابتی برتر بانک در میدان عمل خواهد شد.
ارجمندی با اشاره به لزوم پیاده سازی راهبری و حاکمیت 
از  یکی  کرد:  تصریح  دی  بانک  در  اطالعات  فناوری 
مهمترین دغدغه های هیئت مدیره در حال حاضر، تعریف و 
پیاده سازی »حاکمیت و راهبری فناوری اطالعات« و تدوین 
مدلی برای بانکداری دیجیتال در بانک است که مقدمات 
ابتدایی آن با تشکیل شورای عالی فناوری اطالعات در بانک 

انجام شده است.
بخشی  اطالعات  فناوری  حاکمیت  و  راهبری  افزود:  وی 
ارائه  بر  عالوه  که  است  بانک  کالن  رهبری  از  یکپارچه 
فناوری  از  استفاده  برای  الزم  سیاست های  و  راهبرد ها 
فرآیندهایی  و  ساختار  دربرگیرنده  سازمان،  در  اطالعات 
که  می دهد  مدیره  هیئت  به  را  اطمینان  این  که  است 

بانک  اهداف  کردن  برآورده  جهت  در  اطالعات  فناوری 
حرکت می کند.

رییس هیئت مدیره بانک دی عبور از بانکداری الکترونیک 
به بانکداری دیجیتال را یکی دیگر از ضرورت های تغییر 
امور  تاکید کرد:  و  دانست  بانک  این  در  استراتژیک  نگاه 
حوزه فناوری اطالعات نباید محدود به امور روزمره و سنتی 
بانکی باشد بلکه باید بر اساس یک سند راهبردی تعریف 
پروژه های کالن در دستور کار قرار گیرد و در چارچوب 
یک بودجه مشخص و مجزا از بودجه سالیانه بانک پیگیری 

و اجرا شود.
شفافیت  لزوم  به  اشاره  با  سخنانش  پایان  در  ارجمندی 
در ارائه گزارش به نهادهای باالدستی و ذینفعان بر لزوم 
آماده سازی زیرساخت های الزم برای »گزارشگیری شفاف 

مالی« و افزایش »امنیت شبکه« تاکید کرد.
در ادامه این دیدار محمدعلی بخشی زاده، عضو هیئت عامل 
و معاون فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک ضمن ابراز 
خرسندی از حضور رییس هیئت مدیره در جمع همکاران 
معاونت فناوری اطالعات گفت: به همت همکاران و نگاه 
ویژه هیئت مدیره به حوزه فناوری اطالعات، تنوع خدمات 
مبتنی بر بانکداری الکترونیک گسترش چشمگیری پیدا 

کرده است به گونه ای که در سال جاری با تجهیز تمامی 
شعب سراسر کشور به دستگاه های خودگردان، بانک دی به 
تنها بانک خودگردان در نظام بانکی ایران و حایز رتبه اول 
در شبکه بانکی بر اساس نسبت تعداد خودپرداز به تعداد 

شعبه تبدیل شد.
اندازی  راه  با  بانک دی  بانکداری دیجیتال در  افزود:  وی 
امضای  تعریف  و  حضوری  غیر  حساب  افتتاح  خدمت 
دیجیتال برای مشتریان در بستر همراه بانک و اینترنت 
بانک جدید آغاز شده است و در آینده نزدیک با راه اندازی 
خدمت ویدئوی هوشمند در همراه بانک، امکان احراز هویت 
تنوع  به  نیز  طریق  این  از  غیرحضوری  افتتاح حساب  و 
خدمات بانک افزوده خواهد شد. معاون فناوری اطالعات و 
بانکداری الکترونیک با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه 
امنیت شبکه گفت: امنیت سایبری در بانک دی نسبت 
به سال های گذشته بیشتر شده و تالش ما بر این است 
که با بهره گیری از شیوه های روزآمد، به مطلوب ترین 
حد امنیت دست یابیم که در این راستا ارتباط گسترده، 
مستمر و هدفمندی با مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست 
جمهوری و مرکز کاشف بانک مرکزی و تدوین سند بلوغ 
امنیت اطالعات بانک دی برای حصول تمامی ابعاد امنیت 

فناوری اطالعات در بانک انجام شده است.
در پایان این نشست، رییس هیئت مدیره بانک دی از ادارات 
معاونت فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک بازدید کرد 
که در جریان این بازدیدها سعید یوسفی اصل، رییس اداره 
توسعه نرم افزار و اطالعات پایه، کامران عبداللهی، رییس 
اداره خدمات نوین بانکی، محمدعلی رفیع زاده، رییس اداره 
مرکز داده و زیرساخت و سیدعلیرضا میرمرادی، رییس 
اداره شبکه و امنیت اطالعات به تشریح اقدامات انجام شده 

و برنامه های پیش روی این حوزه ها پرداختند.

