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گزارش
معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:

نماز عیدفطر در تمام کشور 
برگزار می شود

ائمه  سیاستگذاری  شورای  سازماندهی  معاون 
جمعه گفت: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا ، در تمام 

شهرهای کشور نماز عیدفطر برگزار خواهد شد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز ارتباطات و 
ائمه جمعه، حجت  سیاستگذاری  شورای  رسانه 
االسالم علی نوری درباره برگزاری نماز عید فطر 
افزود: مصوبه و تصمیم بر این شده که در شهرهای 
زرد و آبی بر اساس طرح مدیریت هوشمند نمازهای 
عید فطر برقرار باشد و در شهر های نارنجی و قرمز 

در فضای باز نمازهای عید فطر برگزار شود.
وی ادامه داد: براساس مصوبه ابالغیه از ستاد ملی 
عید  نماز  کشور  تمام شهرهای  در  امسال  کرونا 
بهداشتی  دقیق دستورالعمل های  رعایت  با  فطر 
شورای  سازماندهی  معاون  شد.  خواهد  برگزار 
سیاستگذاری ائمه جمعه یادآور شد: همان گونه 
که قبل از آن ستادهای نماز جمعه و ائمه جمعه 
در سراسر کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی 
نمازهای جمعه را برگزار کردیم نماز عید را هم 
برگزار می کنیم. وی یادآور شد:  در شهرهای زرد 
و آبی می توانند در فضای مسقف برگزار کنند ولی 
در شهرهای نارنجی و زرد باید در فضای باز نماز 

عید برگزار شود.

 

رحمانی فضلی: 

مبنای عمل وزارت کشور تفسیر معاونت حقوقی رئیس جمهوری از ابالغیه انتخابات شورای نگهبان است
همین صفحه 

قالیباف در صحن مجلس: 
حضور پرشور مردم در عرصه 

انتخابات راه حل مشکالت 
کشور است

رئیس انستیوی پاستور ایران:
تقویت زیرساخت های تولید واکسن 

در کشور میراثی ارزشمند برای 
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روزه یا پاکسازی 
بدن

شاخه سبز بررسی کرد :
اینترنت ولنگار در 
کمین سالمت 
خانواده ایرانی 

مدیر شرکت داروسازی 
سپند:

واکسن برکت در فاز 
مطالعات بالینی در 

برابر ویروس انگلیسی 
موفق عمل کرده است

در صحن مجلس؛ 
طرح ساخت مسکن 
ارزان قیمت اعالم 

وصول شد

صفحه 2

صفحه آخر

 صفحه 3

صفحه 5

ادعای جنجالی احمدی نژاد 
درباره دستکاری آمار کرونا

آناتولی  خــبــرگــزاری 
محمود  از  نقل  ــه  ب
احمدی نژاد نوشت: کرونا 
ملت هاست  روز  مساله 
اما یک تعداد از کشورها 
کنترل  نتوانستند  هم 

کنند و ایران هم جزو آنهاست. این ویروسی بود که 
ساخته شد، حاال یا برای آزمایش یا اهداف سیاسی، 
بعدها عده ای از این برای اهداف سیاسی گسترده تر 
و تسلط بر ملت ها استفاده کردند. کشورهایی که از 
سیاست های سازمان بهداشت جهانی تبعیت کردند 
مسائل شان  و  هنوز دچار مشکل هستند  ما  مثل 
حل نشده است. اما کشورهایی که مستقل تصمیم 
پزشکی  دانش  و  بومی  روش هــای  از  و  گرفتند 
خودشان استفاده کردند، در مدیریت کرونا موفق تر 
بودند. در ایران هم سیاست ها روشن نیست. یک 
حرف روشنی گفته نمی شود. یک پروتکل واضحی 
که عموم بپذیرند که منطقی است ارائه نمی شود. 
در حالیکه می گویند به مسافرت نروید، در اتوبوس 
به هم فشرده است. یعنی  و مترو جمعیت کامال 
دستورالعمل های متناقضی داده می شود. منع تردد 
شبانه اعالم می کنند و معنایش این است که تراکم 
رفت و آمد در روز باال می رود. به نظرم ستاد قوی و 
مدبری کرونا را در ایران مدیریت نمی کند. معتقدم 
از ظرفیت پزشکی در ایران استفاده نمی شود. البته تا 
حدی هم سیاسی است و گاهی آمارها را دستکاری 
می کنند. خودشان هم گفته اند آماری که می دهیم 
واقعیتش دو برابر است. بعضی اوقات گفتند نصف 
است. انگیزه های دیگری با موضوع مدیریت کرونا 
مطلوبی  وضعیت  االن  است.  شده  آمیخته  درهم 
اتفاق  عجیبی  آفرینی  وحشت  همچنین  نداریم. 
می افتد. راه روشنی پیش پای مردم نیست تا مردم 

اطمینان داشته باشند.

