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اندازه تیتر گوش ها

یک مقام مسئول:

٨٠ درصد کشاورزی 
کشور خرده مالکی است

انحالل سازمان مرکزی  اینکه  بیان  با  یک مقام مسئول 
تعاونی های  شبکه  فروپاشی  به  منجر  روستایی  تعاون 
ما  کشاورزی می شود، گفت: حدود ٨٠درصد کشاورزی 
خرده مالکی است که در قالب تعاونی ها ساماندهی می 

شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون 
روستایی، افشین صدر دادرس در واکنش به مصوبه دولت 
مبنی بر ادغام سازمان مرکزی تعاون روستایی در وزارت 
جهاد کشاورزی گفت: ما با این تصمیم که ابهامات زیادی 

نیز در آن وجود دارد، به شدت مخالفیم.
مدیرعامل اتحادیه دام های سبک با اشاره به اینکه تصمیم 
مذکور غیرکارشناسی است، افزود: تشکیل سازمان مرکزی 
تعاون روستایی براساس قانون بوده بنابراین انحالل یا ادغام 
و  شود  بررسی  اسالمی  شورای  مجلس  در  باید  نیز  آن 

مجلس در این زمینه تصمیم گیری کند.
دادرس تاکید کرد: بنابراین این مصوبه دولت در تضاد با 

قوانین باالدستی است.
وی با بیان اینکه آموزش، ترویج، تشکیل و توسعه و نظارت 
بر کار تعاونی ها از جمله وظایف سازمان مرکزی تعاون 
کشاورزی  وزارت جهاد  در  کرد:  تصریح  است،  روستایی 
هیچ واحد تخصصی وجود ندارد که بخواهد چنین کاری را 
انجام دهد و سرنوشت تعیین و تقویت تشکل ها و حمایت 

از آنان نامعلوم خواهد بود.
و  بین مسئوالن  ارتباط  فعلی  تاکید کرد: در دولت  وی 
تعاونی ها به شدت ضعیف بوده و این اقدام نیز تیر خالصی 

بر ساختار تعاونی های کشاورزی و روستایی کشور است.
دادرس با بیان اینکه ساختار بخش کشاورزی و دامپروری 
کشور ما خرده مالکی است، گفت: بین ۷٠ تا ٨٠ درصد 
این  و  است  مالکی  خرده  صورت  به  کشور  کشاورزی 
کشاورزان خرد در قالب تعاونی ها گرد هم جمع شده اند، 
برای هدایت این گروه و حمایت از آنها باید ارتباط قوی 
بین دولت و تعاونی های کشاورزی و روستایی شکل بگیرد.
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شاخه سبز بررسی کرد؛
علی )ع( شجاع ترین مرد در همه اعصار

در صورت جنگ روسیه و اوکراین؛
اروپا احتماال خرید گاز از روسیه 

را متوقف خواهد کرد
پارلمان اروپا پیشنهاد داد در صورت شعله ور شدن جنگ مسکو 
و کی یف خرید گاز از روسیه متوقف شود.به گزارش شاخه سبز 
به نقل از خبرگزاری تاس، پارلمان اروپا پیشنهاد داد در صورت 
حمله روسیه به اوکراین، خرید نفت و گاز از مسکو متوقف و 
ارتباط آن با شبکه سوئیفت )SWIFT( قطع شود.این تصمیم 
در پیش نویس نهایی قطعنامه پارلمان اروپا درباره روسیه که 
روز پنجشنبه )نهم اردیبهشت ماه( منتشر شد، آمده است.در 
این قطعنامه، پارلمان اروپا به صراحت اعالم کرده است اگر 
اقدام نظامی روسیه در آینده به حمله به اوکراین منجر شود، 
این اقدام ها که نقض کننده قوانین و هنجارهای بین المللی است، 
تبعات شدیدی برای روسیه در پی دارد.این پارلمان تصریح 
کرد که در چنین شرایطی واردات نفت و گاز اتحادیه اروپا از 
روسیه به سرعت متوقف و ارتباط این کشور با سیستم پرداخت 
سوئیفت قطع می شود.بر اساس این سند، کل دارایی های افراد 
صاحب نفوذ نزدیک به مقام های روسیه و خانواده های آنها در 

اتحادیه اروپا باید مسدود و ویزای آنها نیز لغو شود.

غرضی: 
5000 نفر از فرزندان مسئوالن 
کشور در آمریکا سکونت دارند

با تأکید بر اینکه دولت، قوه قضاییه، تشکیالت مجلس همه  غرضی 
دستگاه های رانتخوار هستند، گفت: علت اصلی رانتخواری این است که 
قوانین جایی برای مدیران باز می کند تا رانتخواری صورت بگیرد. امروز 
پنج نوع نرخ ارز داریم که همه این ها موجب ایجاد رانت می شود، چون 
مردم باید حوائج خود را با نرخ آزاد بخرند. بر همین اساس زندان ها 
مملو از مدیران متخلف و رانتخوار است. به محض اینکه نرخ چند ارزی 
برداشته شود، این رانتخواری از بین خواهد رفت و مابه التفاوت به جیب 
مردم می رود. وی در خصوص اجماع با دیگر جناح ها نیز اظهار کرد: در 
طول عمرم هیچ زمانی عضو هیچ گروه و حزبی نشدم. شهید بهشتی از 
من دعوت کرد که به حزب جمهوری اسالمی بپیوندم، اما قبول نکردم. 
من نه اصولگرا و نه اصالح طلب را خدمتگزار نمی دانم؛ تا امروز جیب 
مردم به نفع جناح های راست و چپ تخلیه شده است. 5 هزار نفر از 
فرزندان مسئوالن کشور در آمریکا سکونت دارند و دالر های مردم را 
بردند و فکر می کنند که زندگی می کنند، اما من مطمئنم که آن ها خفت 
دنیا و آخرت را با خود و پدرانشان حمل می کنند. غرضی در خصوص 
میزان حضور مردم در انتخابات نیز گفت: اگر به مردم اطالع رسانی کافی 
شود که شخصی اعالم کاندیداتوری کرده و این شخص قصد دارد حقوق 
عامه را احیا کند و در آمد ملی را در جیب مردم می گذارد، قطعاً مردم 

مشارکت خوبی خواهند داشت.

شناخت شب قدر 
مرتضی نجفی قدسی

و  تقدیر  معنای  بــه  ــدر«  »قـ
قدر  در شب  و  است  اندازه گیری 
انسان باید عالوه بر اعمال عبادی، 
بلکه  بیندیشد  تفکر  به  ساعتی 
هندسه وجودی خود را بشناسد 

و خود را ارزان نفروشد.
بِْسِم اهللِ الرَّْحمِن الرَّحیِم

َّا أَنَزلَْناُه فِی لَْیلَِة الَْقْدرِ * َوَما أَْدَراَک َما لَْیلَُة الَْقْدرِ * لَْیلَُة الَْقْدرِ َخْیٌر  »إِن
مِّْن أَلِْف َشْهٍر« )سوره قدر، آیات ۱ تا 3( بدرستی که ما قرآن را در 
شب قدر نازل کردیم و تو چه می دانی شب قدر چیست؟ شب قدر 

بهتر از هزار ماه است!
شب قدر چیست؟

شب قدر، از مباحث بسیار مهم در زندگی انسان است و هدف آن است 
که در چنین شبی انسان، هندسه وجودی خود را بشناسد. قدر به 
معنای تقدیر و اندازه گیری است و در چنین شبی انسان باید عالوه بر 
اعمال عبادی، ساعتی به تفکر بنشیند، بلکه قدر خود را بیابد و قیمت 
انسان  و قیمت  را بشناسد.امیرالمؤمنین )ع( در خصوص قدر  خود 
فرموده اند: »انّه لیس النفسکم ثمن اال الجّنه، َفال تبیعوها اال بها« یعنی 
به درستی که برای جان های شما قدر و قیمتی نیست مگر به اندازه 
بهشت، پس حواستان باشد که آن را به کمتر از این قیمت نفروشید! 
بهای جان انسان خیلی گران بهاست و اگر انسان قدر و قیمت خود را 
بشناسد خدای متعال که خود خالق انسان است در عین حال بهترین 
 َ اهللَّ »إِنَّ  است:  آمده  آیه ۱۱۱  توبه  است، چنانکه در سوره  خریدار 
اْشَتَری ِمَن الُْمْؤِمِنیَن أَنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنََّة« یعنی بی تردید 
خدا از مؤمنان جان ها و مال هایشان را می خرد و به آن ها بهشت را عطا 
می کند و در حقیقت فرمایش امیرالمؤمنین علی )ع( اشاره به همین 
آیه شریفه دارد که اگر انسان با ایمان باشد، خود را ارزان نمی فروشد 
و می داند که هیچکس جز خدا ارزش او را نمی داند و این خداست 
که حاضر است انسان را به باالترین قیمت بخرد، پس چرا تا وقتی 
خریداری مثل خدا وجود دارد انسان به دیگران رجوع کند، بهترین 
خریدار انسان خداست و اگر انسان با او آشتی کند و با او پیمان ببندد 
که اوامرش را اطاعت خواهد کرد، خدا هم نمی گذارد بهای جانش هدر 
رود و یا ارزان فروخته شود بلکه به باالترین قیمت یعنی در ازای بهشت 
می خرد و لذا تفکر در شب قدر برای درک همین معانی است که از 
فرصت پدید آمده برای بازسازی خودش استفاده کند و مقدرات الاقل 

یک سالش را در پرتو عنایت الهی به نحو احسن تأمین کند.
نزول قرآن در شب قدر

در شب قدر خداوند متعال لطف و عنایتش را در حق بشر به حد 
اعلی رساند و قرآن کریم را برای تأمین سعادت انسان به عنوان نسخه 
حیاتبخش عملی او نازل کرد. امام خمینی )ره( در بیان اهمیت این 
موضوع می فرمایند: »در ماه مبارک رمضان قضیه ای اتفاق افتاد که 
ابعاد و ماهیت آن تا ابد برای امثال ما در ابهام مانده است و آن نزول 

قرآن است، نزول قرآن بر قلب رسول اهلل )ص( در لیلة القدر«.
حضرت امام خمینی از فرصت ماه رمضان حداکثر استفاده را می کردند 
بطوری که پیوسته مشغول دعا و ذکر و تالوت قرآن و اعمال مخصوص 
این ماه بودند تا خود را برای درک لیلة القدر آماده کنند. ماه رمضان، 
ماه ضیافت الهی است و خدای متعال در این ماه از پیامبر اکرم )ص( 
ضیافت کرد به نزول قرآن چرا که فرموده است: »َشْهُر َرَمضاْن الَّذی 
اُنِزَل فیِه الُقرآن« یعنی معرفی ماه رمضان را قبل از آنکه به ماه روزه 
و صیام مطرح کند به نزول قرآن عنوان می کند و در سوره قدر نیز 
َّا أَنَزلَْناُه فِی لَْیلَِة الَْقْدرِ« که از جمع بندی این آیات نتیجه  می فرماید: »إِن
می گیریم که قرآن کریم در شب قدر نازل شده و شب قدر نیز در ماه 
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    یــادداشت     خبــر

رئیس دفتر رئیس جمهور روند مذاکرات وین را 
با وجود دشواری ها و اختالف نظرموجود، مثبت 
اینکه  وجود  با  گفت:   و  دانست  راضی کننده  و 
مذاکرات روزهای سرنوشت سازی را می گذراند و 
دارای دشواری هایی است اما شاهد فضای مثبتی 
با همین شکل  اگر روند  در در وین هستیم و 

پیش برود، شاهد پیشرفت هایی در این مذاکرات 
خواهیم بود.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، 
به گفته واعظی تالش دولت و تیم مذاکره کننده 
ایران، گفت وگو در چارچوب ترسیم شده توسط 
مسئوالن ارشد کشور و تحقق شروط بیان شده 
از سوی مقام معظم رهبری است و در این مسیر 
همه  رعایت  با  گفت وگوها  این  در  می کوشیم 
ابالغی،  به  مالحظات و قوانین و چارچوب های 

احیای برجام و رفع تحریم نایل آییم.
واعظی چشم انداز آینده اقتصاد کشور را مثبت 
ارزیابی کرد و گفت: با رفع تحریم های ظالمانه 
علیه ملت بزرگ ایران، بدون تردید روزهای خوبی 
در انتظار اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد 

بود و دولت دوازدهم می کوشد بدون فوت وقت از 
هر فرصتی برای نیل به این هدف استفاده کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور به سفرهای منطقه ای 
وزیر امورخارجه اشاره و خاطرنشان کرد: همواره 
اعالم کرده ایم که جمهوری اسالمی ایران توسعه 
روابط با همسایگان خود را یک هدف راهبردی 
می داند و با توجه به منافع مشترک منطقه ای، از 
گفت وگو و همکاری با همسایگان استقبال کرده 

است.
چند  به  ظریف  دکتر  آقای  سفر  ــزود:  اف وی 
کشور همسایه نیز گامی در همین راستاست و 
با توجه به زمینه های همکاری های مشترک و 
توسعه روابط و همچنین ضرورت گفت وگوهای 

درون منطقه ای برای مقابله با چالش های منطقه 
این سفر انجام شده و خوشبختانه به نتایج خوبی 

رسیده است.
واعظی در پاسخ به سوالی در خصوص روابط ایران 
و عربستان، اذعان داشت: ما همواره در سالهای 
از  گذشته اعالم کرده ایم که در راستای دوری 
تنش، تقویت همکاری ها و بسط فضای گفت وگو 
آماده تعامل با کشور همسایه عربستان سعودی 

هستیم و هنوز هم بر همین موضع استواریم.
و  ایــران  روابــط  تقویت  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  است  منطقه  نفع  به  تردید  بدون  عربستان 
می تواند در مسیر غلبه بر بسیاری از تنش ها و 

چالش های غیرضروری موثر باشد.

معاون وزیر صمت گفت: در صورت تامین ۷٠ 
جدید،  گردش  در  سرمایه  تومان  میلیارد  هزار 
صنعتی  منتخب  واحدهای  خالی  ظرفیت های 
تکمیل خواهد شد که خود منجر به افزایش ۱5 

درصدی تولید در این حوزه ها می شود.
به گزارش شاخه سبز، مهدی صادقی نیارکی در 
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین معاونت 
امور صنایع وزارت صمت و ستاد توسعه فناوری 
نانو اظهار داشت: ۲۱۱ گلوگاه صنعتی شناسایی 
شده که برنامه ریزی برای رفع آن ها در دستور کار 
مراکز توسعه و مراکز توسعه فناوری قرار خواهد 

گرفت.
معاون امور صنایع وزیر صمت با اشاره به تفاهم 
نامه امروز نیز گفت: هدف از برنامه امروز ارائه و 
اعالم نیازمندی ها به بخش فناورانه کشور است. 
نیازهای  اولویت بندی  و  شناسایی  دنبال  به  ما 
فناورانه و ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری های 

نوین برای تأمین این نیازها از طریق توانمندسازی 
و توسعه بازارِ شرکت  های عرضه کننده محصوالت 
و تجهیزات مبتنی بر فناوری  های نوین، ارتقای 
کشور  صنعتی  بنگاه های  فناورانه  قابلیت های 
و همچنین، ارتقای فناوری و جهش تولید این 
شرکت ها به واسطه قرار گرفتن در زنجیره تأمین 
شرکت های بزرگ داخلی و تسریع در معرفی و 

به هم رسانی این شرکت ها است.
وی در ادامه اظهار داشت: مطابق گزارش بانک 
مرکزی در ۹ ماهه پارسال در هم سنجی با سال 
۹٨ رشد ۷.٨ درصدی تولیدات صنعتی محقق 
شد. همچنین سال گذشته هفت هزار و 4٠٠ 
واحد جدید صنعتی به بهره برداری رسید که در 

مقایسه با سال ۹٨ رشد ۱٠ درصدی ثبت کرد.
صادقی نیارکی گفت: پارسال رشد ۲3 درصدی 
اشتغال و اشتغال زایی برای ۱4۲ هزار نفر به طور 
مستقیم و رشد ۲٠ درصدی سرمایه گذاری به 

شاهد  نیز  را  تومان  میلیارد  هزار   ۲٠۷ میزان 
بودیم.

وی خاطرنشان کرد: فقط در 3٠ طرح صنعتی و 
معدنی در سال گذشته ۱3٠ هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری انجام شد. همچنین پارسال تعداد 
4٠ هزار فقره جواز صنعتی صادر شد که تاکنون 
۱۱ هزار فقره آن به مرحله انعقاد واگذاری زمین 
مرحله  وارد  و  رسیده  صنعتی  شهرک های  در 

اجرایی شده است.
صادقی نیارکی یادآور شد: در ۱6 رشته از ۲5 
رشته فعالیت صنعتی منتخب و اصلی در سال 
گذشته رشد حاصل شده است که از آن جمله 
لوازم خانگی قابل  رشد ۷٠ درصدی در بخش 

اشاره است.
پارسال  کرد:  خاطرنشان  صمت  وزیر  معاون 
3.5 میلیارد دالر داخلی سازی در کاالهایی که 
پیش تر در آن زمینه ها وارد کننده بودیم، منجر 

به سرمایه گذاری و انعقاد قرارداد ساخت شد و 
برای امسال نیز داخلی سازی و کاهش ارزبری 

3.4 میلیارد دالری برنامه ریزی شده است.
میلیارد  هزار   ۷٠ تأمین  صورت  در  گفت:  وی 
ظرفیت های  جدید،  گردش  در  سرمایه  تومان 
خالی واحدهای منتخب صنعتی تکمیل خواهد 
شد که خود منجر به افزایش ۱5 درصدی تولید 

در این حوزه ها می شود.

واعظی:

شاهد فضای مثبتی در وین هستیم

معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

تکمیل ظرفیت خالی صنایع منتخب معطل ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی

دعوت به همکاری
به یک همکار مسلط به نرم افزار 

فتوشاپ و ایندیزاین  و یک تایپیست  
نیازمندیم.37708121-2

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب 
شرکت جهت واگذاری خدمات نقلیه شرکت 

مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی
م الف: 383شناسه آگهی: 1128398
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پایگاه عرب زبان فاش کرد؛
»بن سلمان« برادر خود را 

ممنوع الخروج کرد
یک پایگاه عرب زبان اعالم کرد که ولیعهد سعودی 
»سلطان بن سلمان« برادر خود را ممنوع الخروج 
کرده است.به گزارش شاخه سبز، حساب توئیتری 
از  الجدید«  »العهد  زبان  عرب  پایگاه  به  وابسته 
وضعیت آشفته دربار سعودی خبر داد. این پایگاه 
عرب زبان توئیتی را در همین زمینه منتشر کرده 
است.بر اساس این گزارش، حساب توئیتری العهد 
الجدید اعالم کرده است که »محمد بن سلمان« 
بن  »سلطان  یعنی  خود  برادر  سعودی  ولیعهد 
سلمان« را ممنوع الخروج کرده است.پایگاه مذکور 
همچنین با تشریح وضعیت دربار سعودی اعالم 
کرده است که اوضاع در دربار به ویژه در روزهای 
اخیر کاماًل آشفته شده است.گفتنی است، از سال 
سعودی  شاهزادگان  از  بسیاری  تاکنون   ۲٠۱۷
بازداشت  سلمان  بن  محمد  مستقیم  دستور  به 
شده اند. در سال ۲٠۲٠ نیز دهها نفر از اعضای 
خاندان سطنتی بازداشت و اموالشان مصادره شد.
توسط سازمان اطالعات سپاه عاشورا انجام شد؛

انهدام گروه معاند »هبوط 
ایران« در آذربایجان شرقی

تبریز- سازمان اطالعات سپاه عاشورای آذربایجان 
شرقی از متالشی شدن گروه معاند هبوط ایران 
در  )عج(  زمان  امام  گمنام  پاسداران  توسط 

آذربایجان شرقی خبر داد.به گزارش شاخه سبز، 
بر اساس این اطالعیه، هبوط ایران گروهی است 
که از دی ماه ۹6 اعالم موجودیت کرد تا بتواند 
با استفاده از ظرفیت گروه های مختلف برانداز و 
موج سواری بر روی مشکالت صنفی و معیشتی 
مردم، به زعم خود، براندازی در ایران را محقق 
گروه  این  اصلی ترین حامی  کند.سلطنت طلبان، 
بودند که با تکیه بر دولت های غربی و عربستان 
برنامه های خود را در ایران اجرایی می کردند.در 
ترفندهای  از  یکی  که  است  آمده  اطالعیه  این 
رسانه ای این جریان استفاده از فریب خوردگان و 
فعالیت در شبکه های  برای  عناصر داخل کشور 
شمایل  و  شکل  با  افراد  این  که  بود  اجتماعی 
مسلح  نیروهای  لباس  در  خصوص  به  مختلف 
حاضر  دوربین  جلوی  ایران  اسالمی  جمهوری 
می شدند و خود را یک نظامی جدا شده معرفی 
کرده و با قرائت بیانیه ها و فراخوان ها مردم را به 
شورش خیابانی دعوت می کردند.از دیگر اقدامات 
این گروه، جعل خبر برای ناراضی کردن مردم و 
استفاده از ضعف های مدیریت اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی بود تا با موج سواری بر آنها، اهداف خود 
)عج(  زمان  امام  گمنام  کنند.پاسداران  دنبال  را 
پیچیده،  عملیاتی  با  سپاه  اطالعات  سازمان  در 
سرکردگان این گروه معاند را در آذربایجان شرقی 
شناسایی و متالشی کردند و ضربه نهایی را وارد 

کردند.

شایعه بازرسی از دفاتر مقام های 
دولتی تکذیب شد

یک مقام آگاه در دفتر سخنگوی دولت شایعات منتشره در 
فضای مجازی درخصوص بازرسی از دفاتر مقام های دولتی 
به دلیل سرقت فایل صوتی مصاحبه وزیر امور خارجه را 
تکذیب کرد. یک مقام آگاه در دفتر سخنگوی دولت شایعات 
منتشر شده در فضای مجازی درخصوص بازرسی از دفاتر 
مقام های دولتی را به دلیل سرقت فایل صوتی مصاحبه وزیر 
امور خارجه کامال کذب و بی اساس دانست و تاکید کرد: این 
شایعات کذب در ادامه عملیات روانی گسترده رسانه های 
معاند پیرامون سرقت گفتگو های پروژه تاریخ شفاهی دولت 
افکنی میان  است و هدفی جز تشویش مردم و اختالف 
ریاست  دستور  با  کرد:  تصریح  وی  ندارد.  نظام  مسئوالن 
وزارت  با  پرونده  این  پیگیری  مسئولیت  جمهور  محترم 
اطالعات است و بدیهی است هرگونه اطالع رسانی در این 

زمینه با شفافیت تمام صورت خواهد گرفت.

فالحت پیشه: برخی دنبال دو 
قطبی ظریف-رئیسی هستند

رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
جریان های  از  برخی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
نه  است  مهم  برایشان  انتخابات  شکل  که  سیاسی 
محتوای آن، به دنبال شکل دادن دو قطبی ظریف-

رییسی در انتخابات هستند، فارغ از اینکه افراد داوطلب 
برنامه ای داشته باشند.

حمایت محسن رضایی از 
قاضی زاده هاشمی و سعید محمد

محسن رضایی در توئیتی نوشت: از ورود پرقدرت نسل سوم 
و چهارم انقالب به سیاست استقبال می کنم. محسن رضایی 
در توئیتی نوشت: »از ورود پرقدرت نسل سوم و چهارم انقالب 
دکتر  و  محمد  سعید  دکتر  می کنم.  استقبال  سیاست  به 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، از رویش های انقالب هستند.«

فریدون عباسی: به نفع هیچ کسی 
کنار نمی روم حتی رئیسی

فریدون عباسی گفت: آقای رئیسی در دور قبل که به دعوت برخی 
از جریانات سیاسی وارد عرصه انتخابات شد ورود خوبی نداشت، 
دیر آمد و آن تسلط الزم در کار را نداشت. با این تفاسیر رئیسی 
نیم نگاهی به قوه مجریه دارد، می توانم استنباط کنم و احتمال 
می دهم که ایشان فکر می کند قوه قضائیه را می تواند از طریق قوه 
مجریه اصالح کند. موافق جمع آوری امضا برای حضور رئیسی در 
انتخابات نبودم، مجلس باید استقالل خود را از قوه مجریه حفظ 
کند، زمانی که از یک فرد دعوت می کنیم تا رئیس جمهور شود، 
بعد از آن به هر وزیری که او معرفی کند یا هر کاری که انجام دهد 
باید رای مثبت دهیم و دیگر نمی توانیم نقش نظارتی خودمان 
را ایفا کنیم. جزو امضا کنندگان نامه به رئیسی نبودم و اعتقاد 
دارم که قوه قضائیه برای برقراری عدالت در جامعه نیازمند ثبات 
مدیریتی است. حاال که شخصی مثل آقای رئیسی که جنسش، 
جنس قوه قضائیه است و تجارب خوبی هم دارد و افراد، ساختار 
و سازمان آنجا را می شناسند، نقاط ضعف و کاستی ها را می داند 
سریعتر از بقیه می تواند در ثبات قوه قضائیه و سالم سازی آن و 
آماده کردن برای ساختن تمدن نوین اسالمی قدم بردارد، به نظر 
من ایشان در قوه قضائیه بمانند نظام بهره بیشتر می برد تا اینکه 

به قوه مجریه وارد شود.

 اخبــار ویــژه

کاخ سفید:
ما و روسیه می توانیم در 
خصوص ایران، با یکدیگر 

همکاری کنیم

با  همکاری  خواستار  سفید  کاخ  سخنگوی 
روسیه در خصوص پرونده برنامه هسته ای ایران 
علی رغم اختالفات میان مسکو و واشنگتن شد.

فارس: سخنگوی کاخ سفید خواستار همکاری با 
روسیه در خصوص پرونده برنامه هسته ای ایران 
علی رغم اختالفات میان مسکو و واشنگتن شد.

»جن ساکی«، سخنگوی کاخ سفید بر ضرورت 
این  با  اختالفات  علی رغم  روسیه،  با  همکاری 

کشور تأکید کرد.
سوالی  به  پاسخ  در  سفید  کاخ  سخنگوی 
بایدن«،  »جو  ــدار  دی احتمال  خصوص  در 
پوتین«،  »والدیمیر  با  آمریکا  رئیس جمهور 
رئیس جمهور روسیه گفت تمرکز واشنگتن فعاًل 
روی حرکت به سمت داشتن روابط »با ثبات و 

قابل پیش بینی« با روسیه قرار دارد.
ادعاهای  تکرار  ضمن  ادامــه  در  ساکی  جن 
بازداشت  تداوم  از  واشنگتن  گفت  اثبات نشده 
و  روسیه  غربگرای  مخالف  ناوالنی«،  »الکسی 
تقویت تشکیالت نظامی روسیه در مرز اوکراین 

نگران است.
سخنگوی کاخ سفید سپس در ادامه گفت: »اما 
می بینیم که برخی حوزه ها هم هستند که ما 
می توانیم در خصوص آنها با یکدیگر همکاری 
به  مربوط  دیپلماتیک  تالش های  مثل  کنیم 

ایران از طریق گروه 5+۱.«
روسیه در کنار چین، انگلیس، فرانسه و آلمان 
)گروه ۱+4( یکی از طرف های توافق هسته ای با 
ایران است، اما دولت آمریکا سال ۱3۹۷ از این 

توافق خارج شد.
بایدن«  »جو  ریاست  به  آمریکا  جدید  دولت 
گفته قصد دارد آمریکا را به این توافق هسته ای 
بازگرداند اما تا کنون از انجام اقدامات الزم برای 

تحقق این وعده خودداری کرده است.
آمریکا می گوید از طریق گفت وگوهای جاری 
در وین در تالش است طی هفته های آتی به 
برجام برگردد. رفع تحریم ها علیه ایران از جمله 
اصلی ترین موضوعات گفت وگو میان طرف های 

حاضر در گفت وگوهای وین است.
شبکه  به  پیش  روز  دو  ایرانی  آگاه  منبع  دو 
خبری پرس تی وی گفته اند ایاالت متحده باید 
اجازه  ایران  به  را که  تمامی تحریم هایی  ابتدا 
را  نمی دهند  هسته ای  توافق  از  شدن  منتفع 

رفع کند.
با وجود این روز پنجشنبه خبرگزاری ریانووستی 
روسیه به نقل از »میخائیل اولیانوف« مدعی شد 
دولت آمریکا با رفع تحریم های اعمال شده علیه 
برنامه  »تروریسم«،  ادعایی  بهانه های  به  ایران 

موشکی و مسائل »حقوق بشر« موافق نیست.