اعضای  و  مدیرعامل  حضور  با  مراسمی  طی 
هیئت مدیره و هیئت عامل بانک ایران زمین 
پلتفرم بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین، به 

صورت آزمایشی آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی، عبدالمجید پورسعید 
مدیرعامل بانک ایران زمین در مراسم آغاز به 
کار آزمایشی پلتفرم "فراز" با اشاره به تالشهایی 
اندازی  راه  راستای  در  سالهای گذشته  در  که 
شده  انجام  بانک  این  در  دیجیتال  بانکداری 
بانکداری سنتی و  از  است، اظهار داشت: گذر 
الکترونیک برای نظام بانکی یک ضرورت است. 
در ماههای اخیر و با شیوع بیماری کرونا مشاهده 
کردیم که اگر بانکداری دیجیتال بصورت کامل 
راه اندازی شده بود، ما شاهد بسیاری از مشکالت 

و خطرات ناشی از حضور مردم در شعب نبودیم. 
در واقع ما با راه اندازی این پلتفرم به دنبال ابزار 
هم  تا  بودیم  بانک  یک  از  فراتر  زیرساختی  و 
مشتریان خرد و هم کسب و کارها نوین بتوانند 

فعالیتهای خود را در بستر آن انجام دهند.
وی افزود: واقعیت این است که در بخش قانون 
گذاری باید نگاه ویژه ای به نیازهای بانکداری 
قوانین  وضع  به  بخشیدن  سرعت  و  دیجیتال 
مرتبط انجام شود. بحث احراز هویت دیجیتال 
باید جزو اولویت های قانون گذاری قرار بگیرد، تا 
حضور در شعب کاهش یافته و اجرای بانکداری 
سرعت  با  خرد  مشتریان  بخش  در  دیجیتال 

بیشتری پیاده سازی شود.
ابراز خرسندی از اجرای آزمایشی  با  پورسعید 

بانکداری دیجیتال برای اولین بار در بانک ایران 
زمین گفت: امروز تالشهای چهار ساله همکاران 
به ثمر رسیده و بزودی پلتفرم فراز پس از طی 
خواهد  قرار  مشتریان  اختیار  در  اولیه  مراحل 

گرفت.
در ادامه فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات 
بانک ایران زمین، با اشاره به نگاه ویژه بانکداری 
دیجیتال به کسب و کارها و استارتاپ ها گفت: 
شیوه زندگی تغییر کرده است و این تغییر به 
سرعت  اخیر  ماههای  در  کرونا  بیماری  دلیل 
تغییرات  نیازمند  این  و  است  گرفته  بیشتری 
ها  بخش  تمامی  در  خدمات  ارائه  در  اساسی 

است.
در  زمین  ایران  بانک  اطالعات  فناوری  معاون 

ادامه صحبتهای خود با بیان این نکته که در 
پلتفرم فراز به ارائه خدمات به کسب و کارهای 
امروز  گفت:  است،  شده  ای  ویژه  نگاه  جدید 
حتی سوپر مارکت های کوچک هم به دنبال 
ارائه خدمات به شکلی نوین و جدید هستند، 
خیلی از آنها با اپلیکیشن های مختلف به هم 
وصل هستند و خدمات متفاوتی از گذشته را به 

مشتریان خود ارائه می کنند.
از  ها  بانک  افزود: در سالهای گذشته  اینالوئی 
کسب و کارها به لحاظ ارائه خدمات دیجیتالی 
متفاوت عقب افتاده بودند، که با اجرای بانکداری 
دیجیتال بسیاری از این محدودیت های گذشته 

برداشته خواهد شد.
مراسم  این  پایان  از  این گزارش پس  براساس 

پلتفرم آزمایشی دیجیتال بانک ایران زمین که 
به نام فراز نام گذاری شده و فراتر از یک بانک 
به مشتریان ارائه خدمت خواهد کرد در اختیار 
کارکنان این بانک و تعدادی از مشتریان منتخب 

جهت ثبت بازخورد آنها قرار گرفت.
در خصوص ارائه عمومی این نرم افزار در روزهای 

آتی اطالع رسانی خواهد شد.

مهلت شرکت در جشنواره اپلیکیشن هپ که از دوم 
آذرماه آغاز شده بود تا 2۰ دی ماه تمدید شد.

مهلت  ایران،  ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت در جشنواره اپلیکیشن هپ که ویژه نوجوانان 
)تا 18 سال(، از دوم آذرماه با شعار با هپ رویاهاتو 
تا  گسترده،  استقبال  دلیل  به  بود،  آغاز شده  بساز 

بیستم دی ماه تمدید شد.
جوایز ارزنده این جشنواره شامل کمک هزینه خرید 
چهار عدد کنسول بازی PS۴ هر کدام به ارزش 1۰۰ 
ریال، کمک هزینه خرید 1۰ عدد گوشی  میلیون 
و  ریال  میلیون  ارزش ۶۰  به  یک  هر  همراه  تلفن 
کمک هزینه خرید ۵۰ عدد ساعت هوشمند هر یک 

به ارزش 1۰ میلیون ریال، به قید قرعه به نوجوانانی 
برگزاری  مدت  طول  در  که  گرفت  خواهد  تعلق 
جشنواره، اپلیکیشن هپ را از طریق سایت بانک ملی 
ایران، استورهای بازار، مایکت و چارخونه و یا ارسال 
عدد 2 به شماره 1۰۰۰۰۵۵۶۶ دریافت و نصب کنند.

اپلیکیشن هپ جدیدترین محصول کانون جوانه های 
بانک ملی ایران و یک اپلیکیشن آموزشی-سرگرمی 

است که با توجه به نیاز نوجوانان به فراگیری دانش 
اقتصادی و با هدف پرورش هوش مالی آنها، در اختیار 
کاربران قرار گرفته است و در بخش های مختلفی 
مانند مدرسه اقتصاد، مدرسه هوش مصنوعی، مدرسه 
و  و کار، مدرسه شهروندی، مدرسه مشاوره  کسب 
هدایت تحصیلی، همیار پلیس، کتابخانه دیجیتال، 
بازی و انیمیشن و ... مطالب مفید و متنوعی را ارایه 

مي کند.
الزم به ذکر است، پس از پایان این جشنواره، کانون 
جوانه های بانک ملی ایران جشنواره های دیگری را 
برای کاربران فعال اپلیکیشن هپ در دستور کار خود 

دارد.

بین الملل  امور  و  اتکایی  مدیربیمه های 
که  کرد  اظهار  تجارت نو،  بیمه  شرکت 
به دنبال دریافت مجوز  شرکت متبوع وی 
قبولی اتکایی است و تقاضای مذکور هم به 

بیمه مرکزی ارسال شده است.پ
افزود:  خبر  این  اعالم  با  سلطانی  “علی 
پذیرش  بــرای  بیمه ای  شرکت های 
نیاز  باالیی  سرمایه  به  بزرگ  ریسک های 
دارند و اگر بخواهند فقط با سرمایه و ذخایر 
خود ریسک ها را بپذیرند بخش زیادی از 
قابلیت  بیمه  صنعت  حاضر  حال  پرتفوی 
صدور نخواهد داشت،بنابراین بیمه اتکایی 
ریسک های  پوشش  توان  آنکه  دلیل  به 
می دهد  بیمه ای  به شرکت های  را  بزرگتر 

اهمیت فراوانی دارد.
باال  برای  اهرمی  را  اتکایی  بیمه  سلطانی، 
بردن ظرفیت صدور بیمه نامه شرکت های 
بیمه ای دانست و افزود: شرکت های بیمه ای 

ابعاد  در  را  بسیاری  کوچک  ریسک های 
زیادمانند یک شهر بیمه می کنند و اگر یک 
حادثه فاجعه آمیز مانند سیل یا زلزله در آن 
منطقه رخ دهد باتوجه به میزان خسارت 
در  زیادی  مالی  انحراف  پیوسته  وقوع  به 
بیمه ای  شرکت های  مالی  صورت های 
عملکرد  نهایت  در  که  می آید  به وجود 

شرکت بیمه را تحت تاثیر قرار می دهد.
الملل  بین  امور  و  اتکایی  بیمه های  مدیر 
شرکت بیمه تجارت نو، بیمه اتکایی را ابزاری 
برای جلوگیری از انحراف در عملکرد مالی 
بیمه  شرکت  یک  ترازنامه  از  محافظت  و 
اتکایی  قبولی  دریافت  وافزود:  کرد  عنوان 
برای شرکت های بیمه ای اهمیت بسیاری 
دارد و براساس آیین نامه ۴۰ شورای عالی 
بیمه شرکت های بیمه ای هنگام تاسیس 
ملزم هستند تا برنامه اتکایی خود را کامل 

اعالم کنند.
یک  که  مساله  این  سلطانی،  اعتقاد  به 
از ورود به فعالیت  باید قبل  شرکت بیمه 
اتکایی  برنامه  نامه  بیمه  صدور  و  بیمه ای 
خود را مشخص کند، ضرورت وجود اتکایی 
در صنعت بیمه را نشان می دهد و شرکت 
بیمه تجارت نو هم برنامه اتکایی خود را از 

قبل مشخص کرده است.
آیا  که  پرسش”  این  به  پاسخ  در  وی، 
درراستای  تجارت نو  بیمه  سرمایه  افزایش 

دریافت مجوز قبولی اتکایی است؟” گفت: 
تجارت نو به دنبال کسب قبولی اتکایی است 
اما افزایش سرمایه در شرکت های بیمه ای 
چندین کاربرد دارد که یکی از این موارد 

قبولی اتکایی است.
بین الملل  امور  و  اتکایی  بیمه های  مدیر 
افزایش  تجارت نو،گفت:  بیمه  شرکت 
سرمایه، شرکت های بیمه را توانمند کرده 
و در پذیرش ریسک ظرفیت قبولی اتکایی 
را باال می برد، به همان نسبت هم سهم حق 
بیمه را در ریسک های صادر شده افزایش 
و  کنسرسیوم ها  در  افزودکه  و  دهد  می 
مشارکت با شرکت های بیمه ای دیگر هم 
پوشش  را  بیشتری  ریسک های  می توان 
درآینده  بهتر  مالی  نتایج  به  منجر  دادکه 

می شود.
سلطانی،تصریح کرد: اتکایی درتصورکلی به 
معنای یک مکانیزم توزیع ریسک به صورت 
بین المللی و منطقه ای است یعنی اینکه 
ریسک خود را به یک شرکت بیمه دیگر 
دارد،بدهند،  خوبی  نگهداری  ظرفیت  که 
کشورحبس  درداخــل  ریسک  اگــر  امــا 
باال  هم  را  بیمه  صنعت  کل  شودریسک 
می برد بنابراین بسیار مهم است که ریسک 
یک کشوردرسطح ملی به کشورهای دیگر 
هم منتقل شود تا در صورت بروز حوادث 

فاجعه آمیز بتوان آن را کنترل کرد.