صدور گواهی عدم پرداخت چک 
تا 20 اردیبهشت متوقف شد 

ستاد  گفت:  جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون 
ملی کرونا به این تصویب رسید که برای بازه 
از اول اردیبهشت ماه تا بیستم اردیبهشت ماه 
یک تنفسی به مبادالت با چک دهد و بانک ها 
عدم  گواهی  صدور  از  اعتباری  موسسات  و 

پرداخت چک اجتناب کنند.
رئیس  اقتصادی  معاون  نهاوندیان  محمد 
جمهور پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: امروز در ستاد ملی کرونا با توجه به آثار 
واحد های  برای  تصمیماتی  کرونا  اقتصادی 
سرپا  بتوانند  قدری  که  شد  گرفته  تولیدی 

باشند.
وی ادامه داد: یکی از موارد این بود که با توجه 
اینکه برخی از واحد ها  به تعطیلی اصناف و 
امکان فروش محصوالت خود را نداشتند، اما 
بر اساس روال متعارف چک هایی را صادر کرده 
اند و عماًل امکان پر کردن موجودی حساب و 
پرداخت چک را پیدا نمی کنند و این به طور 

زنجیره بار مشکالتی را ایجاد می کند.
کرد:  تاکید  جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون 
تصمیم گیری در این مورد ابعاد مختلفی دارد، 
اما در مجموع ستاد ملی کرونا به این تصویب 
رسید که برای بازه از اول اردیبهشت ماه تا 
بیستم اردیبهشت ماه یک تنفسی به مبادالت 
اعتباری  و موسسات  بانک ها  و  با چک دهد 
از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب 
کنند و محاکم و ضابطین قضایی هم از صدور 
اجراییه و اجرای آن ها خودداری کنند یعنی 
گویی که یک فرصتی را ایجاد کردیم تا این 

شرایط غیر عادی به شرایط عادی برگردد.
رابطه  در  دیگر  تصمیم  داشت:  اظهار  وی 
همین  سبب  به  بود  مالیاتی  بحث های  با 
واحد ها  از  بعضی  است  ممکن  محدودیت ها 
نتوانسته باشند مالیات بر عملکرد و مالیات بر 
افزوده سال ۹۹ خود را پرداخت کند  ارزش 
و ممکن است اقساط معوق داشته باشند و 
سررسید اقساط رسیده باشد، مهلت پرداخت 

تا پایان خرداد ۱4٠٠ امهال شد.

تنگسیری:
نیروهای سپاه و ارتش هرگونه 

حرکت دشمن را در خلیج 
فارس رصد می کنند

و  نیروهای سپاه  دریایی سپاه گفت:  نیروی  فرمانده 
ارتش مقتدرانه هرگونه حرکت دشمن و ناوهای ورودی 

به آبهای خلیج فارس را رصد و کنترل می کنند.
تنگسیری  علیرضا  دریــادار  سبز،  شاخه  گزارش  به 
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران در همایش ملی خلیج فارس و سواحل مکران در 
آستانه قرن ۱5 خورشیدی اظهار داشت: امروز هر ناوی 
که وارد خلیج فارس شود و با استناد به قانون کنترل 
باند در تنگه هرمز مورد رصد قرار می گیرد و مجبور 

است که خود را معرفی کند.
وی با توجه به اهمیت و نقش پررنگ ایران در منطقه 
ژئوپلیتیک و استراتژیک خلیج فارس و مکران گفت: 
حضور جمهوری اسالمی در این منطقه تنها در حوزه 
نظامی نیست، بلکه حضوری راهبردی در بخش های 
مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی در عرصه 

ملی و بین المللی است.
سردار تنگسیری گفت: خلیج فارس موتور توسعه و 
اروپایی و محور  رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و 
مهم و استراتژیک حمل نقل دریایی، هوایی و تجاری 

بین کشورهای مختلف است.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران گفت: اهمیت وجود خلیج فارس تنها به واسطه 
وجود معادن و نفت و گاز که در چندسال اخیر کشف 
میالدی  از سال ۱5٠٨  و  قبل  از  بلکه  نیست،  شده 
به  منطقه  این  در  انگلیسی  و  پرتغالی  استعمارگران 

تجارت مشغول بودند.
درصد   6۲ باالی  اینک  هم  افزود:  تنگسیری  سردار 
ذخائر عظیم نفت جهان به میزان ۷3٠ میلیارد بشکه 
ذخیره اثبات شده نفت، برخورداری 4٠ درصد از منابع 
گاز جهان معادل ۷٠ تریلیون ذخیره گاز طبیعی در 
منطقه خلیج فارس موجود است که اهمیت و نقش 

استراتژیک آن را دوچندان کرده است.
همین  کــرد:  بیان  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
موقعیت های راهبردی و ژئوپلیتیک خلیج فارس البته 
باعث جوالن و حضور نامشروع برخی قدرت های غربی 

و کشورهای بیگانه شده است.
وی با تاکید بر اینکه به عقیده بسیاری از صاحبنظران 
این  البته  گفت:  است،  فارس  دنیا خلیج  قلب  غربی 
حدودی  تا  فارس  خلیج  راهبردی  و  مهم  موقعیت 
از  که  داشته  دنبال  به  نیز  را  منطقه ای  چالش های 
جمله آن می توان به رقابت سنگین در زمینه فروش 

تسلیحات نظامی در این منطقه اشاره کرد.
ایران  اسالمی  دریای سپاه جمهوری  نیروی  فرمانده 
گفت: سیاست های غلط برخی کشورهای حوزه خلیج 
بازاری برای فروش و  فارس باعث شده که به نوعی 
تجارت تسلیحاتی بین کشورهای فرا منطقه ای و غربی 
در خلیج فارس شکل بگیرد و موقعیت آن را در آینده 

با چالش مواجه کند.

جدیدترین گزینه اصالح طلبان برای 
انتخابات ریاست جمهوری 1400

کارگزاران گفت:  عضو شورای مرکزی حزب 
گزینه های  از  یکی  شریعتمداری  محمد 
انتخابات  برای  اصالح طلب  جریان  تاثیرگذار 
۱4٠٠ است. جهانبخش خانجانی عضو شورای 
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره گزینه های 
شاخص اصالح طلبان برای انتخابات ریاست 
طلبان  اصالح  کرد:  اظهار  جمهوری ۱4٠٠، 
و زمینه حضور  دارند  را  چهره های شاخصی 
فراهم  قبل  ماه ها  از  باید  مناسب  چهره های 
از  نظر  کرد: صرف  تصریح  خانجانی  می شد. 
تاثیرگذاری که اصالح طلبان  شخصیت های 
تایید  عدم  بیم  که  را  آن هایی  نام  ــد،  دارن
از سوی شورای نگهبان داریم،  صالحیتشان 
مطرح نمی کنم، اما افرادی مانند آقای اسحاق 
جهانگیری، محسن هاشمی، مسعود پزشکیان، 
محمد شریعتمداری، محمدرضا عارف، بیژن 
زنگنه و عباس آخوندی از چهره های مدنظر 
اصالح طلبان برای حضور در انتخابات ۱4٠٠ 
هستند. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
سازندگی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
در  که  گذشته ای  به  آخوندی  عباس  حضور 
اصالحات  جریان  برای  داشته  فعلی  دولت 
نگران کننده نیست؟ بیان کرد: عباس آخوندی 
نظراتی  از  جدا  و  است  سیاسی  تفکر  دارای 
حوزه های  در  داشت،  مسکن  حوزه  در  که 
توسعه یافتگی ایده های خاصی دارد. وی در 
خصوص تمایل اصالحات برای حضور محمد 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  شریعتمداری 
۱4٠٠، گفت: وی یکی از گزینه های تاثیرگذار 
از وزرای کابینه آقای  جریان اصالح طلب و 
شفافیت،  حوزه های  در  که  است  روحانی 
جوانگرایی و رفاه اجتماعی فعالیت های خوبی 
داشته و شاخص های عملکرد وی در وزارت 
خوبی  امتیاز  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون 

برخوردار است و توانمندی باالیی دارد.

  خبــر  خبــر

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اظهار 
از  بعد  دادم  پیشنهاد  روحانی  آقای  به  من  داشت: 
انتخابات که معاون اول دیگری را انتخاب کنند و من 

را مشاور کنند، اما قبول نکردند.
با  جمهوری  رئیس  اول  معاول  جهانگیری  اسحاق 
حضور در اتاق سایت »انتخاب« در »کالب هاوس« 

به سئواالت مختلفی پاسخ داد.
به گزارش »شاخه سبز«؛ در ادامه محورهای سخنان 

جهانگیری می آید:
کالب هاوس فرصت خوبی است؛ به همه ی دوستانی 
که نگران هستند و طوری اظهار نظر می کنند که از 
فضای مجازی و توسعه آن، می ترسند، می گویم گه 
چرا می ترسید؟ اتفاقا شفافیت در همینجا معنا پیدا 

می کند؛ بگذارید مردم ازادانه صحبت کنند.
اپراتورها در کالب هاوس اخالل ایجاد کرده بودند، اما 
آقای جهرمی پیشنهاد دادند که جرائم سنگینی ایجاد 

شود برای اخالل گران در این شبکه ی اجتماعی.
با پیشنهاد اقای هاشمی و اقای خاتمی و موافقت 
اقای روحانی، در سال ۹6 وارد صحنه انتخابات شدم؛ 
وفای به عهد آنی بود که وقتی مردم را دعوت کردیم 
که رای بدهند، باید در دولت می ماندیم که مسائل 

را پیگیری کنیم.
من به اقای روحانی پیشنهاد دادم بعد از انتخابات 
که معاون اول دیگری را انتخاب کنند و من را مشاور 

کنند، اما قبول نکردند.
من مسئول بودم که از ۲4 میلیون رای رئیس جمهور 

حفاظت می کردم.
در دوره ی جنگ اقتصادی، وقت موسعی را گذاشتم 
که کاالهای اساسی برای مردم تامین شود، همینطور 

برای داروها.
هم مسئول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بودم، هم 
مسئول اقتصاد مقاومتی بودم، فکر می کنم در این 
زمینه، از اینکه ماندم و خدمت کردم به مردم، کار 

خوبی انجام گرفت.
ما با شروع دولت، سه نرخ ارز داشتیم، ارز ۱۲٠٠، 
۲4۷۷ و ارز آزاد که از اسفند ۹۱ حدود 4 هزارتومان 

بود، ولی با شروع این دولت روند کاهشی پیدا کرد.
روزهای اول، دوتا ارز اول را باهم ادغام کردیم، چون 

فکر میکردیم که باید تک نرخی شود.
مدتی طوالنی در زمان دولت یازدهم، نرخ دالر در 

محدوده ی ثابتی حرکت کرد.
در پایان دولت یازدهم، دولت در کانال سه هزارتومان 

بود.
در سال ۹5، شوکی در بازار ایجاد شد، عمدتا دیگر 
عرضه  مثل  اقتصادی  سازوکارهای  روی  رفت  بازار 

سکه ولی معلوم شد که پایدار نیست.
برای چند ماه قرار بود ارز 4۲٠٠ باقی بماند.

آمد،  مرکزی  بانک  رئیس جدید  که  ماه  مرداد  در 
جلسه سران سه قوه تشکیل شد، در آن جلسه بحث 
سیاست های ارزی بررسی شد؛ باید تصمیم جدی 
گرفته می شد، انجا براساس اصرار برخی از سران 
قوای سه گانه، تصمیم بر این شد که ارز 4۲٠٠ بماند.

اصالح طلبان در دو انتخابات گذشته با حمایت از 
روحانی می خواستند قطعنامه های تحریمی رفع 

شود و روند توسعه ایجاد شود.
برجام بزرگترین دستاورد دیپلماتیک قرن گذشته 

است.
تیم مذاکره کننده ما در مقابل شش قدرت نشست و 
برجامی را تایید کردند که امریکایی ها اعالم کردند 

ما کاله سرمان رفته.
برجام  از  گفتند  می  ما  به  ترامپ،  خروج  دوره  در 
خارج شوید، اگر دولت تسلیم شده بود و خارج شده 
بود، امروز ما در فضای فعلی باید به چه چیزی برمی 

گشتیم؟
اگر قطعنامه های شورای امنیت ذیل فصل هفتم به 

دست ترامپ می افتاد، با آنها چه می کرد؟
زبان  لکنت  از ضعفای دولت،  یکی  دارم  قبول  من 
را  ای  افسانه  درآمدهای  اول،  دوره  در  ما  است؛ 

نداشتیم، اما دستاوردهایمان خوب بود.
هر دستگاهی که خودش را فراتر از قانون اساسی می 

داند، در کار اداره کشور اخالل می کند.
مجلس فعلی مجلس طرح هاست، درحالیکه ۱٠٠ 

الیحه دولت دارد خاک می خورد.
آقای احمدی نژاد در ۱۱ بند از من شکایت کرد، در 
مرحله دادسرا رفتم و دفاع کردم از خودم و در نهایت 

منع تقعیب صادر شد.
یکی از فسادهای دوره احمدی نژاد بابک زنجانی بود. 
با 4 امضای وزیرش، بیش از ۱.۷ میلیارد دالر نفت  

به زنجانی دادند.
انتظامی  نیروی  به  دادند،  مسلح  نیروهای  به  نفت 

دادند؛ هیچکدام پولش برنگشت.
ایشان یک کاری کرده که ما تا 5٠ سال دیگر نمی 

توانیم  به پول هایمان دسترسی پیدا کنیم.
هر وقت درمورد شرایط دولت احمدی نژاد صحبتی 
شود، آدم اعصابش خورد می شود، چراکه شرایط 

بسیار بدی ایجاد کردند.
ضعیف  ما  نیروهای  عربستان،  سفارت  بحث  در 
از  آنها برخورد شود؛ یکی  با  باید  برخورد کردند و 

خیانت هایی که در حق مردم شد، حمله به سفارت 
عربستان بود.

حتما عالقمند هستیم که زودتر با عربستان به یک 
نقطه مشترک برسیم.

حرف های زیادی برای گفتن با مردم دارم .
من با سردار سلیمانی، مثل دو برادر بودیم؛ من جهاد 
پشتبانی  من  بودند؛  سپاه  ایشان  کرمان،  در  بودم 
قاسم  ثاراهلل درست کردم؛ حاج  برای لشکر  جنگ 

فرمانده بودند.
هر وقت می رفت کرمان، می رفت سر می زد به 
مادرم؛ مادرم می گفت قاسم را از شما بیشتر دوست 
دارم، دوتا از بچه هایم مادر در رکاب قاسم شهید 

شده بودند.
من 4 تا برادر دارم، دوتای آنها شهید شدند؛ یک برادر 
بزرگتر دارم که جانباز است و آموزش و پرورشی؛ یک 
برادر که کوچکتر است، همین مهدی است که در 

بخش خصوصی است.
معتقد هستم یک توطئه ی اسرائیلی، سعودی این 

ماجرای فایل صوتی را استارت زد.
آذری جهرمی وزیری جوان و با غیرت است. آذری 
جهرمی هزینه داده اما عقب نشینی نکرده، اینجور 
مدیران برای کشور خیلی خوب است؛ برایش پرونده 

ساخته اند.
مردم وقتی می بییند و متوجه می شوند که این 
راه، راه مبارزه با فساد نیست؛ باید همه چیز صادقانه 

باشد.
پرونده های امالک نجومی باید پیگیری شود.

شهرداری  دیگر  مسائل  و  شریفی  عیسی  به  راجع 
گزارشی داده نشده.

رئیس جمهور در مورد  ویژه  بازرس  یک گزارشی، 
شهرداری دوره قبل تهیه کرده بود؛ من این گزارش 

را یک سال پیش فرستادم.
من در دولت ماندم که دیگر بابک زنجانی درست 
نشود؛ یک میلیارد دالر به این آدم پول داده شده؛ 
آن هم بدون مصوبه شورای امنیت ملی، پول را واریز 

کردند به بانک زنجانی.
به بانک زنجانی نفت می دادند، اما او پولش را پس 

نمی داد، با این حال بازهم به او نفت می دادند.

اسحاق جهانگیری در »کالب هاوس«:

ارز 4200 نومان مصوبه سران سه قوه است

با  اتمی  انرژی  رئیس سازمان  اکبر صالحی  علی  دکتر 
حضور در اتاق سایت »انتخاب« در »کالب هاوس« از 
دستاورد های برجام و شرایط کشور قبل از توافق هسته 

ای، سخن گفت.
به گزارش »شاخه سبز«؛ متن اظهارات صالحی در زیر 

می آید:
به گونه ای مسائل را مطرح می کنند که گویی به خاطر 
تحقق برجام، این بدبختی ها بر کشور نازل شده است؟ 
وارد  اصال چرا  نبود؛  کار  در  برجامی  اصال  کنید  فرض 
قطعنامه  و هفت  تحریم ها  اینکه  برای  مذاکره شدیم؟ 

شورای امنیت را برداریم.
کشوری  هیچ  با  که  بود  شرایطی  برجام،  از  پیش 
نمی توانستیم صحبت کنیم، حتی با نزدیکترین کشور 
که عراق باشد. وقتی برای مطالباتمان به عراق می رفتیم، 
می گفتند ما دوست شما هستیم، اما شما تحریم سازمان 
ملل هستید و نمی توانیم پول شما را بدهیم. بله، شرایط 
آنطور بود؛ هر شش ماه، ۲٠ درصد از صادرات نفت ایران 
کم می شد؛ صادرات ما به زیر یک میلیون رسید. وضعیت 
همینطور داشت ادامه پیدا می کرد که به سال ۹۲ خورد.

پس یک طوری مسائل را مطرح نکنید که گویی همه 
چیز پیش از برجام راحت و خوب بوده، یعنی تحریمی 
نداشتیم و ارز هم شرایط خوبی داشت. آقایان تحریم های 
فلج کننده را فراموش نکنید؛ قبال چند سالی درامد ارزی 
خوب بود، مثل یک ادمی که سرپا و از نظر جسمی سالم 
و قوی است، اما نمی داند یک رگش بریده شده و خون 

دارد ارام ارام از بدن خارج می شود. آن اوایل، فرد هنوز 
دارد  که  می فهمد  می گذرد  مدتی  وقتی  اما  سرپاست، 

ضعیف می شود.
برجام و مذاکره برای رفع تحریم ها و لغو آن قطعنامه ها 
به  راجع  آقا  حضرت  به  نامه ای  برجام  از  قبل  ما  بود. 
تحریم های فلج کننده نوشتیم که مورد پسند ایشان قرار 
گرفت. اقای جهانگیری هم در اغاز به کار دولت به این 
نامه اشاره کردند که چه نامه ی خوبی و چه راهکار های 
خوبی؛ برای همین شرایط بسیار سختی داشتیم، برجام 
آمد که آن شرایط را بردارد. خوب ترامپ آمد از برجام 

خارج شد.
حاال با این اظهاراتی که می زنند یعنی برجام است که 
گرفتاری ها  این  که  است  برجام  شده؟  تحریم ها  باعث 
را ایجاد کرده؟ طوری صحبت می شود که گویی قبل 
از برجام گل و بلبل بوده، و برجام امده همه شرایط را 
بهم ریخته؛ عزیزان فراموش نکنید، من آن موقع وزارت 
خارجه بودم؛ با بانک مرکزی گرفتار بودیم که از کجا و 
چطوری دالر بیاوریم، با چه بدبختی هایی؛ آن زمان، پنج 
کشتی از عمان برای صادرات نفت به صورت اجاره به 
شرط تملیک گرفته بودیم. وقتی به تحریم ها خوردیم، 
کشتی   ۱۹۲۹ قطعنامه  خاطر  به  نمیتوانستیم  دیگر 
هایمان را عبور دهیم، بنابراین امدیم با عمانی ها صحبت 
کردیم که کشتی هایتان را پس بگیرید. چرا؟ چون دیگر 
نمی توانستیم کشتی های تجاری و نفتکشمان خیلی عبور 
و مرور کنند. از طرف دیگر، کشتی های بزرگ در امارات 

پهلو می گرفتند، آن وقت با لنج باید اجناس را وارد کشور 
میکردیم؛ شرایط اینطور بود.

وارد مذاکره شدیم و برجام را به سرانجام رساندیم که 
تحریم ها را تقلیل دهیم و گشایش ایجاد شود، کمااینکه 
وقتی برجام پابرجا بود، دو سال گشایش فوق العاده ای 
رقم خورد. تورم یک رقمی شد، نرخ توسعه، صنعتی و 
رشد اقتصادی ایران باال رفت؛ این ها واقعیت است. االن 
باز می شنویم که می گویند این شرایط فعلی به تحریم 
ربطی ندارد؛ می گویند ۲٠ درصد شرایط فعلی اقتصادی 
به خاطر تحریم است و ٨٠ درصد به خاطر ناکارامدی 
آل  ایده  دولت  کنید  فرض  می گویم  من  است؛  دولت 
باشد یعنی هیچ نقصی نداشته باشد و تمام تصمیمات 
اقتصادیش درست باشد، اما اگر شما نتوانید روابط بانکی 
داشته باشید، نتوانید نقل و انتقال بانکی داشته باشید، 
وقت  آن  ببرید،  طرف  آن  و  طرف  این  جنس  نتوانید 
چطوری میخواهید زندگی کنید؟ مگر می شود زندگی 
در یک دنیای معزول و محصور هیچ اثری نداشته باشد؟ 
قطعا خروج ترامپ از برجام، این شرایط سخت را برای 

ما پیش آورد.
دفاع جهانگیری از عملکرد صالحی

جهانگیری گفت: اقای صالحی از سرمایه های بزرگ کشور 
هستند؛ ایشان خدمت بزرگی به حوزه هسته ای کردند. 
خیلی ها به صالحی تهمت زدند که توان اتمی ما را از بین 
برد، اما کار های هسته ای جدیدی که ایشان شروع کردند، 

اقدام شگرفی بود.

ایشان در زمان کمی همه دیدند نه تنها از بین نرفته، 
وقتی یک دانشمند و مدیر سرکار هست، میداند چطوری 
کار را پیش ببرد. کار های جدیدی که ایشان در حوزه 

هسته ای انجام دادند، کار فوق العاده ای بود.
عده ای از روز برجام، شروع به کارشکنی کردند و هر جا 
خواستند استفاده شود طوری صحبت کردند که مردم 
بهره نبرند. االن هم مذاکرات شروع شده است، حاضرند 
به نتیجه نرسد و زندگی مردم را گروگان می گیرند تا به 

یک پست باالتری برسند.
همه باید همت کنیم تا این مشکالت از پیش پای مردم 

برداشته شود.

اظهارات صریح علی اکبر صالحی در »کالب هاوس«:
پیش از توافق برجام، به خاطر قطعنامه 1۹2۹، حتی نمی گذاشتند کشتی هایمان عبور و مرور کنند 
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ناطق قرآن علی)ع(
اعظم قنواتی

علی ایمان  مْطلع  ای  ممکنات  اســاس  ای 
علی انسان  اکمل  و  دین  خلقت،رکن  ّسر 
شٔان وحی سرمدی،بر کام جان شهد طهور
علی پیمان  پیمانه  می  از  مدهوش  و  مست 
شهود و  غیب  مظهر  ای  منا  تا  منّیت  از 
علی سبحان  خالق  حــّی  اســرار  محرم 
محسنات ــّم  ات فیها  مــا  کــل  دلیل  ای 
علی ــدان  وج قبله  سخاوت  پرشور  نــّص 
مخزن االسرار عشق و جوهر عرفان علی است
علی نخلستان  مرد  عْطشان  عاشورای  باب 
علی یا  علمی  باب  فرشی  فخر  عرشی  عّز 
علی جاویدان  ملک  پادشاه  ای  حق  شیر 
جمع جمِع  بالغت  در  درآمد  شیوایت  نهج 
شمع جمعی خونفشان، محراب خون افشان علی
چهره گلگون و محاسن در خضاب خون نشست
علی غفران  چشمه  ــدا  اع کین  بر  حالیا 
زمین اندر  القمر  شق  االمین  روح  ای  بنگر 
علی برهان  قاطع  عدالت  منشق  فــرق 
مرتضی سرشک  از  چاه  دل  دارد  ها  غصه 
علی مظلومان  یار  جانش  به  دارد  ها  غصه 
گرد کوچه  بیچارگان شب  غم  از  دردمندی 
علی نان  بار  کوله  خسته  دوش  بر  برد  می 
دیگری خدای  بلکه  نیستی  حق  از  کمتر 
کس نشد آنگونه انسان چون تویی اینسان علی
الیزال و  المکان  حریم  بر  ُمحٍرم  گشته 
علی ــرآن  ق ناطق  فــرقــان،  تطهیر  ــٔه  آی

شناخت شب قدر 
ادامه از صفحه یک

ولی اینکه چه شبی از ماه رمضان شب قدر است در قرآن به 
است  آمده  روایات  و  اخبار  بیان  در  تنها  و  نشده  اشاره ای  آن 
شب های  سوم  بیست  و  یک  و  بیست  نوزدهم،  شب های  که 
قدر هستند و بیشتر هم شب بیست و سوم مطرح است. البته 
روایات اهل سنت بیشتر شب بیست و هفتم ماه رمضان را مطرح 

می کنند و احیا آن شب نیز مستحب است.
در شب قدر، انسان باید هندسه وجودی خودش را بشناسد و 
قدر و قیمت خود را بفهمد چون شب نزول قرآن است، پس ما 
باید قدر قرآن را هم بفهمیم و بشناسیم و آنگاه که ارزش آن را 
فهمیدیم آن را باالی سرمان بگذاریم و خدا را به حق اولیائش و 
اسماً مقدسی که در این کتاب از آن ها یاد شده قسم می دهیم 
که با خدا پیمان می بیندیم و تقاضا می کنیم که ما را جزو آزاد 

شدگان از دوزخ قرار دهد.
تعهد به قرآن و عترت در شب قدر

قرآن کریم وظیفه تبیین آیات قرآن را بر عهده پیامبر اکرم )ص( 
لُِتَبیَِّن  ْکَر  الذِّ إِلَْیَک  گذاشته است آنجا که می فرماید: »َوأَنَزلَْنا 

ُروَن« )سوره نحل، آیه 44( َل إِلَْیِهْم َولََعلَُّهْم یََتَفکَّ لِلنَّاِس َما نُزِّ
پیامبر اکرم )ص( نیز در طول ۲3 سال رسالت خود، آیات قرآن 
را برای مردم تالوت و تبیین کردند و ادامه آن را به اهل بیت 
عصمت و طهارت سپردند تا مبادا امت دچار گمراهی شوند ولذا 
در حدیث مشهور »ثقلین« فرمودند: »إنّی تارُِک فیکُم الثََّقلین 
کتم بِهما لَْن تَضلّوا أبدا  کتاَب اهلل و ِعتَرتی أهل بیتی ما إن تَمسَّ

ولن یَفَتِرقا حتَّی یَِردا علی الَحوض«
یعنی من در میان شما دو چیز گران بها را باقی می گذارم کتاب 
خدا و عترتم و اهل بیتم تا مادامی که به این دو تمسک داشته 
باشید گمراه نمی شوید و قرآن و عترت هم هیچگاه از هم جدا 

نمی شوند تا وقتی در حوض کوثر بر من وارد شوند.
حدیث ثقلین به اسناد مختلف مورد اتفاق شیعه و سنی است و 
متواتر نقل شده است و به خوبی جایگاه قرآن و اهل بیت علیهم 

السالم را بیان کرده است.
پس بنابراین مهمترین کارها در شب قدر باید شناخت خود 
که منجر به شناخت خدا می شود، باشد و لذا فرمود »َمْن َعَرَف 
انسان خود را شناخت و  این  َربّه«و حاال که  َعَرَف  َفَقْد  نَْفَسه 
می خواهد بنده خدا باشد، خدا نسخه عملی او را تحت عنوان 
کتابی به نام »قرآن« عنایت کرده است و پیامبر و اهل بیت او 
را هم که راسخون در علم هستند، مبین قرآن و مفسر قرآن و 
تأویل کنندگان قرآن قرار داده است و شب قدر وقتی قدرش 
درست ادا می شود که ما متعهد شویم قرآن و عترت را پشت سر 
قرار ندهیم، بلکه باالی سرمان قرار دهیم و با خدا آشتی کنیم و 
میهمان خوبی برای پروردگار باشیم و در شب قدر و نزول قرآن 
که مالئکة اهلل بر زمین می آیند و به مؤمنان سالم می کنند ما هم 
ِِّهم مِّن  وُح فِیَها بِإِْذِن َرب ُل الَْماَلئَِکُة َوالرُّ در شمار آنان باشیم، »تََنزَّ

ُکلِّ أَْمٍر * َساَلٌم ِهَی َحتَّی َمْطلَِع الَْفْجِر«

  و شعــر ..

    یادداشت 

موضوع مزایده: فروش یک قطعه )شماره ۲4( زمین واقع در انتهای بلوار صنعت، جاده نخاله مطابق شرح 
مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مزایده.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده: ۱۹٨/٠٠٠/٠٠٠ )یکصد و نود و هشت میلیون( ریال به صورت ضمانتنامه 
بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان.

مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ ۱4٠٠/٠3/٠4 از اداره پیمان و رسیدگی، مهلت قبول پیشنهادات 
حداکثر تا تاریخ ۱4٠٠/٠3/٠6 و بازگشایی پاکتها در مورخ ۱4٠٠/٠3/٠۹ در محل شهرداری کاشان خواهد بود.

*هرگاه برندگان اول تا سوم مزایده، حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند، سپرده شرکت 
در مزایده ایشان به نفع شهرداری به ترتیب ضبط خو اهد گردید.

*کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
*سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن: ٨- 5544٠٠55 )٠3۱(
شهردار کاشان- سعید ابریشمی راد

و  درمانی  بهداشتی  مراکز  تجهیز  و  توسعه  تخصصی  مادر  شرکت 
تجهیزات پزشکی کشور در نظر دارد خدمات نقلیه شرکت مادر تخصصی 
توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی را به یک شرکت واجد صالحیت واگذار 
نماید. بدین ترتیب از شرکت های دارای ظرفیت آزاد و تجربه کارهای مشابه 
دعوت به عمل می آید جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه با برآورد حدودی 
5/۷٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به شماره ۲٠٠٠٠٠۱6۲6٠٠٠٠٠3 از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ ۱4٠٠/۲/۱۱ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱6 روز چهارشنبه 
تاریخ ۲/۱5/۱4٠٠ .

 مهلت زمانی ارائه اسناد و مدارک: ساعت ۱6 روز چهارشنبه تاریخ ۲/۲۹/۱4٠٠ .
در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 

خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاک های الف:
1. آدرس: شهرک قدس )غرب( بلوار دریا- خیابان گلها- خیابان توحید یکم- 

پالک ۹۱ و تلفن ٨٨5۹۱336 
دفتر تماس: ٨٨۹6۹۷3۷- ٨5۱۹3۷6٨

شناسه آگهی: ۱۱۲٨3۹٨
م الف: 383

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی: "تهیه،تأمین،حمل و باراندازی اتصاالت پلی اتیلن و چدنی پروژه آبیاری تحت 
فشار فاز دوم خان ارخی روستای بالو"به شماره )20000000۹۶000003( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری 
 مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ، ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  تاریخ  1400/02/13  می باشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت : ساعت   14 روز شنبه تاریخ 1400/02/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت  14 روز سه شنبه تاریخ  1400/02/28

زمان بازگشایی پاکت ها  : ساعت  10:30روز چهارشنبه  تاریخ 1400/02/2۹
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:آدرس:استان آذربایجان غربی-ارومیه -کیلومتر5  

جاده بسیج  – صندوق پستی 57144 کد پستی   574۹1575۹۹ تلفن 32720۹70 دور نگار327201۹7 - و تلفن: 044327201۹8
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس  :  145۶

1- رقم براورد اولیه معامله : 14/148/30۹/1۶3ریال )چهارده میلیارد و یکصد و چهل و هشت میلیون و سیصد و نه هزار و یکصد و شصت و سه ریال( 
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آگهی مزایده عمومی شماره 1400/14 )نوبت اول(

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب شرکت جهت واگذاری خدمات نقلیه
شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

سازمان جهاد کشاورزی 
استان آذربایجان غربی

معصومه نظری 
و  پیروزی  کلیدهای  ترین  مهم  که  مهم  بسیار  از صفات  یکی 
اساسی ترین پایه های سربلندی و عزت انسان ها در همه عرصه 
ها محسوب می گردد. صفت ))شجاعت(( است که ))شهامت(( و 

))صالبت(( از شاخه های آن می باشند.
اصلی  ارکان  از  را  اخالق. شجاعت  علمای  پیشینیان.  میان  در 
فضایل می شمردند و ضد آن ))جبن(( و ترس را از پست ترین 

رذایل می دانستند.
شجاعت معنی گسترده ای دارد که دالوری در میدان نبرد. یکی 
از مصداق های آن است. مصادیق دیگر آن عبارتند از: شجاعت 
در میدان سیاست. شجاعت در مقام قضاوت. شجاعت در ابراز 
مسایل علمی و منطقی . شجاعت در امر به معروف و نهی از 
منکر. شجاعت در بیان حق و به طور کلی. شجاعت در برابر هوس 

های نفسانی!
از این رو. در روایات اسالمی برای شجاعت وجوه مختلفی ذکر شده 
است; مثال امیرمومنان علی)ع( در یک جا می فرماید: ))العجز آفه. 
والصبر شجاعه(( عجز و ناتوانی. آفت و صبر و شکیبایی. شجاعت 
می باشد. و در جای دیگر از پیامبر اکرم)ص( نقل می کند که 
فرمود: ))اشجع الناس من غلب هواه(( شجاع ترین انسان ها کسی 

است که به هوس های نفسانی پیروز گردد.
پیامبران. امامان)ع(. اولیای خدا و پیروان راستین آنها. از شجاع 
ترین انسان های عصر خود به حساب میآمدند و اسطوره های 
بزرگ مقاومت و شجاعت محسوب می شدند; بر همین اساس. 
یک تنه در برابر طاغوت های جبار عصر خود می ایستادند و با 
آنها مبارزه می کردند مانند حضرت ابراهیمـ  قهرمان توحیدـ  در 
مقابل نمرود. موسی)ع( در مقابل فرعون. و حضرت نوح)ع( در 
مقابل قوم لجوج و سرکش خود و... چنانکه آیات متعددی از قرآن 
بیانگر این مطلب است. علمای شیعه. در علم کالم و در مبحث 
امامت می گویند: یکی از شرایط امام معصوم آن است که شجاع 
ترین انسان های عصر خود باشد وگرنه دارای مقام امامت نیست 
و وجوب اطاعت مردم از او ساقط می شود; چرا که امام باید در 
میدان جنگ پشتیبان خلل ناپذیر لشکر اسالم باشد; اگر امام بر 
اثر نداشتن شجاعت فرار کند. مشمول این آیه است که: ))... فقد 
بإ بغضب من اهلل((; چنین کسی به خشم خدا گرفتار خواهد شد.

با این اشاره. به تماشای قطره هایی از دریای پهناور شجاعت و 
صالبت امیرمومنان علی)ع( می پردازیم:

گفتار پیامبر)ص( در شإن شجاعت علی)ع(
نخست نظر شما را به چند سخن از پیامبر)ص( در شإن شجاعت 

علی)ع( جلب می کنیم:
))فهو  فرمود:  علی)ع(  شإن  در  گفتاری  ضمن  در  پیامبر)ص( 
إشجعهم قلبا. و اثبتهم و اربطهم خإشا.(( علی)ع( شجاع ترین 
انسان ها در روح و جان. و ثابت قدم ترین و نیرومند ترین آنها 
از نظر قوت قلب است. نیز خطاب به علی)ع( فرمودند: ))إنت 
اشجعهم لقإ(( تو ای علی در میدان نبرد در برابر دشمن از همه 

سپاهیان. شجاع تر می باشی.
در ماجرای جنگ ))ذات السالسل(( که در سال هشتم هجرت رخ 
داد ـ در این جنگ سپاه اسالم به فرماندهی حضرت علی)ع( به 
طور بسیار عجیبی بر دشمن پیروز شد و سوره عادیات )صدمین 
نازل  علی)ع(  بدیل حضرت  بی  در شإن شجاعت  قرآن(  سوره 
گردیدـ  دالوری. شهامت و صالبت امیرمومنان به قدری چشمگیر 
و سرنوشت ساز بود که وقتی آن حضرت از میدان جنگ باز می 
گشت. پیامبر)ص( با همه مسلمانان. یک فرسخ بیرون از مدینه به 
استقبال علی)ع( شتافتند; وقتی حضرت رسول با علی)ع( مالقات 
کرد. با شور و شوق توصیف ناپذیری پیشانی علی)ع( را بوسید و 
در مورد اخالص و شجاعت علی)ع( فرمود: ))ای علی. اگر من 
از آن ترس نداشتم که گروه هایی از مسلمانان درباره تو همان 
را بگویند که مسیحیان درباره عیسی)ع( می گویند )که او پسر 
خداست( ))لقلت فیک الیوم مقاال التمر بمإل منهم اال اخذوا التراب 
من تحت قدمیک.(( امروز سخنی در شإن و مقام بلند تو می گفتم 
که به هیچ گروهی از مسلمانان نگذری. مگر اینکه خاک زیر پایت 

را به عنوان تبرک بردارند((.
در ماجرای جنگ خندق نیز ـ که بزرگترین حادثه سال پنجم 
هجرت است ـ وقتی حضرت علی)ع( به فرمان پیامبر)ص( به 
جنگ با عمرو بن عبدود )شجاع ترین قهرمان دشمن( رفت و بر او 
پیروز شد. پیامبر)ص( این قهرمانی و عمل بزرگ حضرت علی)ع( 
را که از ایمان و شجاعتش نشإت گرفته بود. با عالی ترین و عمیق 
ترین کلمات ستود و فرمود: ))ضربه علی یوم الخندق افضل من 
الثقلین(( ارزش ضربتی که علی)ع( در جنگ خندق بر  عباده 

دشمن وارد ساخت برتر از ارزش عبادت جن و انس است.
مطابق روایت دیگر. پیامبر)ص( فرمود: ))سوگند به خداوندی که 
جانم در اختیار اوست. اگر اعمال همه اصحاب محمد)ص( تا روز 
قیامت در یک کفه ترازو نهاده شود و این دالوری علی)ع( در کفه 
پیروان  اعمال  ارزش همه  بر  این دالوری علی)ع(  ارزش  دیگر. 

محمد)ص( برتری می یابد.((
روایت شده است که وقتی علی)ع( سر بریده عمروبن عبدود را 
نزد مسلمانان آورد و پیش روی رسول خدا)ص( به زمین انداخت. 
ابوبکر و عمر آن چنان تحت الشعاع عظمت و شجاعت علی)ع( 

قرار گرفتند که بی درنگ برخاستند و سر علی)ع( را بوسیدند.
خطیب خوارزمی و واقدی ـ دو نفر از علمای معروف اهل تسنن 
ـ به سند خود نقل می کنند که پیامبر فرمود: ))لمبارزه علی بن 
ابیطالب لعمرو بن عبدود افضل من عمل امتی الی یوم القیامه(( 
قطعا ارزش نبرد علی ـ پسر ابوطالب ـ با عمرو بن عبدود. برتر از 

ارزش اعمال نیک امت من تا روز قیامت است.
یکی  علی)ع(  شهامت  مورد  در  پیامبر)ص(  معروف  سخنان  از 
اینکه علی)ع( را به عنوان ))کرار غیر فرار(( )بسیار حمله کننده به 
دشمن بی آنکه پشت به دشمن نماید و فرار کند( خواند. ایشان 
این تعبیر را در ماجرای پیروزی علی)ع( در جنگ خیبر برای آن 
حضرت به کار برد. جالب اینکه هرگاه پیامبر)ص( می خواست 
کافران یاغی را تهدید کرده و رعب و وحشت در دل آنها پدیدار 
سازد. آنها را به وجود علی)ع( تهدید می کرد و می فرمود: ))اگر 
سر از فرمان بردارید و سرکشی کنید. علی)ع( را به سراغ شما 

می فرستم.((
بر همین اساس نقل شده که شخصی از امیرمومنان پرسید: چرا 
اسب چابک و تیز رو برای خود فراهم نمی کنی تا در جنگ ها از 
آن استفاده کنی؟ در پاسخ فرمود: ))من نیازی به اسب ندارم; زیرا 
من هیچگاه از حمله دشمن فرار نمی کنم. و هرگاه به کسی حمله 

کنم و او فرار کند. او را دنبال نمی نمایم!((
ابن عباس می گوید : در ماجرای فتح مکه ـ که در سال هشتم 
هجرت رخ دادـ  پس از آزاد سازی مکه. پیامبر)ص( پرده کعبه را 
گرفت و به خدا عرض کرد: ))خدایا. از پسران عمویم کسی را برای 
یاری من بفرست!(( جبرئیل همچون افراد خشم آلود به محضر 
پیامبر)ص( آمد و از سوی خدا به آن حضرت عرض کرد: ))او لیس 
ایدک اهلل بسیف من سیوف اهلل. مجرد علی اعدإ اهلل(( آیا خداوند 
تو را به شمشیری از شمشیرهای خود یاری نکرد؟ همان کسی 
که یک تنه با شمشیر کشیده در برابر دشمنان خدا از تو حمایت 

کرد )منظور از آن شخص علی)ع( بود(
گفتار حضرت علی)ع( در مورد شجاعت خود

گرچه خودستایی کار ناپسندی است. ولی در برخی از موارد برای 
ارشاد جاهالن و افشای حقایق الزم و ضروری است. بر همین 
اساس حضرت علی)ع( گاهی برای دفاع از حق و جهت اطالع بی 
خبران. ناگزیر به ذکر بعضی از فضایل خود می شد; در این راستا 
پیرامون شجاعت خود نیز مطالبی فرمود که نظر شما را به چند 

فراز از آن جلب می کنیم:
۱ـ در ماجرای هجرت پیامبر)ص( از مکه به مدینه و خوابیدن 
علی)ع( در بستر آن حضرت ـ که نشانگر قوت قلب و دالوری 
بی نظیر علی)ع( استـ  نقل شده است که وقتی مشرکان شبانه 
به خانه پیامبر)ص( هجوم بردند و حضرت علی)ع( را در بستر 
دیدند و فهمیدند که پیامبر)ص( هجرت نموده است. ابوجهل 
با تعبیرات زشتی علی)ع( را تحقیر کرد و به استهزا گرفت. اما 
حضرت علی)ع( پاسخ او را با کمال صالبت و شهامت داد و فرمود: 
))بل اهلل اعطانی من القوه ما لو قسم علی جمیع ضعفإ الدنیإ لصاروا 
به إقویإ. و من الشجاعه ما لو قسم علی جمیع جبنإ الدنیا لصاروا 

به شجعانا. ((
خداوند نیرویی به من داده که اگر آن را بین همه ناتوانان دنیا 
تقسیم کنند. همه آنها نیرومند می شوند. و شجاعتی به من عطا 
کرده که اگر آن را بین همه ترسویان دنیا تقسیم کنند. همه آنها 

شجاع خواهند شد.
در همین ماجرا بود که آیه ۲٠۷ سوره بقره : ))و من الناس من 
نازل  علی)ع(  فداکاری  و  اخالص. شجاعت  شإن  در  یشری...(( 

گردید.
حضرت علی)ع( در این مورد اشعاری سرود که یکی از آن اشعار 

این بیت است:
و بت ارائیهم و لم یتهموننی

و قد وطنت نفسی علی القتل واالسر
و من مراقب دشمنان بودم و آنها باور نداشتند که من به جای 

و  آماده کشته شدن  را  ام. در حالی خود  پیامبر)ص( خوابیده 
اسارت کرده بودم.

پیرامون شجاعت  مطالبی  البالغه  نهج  در  علی)ع(  ۲ـ حضرت 
خود فرموده است. به عنوان نمونه در یکجا می فرماید: ))واهلل لو 
تظاهرت العرب علی قتالی لما ولیت عنها. (( سوگند به خدا اگر 
همه عرب برای نبرد با من. پشت به پشت یکدیگر بدهند. من 
پشت به آن نبرد نمی کنم! از این رو. طبق روایات. آن حضرت در 
جنگ ها زرهی می پوشید که تنها جلوی بدنش را می پوشانید. 
از راز این کار پرسیدند. فرمود: ))من در جنگ پشت به دشمن 
نمی کنم. بنابراین لزومی ندارد که قسمت پشتم به وسیله زره 

پوشیده باشد!((
سعدی در اشعار خود در شإن علی)ع( به همین مطلب اشاره 

کرده و می گوید:
مردی که در مصاف زره پیش بسته بود

تا پیش دشمنان ندهد پشت بر غزا
در نهج البالغه در جای دیگر آمده است: آن حضرت در پاسخ 
آنان که تإخیر در جنگ صفین را به دلیل ترس علی)ع( از جنگ 
می پنداشتند فرمود: ))فواهلل ما ابالی دخلت الی الموت. إو خرج 
الموت الی(( سوگند به خدا باک ندارم که من به سوی مرگ بروم 

یا مرگ به سراغم آید!
نیز فرمود: ))والذی نفس ابن ابی طالب بیده اللف ضربه بالسیف 
إهون علی من میته علی فراش فی غیر طاعه اهلل(( سوگند به 
خداوندی که جان فرزند ابوطالب در اختیار او است. هزار ضربه 
شمشیر بر من آسان تر و گواراتر است از مرگ در بستر در غیر 

اطاعت خدا!
پس از جنگ احد. پیامبر)ص( با علی)ع( که در آن جنگ سخت 
مجروح شده بود مالقات کرد و شور و عالقه به شهادت را در 
سیمای آن حضرت مشاهده نمود; پیامبر به او بشارت داد که 
در آینده به مقام شهادت خواهی رسید; حضرت علی)ع( خشنود 
شد. پیامبر)ص( از او پرسید: هنگام شهادت چگونه صبر خواهی 
کرد؟ حضرت علی)ع( در پاسخ عرض کرد: ))لیس هذا من مواطن 
الصبر ولکن من مواطن البشری(( چنین موردی از موارد صبر 
نیست. بلکه از موارد بشارت و شکر است. )یعنی شهادت تبریک 

دارد نه تسلیت(!
در ماجرای جنگ صفین. سپاه کوفه در ادامه جنگ با معاویه 
سستی می کردند. حضرت علی)ع( در انتقاد از آنها خطبه غرایی 
ایراد کرد و در پایان فرمود: کار به جایی رسیده که قریشیان می 
گویند: ))پسر ابوطالب مرد شجاعی است. ولی به فنون جنگی 
آگاهی ندارد! خدا خیرشان دهد! آیا هیچ یک از آنها از من با 
سابقه تر و پیشگام تر در این میدان ها بوده است؟ من آن هنگام 
در میدان نبرد گام نهادم. که هنوز بیست سال از عمرم نگذشته 
بود و هم اکنون عمرم از شصت سال گذشته است; ولی کسی که 
فرمانش را اجرا نمی کنند. طرح و نقشه ای )که به جایی برسد( 
ندارد.(( یکی از فرازهای خطبه آن حضرت در کوفه این بود: ))انا 
وضعت فی الصغر بکالکل العرب. و کسرت نواجم قرون ربیعه و 
مضر(( من در دوران نوجوانی. بزرگان و شجاعان عرب را به خاک 
افکندم و شاخه های بلند و درخت دو قبیله ربیعه و مضر را درهم 
شکستم! از موضوعات مهم در حکومت اسالمی، حقوق مخالفان 
به چه  آنها  قابل پذیرش  نه؟ حقوِق  یا  آیا حقوقی دارند  است. 
میزانی است؟ آیا کسانی که به حکومت اسالمی اعتقادی ندارند، 
می توانند در دستگاه اجرایی حکومت وارد شوند و مسؤولیتهایی 
را به عهده گیرند؟چه بسا عده ای تصور کنند بکارگیری معاندان 
و مخالفان نظام اسالمی و اعطای منصب به آنها سبب گرایش و 
عالقه مندی آنها به نظام و حاکمان اسالمی می شود یا ممکن 
است تصور شود بکارگیری مخالفان حکومت، خصوصاً در آغاز 
تشکیل حکومت به سود جامعه اسالمی و برپایی حکومت اسالمی 
می شود؛ آنگاه که حکومت اسالمی استوار گشت، حکومت را از 
وجود ناخالصی ها و نیروهای مخالف پاک کرد یا ممکن است عده 
ای گمان کنند سختگیری در گزینش نیروهای اجرایی حکومت 
تصاحب  برای  افراد  آزادانه همه  ورود  راه  بر سر  موانع  ایجاد  و 
از  و خشک  خشن  ای  چهره  ترسیم  باعث  حکومتی  پستهای 
حکومت اسالمی می شود و این تلقی را ایجاد می کند که اسالم با 

دمکراسی و مردم ساالری و دخالت مردم در امور حکومت مخالف 
است و یا چه بسا گفته شود چون همه مردم یک سرزمین دارای 
حقوق برابری هستند، همه )خواه موافقان و خواه مخالفان( حق 

دخالت در حکومت و کسب منصب حکومتی را دارند.
اکنون، جای این پرسش است که آیا علی)ع( نیز به چنین مصلحت 
اندیشی هایی معتقد بودند و یا اینکه به امور دیگری توجه داشته و 

در این جهت، اصل یا اصول دیگری را در نظر داشتند؟
بررسی دوره های متعدِد حیات آن حضرت، نشان دهنده این 
واقعیتها است که ایشان نه تنها در دستگاه حکومتی خود، افراد 
معاند را به کار نگماردند، بلکه از اشخاص غیر معتقد به اسالم، 
فاسق و دنیاطلب بهره نبردند. ایشان، پیوسته به کارگزاران خود 
توصیه می کردند که این گونه عمل کنند. به دو نمونه آن اشاره 
به دست  را  آنکه حکومت  از  امام علی)ع( پس  الف(  می شود: 
را عزل  اجرایی حکومت خلیفه سوم  از عوامل  ای  پاره  گرفت، 
و افراد شایسته را به جای آنها نصب کرد. طلحه و زبیر که به 
طمع فرمانروایی کوفه و بصره بیعت کرده بودند، با امتناع حضرت 
علی)ع( مواجه شدند و در نتیجه دشمنی با آن حضرت را آغاز 
نمودند. برای اینکه روشن شود چرا حضرت علی)ع( فرمانروایی 
کوفه و بصره را به طلحه و زبیر واگذار نکرد تا جنگ جمل رخ 
ندهد، کافی است شخصیت این دو صحابی بزرگ پیامبر)ص( 

اندکی ذکر شود.
از زمان خلیفه دوم به دارندگان سابقه جهاد و هجرت، سهم و 
حقوق بیشتری داده می شد. این سیاست در دوره خالفت خلیفه 
سوم نیز گسترش و شدت بیشتری یافته بود، به گونه ای که 
نابرابری هاو طبقه های جدیدی با امتیازات ویژه پدید آمده بود. 
علی)ع( با این روش مخالف بود و برای مردم حقوق اجتماعی 
یکسانی قایل بودند. طلحه و زبیر که در این دو دوره به دنیاطلبی و 
زراندوزی رو آورده بودند، به این امتیازات عادت کرده و با سیاست 
علی)ع( مخالفت می کردند، زبیر پسرعمه رسول اهلل)ص( و امام 
علی)ع( و جزو هشت نفری است که بعد از علی)ع( و خدیجه 
به اسالم گرایید. او اولین کسی بود که در راه اسالم شمشیر زد. 
در شجاعت آنچنان بود که به وی لقب »سیف االسالم« داده 
اند. طلحه پسرعموی ابوبکر، معروف به »طلحة الخیر«، از اولین 
کسانی است که اسالم آورد. وی در اکثر جنگهای رسول اهلل)ص( 
شرکت داشته است. با وجود این، وی صدها کنیزک و غالم داشت. 
او در کوفه با گچ، آجر و ساج خانه ساخته و درآمد روزانه وی از 
زمینهایش در عراق هزار دینار بود. عالوه بر آن، دارایی او )هزار 
اسب و ...( بود. از وی پس از مرگش ثروتی چند میلیون دیناری 

به جای مانده بود.
زبیر نیز در مصر، بصره، کوفه، اسکندریه و دیگر شهرها، خانه های 
مجلل بنا کرده بود. از وی هزاران دینار و اموال هنگفت دیگر )هزار 

اسب و ...( باقی مانده بود.
و  اندوزی  ثروت  آیا  که  آید  می  میان  به  پرسش  این  بنابراین، 
داشتن روحیه دنیاطلبی با عدالت گروی و حق گرایی و روحیه 
مساوات طلبی سازگاری دارد؟ آیا مسلط کردن چنین افرادی بر 
امور جامعه و واگذاری بیت المال به آنان ظلم به مردم نیست؟ 
از این رو، علی)ع( از واگذاری مناصب حکومتی و بیت المال به 
اینان و تقسیم نابرابر بیت المال خودداری نمود و در برابر کسانی 
که او را در این مسأله سرزنش می نمودند، پاسخ می داد: آیا 
شما می خواهید که با توسل به جور و ستم به کسانی که قدرت 
سیاسی آنها به من سپرده شده، برای رسیدن به حق و عدالت 
یاری بجویم؟ به خدا، تا زمانی که نظام آفرینش بر اساس عدالت 
در چرخش و حرکت است، من نیز از مسیر عدالت بیرون نمی 
روم و تبعیض در توزیع ثروتهای عمومی را به خود روا نمی دارم.

ب( امام علی)ع( در ضمن نامه ای به مالک اشتر به وی تذکر می 
دهد که بدترین وزرای تو آن وزیری است که پیش از تو وزارت 
فاسقی را کرده باشد و در جور و ستم و سایر گناهان او موافقت 
و مرافقت کرده باشد. زنهار! که چنین کسانی را وزیر و صاحب 
تدبیر خود و محرم اسرار خویش مگردان؛ چه اینها یاران گنهکار و 
برادران ستمکارانند؛ به جور و ظلم عادت کرده اند و نیکویی سعی 

تو را ضایع می سازند.
همان طوری که مالحظه می شود، امام علی)ع(، بکارگیری چنین 
وزیرانی را مانع به ثمر رسیدن تالشهای حق طلبانه و آنها را زمینه 
ساز نفوذ دشمنان می دانند. در این نامه، حضرت یکی از موانع 
ورود به دستگاه حکومت اسالمی و نزدیکی به حاکم اسالمی را 
این آیه شریفه  شرک ذکر می کنند. این کالم حضرت یادآور 
است: »و لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیالً«. از دیدگاه 
اسالم جایز نیست کافران بر سرنوشت مسلمانان مسلط گردند. 
از این رو، نزدیکی آنها به حاکم و حکومت اسالمی زمینه ساز 
تسلط آنان بر سرنوشت مسلمانان است.بنابراین، می توان نتیجه 
گرفت که به دلیل حق ستیزی و بی عالقگی مخالفان، به اسالم 
و حاکمیت مسلمانان، نباید مسؤولیتهای حکومت و اداره جامعه 

را به آنها سپرد.

شاخه سبز بررسی کرد؛

علی )ع( شجاع ترین مرد در همه اعصار
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تعیین اعضای هیات نظارت و هیات 
اجرایی نهمین دوره انتخابات هیات 

مدیره سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان گیالن

رشت-سمیه جوان-به گزارش اداره ارتباطات 
و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان گیالن 
رئیس  عربانی  موسوی  حمیدرضا  مهندس 
اداره توسعه مهندسی و مقررات ملی و کنترل 
استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  ساختمان 
نظام  قانون  اجرای  در  داشت:  اذعان  گیالن 
نامه  آیین  و  ساختمان  کنترل  و  مهندسی 
مدیره  هیئت  اعضای  انتخابات  آن،  اجرایی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیالن 
در سال جاری برگزار خواهد شد که فرایند آن 

آغاز شده است.
برگزاری  روند  از  اعضای سازمان  آگاهی  وی 
انتخابات بر اساس موازین قانونی را در جهت 
ایجاد اطمینان بیشتر و مشارکت گسترده در 

انتخابات موثر دانست.
موسوی عربانی تصریح کرد : با اجرای ماده 6۲ 
آیین نامه، هیئت اجرایی انتخابات هیئت مدیره 
سازمان نظام مهندسی استان با ترکیب آقایان 
)رئیس( مهندس  مهندس غالمرضا رحیمی 
)نایب رئیس(مهندس  پور  سید احمد احمد 
موسی  سید  مهندس  شکری)منشی(  پیام 
بازنشین-  بابایی  بهمن  مهندس  صرفجو- 
موسی  مهندس  و  عفتی  مهدی  مهندس 

زیبنده )عضو( انتخاب شدند.
رئیس اداره توسعه مهندسی و مقررات ملی 
و کنترل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
استان گیالن با بیان اینکه به موجب ماده 6۲ 
آیین نامه، "وزارت راه و شهرسازی" دستگاه 
نظارت می باشد و دستگاه نظارت استان در 
اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شده است 
گفت : اعضای هیئت نظارت استان با ترکیب 
آقایان مهندس ماکان پدرام )رئیس( مهندس 
– پورقاسم  رضا  مهندس  کشاورز-  حسین 

و  عربانی  موسوی  حمیدرضا  سید  مهندس 
حسین یوسف زاده تعیین شدند.

موسوی عربانی خاطر نشان کرد: اعالم شرایط 
عضویت در هیئت مدیره، تعیین مهلت قبول 
برگزاری  زمان  تعیین   ، نامزدی  تقاضای 
از  متعاقباً  مربوطه،  مسائل  سایر  و  انتخابات 
انتخابات  اجرایی  هیئت  اطالعیه های  طریق 

اعالم خواهد شد.
اعضای  کرد:  امیدواری  ابراز  پایان  در  وی 
استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
با شرکت فعال و گسترده و با رعایت کامل 
اخالق حرفه ای در انتخابات، وظیفه سازمانی 

و رسالت حرفه ای خود را به انجام رسانند

اولین اقدام فراگیر سال 1400 با 
محوریت عبور از پیک تابستان

منطقه  برق  مدیر  باطنی  مجتبی  مهندس 
مانور   : گفت  اصفهان  برق  توزیع  ٨ شرکت 
فیدرهای فشار  آرایی  باز  و  سراسری اصالح 
منظور  به  تابستان  بار  مدیریت  و  متوسط 
سنجش آمادگی پرسنل شاغل در صنعت برق 
و توجه ویژه به مدیریت بار تابستان همزمان 
با سراسر کشور در شهر اصفهان و در منطقه 

صنعتی سجزی انجام شد
بار فیدرهای  باز آرایی و تعدیل   : وی گفت 
نقاط  اصــالح  و  شناسایی  متوسط؛  فشار 
اتصاالت سست؛ ایجاد نقاط مانور و اتوماسیون 
توزیع ؛ شناسایی و جمع آوری دستگاههای 
روشنایی  تعدیل  ؛  مجاز  ارزغیر  رمز  کشف 
معابر ؛ اصالح آرایش یک در میان و زیگزاگ 
و شبکه معابر از اهداف اصلی این مانور بوده 

است.
وی گفت : ۱۲ اکیپ شامل نیروهای فنی و 
مهندسی و کارشناس و نیروهای پشتیبان در 
این مانور شرکت کردند و در این مانور خط 
گرم آمادگی الزم را برای اصالح جمپر؛ اتصال 

جمپر سکسیونر و اتو ماسیون هوایی
ریگالژ و نصب بر عهده داشت ودر حوزه خط 
سرد نیز با نصب سکسیونر هوایی ؛ احداث 
پایه  تعویض  ؛  هوایی  متوسط  فشار  شبکه 
فرسوده این مانور صورت گرفت و گروههای 
معابر  سربندی  اصالح  به  نیز  برداری  بهره 

پرداختند.
و کشف  کنتور  تست  کرد  نشان  وی خاطر 
اقدام این مانور بوده و  ارزها مهم ترین  رمز 
محوریت مانور بر این اساس قرار گرفته است

باطنی تاکید کرد استخراج رمز ارزها غیر مجاز 
با توجه به پایین بودن نرخ برق در کشورمان و 
افزایش بیش از حد قیمت رمز ارزها جذابیت 
زیادی را برای استخراج کنندگان آن داشته 
است و چالشی را برای صنعت برق به خصوص 

در روزهای پیک تابستان رقم زده است .