وی،درخصوص تاثیرات تحریم ها بربیمه های 
اتکایی کشور نیزاظهارکرد: دردوره اول پس 
از تحریم  و پیش ازاجرایی شدن برجام نهاد 
ناظر به 1۴ شرکت بیمه ای قبولی اتکایی 
داد که در نتیجه این امکان فراهم شد تا 
یکدیگر  ریسک های  بیمه ای  شرکت های 
را به غیر از کنسرسیوم به صورت اتکایی 
خوبی  تجربه  اتفاق  این  البته  که  بپذیرند 
بود چرا که صنعت بیمه توانست ریسک ها 
مساله  آن  از  پس  البته  کند؛  مدیریت  را 
بیمه  اتکایی  صندوق  و  مشترک  ظرفیت 
ویژه تحریم هم  اتکایی  مرکزی و حساب 

به وجود آمد.
الملل  بین  امور  و  اتکایی  مدیربیمه های 
شرکت بیمه تجارت نو ادامه داد: نهاد ناظر به 
این نتیجه رسیده که مجوز قبولی اتکایی 
را به شرکت های بیمه ای که قوی تر بوده و 
از توانگری مالی و سرمایه باالتری برخوردار 
نامه  آیین  به همین دلیل  هستند، بدهد. 
۴۰/۵ را اصالح کرد و محدودیت سرمایه 
را به 2۵۰ میلیارد تومان و توانگری مالی را 

هم به 12۰ درصد رساند.
سلطانی تصریح کرد: در این بین شرکت های 
بیمه ای که عملیات بیمه گری اتکایی برای 
آنها سودمند بود و تمایل داشتند به این 
افزایش  را  سرمایه خود  شوند  وارد  بخش 

دادند.

رئیس هیئت مدیره بانک دی در دیدار با همکاران معاونت فناوری اطالعات:

پیاده سازی حاکمیت فناوری اطالعات در اولویت برنامه ها است

فراز ایران زمین کلید خورد؛

آغاز به کار آزمایشی پلتفرم بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین

تمدید جشنواره هپ بانك ملي ایران تا ۲۰ دی

مجوز قبولی اتکایی تجارت نو به ایستگاه بیمه مرکزی رسید

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو 
قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق 
قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک 

موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
پرونده  به  مربوط   1399۶۰33۰۰۰2۰1219۶ شماره  رأی  1ـ 
پور    اصغری  فاطمه  خانم  کالسه 139911۴۴3۰۰۰2۰۰۰۶3۴ 
فرزند قربانعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن 
از  فرعی  بمساحت 1۰2مترمربع پالک شماره  بنا شده  احداث 
23۰۴ اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند 
رسمی شماره 3۴23۶ مورخ 88/8/2۴ دفترخانه ۴1 قم صفحه 

3۰1 دفتر ۵۴9.) م الف 8378( 
پرونده  به  مربوط  شماره 1399۶۰33۰۰۰2۰12۰93  رأی  2ـ 
علیرضابیگلری    آقای   139811۴۴3۰۰۰2۰۰۰۵38 کالسه 
فرزند عباسعلی  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده بمساحت ۴8 متر مربع پالک باقیمانده 218۴ 

اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند رسمی 
شماره 8۵13۶ مورخ 9۵/۴/8 دفترخانه ۴1 قم .) م الف 8379( 

پرونده  به  مربوط  شماره 1399۶۰33۰۰۰2۰132۰۰  رأی  3ـ 
کالسه 139811۴۴3۰۰۰2۰۰2۵1۴ خانم معصومه زند  فرزند 
ناصر در قسمتی از ششدانگ  قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده بمساحت 87 متر مربع پالک شماره 2333 و 233۴ اصلی 
که طبق بخشنامه سازمان ثبت به پالک 233۴ اصلی تبدیل شده 
است واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از محمد بیگدلی صفحه ۵۵ دفتر 22۵.)م الف 838۰( 
پرونده  به  مربوط  شماره 1399۶۰33۰۰۰2۰1۴۰9۰  رأی  ۴ـ 
کالسه 139911۴۴3۰۰۰2۰۰۰۵13 خانم طاهره فرجی جاسبی 
فرزند رضا در قسمتی از/ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شده بمساحت ۶8 متر مربع پالک شماره فرعی 2۴۵۵ اصلی 
واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه 

از وراث سیداحمد علوی صفحه ۵۵۶ دفتر 22.) م الف 8381( 

مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از 
نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد 
با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته 
باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ 
و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه 
مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا 
به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر 
اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

)گویه و شاخه سبز ( 
تاریخ انتشارنوبت اول:  1399/9/18
تاریخ انتشارنوبت دوم:  1399/1۰/3

عباس پور حسنی حجت آبادی 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی 
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امام رضا علیه السالم :
أفَضُل الَعقِل َمعِرَفُة اإلنساِن نَفَسُه؛

برترین خرد، خود شناسی انسان است.
بحار األنوار: ج78، ص3۵2، ح9

)خیام نیشابوري(

وز تار امید عمر ما پودی کو از آمدن و رفتن ما سودی کو    
می سوزد و خاک می شود دودی کو چندین سروپای نازنینان جهان    

روزنامه  چهار شنبه / 3  دي  1399 / 7 جمالی االولی December  2020  /  1442 23 / 8 صفحه  /  سال شانزدهم  /  شماره 3872

واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه در 
پاسخ به ادعای پومپئو:

ایران هرگونه حمله به اماکن 
دیپلماتیک را مردود می داند 

سعید خطیب زاده روز دوشنبه در حساب کاربری 
مایک  ایرانی  ضد  اتهامات  نوشت:  توییتر  در  خود 
پومپئو را که آشکارا با هدف تنش آفرینی طرح شده 
است، قویا رد می کنیم. خطیب زاده اظهار داشت: 
ایران هرگونه حمله به اماکن دیپلماتیک را مردود 
می داند. وی تاکید کرد: حضور نظامی ایاالت متحده 
از  میزانی  هیچ  و  است  منطقه  در  بی ثباتی  منبع 
تحریف نمی تواند آمریکا را از شرارت هایش مبرا کند.