بررسي موانع تولید واحدهاي صنعتي و 
 زیرساخت هاي شهرک هاي

 صنعتي محالت و خمین

در راستاي سال تولید،پشتیباني ها و مانع زدایي ها با 
برخي  و  دلیجان  و  محالت  شهرستان  نماینده  حضور 
مسولین استاني مشکالت زیرساخت هاي شهرک صنعتي 
خمین بررسي و از برخي واحدهاي تولیدي مستقر در 

شهرک صنعتي محالت بازدید به عمل آمد.
طیب میرزایي مدیر عامل شرکت در نشستي با حضور 
فرماندار خمین،مدیر عامل برق باختر،مدیر عامل توزیع 
برق استان ، رییس و معاون سازمان صمت و بخشدار 
قورچي باشي در شهرک صنعتي خمین با اشاره به توسعه 
۱5٠ هکتاري شهرک صنعتي خمین و تامین خدمات و 
شروع واگذاري در سال جاري و اشاره به توسعه ۱۲٨ 
هکتاري ناحیه صنعتي سعیدي بر لزوم تامین زیرساخت 
برق ناحیه صنعتي خرمدشت تاکید نمود که مقرر گردید 
در دستور کار شرکت توزیع برق استان و برق باختر قرار 

گیرد.
آزاد سازي  افزود:  در حال اخذ مجوز ولزوم   میرزایي 
اراضي راکد و فاقد پیشرفت فیزیکي به ویژه در شهرک 
صنعتي خمین مي باشد که این مهم نیاز به همکاري 

فرمانداري جهت تسریع در فرآیند آزادسازي دارد.
در ادامه وي تاکید بر اجراي ماده ٨۱ قانون الحاق ۲  و 
ماده 54 قانون احکام دائمي توسعه جمهوري اسالمي 
ایران داشت که توسط نماینده محترم مجلس و فرماندار 

شهرستان خمین قول مساعد بر اجراي آن اخذ گردید.
با حضور سلیمي  روزه  برنامه ي یک  این  ادامه ي  در 
در  دلیجان  و  مردم شریف شهرستان محالت  نماینده 
واحدهاي صنعتي  از  برخي  از  اسالمي  مجلس شوراي 
مستقر در شهرک صنعتي محالت بازدید و مشکالت و 

موانع تولید آنها بررسي شد.
مردم شریف شهرستان  نماینده  بازدید  این  در جریان 
با توجه  محالت و دلیجان در مجلس شوراي اسالمي 
به کمبود زمین صنعتي در شهرک صنعتي محالت بر 

توسعه شهرک تاکید داشت.
اظهار  نیز  صنعتي  شهرکهاي  شرکت  عامل  مدیر 
ناحیه  اي  توسعه  اراضي  هکتار   ۱5٠ داشت:واگذاري 
صنعتي شهید حبیبي نخجیروان در سال جاري آغازشده 
است که تامین کننده نیاز شهرستان خواهدبود و نیز 
توسعه شهرک صنعتي محالت به مساحت ٨ هکتاردر 

دستور کارشرکت قراردارد.

همزمان با سایرشرکت های آب وفاضالب 
کشور انجام شد؛

برگزاری مانور آمادگی سیستم 
های تامین برق اضطراری در 

آبفای استان اصفهان

مانور آمادگی سیستم های تامین برق اضطراری 
با  اصفهان  استان  وفاضالب  آب  شرکت  در 
آبفای  مهندسی  شرکت  مدیرعامل  حضور 
کشور و مدیرکل بحران وزارت نیرو به صورت 
ویدئو کنفراس همزمان با سایرشرکت های آب 

وفاضالب کشور برگزارشد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
هدف از  برگزاری این مانور را آمادگی سیستم 
های تامین برق اضطراری در ساعات اوج مصرف 
با استفاده از دیزل ژنراتورهای موجود در صنعت 

آب و فاضالب دانست.
حمیدرضا جانباز با بیان این که  سال سختی 
در تامین خدمات پایدار به مردم در پیش داریم 
شدید  محدودیت  دلیل  به  امسال  کرد:  اعالم 
منابع آبی و افزایش دما  بیشتر مناطق در فالت 
مرکزی و شرق کشور با تنش آبی روبرو هستند.

 مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
بر جلب رضایت مردم درخصوص دسترسی پایدار 
به  خدمات صنعت آبفا تاکید کرد و خاطرنشان 
ساخت: مدیران   شرکت های آب و فاضالب در 
سطح کشور  باید  با برگزاری  جلسات مستمر  
مقابله با تنش آبی واقدامات پپیشگیرانه از تبعات 
بحران کم آبی جلوگیری کرده تا رضایت مردم 

که هدف نهایی صنعت است حاصل شود.
های  درگاه  مستمر  بررسی  بر  همچنین   وی 
فاضالب  و  آب  های  شرکت   با  مردم  ارتباطی 
تاکید تصریح کرد: همه درگاه های ارتباطی مردم 
باید به صورت  با  شرکت های آب و فاضالب 
شبانه روزی بررسی شوند تا خدمات به صورت 

عادالنه توزیع شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
به نقش روابط عمومی در سنجش میزان  رضایت 
اشاره کرد  آبفا   پایدار  از خدمات  مندی مردم 
وگفت: روابط عمومی باید به عنوان یک درگاه 
ارتباطی میان مردم و صنعت ، زمینه ساز دریافت 

مطالبات آنان در شهرها و روستاها  باشد. 

  خبــر  خبــر

رشد ۹4 درصدی فروش و 
150 درصدی صادرات در 
شرکت معدنی امالح ایران

فروردین  در  ایران  امالح  معدنی  شرکت 
ماه سال جاری از فروش محصوالت خود 

3۹٠ میلیارد ریال درآمد کسب کرد.
درآمد شرکت معدنی امالح ایران از فروش 
محصوالت در نخستین ماه سال ۱4٠٠ 
مدت  به  نسبت  درصدی  افزایش ۹4  با 
مشابه سال قبل، مبلغ 3۹٠ میلیارد ریال 
بوده است. گفتنی است شرکت از فروش 
مبلغ   ۱3۹۹ سال  در  خود  محصوالت 

3۹6۲ میلیارد ریال درآمد داشته است.
با  ماه  فروردین  در  نیز  شرکت  صادرات 
رشد ۱5٠ درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۲٠ میلیارد ریال بوده است که 
نسبت به بودجه ۹۱ درصد رشد داشته 

است.
محصوالت  تولید  همکاران،  تالش  با 
ظرفیت  حداکثری  استفاده  به  توجه  با 
خطوط تولید، با رشد 6٠ درصدی نسبت 
مجتمع های  ماهانه  اسمی  ظرفیت  به 
تولیدی اراک و گرمسار به مقدار ۲3 هزار 
تن رسید که نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته ۲ درصد و نسبت به برنامه 6 

درصد رشد داشته است.

یک میلیون و 505 هزار 
مشترک گاز طبیعی در 

مازندران

شرکت گاز استان مازندران در سال ۹۹ توانست بیش از 
6٠ هزار مشترک جدید را جذب نماید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، 
مازندران  گاز  شرکت  سرپرست  امیرتیموری،  "حمزه 
گفت: پارسال با وجود تنگناهای مالی دولت و افزایش 
هزینه اجرای پروژه ها، گازرسانی به ۷٨ روستا تکمیل و 

مشعل گاز در این روستاها روشن شد.
وی هزینه گازرسانی به این روستاها را سه هزار و ٨٠٠ 
میلیارد ریال اعالم کرد، افزود: در مجموع سال گذشته 
بالغ بر 6٠ هزار مشترک شهری و روستایی مازندران از 

نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.
سرپرست شرکت گاز مازندران با اعالم این که در حال 
حاضر ۲ هزار و 36۱ روستای استان از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار هستند، اظهار داشت: ٨ شهر و یکهزار و ۱٠٠ 
گازدار  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  در  مازندران  روستا 

شدند.
حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  همچنین  امیرتیموری 
عملیات گازرسانی به ۱٨4 روستای مناطق کوهستانی 
در حال اجرا است که پیش بینی می شود در صورت 
بالغ بر ۱٠٠ روستا  رفع موانع و تامین اعتبارات الزم 
با 45 تا 5٠ هزار مشترک جدید از نعمت گاز طبیعی 

بهره مند شوند.
وی افزود : طرح گازرسانی به 4٠٠ روستای کم خانوار 

هم در مرحله مطالعه قرار دارد.
در  ترین معضل  مهم  مازندران  گاز  سرپرست شرکت 
اجرای طرح های گاز رسانی در استان را لوله گذاری در 
حاشیه جاده های اصلی و فرعی منتهی به داخل بافت 
روستایی برشمرد و گفت: خوشبختانه برای عملیات لوله 
با همکاری  گذاری و نصب علمک در داخل روستاها 

مسئولین و مردم، کارها با سرعت انجام می شود .
وی با اعالم این که تمامی روستاهای واقع در مناطق 
جلگه ای و ساحلی مازندران از گاز طبیعی برخوردار 
: در حال حاضر ٨٠ درصد روستاهای  افزود  هستند، 
کوهپایه ای استان نیز به شبکه گاز طبیعی متصل شدند 
و برنامه برای گازرسانی به بقیه روستاهای واجد شرایط 

هم تدوین و در دست اقدام می باشد.
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اردبیل ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل 
و  فنی  پروژه های  اجرای  و  طراحی  در  گفت: 
عمرانی باید مهندسی ارزش مورد توجه و دقت 

نظر قرار گیرد. 
راه  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
حیدری  محبوب  اردبیل،  استان  شهرسازی  و 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل در نشست 
با مهندسان مشاور فعال در توسعه پروژه های راه 
کاری  فصل  شروع  با  کرد:  اظهار  اردبیل  استان 
استان  در  زیربنایی  و  عمرانی  پروژه های  اجرای 
قوت بیشتری گرفته و ما از مهندسان، مشاوران، 
داریم  انتظار   ... و  ناظران   ، طراحان  پیمانکاران، 
در اجرای کیفی پروژه ها دقت بیشتری را داشته 
باشند. وی با بیان اینکه طراحی پروژه تنها وصل 

کردن ابتدا و انتهای یک راه و مسیر مواصالتی 
طراحی  کنار  در  باید  کرد:  خاطرنشان  نیست، 
کار  انجام  روند  و  پروژه  کیفی  اجرای  بر  نظارت 
مورد توجه قرار گیرد و ناظران با دقت و حساسیت 
پروژه را مورد بازدید و بررسی فنی و کارشناسی 

قرار دهند.
ادامه  اردبیل  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
داد: طراحان در فرآیند اجرا باید به شکل مکرر 
بازدیدها را از روند احداث پروژه داشته باشند و با 
بهره گیری از مشاوران کاربلد، باتجربه و تخصصی 
به ارتقای کیفی پروژه کمک کنند تا در کوتاهترین 
زمان شاهد تخریب و یا از بین رفتن پروژه نباشیم 

تا گرفتار مشکالت حقوقی و قضائی نشویم.
حیدری افزود: در طراحی و ارائه مشاوره های فنی 

باید به نحوی عمل کرد تا کیفیت اجرای پروژه 
کامال ملموس و مشهود باشد و با سرکشی های 
مکرر و رفع ایرادات احتمالی به روند کار سرعت 

بیشتری داد.
به  آموزش  موضوع  نظارت  کنار  در  گفت:  وی 
ویژه برای مهندسان جوان مورد توجه قرار گیرد 
و عوامل و پرسنل حاضر در یک پروژه و فرآیند 
به  آموزش های  از  به صورت مستمر  آنها  اجرای 
روز استفاده کنند. مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اردبیل تصریح کرد: در کنار انجام وظایف درست 
در  ارزش  مهندسی  به  باید  مشاوران  و  طراحان 
اجرای پروژه توجه کرده تا کار کیفی و مطلوبی را 
در خروجی پروژه های عمرانی و فنی شاهد باشیم.

مشاوران  که  می رود  انتظار  داد:  ادامه  حیدری 

پروژه ها برای کارهای اجرایی و فنی بهتر است با 
حضور در محل اجرای پروژه ها و راهنمایی عوامل 
موثر به آموزش پرسنل و همچنین رسیدگی به 
صورت جلسات انجام شده دقت بیشتری را داشته 

باشند.
وی ضرورت پرداخت حق و حقوق واقعی نیروهای 
کارگری و کارمندی را در یک کارگاه پیمانکاری 
اینکه هزینه  با توجه به  یادآور شد و بیان کرد: 
ساخت هر کیلومتر راه اصلی ۱٠ میلیارد تومان 
برآورد شده است، بهتر است هزینه های در نظر 
و  ناظران  مهندسی،  نیروهای  برای  شده  گرفته 
مجموعه های کارگری بدون تاخیر و تعلل پرداخت 
شده تا کیفیت در اجرای پروژه فدای برخی مسایل 

دیگر نشود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل:

مهندسی ارزش در طراحی و اجرای پروژه ها رعایت شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
مازندران گفت: بکارگیری غیرمجاز 
استفاده  با  ماینر  دستگاه های 
استخراج  برای  انرژی  غیرقانونی 
ــال اخیر  ــرف یــک س ــزارز ظ رمـ
خساراتی را به شبکه های توزیع برق 

وارد کرده است.
ادامه داد: طی  فرامرز سپری  دکتر 

یک سال اخیر 335٠ دستگاه ماینر 
غیرقانونی  مرکز   ٨۱ از  غیرمجاز 
همکاران  توسط  رمزارز  استخراج 
و مسئولین تست و بازرسی استان 
و امورهای توزیع برق با هماهنگی 
همکاری  با  و  قضایی  مسئولین 
مختلف  نقاط  در  انتظامی  ماموران 

مازندران کشف و ضبط شده است.
دستورالعمل  مطابق  گفت:  وی 
این  کلیه  با  توانیر  از  ارســالــی 
مشترکین برخورد و مبلغی معادل 
6٨ میلیارد ریال بهای انرژی بابت 
جریمه این دسته از مشرکین صادر 

شده است.
سپری افزود: پارسال با وجود تمامی 
مشکالت نزدیک به ۱۹ هزار کنتور 
معیوب در این شرکت تعویض شده 
 ۱5 معادل  انــرژی  میزان  و  است 

میلیون کیلووات ساعت از این محل 
شرکت  انــرژی  فروش  مجموع  به 

اضافه شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندان 
ادامه داد: به منظور مدیریت دارایی و 
استفاده بهینه از سرمایه های شرکت 
و کاهش هزینه ها قراردادی با یکی 
از شرکت های کنتورسازی منعقد تا  
قریب به ۲٠ هزار کنتور معیوبی که 
تعویض شده بودند تعمیر تا مجدداً 
به چرخه استفاده شرکت توزیع وارد 

شوند.
وی گفت: به منظور مقابله با پدیده 
شوم برق های غیرمجاز و با استفاده 
از روش های مختلف کنترل مصارف 
مشترک   35٠٠ تعداد  مشترکین 
دارای تخلف در استفاده از انرژی برق 
شناسایی و مطابق دستورالعمل های 

موجود با آنها برخورد صورت گرفته 
است که از این محل نیز نزدیک به 
۲۱ میلیون کیلووات ساعت انرژی به 

میزان فروش شرکت اضافه گردید.
وی خاطرنشان کرد : با وجود ارائه 
برق  انشعاب  واگذاری  دستورالعمل 
دسته  این  برای  قانونی  صورت  به 
افراد  برخی  متاسفانه  مشترکین  از 
سودجو به صورت غیرقانونی اقدام به 
فعالیت دراین زمینه می نمایند که 
باعث افزایش مصرف و بروز مشکالت 
فراوان در کنترل بار مشترکین و در 
شرایط بحرانی بروز خاموشی های 
ناخواسته می شود . به همین منظور 
به  اقدام  قرادادی  طی  شرکت  این 
انجام فرآیند شناسایی این دسته از 
افراد با جدیدترین روش ها در حوزه 

داده کاوی نموده است

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
جاری  اعتبارات  تخصیص  کرد:  اعالم 
 ۹٨( پیاپی  سال  دو  در  کل  اداره  این 
و ۹۹(،  ۱٠٠ درصد بوده و هیچگونه 
سند و بار مالی به سال ۱4٠٠ انتقال 

نیافته است.
راه  وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به 
علیرضا  )اصفهان(؛   شهرسازی  و 
شهرسازی  و  راه  مدیرکل  قاری قرآن 
استان اصفهان با بیان اینکه اعتبارات 
 ۹٨ سالهای  در  کل  اداره  این  جاری 
درصدی(   ۱٠٠( کامل  بصورت   ۹۹ و 
تخصیص یافته است اظهار کرد: با این 
تخصیص اعتبار و صرفه جویی بعمل 

امورات مختلف، خوشبختانه  در  آمده 
رفاهیات همکاران این مجموعه تامین 

و پرداخت شد.
وی افزود: تمامی هزینه های جاری این 
موافقت  فصول  و  ردیف  در  کل  اداره 
نامه هزینه شده و هیچگونه سند و بار 
مالی به سال ۱4٠٠ انتقال نیافته است 
همچنین برنامه ریزی جامعی نیز برای 
پرداخت رفاهیات در سال جاری انجام 

می پذیرد.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
 ۱3۹۹ سال  در  کرد:  اعالم  اصفهان 
بازنشستگان  خدمت  سنوات  پاداش 
دیون  کل  و  شد  تسویه   ۱3۹٨ سال 

آنان نیز در سال جاری به این عزیزان 
پرداخت شد.

وی با اشاره به اینکه هرماهه به صورت 
جاری  اعتبارات  از  بخشی  مستمر 
مصرفی  انرژی  هزینه  پرداخت  صرف 
کاهش  همواره  داشت:  اذعان  می شود 
میزان مصرف از اولویت های این اداره 
بشمار می رود. و در سال ۱3۹۹ نیز  با 
مدیریت مصرف کاهش قابل توجهی در 

این هزینه ها داشتیم.
یکسال  در  اینکه  بیان  با  قاری قرآن 
اخیر به میزان 64 هزار لیتر در مصرف 
سوخت صرفه جویی شده است. گفت: 
امسال جهت صرفه جویی در هزینه های 

برای  شده  روز  به  الگوهای  جــاری، 
مدیریت منابع و مصارف به کارگرفته 
برنامه ریزی  و  تصمیمات  که  می شود 
الزم در این خصوص بعمل آمده است.

وی در پایان از مجموعه کارکنان این 
 ۱4٠٠ سال  در  تا  خواست  اداره کــل 
تالش  و  با جدیت  و  خدا  بر  توکل  با 
برای  را  خود  توان  حداکثر  مضاعف 
کارشناسی،  کار  محوله،  امورات  انجام 
و  گیرند  کار  به  پردازی  ایده  و  علمی 
نهایی  نتیجه  حصول  تا  را  موضوعات 
پیگیری نمایند. و با تفکر جدید و توان 
مضاعف در پیشبرد اهداف سازمانی و 
سیاست گذاری های ابالغی کوشا باشند.

با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری 
در  ــی  زدای محرومیت  خصوص  در 
خوزستان و پیگیری های ویژه نماینده 
محترم ولی فقیه در استان این مسئله 
و  شهر  اسالمی  شورای  کار  دستور  در 
شهرداری اهواز قرار گرفت و در همین 
ماه  اردیبهشت  نهم  امروز  صبح  راستا 
ضیاالدین  سید  سردار  با  اهواز  شهردار 
زدایی  محرومیت  قرارگاه  دبیر  حزنی 
سپاه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار 
کم  محالت  در خصوص  اهواز  شهردار 
توسعه و کم برخوردار و محرومیت زدایی 
سردار  با  اهواز  شهر  محالت  چهره  از 

حزنی به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
سردار حزنی در این جلسه عنوان کرد 
از  زدایی  محرومیت  لزوم  به  توجه  با   :
استان خوزستان و بهبود معیشت مردم 
این  پرور و همیشه در صحنه  قهرمان 
خطه از کشور، سپاه با تمام وجود رفع 
دستور  در  را  نقطه  این  از  محرومیت 
کار و اولویت کاری خود قرار داد. دبیر 
قرارگاه محرومیت زدایی سپاه همچنین 
همکاری  راستای  در  اهواز  شهردار  به 
در محرومیت زدایی از چهره شهر قول 
قرارگاه محرومیت  افزود:  و  مساعد داد 
زدایی سپاه برای یاری رسانی در برنامه 

از  پیشنهادی  زدایی  محرومیت  های 
سوی شهرداری اهواز آمادگی خود را با 

تمام توان اعالم می کند.
از  تشکر  ضمن  نیز  ــواز  اه شهردار 
همکاری قرارگاه سپاه ، اظهار امیدواری 
یکپارچه  و مدیریت  با هماهنگی  کرد: 
چهره  بتوانیم  مرتبط  دستگاههای  با 
شهر  در  زمان  مرور  به  را  محرومیت 

کمرنگ تر و محو نماییم.
سلسله  این  کرد:  خاطرنشان  نوشادی 
جلسات به طور مرتب و عالوه بر بحث 
نیز  مسائل  سایر  و  زدایی  محرومیت 

برگزار می گردد.

گفتنی است این جلسه در محل ستاد 
کل سپاه پاسداران در قرارگاه محرومیت 
زدایی و به منظور بهره گیری از توان این 
قرارگاه برای اجرای برنامه های بهسازی 
و  مشکالت  رفع  و  سازی  توانمند  و 
شهر  برخوردار  کم  محالت  معضالت 

صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از کاهش چشمگیر 
مصرف مواد شیمیائی و هزینه های بهره برداری در این 
پاالیشگاه علیرغم افزایش تولید محصوالت خود خبر 
در  مقاومتی  اقتصاد  رویکردهای  حفظ  گفت:  و  داد 
واحدهای تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم به فرهنگ عمومی 
تبدیل شده است  به گزارش روابط عمومی،دکتر " روح 
اله نوریان" افزود: در سال گذشته و در راستای تحقق 
شعار جهش تولید و حفظ رویکردهای اقتصاد مقاومتی 
در واحدهای تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم، این مجتمع 
تولیدی توانسته است ضمن افزایش مقادیر محصوالت 
به سال ۱3۹٨، در مصرف مواد  تولیدی خود نسبت 

شیمیائی و مصرفی نیز صرفه جویی های چشمگیری به 
اظهار داشت: در سال ۱3۹۹ مصرف  آورد. وی  عمل 
آمین و اکتیویتور ٨٠ درصد، تری اتیلن گالیکول 4٠ 
متانول ۲۱.5٠ درصد،  پروپان 3۲.5٠ درصد،  درصد، 
 3.٨٠ فسفات  درصد،   ۱۷.۷٠ منابع  از  آب  برداشت 
درصد، فیلترهای شیرین سازی 3.٨٠ درصد، اکسیژن 
زدا 5.۱۷ درصد و نمک یوتیلیتی 5۱.45 درصد نسبت 
به سال ۱3۹٨ کاهش داشته است. مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه با کاهش مصرف شیمیایی 
و هزینه های بهره برداری ضمن تحقق نامگذاری سال، 
اقدامات قابل قبولی در صرفه جویی انجام شده است، 

در  مثبت،  محیطی  زیست  آثار  بر  کرد:عالوه  تصریح 
مجموع رقمی معادل ۱3٠ میلیارد ریال صرفه جویی 
را در برداشته است و این در حالی است که در زمینه 
وزنی ۱.۹  رشد  میانگین  نیز شاهد  تولید محصوالت 

درصدی بوده ایم.
صنعتی  واحد  این  کرد:  خاطرنشان  نوریان  دکتر 
برنامه های مدونی برای تحقق شعار سال جاری که 
تولید؛ پشتیبانی ها،  بنام"  توسط مقام معظم رهبری 
مانع زدایی ها " نامگذاری شده است در دستور کار قرار 
داده که به مرور زمان و با افزایش تولیدات و برداشتن 

موانع محقق خواهد کرد. 

در شرکت توزیع برق مازندران صورت گرفت :
كشف و ضبط بیش از 335۰ دستگاه ماینر غیر مجاز در یك سال گذشته

تخصیص 1۰۰ درصدی اعتبارات جاری اداره  كل راه و شهرسازی 
استان اصفهان در دو سال پیاپی

دیدار شهردار اهواز و دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه در 
راستای كمك به محالت كم برخوردار

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:

حفظ رویکردهای اقتصاد مقاومتی در واحدهای تولیدی 
پاالیشگاه گاز ایالم



 سال هفدهم   شماره 3۹5۷     ۱۲  اردیبهشت  ۱4٠٠  

استاندار قم:
فاصله گذاری اجتماعی در 
احیای شب های قدر مورد 

توجه جدی قرار گیرد

 استاندار قم با اشاره به تاثیر بسزای رعایت پروتکل های بهداشتی در 
کاهش بیماری کرونا گفت: موضوع رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
در برگزاری مراسم احیای شب های قدر به طور جدی مورد توجه 

و اهتمام باشد.
بهرام سرمست روز شنبه در پایان جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
که به صورت ویدیو کنفرانس در آن شرکت کرده بود در گفت و 
گو با خبرنگاران اظهار داشت: مومنان و کسانی که درمراسم های 
شب های قدر حضور پیدا می کنند، سعی نمایند این مراسم ها را با 
فاصله گذاری و رعایت حداکثری مسائل بهداشتی، در فضای باز و با 
جمعیت محدود برگزار کنند که این بیماری بیش از این گسترش 

پیدا نکند.
وی همچنین با بیان اینکه بر اساس گزارش ارائه شده در ستاد ملی 
کرونا تعدادی از استان های کشور در موج چهارم کرونا به مرحله 
ثبات رسیدند و شیب تند بستری های آنها در حال کنترل است 
بستری  افزایش  شیب  با  همچنان  نیز  استان ها  از  بسیاری  افزود: 
مواجه هستند و خوشبختانه در قم نیز این روند تحت کنترل است و 

امیدواریم ظرف هفته جاری آن را نزولی کنیم.
سرمست در ادامه با اشاره به مصوبه های ستاد ملی کرونا تصریح کرد: 
به منظور پشتیبانی از کسبه و اصناف و افرادی که برای گذر از این 
موج بیماری پروتکل ها را رعایت می کنند، برخی تمهیدها اندیشیده 
شده است.وی افزود: تاخیر ۱٠ روز در صدور گواهی عدم پرداخت 
چک های کسبه و اصناف و همچنین امهال برخی مسائل مربوط به 
امور مالیاتی از جمله مصوبه های صورت گرفته به منظور حمایت از 

اصناف بود که جزییات آن ابالغ خواهد شد.
استاندار قم در ادامه خاطرنشان کرد: تقاضای ما از کسبه و اصناف 
استان این است کمااینکه تا به حال در رعایت پروتکل های بهداشتی 
اهتمام خاصی داشتند این شرایط را نیز با صبر و بردباری تحمل کنند 
که بتوانیم از این موج هم عبور کنیم.قم از روز هجدهم فروردین ماه 
در نقشه رنگ بندی کرونایی کشور به حالت قرمز درآمده است و 
درصدر استان هایی است که شیوع آن رشد صعودی دارد و دست 
توجه  فوتی در صورت  و  ابتال  موارد  افزایش  احتمال  به  اندرکاران 
نکردن کافی شهروندان به محدودیت ها، پروتکل ها و توصیه های 
بهداشتی ابراز نگرانی می کنند. ویروس کرونا موجب بیماری عفونی 
»کووید-۱۹« می شود و این ویروس ۲4 آذر ۱3۹٨ در شهر »ووهان« 
واقع در مرکز چین گزارش شد، ابتدا از این بیماری به  عنوان ذات الریه 
نام  برده می شد، اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۹ دی ۱3۹٨ 
به  صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد. »کرونا«، 
ویروسی است که گستردگی شیوع آن بسیار وسیع است و از جمله 
راه های انتقال آن عطسه، سرفه، دست دادن و روبوسی است؛ پزشکان 
توصیه می کنند، افراد عالوه بر پرهیز از دست دادن، روبوسی و حضور 
در مرکزهای عمومی؛ به  هنگام عطسه الزم است، جلوی بینی خود 
را با دستمال بگیرند و یا برای مهار آن از آرنج خود استفاده کنند.

برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا؛ رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
همچون استفاده از »ماسک« و »فاصله گذاری اجتماعی« توصیه شده 

است.

اطالعیه اداره کل امور اقتصادی 
و دارایی استان قم در خصوص 

سهام عدالت
بدینوسیله به اطالع آن دسته از سهامداران روش غیر مستقیم 
سهام عدالت و همچنین سایر افرادی که سهام شرکت سرمایه 
گذاری استان را از بازار سرمایه، خریداری کرده اند،میرساند: بر 
اساس مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار، انتخاب اعضای 
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان به صورت الکترونیکی 
در  ماه سال جاری  اردیبهشت  روز  ۲٠  در ساعت ۱٠ صبح 
استان قم برگزار خواهد شد. جهت شرکت در این انتخابات که 
بزرگترین مشارکت جمعی هم استانی های عزیز در فعالیت های 
اقتصادی استان می باشد، الزم است سهامداران مشمول نسبت 
به ثبت نام در سامانه جامع اطالعات مشتریان)سجام( به آدرس 

www.sejam.ir اقدام کنند.