اتهامات  به  پاسخ  در  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
تکراری مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفت: 
حضور نظامی ایاالت متحده منبع بی ثباتی در منطقه 
ماست و هیچ میزانی از تحریف نمی تواند آمریکا را 
کل  اداره  گزارش  کند.به  مبرا  شرارت هایش  از 
اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، 
سعید خطیب زاده روز دوشنبه در حساب کاربری 
مایک  ایرانی  ضد  اتهامات  نوشت:  توییتر  در  خود 
پمپئو را که آشکارا با هدف تنش آفرینی طرح شده 
داشت:  اظهار  زاده  می کنیم.خطیب  رد  قویا  است، 
ایران هرگونه حمله به اماکن دیپلماتیک را مردود 
می داند.وی تاکید کرد: حضور نظامی ایاالت متحده 
از  میزانی  هیچ  و  است  منطقه  در  بی ثباتی  منبع 
تحریف نمی تواند آمریکا را از شرارت هایش مبرا کند.

روایت صالحی از سنگ اندازی 
احمدی نژاد در مذاکرات برجامی

علی اکبر صالحی در گفتگو با انتخاب گفت: رهبری 
دستور فرموده بودند مذاکرات با آمریکا در مسقط و 
مذاکرات ۱+5 باید هماهنگ جلو رود؛ گفته بودند 
رئیس جمهور وقت، متولی هر دو مسیر باشد، اما 
نظر  وقتی  کردند.  استنکاف  نژاد  احمدی  آقای 
گفتند  گفتم،  احمدی نژاد  دکتر  به  را  آقا  حضرت 
آمادگی چنین کاری را ندارم و شما هم وارد این 
راه نشوید.آقای ظریف گفت »یک سال فرصت سوزی 
بودم  مجبور  احمدی نژاد،  دکتر  مخالفت  با  شد«، 
موافقت دکتر جلیلی را جلب کنم.آمریکا در زمان 
انتخابات اوباما و رامنی، آماده بود هرچه سریعتر با 
ما مساله هسته ای را حل وفصل کند، اما فرصت 

سوزی شد.

نشنال اینترست: ترامپ در 
برابر ایران باخت

به  یادداشتی  در  نشنال اینترست  نشریه 
نقد  به  سیا،  اسبق  کارشناس  پل پیالر،  قلم 
به  پرداخت.  ایران  دربــاره  ترامپ  سیاست 
فاقد  حداکثری«  »فشار  سیاست  او  نظر 
اشاعه  از  جلوگیری  درباره چگونگی  منطقی 
تسلیحات هسته ای بود، ترامپ صرفاً خواست 
تا توافقی که اوباما امضا کرده بود، نقض کند. 
نویسنده معتقد است این سیاست ها نه  تنها 
به فعالیت های نگران کننده ایران پایان نداده 
بلکه اوالً ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را به 
بیش از دوازده برابر حد مجاز در برجام رسانده، 
صنعت  در  را  پیشرفته تر  سانتریفیوژهای 
هسته ای ایران به کار انداخته و متحدان ایران 
را به حمله به تأسیسات نفتی متحدان آمریکا 
تحریک کرده است. پس چرا دولت ترامپ به 

این سیاست ادامه داده است.

آغاز ثبت نام تست انسانی 
واکسن ایرانی کرونا 

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: ثبت  نام داوطلبان 
تست انسانی واکسن ایرانی کرونا از امروز آغاز می شود.

عالقه مندانی که شرایط سنی و جسمی الزم را دارند 
می توانند با مراجعه به سامانه ۴۰3۰ در این پروژه ملی 

ثبت نام کنند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: ثبت  نام داوطلبان 

تست انسانی واکسن ایرانی کرونا از امروز آغاز می شود.
ستاد  رئیس  مخبر  محمد  سبز«،  »شاخه  گزارش  به 
به کسب مجوز  باتوجه  اظهار کرد:  امام  فرمان  اجرایی 
وزارت بهداشت و طی مراحل موفق تست، از امروز ثبت  
نام افرادی که تمایل به مشارکت در مرحله تست نهایی 

واکسن ایرانی کرونا دارند آغاز می شود.
به نوشته باشگاه خبرنگاران، مخبر گفت: عالقه مندانی که 
شرایط سنی و جسمی الزم را دارند می توانند با مراجعه 

به سامانه ۴۰3۰ در این پروژه ملی ثبت نام کنند.
فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس  »انتخاب«،  گــزارش  به 
امام پیشتر با بیان اینکه این واکسن ابتدا بر روی 5۶ 
نفر تزریق خواهد شد و بر روی جنسیت ها و یون های 
این  دوم  فاز  در  بود:  گفته  می شود،  آزمایش  مختلفی 
واکسن به 5۰۰ نفر تزریق خواهد شد و برای فاز سوم 
هیچ محدودیتی اعمال نمی شود و ما می توانیم به تولید 

انبوه برسیم.
او گفته بود: افراد زیادی در حال حاضر داوطلب هستند 
تا این واکسن را تزریق کنند، همچنین این افراد باید 
معیار های الزم از نظر who را داشته باشند تا بتوانند این 

واکسن را دریافت کنند.
مخبر افزوده بود: 3 تا ۴ ماه بعد از تست انسانی، ما به 
نقطه ای خواهیم رسید که کشور از واردات این واکسن 

بی نیاز می شود.

حاجی میرزایی در صحن مجلس:

حقوق هیچ معلمی با تأخیر 
پرداخت نمی شود/وضعیت 

فرهنگیان بهتر می شود
هیچ  حقوق  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
پرداخت  تأخیر  با  کشور  سراسر  در  معلمی 
در  بینی شده  پیش  اعتبارات  با  و  نمی شود 
بهتری  وضعیت  آینده  سال  آنان  بودجه، 

خواهند داشت.
محمدحسن  سوال  سبز،  شاخه  گزارش  به 
آصفری نماینده مردم اراک از وزیر آموزش و 
پرورش درباره علت تأخیر در پرداخت حقوق 
و  پیمانی  رسمی،  التدریس،  حق  معلمان 
همچنین فرهنگیان بازنشسته در جلسه علنی 

امروز مجلس شورای اسالمی مطرح شد.
محسن حاجی میرزایی در این باره، گفت: در 
وهله اول الزم است از همه فرهنگیان که در 
شرایط کرونا مسئولیت تعلیم و تربیت دانش 
دارند تشکر کنم، چرا که  برعهده  را  آموزان 
آنان در این شرایط سخت تالش زیادی انجام 

داده اند.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: ما دو نوع 
نوع  یک  که  داریم  کشور  سراسر  در  معلم 
دریافت  حقوق  ما  از  که  هستند  معلمانی 
می کنند و نوع دیگر معلمانی هستند که عالوه 
بر حقوق خود، بابت کار اضافه ای که انجام 

می دهند، اضافه کار دریافت می کنند.
در  معلمی  هیچ  حقوق  کــرد:  تأکید  وی 
و  نمی شود  پرداخت  تأخیر  با  کشور  سراسر 
همه معلمان آموزش و پرورش حقوقشان را 
سرموعد دریافت می کنند و آن میزانی که با 
تأخیر مواجه می شود، اضافه کار معلمان است.

ُعرف  نظر  از  اظهارداشت:  میرزایی  حاجی 
حقوق  کار  اضافه  بودجه،  و  برنامه  سازمان 
تلقی نمی شود. البته ما هم معتقدیم که در 
شرایط سخت اقتصادی این افراد به حقوقشان 
نیاز دارند و ما هم دریغ نمی کنیم تا هر چه 

سریع تر طلب آنان را پرداخت کنیم.

  خبــر  خبــر

ربیعی درباره اظهارات اخیر علی مطهری درباره 
خرید واکسن کرونا و ارتباط آن با FATF نیز 
در  من  همکاران  قباًل  واکسن  مورد  در  گفت: 
دادند،  ارائه  مفصلی  توضیحات  بهداشت  وزارت 
در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد 
مشکل  با  پول  انتقال  مرحله  چندین   FATF
مواجه شد و با موانعی رو به رو بودیم. به طور کلی 
نپیوستن به FATF آثار خود را نشان خواهد داد 
قبال نیز دولت دیدگاه خود را در این زمینه اعالم 

کرده بود.
سخنگوی دولت با تایید ضمنی برخی اظهارات 
در باره تاثیر نپیوستن به FATF بر خرید واکسن 
گفت:   ،FATF به  پیوستن  ضرورت  و  کرونا 
امیدواریم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
به مصلحت  آنچه که  و  بحث کنیم  زمینه  این 

کشور است را بتوانیم تأمین کنیم.
به گزارش »شاخه سبز«، علی ربیعی سخنگوی 
در  که  خود  هفتگی  خبری  نشست  در  دولت 
راستای رعایت پروتکل های بهداشتی، به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه در جلسه 
گذشته هیات دولت به یک نگرانی دیرین جامعه 
هنری پاسخ داده شد و اصحاب فرهنگ - هنر و 
رسانه صاحب صندوق بیمه بیکاری شدند، گفت 
: برابر با این مصوبه، شاغلین فرهنگی، هنری و 
رسانه ای که درآمد اصلی خود را از این فعالیت 
ها دریافت می کنند. در صورتی که یکسال حق 
بیمه خود را پرداخت کرده باشند، از بیمه بیکاری 
در شرایط از دست دادن شغل و فعالیت برخوردار 

خواهند بود.
هنرمندان بیمه بیکاری دریافت می کنند

مقرری  مالی  منابع  افزود:  وی  ایسنا،  نوشته  به 
خواهد  دیده  دولت  سنواتی  بودجه  در  بیکاری 
نمایندگی  با  شورایی  مصوبه،  این  طبق  شد. 
دستگاههای اجرایی ذیربط و نمایندگان صنوف 
فرهنگی – هنری و رسانه ای با مسئولیت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل خواهد شد که 
بررسی و تصویب سیاست ها، ضوابط و شرایط 

شرایط  واجدین  تایید  و  بررسی  نیز  و  عمومی 
دریافت مقرری بیکاری را برعهده خواهد داشت.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: پیش از این نیز 
یکی از خواسته های اصحاب فرهنگ و هنر برای 
داشتن تشکل صنفی فراگیر بود که این امر امکان 
پذیر شد. به موجب این تصویب نامه هر یک از 
حوزه های فرهنگی، هنری و رسانه ای می توانند 
یک کانون سراسری تشکیل دهند و در نهایت از 
به هم پیوستن آنها کانون فراگیر فرهنگ و هنر، 