  خبــر
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آگهی مفقودی
 147H022۶131 برگ سبز سواری دنا، مدل 13۹5 ، شماره موتور 
 شمــاره شاســی NAAW01HE2GE414387 ، پــالک

ایران 82- 122 س 53 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اداره کل تامین اجتماعی استان قم
فرم شماره 3 )ابالغ رای کمیته بدوی استانی(

به پیوست اصل فرم شماره یک مربوط به آقای علیرضا جعفری که در جلسه مورخ ۱4٠٠/۱/۲4 کمیته بدوی مشاغل سخت 
و زیان آور استان قم مطرح و از مجموع  4)چهار( شغل مطرح شده ۲)دو( شغل مورد تأیید قرار نگرفته است، جهت اقدامات 

بعدی به پیوست ارسال می گردد.
مشاغل تأیید شده )ب(: جوشکار )شرکت سازه یار ابنیه ( – جوشکار ) ساتر آپ یدک سازه ( . مشاغل تایید نشده : جوشکار ) 

دفتر برودتی حرارتی ( – قالب بند تعمیرکار) قالبسازی سیدزاده قمی ( .
مصطفی کاویانی مدیر کل – از طرف ترک زاده آرانی

رونوشت:
۱. معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت درمان استان جهت استحضار و اقدام مقتضی برابر ماده 3 آیین نامه.

۲. شرکت / کارگاه: سازه یار ابنیه و ساترآپ یدک یدک سازه  جهت اطالع و اقدام مقتضی.
3. آقای /: علیرضا جعفری جهت اطالع.

- این رأی به استناد تبصره 5 ماده ٨ آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور ظرف ۱5 روز قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته 
تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان آور می باشد و در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین و قطعی و الزم االجراء شدن رأی 
مزبور به استناد تبصره ۲ ماده ۱6 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 3 ماه از تاریخ ابالغ برای اشخاص 

داخل کشور و ظرف 6 ماه از تاریخ ابالغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
اقدام: شفیعی

آگهی مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی سواری پراید ، مدل 84 ، تیپ 141 آی

رنگ مشکی- متالیک، شماره موتور 011۶۹104 ، شماره شاسی 
S1482284120۹11 ، پالک ایران 82- ۶73 س 2۹ ، متعلق به 

زینب آقاجانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

فرشته محقق
کرونا که بر موج سهل انگاری و عادی انگاری مردم سوار 
با  شده است سر سام آور می تازد و جان می گیرد هروز 
شدت بیشتری نسخه جدیدی از خود را روانه دنیا می کند 
یک روز چینی ، یک روز انگلیسی یک روز هندی و نسخه 
جدیدش که افریقایی  موسوم است خودش را نشان داده 
پیداست بیش از یک سال است که از تولدش می گذرد، 
واکسن آن هم در چند کشور دنیا از جمله ایران ساخته 
اما کرونا وحشی است و مهار کردنش آسان  شده است، 
نیست هربار گونه مقاوم تر خود را برای رویاروی با دانش 
پزشکی جهان می فرستد. همه جهان درگیراست ، این 
روزها خبرهای بسیار ناگواری از هندوستان به گوش می 
رسد مثل اینکه دیگر نمی دانند با جسد قربانیان کرونا چه 
کنند، آداب و رسم هندوها بجای تدفین سوزاندن است، اما 

دیگر حتی ظرفیت سوزاندن هم ندارند.
انگار کرونا به این راحتی قصد رفتن ندارد. ایران موج چهارم 
کرونا را تجربه می کند آمار مبتالیان و فوتی های ناشی از 
کرونا همچنان صعودی است. بررسی آماری دو روز گذشته 
نشان از رشد 6 درصدی موارد فوتی تنها در ۲4 ساعت 
می دهد. روز گذشته وزارت بهداشت موارد متوفیان ناشی 
از ویروس منحوس را 4٠۷ نفر اعالم کرد. تفاوتی معنادار 
که اگر به آن بی توجه باشیم قطعاً روزهای نگران کننده ای 
در پیش داریم و سیر صعودی موارد فوتی قطعا همه را 

شوکه می کند.
هندی  ویروس  پای  که  درصورتی  معتقدند  کارشناسان 
به کشورمان باز شود با درنظر گرفتن میزان کشندگی و 
سرایت پذیری یا حتی تاثیر پایین داروهای فعلی به ویروس 
جهش یافته سرزمین هفتاد و دوملت تجربه  یک بحران 
جدی از همه گیری کووید ۱۹ در کشور دور از انتظار نیست 

که می تواند با ارقام قابل توجه موارد فوتی همراه باشد.
از همین روی، وزیر بهداشت گفت: کاهشی شدن برخی 
و  نیست  اوضاع  بهبودی  نشانه  آینده  روزهای  در  آمارها 
براساس رفتار ویروس کووید ۱۹ دو هفته آینده احتمال 
افزایشی شدن تعداد موارد فوتی دور از انتظار نیست به این 
دلیل که رسیدن احتمالی بیماران به بخش مراقبت های 
ویژه دوره ای دوهفته ای دارد و براساس نرخ مرگ و میر این 
گروه از بیماران شاهد افزایش آمار متوفیان در دوره های 

دوهفته ای هستیم.
از حرکت  بهداشت حکایت  وزیر  اظهارات  ترتیب  این  به 
سینوسی همه گیری در کشور داشته و اگر ویروس جهش 
یافته هندی سوار بر یکی از این موج ها بشود مدیریت و 
کنترل آن بدون تردید کاری دشوار و البته پر هزینه است.

کرونا در تمام شهرها و استان های ایران جوالن می دهد 
برای اطالع بیشتربه برخی  از شهرو استان های ایران سری 

می زنیم .

تب کرونا در استان همدان شدت گرفت
دکتر محمد طاهری در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه روزانه 
5٠٠ بیمار جدید کرونایی در همدان شناسایی می شود 
اظهار داشت: در ۲4 ساعت گذشته ۱٠ بیمار کرونایی فوت 
شدند و متاسفانه تعداد فوتی های بیماران کرونایی از ابتدای 

اپیدمی تاکنون به یک هزار و ۹3۱ مورد رسیده است.
وی با بیان اینکه در روز گذشته 55۲ بیمار جدید مبتال 
استان شناسایی شده است تصریح کرد: در  به کرونا در 
مجموع تاکنون 3۷ هزار و 3۲6 بیمار مثبت کرونایی در 
بخش سرپایی و ۱5 هزار و 3۹ بیمار در بخش بستری 

شناسایی شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه 
در روز گذشته ۹35 بیمار با عالئم حاد تنفسی و مشکوک 
به کرونا به مراکز درمانی استان مراجعه کردند گفت: از 
این تعداد ۲۲۷ بیمار در بخش عادی بیمارستان ها بستری 

شدند.
به کووید  مبتال  بیمار  افزود: در حال حاضر ۲4  طاهری 
۱۹ در بخش آی سی یو بیمارستان ها بستری هستند و 

وضعیت جسمی 66 بیمار نیز وخیم گزارش شده است.
شهرستان های  در  کرونایی  بیماران  وضعیت  درباره  وی 
استان تصریح کرد: از ابتدای اپیدمی تاکنون تعداد بیماران 
 6۲۱ اسدآباد  بیمارستان های  در  شده  بستری  کرونایی 
بیمار، بهار ٨۲3، تویسرکان ۹۲٠، رزن 66٠، درگزین ۲44، 
فامنین ۲٨۱   و کبودرآهنگ ۹۱6 بیمار گزارش شده است.

هرمزگان همچنان شاهد افزایش مبتالیان به کرونا
در همین زمینه سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
از  برخی  هرچند  داشــت:  اظهار  تسنیم  با  گفتگو  در 
شهرستان های استان شاهد تغییر رنگ کرونایی از قرمز به 
نارنجی و زرد بوده اما ما همچنان شاهد افزایش بیماران 

هستیم. 
وی افزود: شمار بیماران بستری و افراد با تست مثبت در 
استان رو به افزایش است و همین امر سبب شده ما بیماران 
دارای وضعیت نرمال تر را به قرنطینه خانگی هدایت کنیم. 
بیماران  افزایش  به  با توجه  نوروزیان گفت:  دکتر فاطمه 
قرنطینه در منزل، نیاز است تمام بیماران به قرنطینه متعهد 
باشند و با رعایت کامل آن، به کادر درمانی کمک کنند 

زودتر پیک فعلی به پایان برسد. 
اظهار  نیز  گذشته  روز  در  بیماری  آمار  خصوص  در  وی 
داشت: در شبانه روز گذشته مجموع موارد تست استان به 

بیش از ۲33 هزار مورد رسید. 
نوروزیان گفت: در حال حاضر 4۱5 نفر با تشخیص کووید 
۱۹ در بیمارستانهای استان بستری هستند که از این تعداد 
۷۱ نفر در آی سی یو تحت مراقبت هستند که وضعیت ۲۱ 

بیمار وخیم است. 
کرد:  تاکید  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
در شبانه روز گذشته 5 بیمار شامل ۲ زن و سه مرد در 
تا ٨۲ سال در شهرستان های رودان،  محدوده سنی 6۹ 
میناب و بستک جان خود را از دست دادند و شمار جان 

باختگان به ۱۱43 نفر افزایش یافت.
قرنطینه  در  نیز  بیمار  حاضر 645٠  حال  در  افزود:  وی 

خانگی هستند و  شرایط پایداری دارند.
این مقام مسئول افزود: تاکنون دوهزار و ۷۱٨ نفر در مالیر، 
یک هزار و ۹٨3 نفر در نهاوند و پنج هزار و 5٠۲ نفر نیز در 

شهرستان همدان به این ویروس مبتال و بستری شده اند.
 روند افزایشی ورود بیماران به بخش مراقبت های ویژه در 

خراسان جنوبی 
جمع  در  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  دهقانی  محمد 
خبرنگاران با بیان اینکه ورود بیماران به بخش مراقبت های 
ویژه روند افزایشی دارد، اظهار کرد: اما خوشبختانه موارد 
بستری بیماران کرونایی و سرپایی در روزهای اخیر روند 
کاهشی به خود گرفته و تداوم این روند به رعایت پروتکل ها 

و محدودیت ها وابسته است.
وی افزود: بستری روزانه بیمارستان های خراسان جنوبی با 
شیب مالیم در حال کاهش است و طبق پیش بینی های 
صورت گرفته خیز چهارم کرونا با تداوم رعایت پروتکل های 
خواهد  بیشتری  کاهشی  روند  محدودیت ها  و  بهداشتی 

داشت.
این مسئول اظهار داشت: در حال حاضر ۲۹۷ بیمار مبتال به 

بیماری های حاد تنفسی در بیمارستان های استان بستری 
هستند که نسبت به روزهای قبل مقداری کاهش داشته 
است و از این تعداد حدود ۲٠٠ بیمار مبتالی قطعی به 

کرونا بوده اند.
دهقانی گفت: آمار فوتی های کرونا در استان تا به ٨۲5 
نفر رسید و با توجه به افزایش موارد بستری از فروردین 
امسال تاکنون در حال حاضر شاهد روند افزایشی مرگ و 

میر ناشی از کرونا هستیم.
وی افزود: از قبل هم پیش بینی داشتیم که موارد مرگ در 
این هفته و احتماال هفته آینده افزایش پیدا کند و به طور 
طبیعی دو تا سه هفته بعد از افزایش موارد بستری شاهد 
افزایش موارد مرگ در بیمارستان ها هستیم و  متاسفانه 
در پیک چهارم کرونا هم این روند شکل گرفت و طی ۲ 
روز گذشته ۱٠ نفر در استان خراسان جنوبی بر اثر ابتال به 

کرونا جان باختند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار داشت: امیدواریم 
روند  مثبت  سرپایی  موارد  و  بستری  موارد  که  همچنان 
کاهشی به خود گرفته با رعایت پروتکل ها و محدودیت ها 

این روند کاهشی در هفته آینده هم تداوم یابد.
بیرجند،  شهرستان  چهار  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
فردوس، طبس و زیرکوه در وضعیت قرمز )خیلی پرخطر(، 
وضعیت  در  قاینات  و  سربیشه  سرایان،  شهرستان های 
نارنجی )پرخطر( و شهرستان های خوسف، بشرویه، درمیان 

و نهبندان در وضعیت زرد )متوسط خطر( قرار دارند.
وی افزود: احتماال در رنگ بندی جدید شهرستان بیرجند 
از قرمز پررنگ به قرمز تغییر رنگ دهد و تغییر رنگ برخی 

شهرستان ها هم محتمل است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  تصریح کرد: تجارب 
چهار خیز کرونا در کشور و استان نشان داد که اگر پس 
از هر بار فروکش کردن بیماری، میزان رعایت پروتکل های 
یابد مجددا ویروس کرونا اوج می گیرد  بهداشتی کاهش 
از  باید  عادی  شرایط  و حفظ  بیماری  مدیریت  برای  لذا 
عادی انگاری پرهیز و پروتکل ها تا مهار ویروس همچنان 

رعایت شود.
بستری شدن  ۱۱۱بیمار بدحال کرونایی در قم 

روند استان قم از میانه هفته گذشته تا حدودی ثابت مانده 
است و روند آسانسوری و شیب ابتال در شرایط متعادل 

قرارگرفته است.
در ۲4 ساعت گذشته از مجموع ۱4۱۱ تست گرفته شده 
453 مورد مثبت بوده است که این رقم در مقایسه با مدت 

مشابه هفته قبل از ۱٠٠ تست مثبت کاهش یافته است.
همچنین در این بازه زمانی ۱٠۲ بیمار جدید با عالئم کرونا 
در بیمارستان های قم بستری شده اند و خوشبختانه ۷۷ نفر 

از بیماران با بهبودی از بیمارستان ترخیص شده اند.
گفتنی است متأسفانه در ۲4 ساعت گذشته 5 نفر قطعی 
ابتال به کرونا در قم فوت کرده اند، همچنین در حال حاضر 
54٨ بیمار در بیمارستان های استان بستری بوده که حال 

۱۱۱ نفر از آنان بدحال گزارش شده است.
شناسایی ۲٠3 بیمار جدید مبتال به کرونا درسمنان 

افزایشی  کرونا همچنان  بیماری  به  ابتال  اخبارسیر  طبق 

بوده و در مدت ۲4 ساعت گذشته ۲٠3 نفر مبتال به کرونا 
اعالم  اساس  بر  شناسایی شدند.همچنین  استان  این  در 
کمیته اطالع رسانی ستاد مدیریت مقابله با کرونا در استان 

سمنان 4۱3 بیمار مبتال به کرونا نیز بستری هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان نیز از بستری 
شدن ۲۷ بیمار جدید مبتال به کرونا در شبانه روز گذشته در 

بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه خبر داد.
نوید دانائی اظهار داشت: این بیماران جدید با تشخیص 
پوشش  تحت  بیمارستان های  در  کرونا  به  ابتال  قطعی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

سمنان بستری شدند.
وی با بیان اینکه از ابتدای شیوع بیماری کرونا تا کنون 
تعداد ۲4 هزار و ۹۲٠ مبتال به بیماری کرونا در جمعیت 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان شناسایی 
شدند؛ تصریح کرد: همچنین در همین مدت تعداد افراد 
بستری شده در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم 

پزشکی استان سمنان به پنج هزار و ٨4٨ نفر رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با بیان اینکه 
تعداد افراد بهبود یافته و ترخیص شده نیز قابل توجه است؛ 
خاطرنشان کرد: تعداد افراد بهبود یافته در بیمارستان های 

تحت پوشش این دانشگاه به چهار هزار و ٨۹٠ نفر رسید.
آبیک و بویین زهرا در مرز نارنجی شدن

پیمان نامدار سخنگوی ستاد پیشگیری در قزوین با بیان 
اینکه قله موج چهارم کرونا در قزوین را رد کردیم، اظهار 
داشت: میزان بستریهای کرونایی ما در ۱٠٠ هزار نفر از 

36.5 در هفته قبل به 34.3 رسیده و ما قله را رد کردیم.
وی اضافه کرد: با این حال  تا ۱٠ تا ۱۲ روز آینده آمار 
فوتی های کرونایی ما تثبیت نیافته و کاهش نخواهد یافت. 
با این حال در روزهای آینده شاهد میزان بستری و ابتالی 
کرونایی خواهیم بود کا در هر ۲ شکل سرپایی و بستری 

اتفاق خواهد افتاد.
نامدار با بیان اینکه آمار کل تست های کرونایی ما در استان 
قزوین از رقم ۲۱٠ هزار تست عبور کرده است، ادامه داد: 
میزان موارد مثبت قطعی ابتال به کرونا در استان افزایش 
یافته که به خاطر رصد، بیماریابی و رهگیری دقیق بیماران 

کرونایی است.
مراقبت در  اجرای طرح  به آخرین وضعیت  اشاره  با  وی 
منزل ویژه بیماران کووید۱۹ یادآور شد: در شبانه روز اخیر 
۱٨٠٠ بیمار کرونایی را در منازل آنها ویزیت کردیم که 

فقط 5 درصد آنها بستری شدند.
حاضر  حال  در  گفت:  قزوین  پیشگیری  ستاد  سخنگوی 
وضعیت کرونایی تاکستان نسبت به هفته قبل بدتر شده 
و از 63 نفر به ازای هر ۱٠٠ هزار نفر به ۷3 نفر رسیده که 

رنگ کرونایی این شهرستان را سیاه کرده است.
نامدار افزود: همچنین با توجه به کاهش متوالی بیماران 
کرونایی در آبیک و بویین زهرا این ۲ شهرستان به زودی 

نارنجی رنگ می شوند.
کرونا در زادگاه سهراب همچنان قربانی می گیرد

ویروس کرونا در منطقه کاشان همچنان جوالن می دهد 
به نحوی که به نظر می رسد بر اساس آمار و ارقام منطقه 

کاشان از نظر وضعیت کرونایی وخیم تر از شرایط قرمز باشد 
و وجود تعداد باالی بیماران بستری شده و مبتالیان گواه 

این مطلب است.
مهدی دالوری، با بیان اینکه طی ۲4 ساعت گذشته ۲۹ 
بیمار جدید حاد تنفسی در شهرستان های کاشان و آران 
تعداد ۱۷  این  از  داشت:  اظهار  شدند،  بستری  بیدگل  و 
بیمار در بیمارستان شهید بهشتی کاشان و ۱۲ نفر نیز در 

بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل بستری شدند.
بیان  با  کاشان   پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
و   3۲ حداقل  کاشان  در  شده  بستری  بیماران  اینکه 
حداکثر ۹٠ سال سن دارند، افزود: در شهرستان آران و 
بیدگل نیز حداقل سن بیماران بستری شده در بیمارستان 
سیدالشهداء 3٠ سال و حداکثر ٨5 سال است که نشان 
می دهد که ویروس کرونا در این مقطع زمانی محدود به 

سن و سال نیست.
دالوری با بیان اینکه تاکنون 3۱٨ بیمار حاد تنفسی در دو 
مرکز درمانی شهید بهشتی کاشان و سیدالشهداء آران و 
بیدگل بستری هستند، ابراز داشت: از این تعداد ۲5۹ بیمار 
در شهرستان کاشان و 5۹ بیمار نیز در شهرستان آران و 

بیدگل بستری هستند.
وی از بستری 54 بیمار حاد تنفسی در بخش مراقبت های 
ویژه در دو مرکز درمانی شهرستان های کاشان و آران و 
گذشته  ساعت   ۲4 طی  گفت:  هستند،  بستری  بیدگل 
متأسفانه یک بیمار آقا ٨3 سال در شهرستان کاشان جان 

خود را به دلیل ابتال به ویروس کرونا از دست دادند.
و  سیستان  در  کرونا  به  جدید  مبتالی  شناسایی۱۹5 

بلوچستان 
سیدمحمد هاشمی شهری رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
زاهدان اظهار داشت: بر اساس آمار آزمایشگاهی تا صبح 
امروز با شناسایی ۱۹5 مورد جدید ابتال به کرونا ویروس 
در استان، شمار مبتالیان سیستان و بلوچستان به 3۲ هزار 

و ۲46 نفر رسید.
وی گفت: تاکنون در مجموع یک هزار و ۲44 نفر از مردم 
استانی که به کرونا مبتال بوده اند با وجود دریافت خدمات 
درمانی استاندارد در مراکز بهداشتی و درمانی سطح استان 

جان خود را از دست داده اند.
این مسئول با ابراز تاسف از آمار رو به رشد شیوع کرونا در 
سطح استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۷٨ بیمار 
حاد تنفسی و ٨3 بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های 
میان سه  در  تعداد  بیشترین  که  بستری هستند  استان 
محدوده دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان، زابل و ایرانشهر 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پوشش  تحت  محدوده  به  مربوط 

زاهدان است.
آخرین وضعیت کرونا در استان فارس

براساس آخرین رنگ بندی اعالم شده در حال حاضر ۱٠ 
شهرستان استان فارس در وضعیت قرمز، ۲3 شهرستان 
نارنجی  و 3 شهرستان پاسارگاد، بختگان و سرچهان در 
وضعیت زرد به سر می برند که محدودیت ها متناسب با این 

رنگ بندی در هر شهرستان اعمال می شود. 
همچنین علوم پزشکی شیراز در آخرین آمار از ابتالی  ۲54 
هزار و ۱٨ بیمار مبتال به کووید ۱۹ در استان فارس خبر 
داده است که دو هزار و ۲٠۷ نفر از آنان در بیمارستان های 
استان و مراکز درمانی بستری هستند و به گفته عبدالرسول 
همتی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 33۷ 
 ICU بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی در بخش های

مراقبت های ویژه درمانی دریافت می کنند.  
آنچه که پیداست کرونا چه در ایران و چه در سایر کشورها 
بر امواج سهل انگاری ها و عادی انگاری مردم سوار است 
که می تواند به راحتی مردم را مبتال کند این  درحالی است 
که مردم دیگر از این شرایط خسته شده اند تعطیلی های 
پی در پی کسبه و مردم را کالفه کرده، اما تنها راه نجات از 
کرونا رعایت پروتکل های بهداشتی فردی و رعایت فاصله 
این صورت کرونا همچنان سواره  اجتماعی است. درغیر 

خواهد بود وما مردم، همچنان پیاده. 

گزارش اختصاصی شاخه سبز؛

كرونا همچنان سوار بر امواج عادی انگاری  

شهرداری خرم آباد به استناد مجوز شماره ۹083 مورخه 1400/02/05 هیات عالی سرمایه گذاری در نظر دارد 
اجرای پروژه ساماندهی میدان میوه و تره بار واقع در ماسور به روش سرمایه گذاری مشارکتی  B.O.T به افراد 

حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از کلیه سرمایه گذاران محترم دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد، شخصاً و یا از طریق معرفی نماینده به آدرس 
خرم آباد، خیابان هفده شهریور، مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری خرم آباد مراجعه و برای کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3333۶402-0۶۶ تماس حاصل نمایید.
1-  مبلغ تضمین شرکت در فراخوان 1/000/000/000 ریال)یک میلیارد ریال(می باشد که باید به صورت نقد به حساب سپرده 
شماره 10078۶114۹74 نزد بانک شهر شعبه انقالب به نام شهرداری خرم آباد واریز و یا به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی سه 

ماهه ارائه گردد.
2- مدت قرارداد در قالب روش مشارکتی B.O.T  ده سال و 8 ماه است که هشت ماه جهت تکمیل و راه اندازی و ده سال 

به عنوان طول دوران مشارکت خواهد بود.
3-آخرین مهلت تحویل پیشنهادات از تاریخ انتشار این فراخوان تا پایان وقت اداری مورخ 1400/02/27 می باشد.
4-پیشنهادات واصله روز سه شنبه مورخه 1400/02/28 در محل شهرداری مرکزی خرم آباد بازگشایی خواهد شد.

5- شهرداری خرم آباد در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.
۶- هزینه درج آگهی به عهده برنده نهایی فراخوان می باشد.

7- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد تجدید فراخواند درج گردیده است.
 محمد شریفی مقدم- شهردار خرم آباد

آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری در ساماندهی میدان میوه و تره بار  )نوبت اول(

شهرداری خرم آباد

آگهی اختصاصی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده3وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: برابر رای شماره ۱3۹۹6٠3۱٠٠٠6٠٠٨444 مورخ ۱3۹۹/۱۱/٠6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم سحر صبور مهاجر فرزندداود در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۹٠.۲6متر مربع به پالک 6٨3فرعی از ۱اصلی واقع 
درهندومرز مازندران بخش5ثبت نور محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
آگهی تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 

دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
م.الف  19911003 

علی سعادتی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورتاریخ انتشار اول 1400/01/28    تاریخ انتشار دوم 1400/02/12 

آگهی اختصاصی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده3وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: برابر رای شماره ۱3۹۹6٠3۱٠٠٠6٠۲۱۲3٠ مورخ ۱3۹۹/۱۲/٠۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم فاطمه قدسی فرزندمحمود ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۹۹.۱٠متر مربع به پالک ۱۲3٨فرعی از 
۱6اصلی واقع درسلیاکتی مازندران بخش۱٠ثبت نور محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 

اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
م.الف 19911137

علی سعادتی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نورتاریخ انتشار اول 1400/01/28     تاریخ انتشار دوم 1400/02/12 

 آگهی موضوع ماده3وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی: برابر رای شماره ۱3۹۹6٠3۱٠٠٠6٠۲٠34٨ مورخ ۱3۹۹/۱۱/٠6 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم سرور پور پاکدل فکر فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۲٠۷.۲4 مترمربع به پالک ۱٠٠٠ فرعی از 3- اصلی واقع در تاشکوه مازندران 
بخش 6 ثبت نور محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5روز در روزنامه 
سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 

از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید.معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
م.الف 19910999

تاریخ انتشار اول 1400/01/28 تاریخ انتشار دوم 1400/02/12 
علی سعادتی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی



 سال هفدهم   شماره 3۹5۷     ۱۲  اردیبهشت  ۱4٠٠  

لیگ قهرمانان فوتبال آسیا؛
پرسپولیس برنده ترین و 

تراکتور شکست ناپذیرترین 
تیم های مرحله گروهی

مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در غرب قاره در حالی 
به پایان رسید که سه نماینده ایران راهی مرحله یک هشتم 

نهایی شدند.
مرحله  امروز  بامداد  و  گذشته  شب  سبز،  شاخه  گزارش  به 
گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان در غرب آسیا به پایان رسید و 
پرسپولیس، استقالل و تراکتور از ایران موفق شدند از گروه های 
دوم، سوم و پنجم به مرحله حذفی مسابقات صعود کنند تا 
فوالد تنها نماینده کشورمان باشد که موفق به صعود نشده باشد.

تیم فوتبال پرسپولیس با 5 پیروزی در جمع ۲٠ تیم حاضر در 
این مسابقات بیشترین تعداد پیروزی را به دست آورد، تراکتور 
با 4 تساوی دارای بیشترین تعداد تساوی شد و الشرطه عراق با 

قوبل 5 شکست، بیشترین باخت را تجربه کرد.
تراکتور تبریز تنها تیمی بود که در این مسابقات متحمل شکست 
نشد تا شکست ناپذیرترین تیم مسابقات غرب آسیا باشد. نیروی 
هوایی عراق، گوا هند و الریان قطر نیز 3 تیمی هستند که در این 

مسابقات پیروزی را تجربه نکردند.
استقالل و پرسپولیس هر کدام با ۱4 گل زده صاحب بهترین 

خط حمله مسابقات شدند.
تراکتور و الوحده هر یک با 3 گل خورده بهترین خط دفاعی 

را داشتند.
همچنین تراکتور  در پنج مسابقه دروازه خود را بسته نگه داشت 
و تیمی بود که بیشترین »کلین شیت« را ثبت کرد. هر پنج 

کلین شیت توسط محمدرضا اخباری ثبت شد.
محمد رضا اخباری دروازه بان تراکتور با 5 کلین شیت بهترین 

دروازه بان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا
الهالل عربستان که صعودی دراماتیک به مرحله بعدی داشت، 
با 3/6۷ درصد مالکیت، مالک ترین تیم در مسابقات بود و به 
ترتیب پاختاکور و پرسپولیس با ۷/6۱ و ۲/6۱ درصد در رده های 

بعدی قرار گرفتند.
شوت زن ترین تیم مسابقات نیز الدحیل بود که در 6 بازی توانست 
۱٠6 ضربه به سمت دروازه حریفان داشته باشد. بعد از این تیم 
قطری نیز الهالل با ۹٠ و پرسپولیس با ٨3 شوت در رده های 
بعدی قرار دارند. این در حالی است که پرسپولیس با 3۷ ضربه 
در چارچوب دقیق ترین تیم در شوت زنی بود؛ الدحیل با 33 و 
الهالل با 3٠ ضربه در چارچوب به دنبال سرخ پوشان بودند.

الهالل با ٨/٨٨ درصد دقت در پاس دقیق ترین تیم مسابقات بود. 
پاختاکور با ٨5 درصد و استقالل با ٨/٨3 درصد دقت در پاس، 

دومین و سومین تیم های دقیق در غرب آسیا بودند.
پرسپولیس در 6 مسابقه صاحب 4۷ کرنر شد که این بیشترین 
تعداد کرنری بود که یک تیم در این مسابقات به دست آورد. 

الهالل و السد هر کدام با 4٠ کرنر در جای بعدی قرار گرفتند.

حبیبي:
استقالل دست به کار بزرگي زد

پیشکسوت باشگاه استقالل گفت: صدرنشیني در 
بزرگ مثل  تیمي  بود که  بزرگي  گروه مرگ کار 

استقالل موفق به انجام آن شد.
به گزارش شاخه سبز، تیم فوتبال استقالل شب 
گذشته موفق شد الشرطه عراق را در آخرین دیدار 
به  تا  با یک گل شکست دهد  مرحله گروهي  از 
عنوان صدرنشین گروه سوم که از پیش از شروع 
راهي  بود،  شده  نامگذاري  مرگ  گروه  مسابقات 

مرحله بعدي رقابتها شود.
این  در  پوشان  آبي  پیشکسوت  حبیبي  گودرز 
اینکه  وجو  با  گفت:  مهر  خبرنگار  به  خصوص 
شده  بازیکنان  خستگي  باعث  بازیها  فشردگي 
بازي  منطقیترین  بازي شاهد  آخرین  در  اما  بود، 
استقالل در این رقابتها بودیم. ما از این بازي تنها 
یک پیروزي میخواستیم و نیاز به آب و آتش زدن 
نبود که خوشبختانه بچههاي ما با یک بازي کاماًل 

منطقي، موفق شدند به آنچه میخواستند برسند.
وي اضافه کرد: از الشرطه هم نباید بگذریم. آنها 
اعاده حیثیت به  براي  تنها  بازي  این  اینکه در  با 
میدان آمدند، اما جوانمردانه بازي کردند. خوشحالم 
از اینکه استقالل در یک بازي جوانمردانه به پیروزي 

رسید.
فوتبال  من  داشت:  بیان  پوشان  آبي  پیشکسوت 
استقالل را در آسیا پسندیدم و مدعي هستم کاري 
که استقالل در گروه سوم کرد، بسیار بزرگ بود و 
شاید از پس دیگر تیمهاي ما بر نمیآید. در گروهي 
که الدحیل و االهلي حضور داشتند و بازیها نیز در 
عربستان برگزار میشد، این بچههاي ما بودند که با 
شایستگي صدرنشیني را به دست آوردند تا به آنها 

افتخار کنیم.
حبیبي تصریح کرد: یادآوري میکنم بچهها در حالي 
شدند  پیروز  هم  الشرطه  مقابل  بازي  آخرین  در 
فرشید  و  نادري  مثل محمد  مهمي  بازیکنان  که 
اختیار  در  مصدومیت  دلیل  به  هم  را  اسماعیلي 
نداشتند و این کار را براي آنها سختتر از قبل میکرد.

وي خاطرنشان ساخت: ریکاوري بعد از بازگشت از 
تورنمنت به این فشردگي بسیار مهم است و حاال 
کادر فني باید ضمن حفظ روحیه تیمي ناشي از این 
موفقیت، بدن بازیکنان را به خوبي ریکاوري کرده تا 

براي حضور در رقابتهاي داخلي آماده شوند.

   خبر ورزشـی   خبر ورزشـی

ایران  نامه   پاسخ  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
ساحلی  فوتبال  ملی  تیم  حذف  پیگیری  برای 
از جام جهانی را داده و بر فرمول دیگری برای 

سهمیه های آسیا اشاره کرده است.
به گزارش شاخه سبز، بعد از آنکه کنفدراسیون 
فوتبال آسیا سه کشور ژاپن، امارات و عمان را به 
عنوان سهمیه های قاره برای جام جهانی فوتبال 
ایران  فوتبال  فدراسیون  کرد،  معرفی  ساحلی 

نسبت به این تصمیم معترض شد.
که  بود  داده  توضیح  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
امتیاز تیم ها در سه دوره گذشته مسابقات فوتبال 
ساحلی قهرمانی آسیا و جمع این امتیازات، مالک 

تعیین سه تیم صعود کننده بوده است.
فدراسیون ایران هم ضمن جمع امتیازات فنی سه 
دوره گذشته در نامه ای به AFC متذکر شد تیم 
ملی فوتبال ساحلی ایران باید حتی به عنوان تیم 
دوم بعد از ژاپن راهی جام جهانی شود و خواستار 
رسیدگی به این موضوع شد.این در حالی است 

که ظاهراً امتیازاتی که مدنظر کنفدراسیون آسیا 
بوده با آنچه که فدراسیون ایران محاسبه کرده 

مشاور  رفیعی  می باشد.غالمرضا  متفاوت  است، 
عالی رئیس فدراسیون فوتبال در امور حقوقی در 

این خصوص گفت: ما یک برداشت از رنکینگ 
تیم ها داریم و AFC یک برداشت دیگر. استناد 
ما بر اساس سند فنی است که بعد از مسابقات 
قهرمانی آسیا ۲٠۱5، ۲٠۱۷ و ۲٠۱۹ محاسبه 
می شود ولی AFC بر اساس آنچه که برای قرعه 
کشی مرحله بعد در سال های ۲٠۱5، ۲٠۱۷ و 
۲٠۱۹ اتفاق افتاد امتیازات را حساب کرده است. 

این اختالف برداشت هنوز حل نشده است.
مشاور رئیس فدراسیون فوتبال در امور حقوقی 
مسکو  در  بعدی  جهانی  جام  کرد:  خاطرنشان 
که  تیم  سه  آسیا  از  شد  قرار  و  می شود  برگزار 
بیشترین امتیازات را در سه دوره گذشته کسب 
و  شکایت  مرحله  به  هنوز  شوند.  اعزام  کردند 
حال  در  نرسیده ایم.   AFC از  حقوقی  اقدام 
است.  داده  و AFC هم جواب  مکاتبه هستیم 
درست  ما  حرف  اگر  می کنیم.  بررسی  داریم 
باشد بر حقانیت مان اصرار می کنیم و اگر حق با 

کنفدراسیون آسیا بود، تسلیم می شویم.

ارتباط  با کرونا، در  سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با وضعیت بیماری کرونا در موج چهارم و برنامه 

واکسیناسیون، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش شاخه سبز، علیرضا رئیسی در حاشیه 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: ٨٠ 
درصد موارد شناسایی شده در پیک چهارم کرونا 
ویروس انگلیسی است که با سرعت باالیی رو به 

افزایش است.
بازاریان  و  اصناف  مردم،  افزود: خوشبختانه  وی 
آن  شواهد  و  آثار  و  کردند  همکاری  خوبی  به 
در  که  طوری  به  می دهد  نشان  را  موضوع  این 
۲5 استان کشور وضعیت به ثبات رسیده و روند 

افزایش در حال کاهش است.
وی تاکید کرد: همچنین در ۱5 استان روند نزولی 
شروع شده و در ۱٠ استان به اوج بیماری رسیدیم 
و امیدواریم طی هفته آینده به روند کاهشی آنها 

نزدیک شویم.
رئیسی با اشاره به اینکه در 6 استان هنوز روند 
نزولی طی نشده گفت: نیاز است در استان های 
تهران، البرز، قزوین، خراسان شمالی، هرمزگان و 
سیستان و بلوچستان مراقبت های بیشتری انجام 
استان ها  این  شود.  رعایت  دقت  با  پروتکل ها  و 
به اوج بیماری نزدیک شده اند و یک هفته بعد 
اگر پروتکل ها به خوبی رعایت شود سیر افزایش 

یابنده متوقف خواهد شد.
گفت:  و  کرد  اشاره  جنوبی  استان های  به  وی 
و  سیستان  و  هرمزگان  بوشهر،  استان های 
معرض خطر  در  کرمان  و همچنین  بلوچستان 

این  در  باید  و  جنوبی هستند  آفریقای  ویروس 
استان ها پروتکل ها و دستورالعمل ها با دقت بیشتر 

رعایت شود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر 
اینکه در حال حاضر ۱۹٨ شهر کشور در وضعیت 
قرمز کرونایی به سر می برند، گفت: ۱5۷ شهر 
نارنجی، ٨4 شهر زرد و ۹ شهر نیز در وضعیت 

آبی قرار دارند.
رئیسی در پاسخ به این سوال که آیا الزم است 
برای مقابله با ویروس جهش یافته اقدام خاصی 
انجام شود یا خیر؟ گفت: کار جدیدی نمی خواهد 
انجام شود فقط توصیه های قبلی باید با دقت و 

وسواس بیشتری انجام و رعایت شود.
وی گفت: راه مقابله با ویروس همان پروتکل هایی 

است که اعالم شده است.
به  پروتکل ها گفت:  رعایت  رئیسی در خصوص 

طور میانگین رعایت پروتکل ها در حال حاضر در 
کشور به 6۱ درصد رسیده که عدد بسیار پایینی 

است.
مرزهای  در  مراقبت ها  تشدید  خصوص  در  وی 
گفت:  و خراسان رضوی  بلوچستان  و  سیستان 
تفاهم نامه ناجا با ارتش و سپاه برای کنترل مرزها 
و عدم عبور اتباع بیگانه منعقد کرده به طوری که 
در هفته گذشته 5 هزار و ۷٠٠ اتباع بیگانه که 
قصد ورود غیرمجاز از مرزها را داشتند برگردانده 

شدند.
تاکید کرد: عدم صدور مجوز  رئیسی همچنین 
از  )عمدتاً  بنادر  ملوانان  و  کشتی  خدمه  ورود 
هندوستان هستند( نیز از دیگر اقداماتی است که 

صورت گرفته است.
وی همچنین به بازدیدهای انجام شده از اماکن و 
اصناف اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته 3۱٠ 

هزار بازدید انجام شده که منجر به پلمب 5 هزار و 
۲٠٠ مورد در سطح اصناف و مغازه داران متخلف 

شده است.
گفت: 3٨  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
درصد مراکز در حال حاضر تهویه مناسب ندارند 
و 3۷ درصد مردم نیز از ماسک استفاده نمی کنند 
همچنین 4٠ درصد فاصله گذاری انجام نمی شود 
و عدم رعایت پروتکل ها در حمل و نقل عمومی 

مشاهده می شود.
 5٠ ورزشی  مراکز  در  گفت:  همچنین  رئیسی 
نمی شود.  رعایت  بهداشتی  پروتکل های  درصد 
در پایانه های مسافربری نیز رعایت پروتکل ها ۷4 

درصد گزارش شده است.
به گفته وی بدترین اماکنی که پروتکل ها رعایت 
و  خواربارفروشی ها  ها،  مارکت  سوپر  نمی شود 

نانوایی ها هستند.
وی در مورد واکسیناسیون کرونا گفت: فاز یک 
برای  نیز  را  دو  فاز  و  رسیده  اتمام  به  واکسن 
امیدواریم  که  کردیم  آغاز  سال  باالی ٨٠  افراد 
نیز  اتمام برسد و هفته آینده  به  پایان هفته  تا 
واکسیناسیون ۷5 تا ٨٠ ساله ها را شروع خواهیم 
را شروع  ساله  تا ۷٠  نیز 65  آن  از  بعد  و  کرد 

می کنیم.
واکسیناسیون  برای  سامانه ای  گفت:  رئیسی 
طراحی شده و به زودی طراحی و اطالع رسانی 
می شود اما فعاًل برای انجام واکسیناسیون نیاز به 
ثبت نام و مراجعه حضوری نیست و همکاران ما 

از طریق پیامک و تلفن با افراد تماس می گیرند.

6
فدراسیون فوتبال قصد شکایت ندارد

اختالف ایران با AFC برای جام جهانی فوتبال ساحلی مشخص شد

رئیسی خبر داد؛

روند نزولی كرونا در 15 استان

نایب رئیس فدراسیون ووشو گفت: برای 
باال بردن انگیزه در بین سانداکاران طرح 
جدیدی برای برگزاری مسابقات ساندا 
در سه مرحله و با جوایز نقدی طراحی 

شده است.
به گزارش شاخه سبز، حسین اوجاقی 
در نشست خبری که به صورت آنالین 
برگزار شد جزئیات برگزاری مسابقات 
ساندا را تشریح کرد که در سه مرحله 
شناخته شده ها، منتخبین استان ها و 
سوپرجام به صورت مجزا برگزار خواهد 
شد که به نفرات اول و دوم هر بخش 

جوایز ریالی تعلق می گیرد.
لغو  باعث  کرونا  اینکه  بیان  با  اوجاقی 
آسیایی  و  جهانی  مختلف  مسابقات 
شد،  مختلف  سنی  رده های  در  ووشو 
شد  باعث  موضوع  این  داشت:  اظهار 
مهم  مسابقات  در  حضور  برای  ما  تا 
سال آینده از جمله بازی های آسیایی 
طرح های جدیدی را در دست اجرا قرار 
دهیم. سال گذشته لیگ را با سبک و 
خیلی  که  کردیم  برگزار  جدید  سیاق 
مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل 

این رقابتها را با قوانین جام جهانی وفقط 
برای بخش مردان طرح ریزی کردیم.

نایب رئیس فدراسیون ووشو در تشریح 
با  نخست  مرحله  در  گفت:  طرح  این 
همان شناخته شده ها، ۲۷ تا ۲۹ تیرماه 
رقابتها در چهار وزن 6٠-، ۷٠-، ٨٠- و 
که  نفراتی  بین  فقط  و  کیلوگرم   -۹٠
مدال جهانی و آسیایی داشته اند برگزار 
ساندارکار  وزن هشت  هر  در  می شود. 
اول  نفرات  به  و  می پردازند  رقابت  به 
و دوم به ترتیب 6 و ۲ میلیون تومان 
جایزه نقدی پرداخت می شود. در این 
بخش سانداکارانی که موفق به کسب 
قهرمانی  برنز  و  نقره  طال،  مدال های 
کشور را کسب کرده و مجوز حضور در 
اردوی تیم ملی را دریافت کرده اند نیز 

حضور خواهد داشت.
خصوص  در  ووشو  ملی  تیم  سرمربی 
این بخش در  تاکید کرد:  مرحله دوم 
استان  هر  و  است  استانی  رقابت  واقع 
چهار  همان  در  جاری  سال  مهرماه 
اعزام  مسابقات  به  را  خود  نفرات  وزن 
می کنند و در هر وزن مبارزات با حضور 
3۲ سانداکار برگزار خواهد شد. در این 
 ۲ وزن  هر  اول  نفرات  به  هم  بخش 
میلیون و نفرات دوم ٨٠٠ هزار تومان 
جایزه تعلق خواهد گرفت. ضمن اینکه 
هزینه  و  است  استانی  مسابقات  چون 
می  هزارتومان   5٠٠ نفر  هر  ورودی 
باشد، به هر استان که سانداکارش موفق 
به کسب مدال شوند، سه میلیون تومان 

جایزه اهدا می شود.

هم  سوم  مرحله  رقابتهای  به  اوجاقی 
این رقابتها در  ادامه داد:  و  اشاره کرد 
واقع، مبارزه بهترین هاست و بین نفرات 
می شود.  برگزار  قبل  مرحله  دو  برتر 
)فینالیست های  نفر  چهار  وزن  هر  در 
خواهند  رقابت  به  دوم(  و  اول  مرحله 
پرداخت و به نفراتی که در این بخش 
شود،  قهرمانی  عنوان  به کسب  موفق 
میلیون   3٠ و  جام  قهرمانی،  کمربند 
تومان جایزه نقدی اهدا می شود. نفرات 
میلیون   ۱٠ و  جام  هم  وزن  هر  دوم 

جایزه دریافت خواهند کرد.
نایب رئیس فدراسیون ووشو ادامه داد: 
برگزار  هم  آینده  سال  مسابقات  این 
می شود که نحوه گزینش نفرات برای 
حضور در مسابقات مرحله سوم یا همان 
بهترین ها متفاوت خواهد بود و از بین 
سانداکاران برتر همین مسابقات انتخاب 

و دعوت می شوند.
و  زمان  هنوز  گفت:  پایان  در  اوجاقی 
مکان این مسابقات مشخص نشده و در 
صورت انتخاب حامی مالی و جزئیات 

آن اطالع رسانی خواهد شد.

نایب رئیس فدراسیون ووشو:

طرح جدیدی برای مسابقات »ساندا« داریم

اطالع رسانی

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد؛
ساماندهی توزیع رسمی 

انسولین قلمی
رئیس سازمان غذا و دارو، در ارتباط با مشکالتی که 
پیرامون توزیع انسولین در بازار رسمی کشور وجود 
دارد، توضیحاتی ارائه داد.محمدرضا شانه ساز، در 
گفتگویی، به برنامه سازمان غذا و دارو برای کنترل 
عرضه انسولین در زنجیره رسمی کشور اشاره کرد و 
گفت: بر اساس برنامه ای که آغاز کرده ایم، ظرف دو 
ماه آینده راه های خروج انسولین از زنجیره رسمی 
توزیع، مسدود می شود.معاون وزیر بهداشت ضمن 
تکذیب وجود بازار سیاه انسولین در کشور، تاکید 
کرد: با توجه به اینکه روند توزیع و عرضه انسولین 
انتظار  قلمی در سامانه »تی تک« ثبت می شود، 
صفر  به  محصول  این  قانونی  غیر  عرضه  می رود 
برسد.شانه ساز ادامه داد: ثبت انسولین قلمی در 
سامانه تی تک، حدود سه ماه است که آغاز شده 
و از همین رو پیش بینی می کنیم ظرف دو ماه 
آینده، مسیرهای خروج انسولین از زنجیره رسمی 
توزیع مسدود شود.رئیس سازمان غذا و دارو، در 
عین حال فروش انسولین قاچاق که ممکن است از 
بیرون آمده باشد را رد نکرد و گفت: ممکن است 

انسولین قاچاق هم بیاید.

در نشست روز جهانی آسم عنوان شد؛
برخی پزشکان معاینه بیماران 

را فراموش کرده اند
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، بر 
تشخیص  منظور  به  بیمار  دقیق  معاینه  اهمیت 

درست بیماری تاکید کرد.
به گزارش شاخه سبز، ایرج خسرونیا، در نشست 
مجازی روز جهانی آسم، گفت: موضوعی که در روند 
بیماری آسم تغییر نکرده است، تشخیص بیماری 

است که متأسفانه داریم آن را از دست می دهیم.
وی با اظهار تأسف از اینکه داریم معاینه بیمار را از 
دست می دهیم، افزود: برخی از همکاران بنده یک 

معاینه ساده را انجام نمی دهند.
بیمار به  انجام معاینه دقیق  خسرونیا بر ضرورت 
منظور تشخیص بیماری تاکید کرد و گفت: وسایل 

تشخیصی گاهی می تواند گمراه کننده باشد.
ایران  داخلی  متخصص  پزشکان  جامعه  رئیس 
شنونده  حتماً  داخلی  متخصص  همکاران  افزود: 
را روی سینه  و گوشی  باشند  بیمار  صحبت های 
بیمار بگذارند تا حداقل یک رابطه عاطفی با بیمار 

برقرار کنند.
نشست  موضوع  که  آسم  بیماری  به  اشاره  با  وی 
مجازی بود، گفت: دو موضوع در بیماری آسم داریم 

که شامل آسم آلرژیک و ریفالکس است.

بر اساس گزارش روزانه وزارت بهداشت؛
1.1 میلیون دوز واکسن کرونا 

در کشور تزریق شده است

گزارش روزانه مرکز روابط عمومی وزارت 
بهداشت، نشان می دهد که تا کنون نزدیک 
واکسن  دوز  هزار  و ۱٠۱  میلیون  یک  به 

کرونا در کشور تزریق شده است.
به گزارش شاخه سبز، بر اساس اعالم مرکز 
کنون  تا  بهداشت،  وزارت  عمومی  روابط 
٨٨۹ هزار و ۹5 نفر دوز اول واکسن کرونا و 
۲۱۱ هزار و ٨۲۲ نفر نیز دوز دوم را تزریق 

کرده اند.
بر همین اساس، مجموع واکسن های تزریق 
شده در کشور به یک میلیون و ۱٠٠ هزار و 

۹۱۷ دوز رسیده است.
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا، با اشاره به پایان فاز اول واکسیناسیون 
با افراد باالی ٨٠  در کشور، گفت: فاز دو 
سال آغاز شده است که امیدوارم تا پایان 
این هفته این افراد واکسینه شوند و از هفته 
آینده افراد ۷5 تا ٨٠ ساله را واکسینه کنیم 
و پس از آن هم واکسیناسیون 65 تا ۷٠ 

ساله ها آغاز خواهد شد.
وی افزود: در زمینه واکسن کرونا، سامانه ای 
طراحی و آماده شده است و به اطالع مردم 
می کنم  تاکید  همچنان  رسید.  خواهد 
برای واکسیناسیون به هیچ عنوان به  که 
مراجعه حضوری و حتی ثبت نام در سایت 
هم نیاز نیست و همکاران من با واجدین 
ارسال  پیامک  یا  و  گرفته  تماس  شرایط 

خواهند کرد.

   خبــر   خبــر

محمدابراهیم امامی رئیس 
کمیته داوران کشتی 

پهلوانی شد
سخنگوی فدراسیون کشتی طی حکمی از سوی رئیس 
کمیته  رئیس  عنوان  به  زورخانه ای  ورزش  فدراسیون 

داوران کشتی پهلوانی منصوب شد.
به گزارش شاخه سبز، محمدابراهیم امامی طی حکمی 
از سوی مهرعلی باران چشمه به عنوان رئیس کمیته 
و  زورخانه ای  ورزش  فدراسیون  پهلوانی  داوران کشتی 

کشتی پهلوانی منصوب شد.
در متن این حکم آمده است: »با عنایت به تعهد، تخصص 
و تجربیات ارزنده و سوابق درخشان جنابعالی در ورزش 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی و تالش هایتان در حوزه 
داوری این رشته در سالهای گذشته، بموجب این حکم 
از تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱4٠٠ به عنوان رئیس کمیته 

داوران کشتی پهلوانی فدراسیون منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از 
و  اهداف  راستای  در  کشور،  موجود  ظرفیت های  همه 
برنامه های فدراسیون و در جهت تربیت داوران مورد نیاز 
در مقاطع مختلف برای توسعه ورزش های زورخانه ای 
و کشتی پهلوانی با تدوین برنامه های هدفمند اقدامات 

بایسته را به عمل آورید.«
از  و  ورزش  باسابقه  مسئوالن  از  امامی  محمدابراهیم 
داوران بین المللی کشتی است که در المپیک ۲٠۱6 
ریو نیز قضاوت کرده و بیش از 3٠ سال داور بین المللی 
عناوینی  بوده است. وی در سوابق کاری خود  کشتی 
لیگ  سازمان  رئیس  و  داوران  کمیته  رئیس  چون 

فدراسیون کشتی را نیز دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، به تشریح برنامه های 
هفته سالمت در پاندمی کرونا پرداخت و گفت: جهش 

های جدید ویروس با گردش بیماری افزایش می یابد.
به گزارش شاخه سبز، جلیل کوهپایه زاده، روز شنبه 
تشریح  به  خبری  نشست  در   ،۱4٠٠ اردیبهشت   ۱۱
برنامه های هفته سالمت پرداخت و در ادامه گزارشی از 
وضعیت بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های تابعه 

دانشگاه علوم پزشکی ایران ارائه داد.
وی با اشاره به تالش هایی که در نظام سالمت کشور 
صورت می گیرد، گفت: در سال ۱4٠٠ هم کماکان با 

پاندمی کووید ۱۹ دست به گریبان هستیم و هر روز 
گردش  وقتی  قطعاً  هستیم.  شاهد  را  جدیدی  جهش 
رخ  نیز  جدیدی  جهش های  می شود،  بیشتر  ویروس 

می دهد.
کوهپایه زاده با عنوان این مطلب که راه گریزی از کرونا 
و  پروتکل ها  رعایت  با  حاضر  حال  در  افزود:  نیست، 

واکسیناسیون می توان با این بیماری مقابله کرد.
وی ادامه داد: آنچه مهم است، مدافعان سالمت در این 

مسیر دست از تالش برنداشته اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: در سال گذشته 

دانشگاه ها همه انرژی خود را صرف بیماری کرونا کردند 
و ما هم با بیش از 5.4 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش، 
بیشترین بار بیماری را تحمل کرده ایم و شاید در استان 

تهران، اولین دانشگاه باشیم.
با  که  کردیم  برخورد  کرونا  با  شرایطی  در  گفت:  وی 

تحریم های دارویی مواجه بودیم.
کوهپایه زاده با اشاره به افتتاح بیمارستان در منطقه شهر 
قدس با جمعیت 4٠٠ هزار نفری، افزود: این بیمارستان 
با ۱6٠ تخت افتتاح شد و امیدواریم به همین تعداد تخت 

بیمارستانی نیز در شهر مالرد افتتاح کنیم.

علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون  عشرتی  بابک  ادامه  در 
پزشکی ایران در ارتباط با واکسن کرونا برای جمعیت 
وزارت  دستورالعمل  اساس  بر  گفت:  پوشش،  تحت 
بهداشت، کار واکسیناسیون افراد باالی ٨٠ سال را از سه 

شنبه گذشته آغاز کرده ایم.
وی افزود: بر اساس ظرفیتی که وجود دارد با سالمندان 

تماس می گیریم تا برای تزریق واکسن مراجعه کنند.
نیست  و الزم  نباشند  نگران  عشرتی گفت: سالمندان 
تماس  حتماً  ما  همکاران  کنند.  مراجعه  حضوری 

می گیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان کرد؛
افزایش جهش های جدید ویروس با گردش کرونا
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شماره آگهی: 140003930011000043        تاریخ آگهی: 1400/02/09
شماره پرونده: 139904030011002109

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده تمامی 4٨ سهم مشاع از ۲4٠ سهم ششدانگ پالک ۲4٨۲/۲- اصلی واقع در بخش یک قم به مساحت ششدانگ ۱۲/4۲ مترمربع مربوط به پرونده کالسه ۱3۹۹٠4٠3٠٠۱۱٠٠۲۱٠۹

بموجب پرونده اجرایی کالسه ۱3۹۹٠4٠3٠٠۱۱٠٠۲۱٠۹ )با شماره بایگانی ۹۹٠۲۲۷٨(، له: خانم افتخارالسادات تحویلداری و علیه: آقای احمد غفاریان سند ازدواج: شماره سند: ۱۱5۷٠، تاریخ 
سند: ۱3٨5/٠۲/٠4، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج ۲۹ شهر قم استان قم، تمامی 4٨ سهم مشاع از ۲4٠ سهم ششدانگ پالک ۲4٨۲/۲- اصلی )پالک ثبتی دو فرعی از دو هزار و چهارصد 
و هشتاد دو اصلی( واقع در بخش یک قم به مساحت ششدانگ ۱۲/4۲ مترمربع به آدرس قم، خیابان آذر، نرسیده به کوچه شماره ۱۱٠، جنب بانک تجارت، متعلق به آقای احمد غفاریان که در قبال 

طلب خانم افتخارالسادات تحویلداری بازداشت شده است و از طریق مزایده به فروش می رسد:
حدود و مشخصات مورد مزایده  ششدانگ پالک ۲4٨۲/۲- اصلی در بخش یک قم: 

شماالً: درب و دیوار بطول ۱/۹5 متر به شارع ۲٠ متر
شرقاً: دیوار و بدیوار بطول 6/٨٠ متر به ۲4٨۲/3- اصلی

جنوباً: دیوار بدیوار بطول ۱/۹٠ متر به ۲4٨۱ - اصلی
غرباً: دیوار مشترک بطول 6/35 متر به ۲4٨۲/۱- اصلی

مشخصات مورد مزایده که تمامی 4٨ سهم مشاع از ۲4٠ سهم ششدانگ پالک ۲4٨۲/۲- اصلی واقع در بخش یک قم:
مساحت ششدانگ عرصه مورد مزایده ۱۲/4۲ مترمربع است. همچنین اعیان ملک شامل دو طبقه که طبقه همکف به مساحت ۱۲/4۲ مترمربع جهت کاربری تجاری و زیرزمین به مساحت تقریبی 
4 مترمربع جهت انباری استفاده میگردد. مصالح بکار رفته در ساخت بنا عبارتند از: دیوار آجری با روکش گچی و کف سازی سرامیک و درب و ورودی از جنس شیشه سکوریت می باشد. سقف از نوع 

طاق ضربی با روکش گچی بوده و بنا دارای انشعاب برق و گاز می باشد. الزم به ذکر است در طبقه همکف نیم طبقه تجاری به مساحت تقریبی 4 متر احداث شده است.
با توجه به کاربری پالک و موقعیت قرارگیری آن و مصالح بکار رفته در آن ارزش کل اعیان و عرصه ملک فوق به میزان ۱5/5۲5/٠٠٠/٠٠٠ ریال تعیین میگردد.

لذا ارزش مورد مزایده تمامی 4٨ سهم مشاع از ۲4٠ سهم ششدانگ پالک ۲4٨۲/۲- اصلی به مساحت ششدانگ ۱۲/4۲ مترمربع واقع در بخش یک قم جمعاً به مبلغ 3/۱٠5/٠٠٠/٠٠٠ ریال )سه 
میلیارد و یکصد و پنج میلیون ریال معادل سیصد و ده میلیون و پانصد هزار تومان( ارزیابی و اعالم گردیده است.