تشکیل خواهد شد.
نپیوستن به FATF آثار خود را نشان خواهد داد

ربیعی درباره اظهارات اخیر علی مطهری درباره 
خرید واکسن کرونا و ارتباط آن با FATF نیز 
در  من  همکاران  قباًل  واکسن  مورد  در  گفت: 
دادند،  ارائه  مفصلی  توضیحات  بهداشت  وزارت 
در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد 
مشکل  با  پول  انتقال  مرحله  چندین   FATF
مواجه شد و با موانعی رو به رو بودیم. به طور کلی 
نپیوستن به FATF آثار خود را نشان خواهد داد 
قبال نیز دولت دیدگاه خود را در این زمینه اعالم 

کرده بود.
تشخیص  مجمع  در  امیدواریم  کرد:  اضافه  وی 

مصلحت نظام در این زمینه بحث کنیم و آنچه 
که به مصلحت کشور است را بتوانیم تأمین کنیم.

بودجه۱۴۰۰  الیحه  در  شده  بینی  پیش  ارقام 
براساس واقعیت هاست

ربیعی همچنین در خصوص ارقام در نظر گرفته 
کرد:  تصریح  نیز  بودجه ۱۴۰۰  الیحه  در  شده 
بودجه براساس واقعیت های اقتصادی و اجتماعی 
درستی  سخن  این  است.  شده  طراحی  جامعه 
نیست که اصالحات ساختاری مدنظر قرار نگرفته 
بودجه  کاهش  و  دولت  کردن  کوچک  است؛ 
جاری و بودجه مبتنی بر عملکرد و کم کردن 
فشار تحریم بر زندگی مردم و قرار دادن هشت 
میلیارد دالر برای حمایت از زندگی روزمره مردم 
و تصمیمات دیگری بر تداوم حمایت معیشتی 

از موضوعاتی بودند که رهبر به آن تاکید کردند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: ارقام پیش بینی شده 
در  رو  پیش  واقعیت  براساس  بودجه  الیحه  در 
نظر گرفته شده است، حق هرگونه اعمال نظر 
و اصالح برای مجلس محفوظ است و دولت به 
لحاظ بحث کارشناسی با مجلس همراهی خواهد 
کرد و از تمام توان کارشناسی خود دریغ نخواهد 
کرد. امیدواریم درنهایت هزینه های دولت افزایش 

پیدا نکند.
وی اظهار کرد: در همین راستا امروز بعد از ظهر 
به منظور هم اندیشی جلسه مشترکی بین رئیس 
مجلس و تعدادی از نمایندگان و برخی از اعضای 
دولت برگزار خواهد شد؛ این جلسه را میمون و 
بودجه  امیدواریم که کلیات  و  مبارک می دانیم 
مجلس  نمایندگان  به  خطاب  وی  نکند.  تغییر 
و  شفافیت  ایجاد  لحاظ  به  کرد:  نشان  خاطر 
آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، 
۱۰ جلد از مطالعات پیرامون قانون برنامه ششم 
توسعه صرفا جهت اطالع نه اثرگذاری در بودجه 
ارسال شده است که بند مورد استناد، در پیوست 
هایی است که شامل سوابق بوده است که این 
سوابق هم مربوط به مطالب از سال ۹5 به بعد 
بوده است. سخنگوی دولت با بیان اینکه "سند 
و  آموزش  برنامه های  در  2۰3۰ هیچ جایگاهی 
هیچ   2۰3۰ سند  اساسا  گفت:  ندارد"  پرورش 
جایگاهی در برنامه ها و اقدامات وزارت آموزش 
و پرورش ندارد و با وجود سند بنیادین آموزش و 
پرورش کلیه برنامه ها و اقدامات آموزش و پرورش 
بر مبنای سند بنیادین انجام می شود. همچنین 
وزارت آموزش و پرورش پیش از این سند 2۰3۰ 
اسالمی  ارزش ها  و  آرمان ها  اهداف،  با  مغایر  را 
مورد پذیرش سند تحول بنیادین می داند و خود 
را متعهد می داند که در هیچ سطحی از آموزش و 
پرورش برنامه و اقدامی براساس آن انجام نشود. 
وی افزود: تاکید می کنم اساسا دولت موضوعی 
به نام سند 2۰3۰ را به رسمیت نمی شناسد و 
اختصاص بودجه برای اجرایی کردن، پیگیری یا 
هر آنچه مربوط به 2۰3۰ باشد را تکذیب می کنم، 
تعجب می کنم یکی از اقایان مصاحبه کرده بود 
که ردیف 2۰3۰ را از بودجه حذف می کنیم و 
متاسفانه و اساسا نگاهی به بودجه نکرده است. 
این ردیف کجاست که می خواهید حذف کنید. 
چه خوب است قبل از هر گونه ایجاد ذهنیت در 
افکار عمومی یک سوال یا تماس با سازمان برنامه 

و بودجه صورت می گرفت.