مزایده پالک ثبتی مذکور از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۱4٠٠/٠۲/۲6در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه ۷ – طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد 
و امالک بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود. 

تمامی 4٨ سهم مشاع از ۲4٠ سهم ششدانگ پالک ۲4٨۲/۲- اصلی به مساحت ششدانگ ۱۲/4۲ مترمربع واقع در بخش یک قم جمعاً به مبلغ 3/۱٠5/٠٠٠/٠٠٠ ریال )سه میلیارد و یکصد و پنج 
میلیون ریال معادل سیصد و ده میلیون و پانصد هزار تومان( ارزیابی و اعالم گردیده است شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از 
مبلغ کارشناسی به حساب سپرده ثبت به شماره شبا IR۹٨٠۱٠٠٠٠4٠۷6٠۱3۲٠۷٨۹56۹3 با شناسه واریز ۹65۱٠٨5۷6۱٠٠٠٠٠٠٠۲۱۷۱3۲35۱۲٠٠6 می باشد و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده الزامی است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از 

درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. 
حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن بدهی های ملک اعم از مالیات و عوارض شهرداری و  آب و برق و گاز و غیره تا تاریخ حراج اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. و چنانچه روز مزایده مصادف 

با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.  
تاریخ انتشار آگهی: 1400/02/12

اداره اجرای اسناد رسمی قم
م.الف: 13906

شماره آگهی: 140003930011000042
تاریخ آگهی: 1400/02/09

شماره پرونده: 139904030011004023
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(

آگهی مورد مزایده ششدانگ پالک ثبتی ۱۲ فرعی از  4٠46 اصلی بخش یک قم مربوط به پرونده کالسه: ۱3۹۹٠4٠3٠٠۱۱٠٠4٠۲3/۱
بموجب پرونده اجرایی کالسه ۱3۹۹٠4٠3٠٠۱۱٠٠4٠۲3/۱ )با شماره بایگانی ۹۹٠43٠۲(، له: خانم سمیه اسدی با وکالت خانم ها اکرم غالمی و فرزانه آزادان فرد، علیه: آقای محمدرضا کمیلی محصل خراسانی با 
وکالت آقای حجت شیخ قمی مستند سند ازدواج ۲٨4۹3- ۱3٨6/٠٨/٠۱ دفترخانه ازدواج شماره 6 قم، مقدار ششدانگ پالک ثبتی ۱۲ فرعی از 4٠46 اصلی بخش ۱ قم )پالک دوازده فرعی از چهار هزار و چهل و 
شش اصلی( بخش ۱ قم که به شماره چاپی ۱۹۱٨۹3 سری الف سال ۹۹ با شماره الکترونیک ۱3۹۹۲٠33٠٠٠۱٠۲۷۱۹٠ ثبت گردیده است، واقع در: قم، بلوار سمیه، کوچه 3۱ )پشت مسجد حضرت خدیجه( که 

بصورت زمین می باشد، متعلق به آقای محمدرضا کمیلی محصل خراسانی که در قبال طلب خانم سمیه اسدی بازداشت شده است و از طریق مزایده به فروش میرسد:
حدود و مشخصات مورد مزایده: )ششدانگ پالک ثبتی ۱۲ فرعی از 4٠46 اصلی بخش ۱ قم به مساحت ۲4٠ مترمربع(

شماالً: پی است بطول ٨ متر به شارع ۷ متری شماره یک فرعی
شرقاً: پی به پی به طول 3٠ متر به شماره ۱3 فرعی

جنوباً: پی به پی بطول ٨ متر به شماره یک فرعی
غرباً: پی به پی به طول 3٠ متر به شماره ۱۱ فرعی

مشخصات مالکیت: مالکیت محمدرضا کمیلی محصل خراسانی فرزند مجتبی شماره شناسنامه ۱۹۹٠۱ تاریخ تولد: ۱356/٠4/۲4، صادره از قم، دارای شماره ملی ٠3٨۱33۷٠۷3 با جزء سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان 
مالک ششدانگ عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۱۹۱٨۹3 سری الف سال ۹۹ با شماره دفتر الکترونیکی ۱3۹۹۲٠33٠٠٠۱٠۲۷۱۹٠ ثبت گردیده است.

مشخصات مورد مزایده: مورد معرفی شده زمینی است بکر، به آدرس قم، بلوار سمیه، کوچه 3۱ و پشت مسجد حضرت خدیجه واقع شده است در این کوچه ها پالکها عموما زمین هستند و تعدادی ساختمان احداث 
شده که تماما نوساز هستند )حدود 45 درصد پالک ها احداث شده(

کارشناس رسمی دادگستری نظریه خود را به شرح ذیل اعالم نموده اند:
با بررسی انجام گرفته و با توجه به موقعیت محلی، زمانی و ضوابط شهرداری و سایر عوامل موثر در نظریه کارشناسی، ارزش روز هر متر مربع عرصه )۱۱٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال( با سند مالکیت ششدانگ ۲4٠ مترمربع 

۲6/4٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال) بیست و شش میلیارد و چهارصد میلیون ریال( برآورد و اعالم میگردد.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی مذکور از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۱4٠٠/٠۲/۲۷ در اداره اجرای اسناد رسمی قم واقع در خیابان ساحلی )لواسانی( نبش کوچه ۷ – طبقه فوقانی اداره ثبت اسناد و امالک 

بخش یک قم – اداره اجرای اسناد رسمی قم انجام می شود. 
مزایده مذکور از مبلغ ۲6/4٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال) بیست و شش میلیارد و چهارصد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ کارشناسی 
به حساب سپرده ثبت به شماره شبا IR۹٨٠۱٠٠٠٠4٠۷6٠۱3۲٠۷٨۹56۹3 با شناسه واریز ۹65۱٠٨5۷6۱٠٠٠٠٠٠٠۲۱۷۱3۲35۱۲٠٠6 می باشد و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است 
و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ برگزاری مزایده به حساب صندوق ثبت به شماره حساب شبای مذکور تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نمی باشد و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. حق الحراج مازاد بر مبلغ ارزیابی 
به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن بدهی های ملک اعم از مالیات و عوارض شهرداری و  غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. ودرصورت 
وجود مبلغ مازاد بر طلب بستانکار ، وفق ماده ۱۲5 ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل پرداخت به خریدار خواهد بود و همچنین چنانچه بستانکار برنده مزایده باشد وفق ماده ۱۲5 آیین نامه اجرا اقدام میگردد .

در صورت توافق بر واریز غیرنقدی با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد. و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان 
محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.  ضمنا تنظیم سند انتقال اجرائی منوط به مفاصا حساب دارائی و شهرداری و عنداللزوم مراجع ذیصالح دیگر می باشد.

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی قم- مهدی روزخوش
تاریخ انتشار الکترونیک آگهی مزایده: 1400/02/12

م.الف: 13898

بیمه رازی افزایش سرمایه می دهد
مدیرعامل بیمه رازی گفت 

این شرکت به زودی افزایش 
سرمایه می دهد

دکتر علی جباری مدیرعامل بیمه رازی با تاکید بر این که این 
شرکت باید هر چه سریعتر جزو پنج شرکت بیمه ای اول کشور 
قرار بگیرد، از افزایش سرمایه به عنوانی یکی از قدم های اصلی و 
یکی از زیرساخت های اصلی برنامه تحول بیمه رازی یاد کرد و 

نوید تحقق آن را در آینده نزدیک داد.
خبرنگار.حامدنجفی-به گزارش روابط عمومی و بین الملل بیمه 
رازی ؛ دکتر علی جباری که در برنامه زنده اینستاگرامی “رازی 
پاسخگو” شرکت کرده بود ، این روش را اقدامی برای همفکری 
هر چه بیشتر با مخاطبان به ویژه نمایندگان شرکت دانست 
اتاق مدیرعامل به روی هیچ نماینده  و تاکید کرد که »درب 
ای بسته نیست« و »هیچ پیامی از سوی نمایندگان، بی پاسخ 

نخواهد ماند.
مدیرعامل بیمه رازی در این جلسه تعاملی غیرحضوری با تاکید 
بر این که بر اساس رویکردهای جدید، شعب و نمایندگان از 
اعتبار و اهمیت بسیار باالیی برخوردارند و نقش نمایندگان در 
حفظ و توسعه بازار بیمه شرکت، نقش بسیار مهم و اساسی 
است افزود : معتقدم هویت تخصصی بیمه رازی در شعب و 
نمایندگی هاست، نماینده فقط یک »فروشنده« نیست، بلکه 
عضوی از خانواده بیمه رازی است که در خط مقدم فعالیت 
بیمه گری شرکت بعنوان یک بیمه گر است و عالوه بر تسلط 
به فنون بازاریابی، دارای دانش بیمه ای و بویژه مدیریت ریسک 
می باشد، بنابراین همه معاونین و مدیران شرکت باید تالش کنند 
تا شعب و نمایندگان شرکت هر چه زودتر به جایگاه واقعی و 

شایسته خود برسند.
حفظ  در  خواست  نمایندگان  از  که  این  ضمن  جباری  دکتر 
بازار فعلی بکوشند، »شبکه نمایندگی« را درگاه ارتباطی اصلی 
شرکت با مردم و مشتریان دانست و از آنها خواست بازار را رصد 
و ارزیابی کنند و نقطه نظرات بازار را بدون واسطه به شرکت 

منتقل کنند.
مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به این که پنج چرخش استراتژیک، 
۱5 هدف کالن و ۲٠ راهبرد به عنوان نقشه راه شرکت برای 
تغییر و تحول اساسی، تدوین و ابالغ شده است ، تاکید کرد: 
»حمایت از نمایندگان، شعار نیست«، بیمه رازی برای اولین بار 
در راستای تحقق استراتژی نماینده محوری، تصمیم به پرداخت 
نمایندگان  به  را  سود  این  و  گرفت  منافع  در  مشارکت  سود 

پرداخت نمود.
جباری در ادامه، لزوم رفع دغدغه های معیشتی، ثبات شغلی، 
بازنشستگی نمایندگان را یادآور شد و با بیان این که طرحی در 
حال تدوین است که بر اساس آن بخش عمده ای از دغدغه 
های اشاره شده نمایندگان شرکت بیمه رازی مرتفع خواهد شد، 
گفت: این طرح برای  اولین بار در صنعت بیمه توسط بیمه رازی 
انجام خواهد شد تا آینده شبکه فروش بیمه رازی را تضمین کند. 
این طرح با مشارکت شرکت و خود نمایندگان برای تضمین رفاه 

و رفع دغدغه های آتی نمایندگان بیمه رازی اجرا خواهد شد.
قابل ذکر است برنامه »رازی پاسخگو« که به ابتکار روابط عمومی 
و بین الملل بیمه رازی ایجاد شده است ، هر هفته در برنامه زنده 
با عنوان »سه شنبه های پاسخگویی« با حضور مدیران ارشد و 
پاسخ به سواالت شبکه فروش و در شبهای ماه مبارک رمضان در 
برنامه زنده اینستاگرامی با عنوان »ضیافت نور« با گزارش فعالیت 

مدیران بیمه رازی برگزار می شود.

هدف بانک توسعه تعاون 
برآورده نمودن حداکثری 

انتظارات تعاونی هاست

مدیر عامل بانک توسعه تعاون بر لزوم برآورده سازی حداکثری 
انتظارات ذینفعان و تعاونگران تاکید ورزید.

به  که  تعاون  توسعه  بانک  عامل  مدیر  مهدیان  اله  حجت 
همراه محمد کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
استانهای کرمان و  با  ویدئو کنفرانسی  ارتباط  اجتماعی در 
به  تعاونگران  اظهار داشت:  خراسان رضوی سخن می گفت 
عنوان ذینفعان و مشتریان بانک انتظارات و توقعات متعددی 
از بانک تخصصی بخش دارند که تأمین نیازهای مالی و بانکی 
و اعتباری تعاونگران از مهمترین راهبردهای بانک به شمار 

می رود.
مهدیان تصریح نمود: چنانچه شرکت تعاونی به نحو مناسبی 
درخواست  و  کار  و  کسب  طرح  و  باشد  فعالیت  چرخه  در 
و  دهد  ارائه  تعاون  توسعه  بانکی  واحدهای  به  را  تسهیالت 
شرایط اصلی مورد نیاز برای دریافت تسهیالت را فراهم نماید، 

از خدمات اعتباری بانک بهره مند می گردد.
وی افزود: بارها تاکید نموده ایم در تکمیل مدارک و تأمین 
وثائق و تضمینات نیز نهایت سهل گیری و راهنمایی از سوی 

همکاران لحاظ می گردد.
در  بانک  عاملیت  بیان  با  تعاون  توسعه  بانک  عامل  مدیر 
طرح های ملی گفت: چنانچه تعاونگران در مناطق روستایی 
و عشایری واقع باشند، شرایط بهره مندی تسهیالت اشتغال 
شرکت  اگر  است.  فراهم  قابل  عشایری  و  روستایی  پایدار 
تعاونی در بخش های صنعت، گردشگری و کشاورزی مشغول 
به فعالیت باشد، امکان دریافت تسهیالت بند الف تبصره ۱٨ 
و نیز ماده 5۲ قوانین سنواتی بودجه برای متقاضیان مهیا 

خواهد بود.
وی ادامه داد: چنانچه شرکت تعاونی در چارچوب طرح های 
مذکور نیز قابل تعریف نباشد، تسهیالت از منابع داخلی بانک 

نیز قابل پرداخت است.
مهدیان خاطر نشان کرد: طی سفرهای اخیر به همراه معاون 
تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ طرح های متعددی از 
سوی شرکت های تعاونی برای دریافت تسهیالت ارائه گردیده 
است که تالش همکاران بر این است بهترین شرایط برای 
متقاضیان به لحاظ مولفه های سود و بازپرداخت فراهم گردد.

وی خطاب به شرکت های تعاونی اعالم داشت: از این شرکت ها 
تعاونی،  فعالیت  مجوز  و  پروانه  ارائه  در  می رود  انتظار  نیز 
استانداردهای  قالب  در  فعالیت  گزارش  و  مالی  صورت های 
تا  نمایند  فراهم  را  مالیاتی  موردنیاز  مدارک  و  حسابداری 
نهایت  با  ملزومات  تکمیل  و  پرونده  تشکیل  در  همکاران 

سرعت، خدمات اعتباری را ارائه نمایند.
وی همچنین به تشکیل جلسات متعدد با هماهنگی ارکان 
معاونت تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره نمود و 
گفت: عزم و اراده جدی در حمایت از تعاونی ها وجود دارد و 
برنامه عملیاتی برای پیشبرد طرح ها و اعطای تسهیالت به ویژه 
طرح های ارائه شده طی پنج سفر اخیر به پنج استان تعیین 

گردیده است.
محمدجعفر کبیری معاون تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: ارکان حمایتگر بخش تعاون ازجمله معاونت 
تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
تعاون تدابیر و راهکارهای ویژه ای جهت ارائه تسهیالت راهگشا 

به تعاونگران در نظر گرفته و به مرحله اجرا درمی آورند.
در این جلسه البرز محمدی مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حمیدرضا البرزی مدیر 
امور اعتباری بانک توسعه تعاون مطالب مهمی را در خصوص 
نحوه پیشرفت طرح های درخواستی از سوی تعاونگران ارائه 
دادند و رضا اسماعیلی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بانک  شعب  امور  مدیر  زاده  کافی  غالمرضا  کرمان،  استان 
توسعه تعاون استان کرمان، حمیدرضا پناه مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی و مهدی امین بیدختی 
مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان خراسان رضوی در 
خصوص مراحل تشکیل پرونده ها و نحوه راهنمایی متقاضیان 

توضیحاتی ارائه کردند.

  خبــر  خبــر

تبریک مدیرعامل بانک 
شهر به مناسبت روز شوراها

مدیرعامل بانک شهر در پیامی به مناسبت روز شوراها، 
از این نهاد به عنوان مجموعه ای موثر در مسیر افزایش 
مشارکت های اجتماعی یاد کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک شهر، متن پیام احمد درخشنده، به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
"نهم اردیبهشت ماه " در تقویم کشور عزیزمان ایران، 
به نام روز شوراها مزین شده تا پلی برای دستیابی به 
آینده و فرداهای بهتر باشد و جامعه را به توسعه پایدار 
به  رسیدن  برای  مناسبی  مسیر  سازد.شوراها،  رهنمون 
مرزهای جدید پیشرفت در گستره شهرها هستند که با 
برخورداری از ارتباطات مردمی و تبادل ایده ها و اندیشه 
ها، به شیوه ای فعال و فراگیر، راه تحقق اهداف و ارزش 
میکنند.شوراها  تعیین  را  بهتر  جوامع  موردنظر  های 
از تجربه و مشورت، رویکردی  با گشودن دریچه هایی 
متفاوت به چالشها داشته و تالشی هدفمند در جهت 
مصالح مردم و کشور در پیش گرفتند و با همراهی و 
همفکری سایر ارکان اجرایی، امکان حل مشکالت و رفع 

موانع را فراهم می کنند.
روستا،  و  شهر  شوراهای  خدمتگزار  اعضای  تمام  برای 
توفیق  و  تندرستی، سربلندی  متعال،  از درگاه خداوند 
روزافزون در خدمت به مردم و سرزمین ایران خواستارم.

حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و 
حقوقی و رئیس فراکسیون ایثار و شهادت مجلس 
شورای اسالمی در دیدار با برات کریمی، مدیرعامل 
بانک دی با اعطای لوح سپاس، از اقدامات ارزنده 
و عملکرد مطلوب بانک دی در این دوره مدیریتی 

تقدیر کرد.
این  در  دی،  بانک  روابط عمومی  گــزارش  به 

تقدیرنامه آمده است:
 »برادر ارجمند جناب آقای دکتر برات کریمی

مدیرعامل محترم بانک دی
با سالم؛

تالش  و  هوشمندانه حضرتعالی  تدابیر  سایه  در 
اصالح  مسیر  در  ارزشمندتان  همکاران  مجدانه 
ساختار مالی، اجرای فرایند افزایش سرمایه قابل 
توجه ۲۲43 درصدی بانک دی میسر شد که نوید 
بزرگی برای مالکان اصلی این بانک که خانواده های 
معظم شهدا و ایثارگران هستند، محسوب می شود. 
این افزایش سرمایه که موجب خروج بانک دی 
به  تجارت گردید،  قانون  ماده ۱4۱  از شمولیت 
جامعه  و  سهامداران  چندین ساله  چشم انتظاری 
تالش  کنار  در  که  داد  پایان  ایثارگری  بزرگ 
بانک دی برای افزایش ظرفیت های ارائه خدمات 
به خانواده های شاهد و ایثارگر در سراسر کشور 
از طریق راه اندازی باجه های بانک در ادارات کل 
بنیاد شهید استان ها و همچنین توسعه بانکداری 

الکترونیک، روزهای روشنی را در برابر آن ها قرار 
داده است.

اینجانب مراتب سپاس و قدردانی خود را از عملکرد 
قابل توجه جنابعالی در این دوره مدیریتی تقدیم 
کرده و امیدوارم در سایه رحمت خداوند متعال و 
توجهات حضرت ولیعصر)عج(، در سالی که توسط 
مقام معظم رهبری به نام »تولید، پشتیبانی ها و 
استمرار  شاهد  است،  شده  مزیّن  مانع زدایی ها« 
موفقیت، بهبود مستمر و رشد و بالندگی بانک 

ارزش آفرین دی در تمامی عرصه ها باشیم.«
این  در  نیز  بانک دی  عامل  برات کریمی، مدیر 
دیدار، ضمن قدردانی از حسن توجه و اقدام ارزنده  
فراکسیون ایثار و شهادت مجلس شورای اسالمی 
با تشریح اقدامات و عملکرد بانک دی در این دوره 
مدیریتی، به بهبود ساختار مالی و حرکت به سوی 
سودآوری در این بانک در یک سال گذشته اشاره 
کرد و گفت: در سال ۹۹ شاهد کاهش چشمگیر 
مهم  موضوع  تحقق  و  دی  بانک  انباشته  زیان 

و  بهتر  فرصت  که  بودیم  بانک  سرمایه  افزایش 
مناسب تری برای ارائه خدمات به گروه مشتریان 
بزرگ خانواده های معظم شاهد و ایثارگر فراهم 

آورده است.
کریمی، همچنین به گسترش شبکه شعب بانک 
از طریق استقرار باجه های خدمات بانکی در بنیاد 
شهید مراکز استان ها و انعقاد تفاهم نامه همکاری 
مشترک با پست بانک به منظور بهره مندی جامعه 
هدف از خدمات باجه ای و شعب پست بانک در 
سراسر کشور، اعطای تسهیالت ایجاد اشتغال و وام 
قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری به خانواده 
معظم شهدا و ایثارگران و.... به عنوان بخشی از 
رفاه هرچه  ایجاد  راستای  بانک دی در  اقدامات 
بیشتر و تکریم جامعه بزرگ ایثارگری اشاره کرد 
و از برنامه های در دست اقدام و آمادگی بانک دی 
برای توسعه خدمت رسانی به این قشر عزیز خبر 

داد.
حجت االسالم والمسلمین نوروزی نیز در این دیدار 
ضمن تقدیر از تغییرات چشمگیر عملکردی بانک 
هرچه  ارائه  خواستار  گذشته،  سال  یک  در  دی 
به  ارائه  قابل  خدماتی  جدید  طرح های  سریع تر 

خانواده های شاهد و ایثارگر شد.
نماینده مردم رباط کریم، بهارستان و پرند همچنین 
از اعالم آمادگی شهرهای این حوزه انتخابیه برای 

استقرار واحدهای بانکی بانک دی خبر داد.

مهر تأیید فراكسیون ایثار و شهادت مجلس بر عملکرد بانك دی در ارائه خدمات به 
خانواده های ایثارگران

مسئولیت  راستای  در  ایران  مهر  بانک 
با  مقابله  به  کمک  و  خود  اجتماعی 
کووید۱۹، حدود ۱5هزار قلم تجهیزات 
اختیار  در  و  کرد  خریداري  پزشکي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

گذاشت.
مهر  بانک  عمومی  روابــط  گــزارش  به 
بانک  مشارکت  از  رونمایي  آئین  ایران 
ایران در طرح شهید  قرض الحسنه مهر 
سلیماني وزارت بهداشت، درمان، آموزش 
و پزشکي در راستاي پیشگیري از شیوع 
مرتضي  دکتر  حضور  با  کرونا  بیماري 
اکبري مدیرعامل بانک مهر ایران، حسن 
بانک،  این  مدیره  هیأت  عضو  تلیکاني 
دکتر علیرضا رئیسي معاون بهداشت و 
دکتر سیما سادات الري، معاون فرهنگي 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  دانشجویي 

آموزش پزشکي برگزار شد.
بانک  مدیرعامل  اکبری،  مرتضی  دکتر 
با  اظهار کرد:  مراسم  این  در  ایران  مهر 
رویکردي که هیأت مدیره بانک مهر ایران 
داشته اند، این بانک از چهار سال گذشته 
تا کنون کارهاي قابل توجهي در حوزه 
است.  داده  انجام  اجتماعي  مسئولیت 
مدرسه،  ساخت  بهداشت،  خانه  ساخت 
سرپرست  زنان  به  تسهیالت  پرداخت 
براي  آموزشي  وسایل  خرید  و  خانوار 
دانش آموزان مناطق محروم برخي از این 
اقدامات بوده اند. مهم ترین اقدام بانک در 
این حوزه سال گذشته انجام شد که بیمه 

کردن 5٠٠هزار خانه روستایي بود.
وی این طور ادامه داد: سال گذشته مصوبه 
مجمع عمومی بانک برای تخصیص منابع 
در  دیرکرد  جریمه  دریافت  از  حاصل 
حوزه مسئولیت اجتماعي را داشتیم که 
همکاري با وزارت بهداشت نیز از محل 
منابع حاصل از جریمه دیرکرد بوده است. 
تصمیم گرفتیم در حد مقدورات خود در 
حوزه کرونا کاري انجام دهیم. بر همین 

پزشکي  تجهیزات  قلم  ۱5هزار  اساس 
توزیع  استان کشور  و در 3۱  خریداري 
شده است. ما اقدامات خود را تا جایي که 
همه گیري بیماري کووید۱۹ تمام شود، 

ادامه خواهیم داد.
پرداخت ۲۲٠٠ میلیارد ریال تسهیالت به 

کادر بهداشت و درمان
اکبری همچنین اظهار کرد: بسیاری از 
کادر بهداشت و درمان کشور درگیر این 
بیماري شده اند و ممکن است مشکالت 
مختلفي پیدا کرده باشند. ۲۲٠٠ میلیارد 
ریال تسهیالت به کادر بهداشت و درمان 

پرداخت مي شود.
کادر  تالش  با  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
درمان پیک چهارم همه گیري کووید۱۹ 
را پشت سر بگذاریم و گفت: تعداد زیادي 
از کارکنان شبکه بانکي نیز درگیر این 
شده اند.  شهید  بعضاً  و  شده  بیماري 
امیدواریم اقدام بانک مهر ایران کمکي به 

کادر درمان باشد.
اهمیت پیشگیری نسبت به درمان

رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت 
بانک مهر  نیز اظهار کرد: رویکردي که 
ایران دارد، بسیار قابل ستایش است. اگر 
مبارزه  حل  راه  بهترین  بپرسید  من  از 
داشتن  مي گویم  چیست،  کووید۱۹  با 

است.  اجتماعي  و  فردي  مسئولیت هاي 
افراد  که  است  این  فردي  مسئولیت 
بنشینند. مسئولیت هاي  مبتال در خانه 
اجتماعي نیز اهمیت خود را دارد و باید 

در کنار این موضوع در نظر گرفته شود.
وی این طور ادامه داد: باید از بانک مهر 
والدت  سالروز  در  که  کرد  تشکر  ایران 
کریم اهل بیت این کار کریمانه را انجام 
داده است. نیت بانک مهر ایران خیر است 
و امضاي این تفاهم نامه بسیار ارزشمند 
همکارانشان  و  اکبري  دکتر  از  و  است 

تشکر مي کنم.
مهم ترین  اکسیژن  کرد:  اظهار  رئیسی 
است  کرونایي  بیمارهاي  براي  درمان 
داشته  اکسیژن  کسري  که  هنگامي  و 
این  از  مي خوریم.  مشکل  به  باشیم، 
کپسول هاي  ایران  مهر  بانک  اینکه  رو 
اکسیژن را نیز در این طرح تهیه کرده، 
کار ارزشمندي است. پرداخت تسهیالت 
و  بهداشت  کادر  به  بانک  این  سوي  از 
آن ها  براي  مضاعفي  انگیزه  نیز  درمان 

ایجاد مي کند.
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیري کرونا 
نسبت به درمان آن گفت: طرح شهید 
سلیماني کار اصلي ما در حوزه پیشگیري 
و درمان سرپایي است. این تجهیزات یکي 

از موارد اصلي است که در این طرح به 
کمک ما مي آید. براي نمونه دستگاه هاي 
و  اکسي متر  پالس  اکسیژن،  کپسول 
ضدعفوني کننده هاي محیط که خریداري 

شده بسیار ارزشمند است.
وی درباره دیگر اقدامات بانک مهر ایران 
در حوزه مسئولیت اجتماعي نیز گفت: 
روستایي  خانه هاي  از  تعدادي  اینکه 
کار  نیز  شده  بیمه  بانک  این  سوي  از 

ارزشمندي است.
از  منابع  ریال  میلیارد   ۱3٠ تخصیص 

سوي بانک مهر ایران
فرهنگی  معاون  الری،  سیما  دکتر 
دانشجویي وزارت بهداشت دیگر سخنران 
مهر  بانک  گفت:  الري  بود.  مراسم  این 
ایران در حوزه مسئولیت اجتماعي خود 
نسبت به خرید تجهیزات پزشکي اقدام 
خردمندانه  فکر  بانک  این  است.  کرده 
محل  از  شده  جمع  منابع  که  داشته 
جریمه دیرکر اقساط را به حوزه سالمت 

تخصیص داده است.
الری اظهار کرد: بر همین اساس بانک 
این  براي  ریال  میلیارد  ایران ۱3٠  مهر 
تجهیزات  و  داده  تخصیص  موضوع 
اختیار  در  را  شده  خریداري  پزشکي 
دانشگاه هاي علوم پزشکي قرار داده است. 
متعلقات،  و  اکسیژن  کپسول  دستگاه 
دستگاه ضدعفوني کننده UV، دستگاه 
تب سنج لیزري و دستگاه پالس اکسي متر 
بانک  این  سوي  از  که  بوده اند  اقالمي 

خریداري شده اند.
به  تسهیالت  پرداخت  به  اشاره  با  وی 
کارکنان حوزه بهداشت و درمان گفت: 
۲۲٠٠ میلیارد ریال تسهیالت از سوي 
بانک مهر ایران به کادر بهداشت و درمان 
پرداخت مي شود. از بانک مهر ایران تشکر 
سایر  براي  الگویي  امیدوارم  و  مي کنم 
بانک ها باشد تا به حوزه سالمت اهمیت 

دهند.

خرید 15هزار كاالی تجهیزات پزشکی توسط بانك مهر ایران

آگهی مفقودی
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موسوی:
نیازمند حضور احزاب قوی 

هستیم

ساختار  گفت:  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
سیاسی ما نیازمند حضور احزاب مسئولیت پذیر 
و قوی است و امروز مردم به منجی گرایی سیاسی 
همه  و  شود  پیدا  فردی  منتظرند  و  رسیده اند 

مشکالت را یک شبه حل کند.
به گزارش شاخه سبز، سید نظام الدین موسوی 
در برنامه »بدون توقف«، با اشاره به اینکه ساختار 
احزاب مسؤلیت پذیر  نیازمند حضور  ما  سیاسی 
و قوی است، گفت: امروز مردم به منجی گرایی 
سیاسی رسیده اند، یعنی منتظرند یک رابین هودی 
پیدا شود و همه مشکالت را یک شبه حل کند، 
در حالی  که در عالم سیاست چنین چیزی اتفاق 

نمی افتد.
وی با اشاره به اینکه یکی از ضعف های ساختار 
نظام  یک  ما  که  است  این  داریم  که  سیاسی 
از مشکالت  بیان کرد: یکی  نداریم،  حزب قوی 
احزاب  معنی  به  قوی  حزبی  نظام  نداشتن  ما 
مسؤلیت پذیر است،االن افرادی که از احزاب داریم 
مسئولیت پذیر نیستند و تازه یک پُزی هم وجود 

دارد که افراد می گویند ما وابسته حزبی نیستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: لذا ما نیاز به حضور حزب مسئولیت 
و  شکست  قبول  اخالق  که  حزبی  داریم،  پذیر 
بفهمد  را  ملی  منافع  هم  باشد،  داشته  پیروزی 
نظام  اگر  و  باشد  داشته  درونی  پاالیش  هم  و 
حزبی درستی داشته باشیم، بسیاری از مشکالت 

انتخابات حل می شود.
موسوی تصریح کرد: اگر یک نظام حزبی جامع و 
مسئولیت پذیری باشد که عواقب کارهای خود را 
بپذیرد و بابت کارهایی که می کند ضمانت اجرایی 
بگذارد، بسیاری از ادعاها مطرح نمی شود، حزب 
مسئولیت پذیر آن است که بداند در چه جایگاهی 
ورود پیدا کرده و فردا نگوید نگذاشتند من کار 

کنم.
وی در پاسخ به این سوال که متأسفانه در ایران 
کنند  منتسب  حزبی  به  را  خود  اینکه  از  افراد 
ترس دارند و ترجیح می دهند نام حزبی دنبال 
آنها نباشد، گفت: این ریشه تاریخی دارد و مربوط 
به االن نیست، از قبل از پیروزی انقالب به دلیل 
عملکرد برخی از احزاب ریشه منفی حزب گریزی 
در کشور ما وجود داشت، باید بدانیم در غرب هم 
فرآیند شکل گیری احزاب یک فرآیند ۲٠٠ ساله 
بوده نه یک شبه، حتی نظام حزبی هم محصول 

فرهنگ جامعه شان است.
عضو کمیسیون اصل ۹٠ مجلس با اشاره به اینکه 
اتفاقات  نگاه منفی محصول  از  ایران بخشی  در 
تاریخی و بخشی مربوط به عملکرد احزاب است، 
گفت: یکی دیگر از دالیل به این مسئله برمی گردد 
که برخی اتفاقات پوپولیستی در برخی انتخابات 
رخ داده، اما در هر صورت یکی از اتفاقات مثبتی 
که می تواند به اصالح ساختار سیاسی موجود ما 

کمک کند، وجود احزاب مسئولیت پذیر است.
هم  حزب  نماینده  البته  کرد:  تصریح  موسوی 
وقتی سر کار می آید، باید همچنان به دیدگاه ها و 
باورهای حزب پایبند باشد نه اینکه بعد از انتخاب 
همه چیز را کنار گذاشته و بگوید مردم به من رأی 
دادند و به باورهای حزب پشت پا بزند، تا حزب در 
دوره های بعد هم بتواند کمک کند، ضمن اینکه 
حزب به پاالیش درونی افراد هم کمک می کند، 
یعنی در حزب افراد پخته شده و پاالیش صورت 

می گیرد.
مرکز  از  خروج  که  افرادی  قطعا  داد:  ادامه  وی 
دارند، مشورت پذیر نیستند، تک محورند، جمع گرا 
نیستند و اداهای الکی در می آورند و ادعاهای پوچ 
می کنند، از دایره انتخاب کنار گذاشته می شوند، 
البته حزبی که به منافع ملی پایبند باشد و آن را 
بفهمد و طبق قانون و بر اساس منافع ملی حرکت 

کند.
در  یازدهم  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
پاسخ به این مطلب که ساختارهای موجود مانع 
انتخابات درست  برگزاری  احزاب،  گرفتن  شکل 
گفت:  می شود،  دولت ها  عملکرد  همچنین  و 
مقدسی  ساختارهای  که  موجود  ساختارهای 
نیستند، جدای قانون اساسی یک سری قوانین 
قانون  در  هستند،  تغییر  قابل  که  دارید  عادی 
اساسی احزاب به رسمیت شناخته شدند و قوانین 
عادی قابلیت تغییر دارد، این را می شود در قوانین 

عادی مشخص کرد و تغییر داد.
رفتار  تغییرات  همچنین  شد:  متذکر  موسوی 
تغییر  به شرایطی  بنا  و  است  زیاد  هم  دولت ها 
می کند، مثال ما در دولت آقای هاشمی با عربستان 
خیلی نزدیک شدیم و مسیر تنش زدایی را پیش 
گرفتیم اما یک موقع دیگر دچار تنش شدیم، این 
مسائل در دولت های مختلف فرق دارد، در مجموع 
به نظر من حاکمیت به نظر کالن ایده مرکزی 

مردم کمک می کند.

قالیباف:
نباید مردم را در میانه 
مشکالت تنها بگذاریم

رئیس مجلس با بیان اینکه همه مردم ما در 
معیشتی  دشواری های  و  سخت  شرایط  این 
از  باری  بتوانیم  باید  گفت:  هستند  قهرمان 
میانة  در  را  آنها  و  برداریم  مردم  روی دوش 
مشکالت تنها نگذاریم.به گزارش شاخه سبز، 
قالیباف رئیس مجلس در صفحه  محمدباقر 
شخصی خود در توئیتر نوشت: »گاهی اخالق 
و منش یک پهلوان، یک کشتی گیر روحیات 
نسلی از نوجوانان و جوانان را تغییر می دهد 
و از آنها انسان هایی خودساخته و با معرفت 
مراسم  در  گذشته  روز  می سازد.  مردم دار  و 
افتتاح خانه کشتی شهید صدرزاده که با همت 
شده  بازسازی  کشتی  فدراسیون  مسئوالن 
است، حاضر شدم. با امکانات فراهم شده و با 
روحیه و پشتکاری که در مربیان و ورزشکاران 
شیربچه های  مطمئنم  دارم،  سراغ  کشتی 
ایرانی در مسابقات المپیک هم کشورمان را 
مثل همیشه سربلند خواهند کرد.قهرمان و 
پهلوان شدن فقط به بازوهای در هم پیچیده 
بتوانیم  و  کنیم  کار  خدا  برای  اگر  نیست. 
گره ی از مشکالت مردم باز کنیم، خدا هم به 
کارمان برکت می دهد. همه مردم ما در این 
شرایط سخت و دشواری های معیشتی قهرمان 
بتوانیم  تا  کنید  دعا  این شب ها  در  هستند. 
باری از روی دوش مردم برداریم و آنها را در 

میانه مشکالت تنها نگذاریم.
خدمتی دیگر از خانه ایثارگران : 

اطعام کریمانه در دستان 
نیازمندان شهرستان های 

استان تهران

 - ری   شهرستان  از  سبز  شاخه  گزارش  به 
اکبر حیدریان با اشاره بر سخنان رهبر معظم 
انقالب رسیدگی به مستضعفان و محرومان در 
اسالم است و نباید آن را کوچک و کم دانست، 
گفت: همچون شب های متوالی، طبق سنوات 
گذشته در ایام ماه مبارک رمضان توزیع غذای 
بضاعت  کم  ایثارگران  خانواده  بین  در  گرم 
توزیع  تهران  استان  شهرستان های  ساکن 

داشتیم.
بیشتری  تمرکز  با  اینبار   : افزود  حیدریان 
نسبت به نیاز سنجی ها، غذای گرم در میان 
خانواده ایثارگران کم بضاعت زمان آباد، اشرف 
تیم جهادی  بوسیله  و شهرری  قرچک  آباد، 

ایثارگران استان تهران توزیع گردیده است .

در راستاي مسئولیت هاي اجتماعي صورت 
گرفت:

برگزاري رزمایش همدلي و 
کمک مومنانه شرکت پاالیش 

نفت تهران

 - ری  شهرستان  از  سبز  شاخه  گزارش  به 
آتنا تکیه : رزمایش همدلي و کمک مومنانه 
شرکت پاالیش نفت تهران با همکاري پایگاه 
مقاومت بسیج شهید تندگویان،کمیته امداد 
جهادي  گروه  و  کهریزک  خمیني)ره(  امام 
مسئولیت  راستاي  در  )عج(  منجي  منادیان 
هاي اجتماعي از روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه 

طي 3 روز برگزار خواهد شد.
همزمان با والدت کریم اهل بیت امام حسن 
مجتبي)ع( و بر اساس فرمایشات مقام معظم 
رهبري ،۷5٠ کمک بسته معیشتي با رعایت 
اختیار هم  در  بهداشتي  پروتکل هاي  کامل 
شده  معرفي  لیست  مطابق  نیازمند  وطنان 
توسط کمیته امداد و گروه جهادي قرار خواهد 
گرفت.هر بسته معیشتي به ارزش 5 میلیون 
ریال و شامل اقالم خوراکي و بهداشتي مي 
باشد.این طرح به منظور کمک و گشایش در 
نیازمندان  های  خانواده  نیاز  سازی  برطرف 
روستاهاي همجوار شرکت پاالیش نفت تهران 

اجرا خواهد شد.

  خبــر  خبــر

مصری:
دستمزد کارگران کافی 

نیست

مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی گفت: در سال جاری تصمیم 
گرفته شد که با توجه به اینکه دستمزدها 
کفایت زندگی یک کارگر را نمی کند، حقوق 
آنها مجددا مورد بررسی قرار گیرد.به گزارش 
برنامه  در  مصری  عبدالرضا  سبز،  شاخه 
دارای  ایران  اینکه  بیان  با  »غیرمحرمانه«، 
مترقی ترین قوانین رفاه اجتماعی در سطح 
اولین  برای  خوشبختانه  گفت:  دنیاست، 
بار نظام های مختلفی مانند نظام بیمه ای، 
امدادی که در کشور  نظام  نظام حمایتی، 
نام  به  قانونی  در  می پرداختند  فعالیت  به 
قانون »نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی« 
به اجماع رسیده است که بخشی از آن به 
امور بیمه ای که یکی از شاخص ترین عناصر 
موثر در نظام رفاه اجتماعی مربوط است بر 
می گردد، بخشی نیز صندوق های بیمه ای و 
سازمان های بیمه گر و بخشی امور حمایتی 
و امدادی کشور در قانون نظام جامع را در 
برگرفته است.  وی افزود: بحث ما در جامعه 
کارگری احیای مجدد شورای عالی تامین 
گرایی  جانبه  سه  احیای  است.  اجتماعی 
کشوری،  مقررات  و  قانون  به  توجه  با  که 
کارگران باید در تصمیم سازی دخیل باشند 
تا مطابق استاندارد جهانی به جامعه کارگری 
و تشکل های کارگری استقالل دهند و در 

حد تشریفات نباشد.  
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی با اشاره به حقوق و دستمزد 
کارگران، تصریح کرد: در سال جاری تصمیم 
گرفته شد که با توجه به اینکه دستمزدها 
کند،  نمی  را  کارگر  یک  زندگی  کفایت 

حقوق آنها مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

دولت را به شکل سهامی 
نمی شود اداره کرد

سیاسی  جناح های  سهم  درباره  دهقان، 
در کابینه خود، گفت: با سهم کاری ندارم 
شایستگان  از  استفاده  من  تمرکز  بلکه 
است. به هر حال ظرفیت های انسانی ما 
در حوزه مدیریتی و اجرایی همین افرادی 
شده  شناخته  جریان های  در  که  است 
فعال هستند. وی تاکید کرد: حرف من 
به شکل سهامی  را  است که دولت  این 
نمی شود اداره کرد، چون حزب به معنای 
واقعی نداریم، دولت ائتالفی معنی ندارد. 
در دولت برآمده از خواسته ها و مطالبات 
مردم از افراد توانمند، متخصص، متعهد به 
نظام، پاکدست، آماده پذیرش مسوولیت 
و پاسخگو، که در پی توجیه ناکارآمدی، 
کاستی ها و کم کاری ها نیستند، می توان 

استفاده کرد.

رئیس جمهور با اشاره به در پیش بودن شب های 
قدر، ضرورت رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
با حداکثر دستورالعمل ها را مورد تاکید قرار داد 
و گفت: برگزاری مراسم شب های قدر در مناطق 
قرمز و نارنجی صرفا در فضای باز و با رعایت کامل 

دستورالعمل های بهداشتی مجاز است.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی 
روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، اظهار 
داشت: صدا و سیما و امکانات دیجیتالی کشور با 
همه توان مراسم شب های قدر را به سمع و نظر 
مردم برسانند و همه تالش خود را انجام دهند تا 
مراسم معطر شب های قدر به منازل مردم کشیده 

شود.
و  آمار  براساس  اینکه  به  اشاره  با  روحانی  دکتر 
گزارش ها، رعایت اصول  بهداشتی از سوی مردم 
هنوز به طور متوسط  6۱ درصد است، گفت: این 
وضعیت بسیار خطرناک بوده و به این معنی است 
که با ادامه این شرایط از موج چهارم بیماری دیرتر 

خارج خواهیم شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه رعایت اصول بهداشتی 
تا  باید به باالی ۹٠ درصد برسد  از سوی مردم 
بتوانیم این بیماری را مهار و زنجیره ابتال را قطع 
اجرای  بر  ها  نظارت  باید  داشت:  اظهار  کنیم، 
پروتکل های بهداشتی تشدید شود تا بتوانیم تا 
پایان هفته شاهد تبدیل وضعیت مناطق از قرمز 

به نارنجی باشیم.
دکتر روحانی یکی از نگرانی های ستاد ملی مقابله 
کرونا  ویروس  های  جهش  موضوع  را  کرونا  با 

می دهد  نشان  قرائن  و  شواهد  گفت:  و  دانست 
نمی ماند  باقی  ثابت  شکل  به  کرونا  ویروس  که 
و ویژگی ها و شمایل جدیدی به خود می گیرد. 
همچنان که موج چهارم با ویروس انگلیسی شروع 
شد و این ویروس از مرز عراق وارد ایران شده و 

سراسر کشور را آلوده کرد.
بیماری  این  کرد:  نشان  خاطر  جمهور  رئیس 
روانی،  روحی،  شرایط  و  میر  و  مرگ  لحاظ  از 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خسارات زیادی به 
مردم زده است. درحالی که همه این آثار سخت 
و دشوار می تواند با رعایت پروتکل های بهداشتی 

ایجاد نشود.
دکتر روحانی گفت: رعایت نکردن دستورالعمل های 
بهداشتی در مرحله اول ظلم به خود انسان، سپس 
به خانواده و بعد از آن به کل جامعه است، لذا همه 
باید نسبت به مراعات موارد بهداشتی توجه و دقت 

بیشتری انجام دهند.

کنار  در  را  واکسن  ــه  ادام در  جمهور  رئیس 
پیشگیری،  عامل مؤثری در خالص شدن زودتر 
از ویروس کرونا معرفی کرد و گفت: امروز واکسن 
زدن بهتر از واکسن نزدن است. واکسن می تواند 
شرایط را مقداری بهتر کند و در حفظ جان مردم 

و قطع زنجیره بیماری مؤثر باشد.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه دولت با وجود همه 
مشکالت موجود از لحاظ تامین و نقل و انتقال 
ارز،  مصمم به خرید واکسن مورد نیاز کشور است، 
اظهار داشت: درست است که در وین مذاکرات 
پیشرفت های خوبی به همراه داشته ولی هنوز در 
تحریم هستیم و موانع گذشته همچنان پیش روی 
ما قرار دارد. اما برغم همه این مشکالت، دولت ارز 
مورد نیاز را تأمین کرده و جابجایی و نقل انتقال 
آن انجام می شود و امروز شاهد ورود محموله های 

واکسن به کشور هستیم.
واکسیناسیون  اتمام  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 

گروه  عنوان  به  مدافعین سالمت  و  درمان  کادر 
داشت:  اظهار  واکسن،  کنندگان  دریافت  اول 
بیماران  و  )سالمندان  دوم  گروه  واکسیناسیون 
اواخر  تا  امیدواریم  و  شده  آغاز  هم  زمینه ای(، 
خرداد واکسیناسیون این گروه نیز به اتمام برسد. 
بی تردید صاحبان مشاغلی هم که با مردم زیاد سر 
و کار دارند، نسبت به دیگران در دریافت واکسن 

تقدم خواهند داشت.
دکتر روحانی همچنین تصریح کرد: مردم مطمئن 
باشند نسبت به واردات واکسن خارجی و حمایت 
از تولید واکسن داخلی با همه قدرت و توان تالش 
خواهیم کرد و هدف ما این است که مردم زودتر 
از واکسن بهره مند شوند. حفظ جان مردم و قطع 
زندگی،  برای  شرایط  بهبود  و  بیماری  زنجیره 
در  دانش آموزان  آموزش  و  تحصیل  و  معیشت 

اولویت قرار دارد.
تامین  امیدواریم درصورت  رئیس جمهور گفت: 
بتوانیم  اعالم شده،  واکسن های داخلی در زمان 
در کسب و کار و مسایل آموزشی، شاهد شرایط 

بهتری در نیمه دوم سال جاری باشیم.
دکتر روحانی با بیان اینکه حداقل تا پایان امسال 
همه باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، 
نیست  این  معنی  به  زدن  واکسن  داشت:  اظهار 
که طرف مصون شده است چرا که حدود یکی، 
دو ماه طول می کشد، تا بدن این فرد به شرایط 
مناسب برسد، ضمن اینکه این واکسن می تواند 
تنها برای یک نوع ویروس مؤثر باشد و چه بسا، 

فرد با ویروس جهش یافته دیگری مواجه شود.

دکتر روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

برگزاری مراسم شب های قدر در شهرهای نارنجی و قرمز فقط در فضای باز مجاز است

دوقطبی جعلی و ویرانگر میدان و 
پرداخته  و  ساخته  که  دیپلماسی 
تنها  نه  است  خارجی  رسانه های 
در جوهره صحبت های ظریف نبود 
بلکه حتی با مبانی علمی در ساختار 
وظایف و شیوه های تصمیم گیری در 

نظام ما هم ناسازگار است.
در  دولت  سخنگوی  ربیعی  علی 
روزنامه ایران نوشت: در روزهــــای 
انتشــــــار  و  ســــرقت  گذشته 
زودهنگام و گزینشی و پخش القائی 
فایل صوتی مصاحبه با ظریف توسط 
دالرهای  به  وابســـته  تلویزیون 
برای  دیگـــــری  گـــام  نفتی 
»کشاندن جنگ به درون ایران« بود 
که پیش از این وعده آن را شنیده 

بودیم.
که  رسانه هایی  معتقدم  مــن 
و  نقد  می نویسند،  آزاداندیشانه 
مخالفت می کنند و بر اساس اعتقاد 
و عقیده خود همه ما را به چالش 
می کشند اگر ذات مستقلی داشته 
ولی  هستند  احترام  مورد  باشند 
تلویزیونی که با پول کشوری اداره 
کشور  آن  ملی  منافع  که  می شود 
در  فقط  نه  ایران  کوچک سازی  در 
این سال ها بلکه از زمان های دیرین 
در  را  خود  وجودی  فلسفه  و  بوده 
در  جهانی  قدرت های  به  وابستگی 
تعارض علیه ایران قرار داده، چیزی 
از عملیات  جز جاسوسی و بخشی 
دریغم  و  نیست  ملت  علیه  روانی 
می آید نام رسانه برای آن بکار ببرم. 
از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ 
اتحادی بین کشورهای نفتی بدخواه 
تندروهای  و  اسرائیل  رژیم  ایران، 
برنامه  که  گرفت  شکل  امریکایی 
کشاندن  و  ایران  به  نظامی  حمله 
ایران را در دستور  جنگ به داخل 
کار خود قرار دادند. حافظه تاریخی 
ملت ما فراموش نمی کند بازتاب این 
استراتژی شوم در تلویزیون فارسی 
زبان مورد نظر نمایان بود که همراه 
با نگرانی های رژیم اسرائیل و تغذیه 
برنامه سازی  خود  دالری  کننده 
و  هوشمندی  با  می کرد.  تبلیغاتی 
و  دفاعی  میدان  مردان  در  تدبیر 
سیاسی، دولت ایران واکنش سیاسی 
هوشمندانه ای با عدم خروج از برجام 
نشان داد و از سویی دیگر مانورهای 
قدرت ملی با محوریت سردار شهید 
قاسم سلیمانی این متجاوزان را در 
ایران  علیه  نظامی  عملیات  توطئه 
ناکام گذاشت. بعد از آن ناکامی به 
زمین  کردن  »داغ  استراتژی  یاری 
ایران« در کنار تحریم گران برآمدند 
و  تحریک  برای  فرصتی  هر  از  و 
ناامید کردن مردم دریغ نمی ورزیدند 
و حتی زمانی که ترامپ در انتخابات 
همانند  اینان  خورد  شکست  اخیر 

خود  تلویزیون  در  صاحبانشان 
سوگنامه سیاسی می سرودند.

کار  روی  با  ایرانی،  ضد  اتحاد  این 
استراتژی  سه  بایدن  دولت  آمدن 
ثمر  به  عدم  یکی  کردند:  دنبال  را 
برای  تــالش  با  برجام  نشستن 
برجامی  طرف های  بر  تأثیرگذاری 
ایران، سپس ایجاد تنازع بین ایران با 
طرف های برجامی و در نهایت ایجاد 
ایران و کشاندن  اختالف در داخل 
ریختن  هم  به  و  داخــل  به  نــزاع 
پیروزی  کشور.  در  داخلی  انسجام 
قاطع »میدان« و »دیپلماسی« مانع 
از آن شده بود که تحقق این هدف 
به داخل  نظامی  با کشاندن جنگ 
کشور انجام بگیرد و اکنون رسانه ای 
که در طول سالیان اخیر دریغی در 
حمایت از جنگ و تحریم علیه مردم 
خود  استیصال  اوج  در  نداشته  ما 
این فرصت را غنیمت شمرد که با 
نزاع  روانی،  جنگ  آتش  افروختن 
موعود را این بار با ردای تفرقه افکنی 
در سه سطح نخبگان حاکمیتی با 
در  و  مسئوالن  و  مردم  یکدیگر، 
نهایت مردم علیه یکدیگر با تحریک 
سیاسی  جناح های  و  گرایش ها 
تسری  ایرانی  جامعه  به  داخل،  در 
تلویزیون های  البته استراتژی  دهد. 
که  است  معلوم الحال  زبان  فارسی 
مالی شان  حامیان  گرایش  طبق 
نخبگان  وظیفه  اما  می کنند.  عمل 
رسانه ای و مؤثرین بر افکار عمومی 
و جناح ها شناخت  از همه گروه ها 
ایران  بدخواهان  استراتژی های 
صهیونیست هاست.  دشمنی  و 
و  جریان ها  برخی  متأسفانه 
رسانه های داخلی با تیترهای مشابه 
و برخی اظهارات در دام پهن شده ای 
دستگاه  و  نظامی  نیروهای  که 
دیپلماسی را رودرروی هم قرار دهد، 

افتادند.
دقیقاً  توجه  بدون  داخل  در  برخی 
که  ترسیم شده ای  خط  همان  در 
بازنمایی  در  خارجی  رسانه های 
مثابه  به  تصمیم سازی  پویایی 

شکاف حاکمیتی، قصد آن را کرده 
خوشبختانه  کردند.  حرکت  بودند، 
تمام عرصه ها  در  مثل همیشه که 
بدخواهان ایران را ناکام گذاشته اند 
درایت  و  هوشمندی  نیز  بار  این 
نظامی  مسئوالن  و  فرماندهان 
انقالب  پاسداران  سپاه  بخصوص 
سردار  خانواده  حتی  و  اسالمی 
دل ها دشمن را در این خط مشی 
رابطه  ایــن  در  گذاشتند.  ناکام 
سخنان  مکتوم  واقعیت  آنچه  و 
ظریف در فایل انتشار یافته، نه تنها 
معنای حقیقی سخنان دلسوزانه و 
صادقانه ظریف برای آیندگان بلکه 
مناسبات  در  آشکار  واقعیت های 
شهید  و  ظریف  میان  ــه  ــرادران ب
سلیمانی زیر کوهی از اخبار جعلی 
و شایعات سازماندهی شده دفن شد.

دوقطبی جعلی و ویرانگر میدان و 
پرداخته  و  ساخته  که  دیپلماسی 
تنها  نه  است  خارجی  رسانه های 
در جوهره صحبت های ظریف نبود 
بلکه حتی با مبانی علمی در ساختار 
وظایف و شیوه های تصمیم گیری در 
نظام ما هم ناسازگار است. باید دقت 
داشت که هرچند دیپلماسی کارویژه 
وزارت خارجه است اما وزیر خارجه 
باالتر مسئول  کارکردی  و  رتبه  در 
اجرای سیاست خارجی هم هست 
و سیاست خارجی ترکیبی است از 
دیپلماسی و سیاست دفاعی. بنابراین 
مالحظات  با  آن  ارتباط  و  میدان 
دیپلماسی زیر نظر وزیر خارجه در 
خارجی  سیاست  اجرای  و  پیشبرد 
مصوب در نهادهای باالدستی است. 
به این ترتیب وزیر خارجه همان قدر 
که به دیپلماسی به عنوان یکی از 
کارویژه  و  خارجی  سیاست  ارکان 
به  است  متعصب  خارجه  وزارت 
سیاست دفاعی به عنوان رکن دیگر 
داده  اهمیت  هم  خارجی  سیاست 
این گونه  و  بوده است  و متوجه آن 
نیست که آن را یک امر بیرونی و 
از حیطه وظایف و متعلقات  خارج 
همین  به خاطر  بداند.  مسئولیتش 

سلیمانی  شهید  که  بود  پیوستگی 
هم می توانست فرمانده میدانی باشد 
و هم در نقش دیپلمات ظاهر می شد 
به همین دلیل است که  باز هم  و 
ظریف در همان مصاحبه گفت که 
بدون تالش های شهید سلیمانی و 
افغانستان  در  میدان  دستاوردهای 

کاری از دیپلماسی ساخته نبود.
اگر وزیر خارجه امروز و در موضوع و 
مقطع زمانی خاص نسبت به برخی 
است، کسی  گفته  چالش ها سخن 
نباید تعجب کند که روزی دیگر و 
در موضوع و در مقطع زمانی دیگر 
کاستی های  از  خارجه  وزیر  همان 
نیروهای  از  حمایت  در  دیپلماسی 
هر  اینها  نباشد.  راضی  هم  میدانی 
دو ابزارهای اجرای سیاست خارجی 

هستند.
بدون  دروغ پـــردازان  و  بدخواهان 
در  واقعیات،  ابتدایی ترین  به  توجه 
به  منافع کوته نظرانه خود،  خدمت 
سرانجام نرسیدن مذاکرات در رفع 
حتی  و  تفرقه افکنی  و  تحریم ها 
مخدوش کردن روابط خارجی ایران 
را در کانون کارزار خود قرار داده اند 
و از همه بدتر خواسته یا ناخواسته 
شهید  دل ها  سردار  که  می کوشند 
قاسم سلیمانی را که به همه مردم با 
همه طیف ها و گرایش ها تعلق دارد 
در این دوقطبی مجعول برای یک 
دسته و علیه دسته ای دیگر مصادره 
و در واقع دایره تعلق آن نماد »سرباز 

ملی« را کوچک تر کنند.
من نه به عنوان سخنگوی دولت بلکه 
به عنوان شهروندی که دغدغه مند 
توصیه  می کند،  نگاه  مسائل  به 
جاسوس سازی  و  اتهام زنی  می کنم 
را کنار بگذاریم. در دام نقشه بزرگ 
قرار  انتشاردهندگان  و  ربایندگان 
در  دولت  که  نبریم  یاد  از  نگیریم. 
است  تحریم  و  جنگ  مقدم  خط 
عقب  برای  حساس  روزهای  در  و 
راندن و شکست تحریم و در آستانه 
انتخاباتی که انتظار داریم سالم و در 
باشد،  خروش  و  پرشور  حال  عین 
این همصدایی های ناخواسته برخی 
رسانه های  با  داخلی  جریان های 
بدخواه خارجی، ناسازگار با مصالح 

ملی و منافع مردم است.
و نشیب  فراز  اتفاقی که دراین  هر 
فراموش  نباید  بدهد،  رخ  حوادث 
و  امنیتی  ارگــان هــای  که  کنیم 
نظامی و سیاسی با همه چالش ها و 
اختالف های نظری احتمالی بخشی 
از همین نظام و مردم هستند. ما به 
منزله ملتی واحد با خون و شهادت 
و مقاومت و رنج به این نقطه تاریخی 
دام  برچیدن  با  باید  و  رسیده ایم 
دستاورد  این  شده  چیده  توطئه 

ماندگار و ارزشمند را ارتقا بخشیم.

ربیعی:

در دام منتشركنندگان فایل صوتی ظریف نیفتیم