توضیح ربیعی درباره پول خرید واکسن کرونا:

به خاطر FATF، انتقال پول چندین مرحله با مشکل مواجه شد

وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومان شد
اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی 
کمیسیون  اعضای  گفت:  مجلس 
تبصره  الف  بند  مجلس  اجتماعی 
دادند  قرار  بررسی  مورد  نیز  را   ۱۶
این  مصوبه  اساس  بر  نهایت  در  و 
ازدواج  وام  شد  قــرار  کمیسیون 
جوانان از 5۰ میلیون تومان به ۱۰۰ 
افزایش داده شود و  تومان  میلیون 
مهلت بازپرداخت آن نیز از 5 سال 
به ۱۰ سال تغییر داده شود که این 
کمیسیون  تصویب  به  باید  مصوبه 
تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ و صحن 

علنی مجلس هم برسد.
اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی 
وام  افزایش  تصویب  از  مجلس، 
در  تومان  میلیون   ۱۰۰ به  ازدواج 
 ۱۰ مدت  تعیین  و   ۱۴۰۰ بودجه 
سال برای بازپرداخت آن در نشست 

امروز این کمیسیون خبر داد.
علی بابایی کارنامی در گفت  و گویي، 
امروز  نشست  دستورکار  بیان  در 
کمیسیون  ماه(  دی  اول  )دوشنبه 
اسالمی،  شورای  مجلس  اجتماعی 
ردیف های  نشست  این  در  گفت: 
مربوط به تبصره ۱۴ بودجه که به 
مورد  می پردازد  یارانه ها  هدفمندی 

بررسی قرار گرفت و پیرامون منابع 
و مصارف سازمان هدفمندی یارانه ها 
و موضوعاتی که به این کمیسیون 
مرتبط است از جمله حوزه سالمت، 
حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه 
که تحت پوشش سازمان بهزیستی 
و کمیته امداد امام خمینی)ره( قرار 
مصارف  ورودی  جداسازی  و  دارند 
از  انرژی  حامل های  سند  منابع  و 
جمله آب، برق، گاز و ...و واریز درآمد 
به حساب شرکت ها  آنها  از  حاصل 

بحث و تبادل نظر شد.
میاندرود  و  ساری  مردم  نماینده 
ادامه  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
اجتماعی  بیمه های  از  داد: حمایت 
و  روستایی  اقشار  بیمه  همچون 
حمایت از کارگاه های زیر 5 نفر که 
سازمان تامین اجتماعی برای آن 22 

هزار میلیارد تومان درخواست کرد 
قرار  بررسی  مورد  نشست  این  در 

گرفت.
وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون 
تبصره  الف  بند  مجلس  اجتماعی 
دادند  قرار  بررسی  مورد  نیز  را   ۱۶
این  مصوبه  اساس  بر  نهایت  در  و 
ازدواج  وام  شد  قــرار  کمیسیون 
جوانان از 5۰ میلیون تومان به ۱۰۰ 
افزایش داده شود و  تومان  میلیون 
مهلت بازپرداخت آن نیز از 5 سال 
به ۱۰ سال تغییر داده شود که این 
کمیسیون  تصویب  به  باید  مصوبه 
تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ و صحن 

علنی مجلس هم برسد.
تسهیالت  اعــتــبــارات  ــش  ــزای اف
کارآفرینی  و  خوداشتغالی 
بودجه  در  حمایتی  دستگاه های 

۱۴۰۰
مجلس  در  ــردم  م نماینده  ایــن 
یازدهم، تاکید کرد: در این نشست 
تسهیالت خوداشتغالی و کارآفرینی 
و  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
سازمان بهزیستی هم مورد بررسی 
قرار گرفت و با پیشنهاد نمایندگان 
 ۴۸۰۰ از  هم  بخش  این  اعتبارات 
۸۰۰۰میلیارد  به  تومان  میلیارد 

تومان ارتقا پیدا کرد.
اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی 
مجلس شورای اسالمی، با اشاره به 
مهمانان حاضر در این نشست، یادآور 
از  نمایندگانی  این نشست  در  شد: 
برنامه  سازمان  محاسبات،  دیوان 
مرکز  و  مرکزی  بانک  بودجه،  و 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

حضور داشتند.

وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومان شد ادعای بی بی سی:

عبور زیردریایی اسرائیلی 
از کانال سوئز به سوی 

خلیج فارس
اسرائیلی  رسانه های  نوشت:  بی بی سی 
گزارش داده اند که یک زیردریایی متعلق 
کانال سوئز  از  روز پیش  اسرائیل چند  به 
منابع  گزارش  این  بر  است.بنا  کرده  عبور 
امنیتی کشورهای عربی گفته اند که دولت 
مصر با عبور این زیردریایی موافقت کرده 
است.این گزارش ساعاتی بعد از انتشار خبر 
ورود یک زیردریایی آمریکایی به آب های 
دریایی  شد.نیروی  منتشر  فارس  خلیح 
آمریکا روز دوشنبه 2۱ دسامبر اعالم کرد 
که زیردریایی هسته ای یواس اس جورجیا به 
همراه چند کشتی جنگی از تنگه هرمز عبور 
متحده  ایاالت  دریایی  است.نیروی  کرده 
به  آمریکا  تعهد  "نشانگر  اقدام  این  گفت 
شرکای منطقه ای و امنیت دریایی با طیف 
دفاع  برای  آمادگی  و  توانایی ها  از  کاملی 
در برابر هرگونه تهدید در هر زمانی است.

ریاست  پایانی  هفته های  در  تحوالت  این 
جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا و هم زمان 
با گمانه زنی ها درباره احتمال افزایش تنش 
نظامی با ایران رخ می دهد.دولت اسرائیل به 
کانال  از  زیردریایی  عبور  درباره  گزارش ها 
فارس  به سوی خلیج  سوئز و حرکت آن 

واکنشی نشان نداده است.
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