واکنش سردار کوثری به انتشار 
فایل صوتی ظریف

سابق  جانشین  کوثری،  محمداسماعیل  سردار 
فرمانده قرارگاه ثاراهلل، با انتقاد از موارد مطرح در 
فایل صوت درز پیدا کرده از دکتر محمدجواد ظریف 
بود،  شده  انجام  شفاهی  تاریخ  پروژه ی  برای  که 
می گوید: »بهتر این است که انسان شجاعت داشته 
باشد و نظراتش را در آشکار و پنهان یکی بگوید«او 
همچنین تاکید می کند درمورد افراد درز دهنده ی 
این فایل نیز می گوید: »کسانی که  گفته هایی که 
و  تاریخ حفظ می شده  برای  باید  و  بوده  محرمانه 
بخاطر کوتاهی اینها به اینجا رسیده، دستگاه های 
امنیتی حتما و حتما باید با افرادی که چنین کاری 
انجام دادند، برخورد کند و به هیچ وجه هم گذشت .

در غم کشتار مظلومانه دختران 
در افغانستان 

مرتضی نجفی قدسی
در پی انفجار خونین در 
دبیرستان  یک  مقابل 
کابل  در  ــه  ــران دخــت
از  بیش  که  افغانستان 
دویست کشته و مجروح 

بر جای گذاشت، مرتضی نجفی قدسی در همدردی 
با شیعیان مظلوم افغانستان و محکوم کردم جنایت 
تروریست های داعشی طی یادداشتی چنین نوشت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
بِالَْحقِّ َوَمْن  إاِلّ  َِّتی َحرََّم اهللُ  ال النَّْفَس  تَْقُتُلوا  »َوال 
ُقِتَل َمْظُلوماً َفَقْد َجَعلَْنا لَِولِیِه ُسلَْطاناً« و هرگز نفس 
محترمی را که خدا قتلش را حرام کرده مکشید 
مگر آنکه به حکم حق مستحق قتل شود )مانند 
حکم قصاص برای قاتالن( و کسی که خونش به 
مظلومی و ناحق ریخته شود ما به ولی او حکومت و 
تسلط )بر قاتل( دادیم )تا به مجازات برسد( )سورة 

اسراء: 33(
خبر بسیار تکان دهنده بود! در عصر روز شنبه 
بیست و پنجم ماه مبارک رمضان در اثر انفجاری 
یک  مقابل  در  داعشی  جنایتکاران  توسط  که 
دبیرستان دخترانه شیعیان در غرب کابل که به 
نام سید الشهداء هم هست، در هنگام خروج دانش 
آموزان سه انفجار رخ می دهد و بیش از دویست 
نفر کشته و زخمی می شوند که غالب آنها دختران 
به  روزه  زبان  با  که  هستند  مدرسه  این  مظلوم 
شهادت رسیدند! و البته این چندمین بار است که 
آنان در مقابل مدارس دخترانه چنین جنایت هایی 
افکار جاهلی خود تحصیل  در  گویا  را می کنند. 

دختران را حرام می دانند!  
اگر این جنایت در اروپا رخ می داد در تمام اروپا 
یک هفته عزای عمومی اعالم می کردند و آنچنان 
بوق و کرنا می کردند تا تمام مردم دنیا بفهمند چه 
جنایتی رخ داده است، اّما چقدر شیعیان افغانستان 
مظلومند که حقوق بشر و سازمان ملل اینجا مرده 
اند و حتی این جنایات را به حسب ظاهر محکوم 
هم نمی کنند اّما قطعاً خون این مظلوم ها به زودی 
طومار داعشی ها که دست پرورده آمریکای جنایتکار 
در افغانستان هستند را در هم خواهد پیچید، خون 
مظلوم هیچگاه هدر نمی رود و ظالمان و ستمگران 

برای همیشه در دوزخ الهی مخلد خواهند بود. 
قرآن کریم هرگونه قتل نفس و آدم کشی را حرام 
می داند مگر در مواردی که مانند مسئله قصاص 
حکم به قتل قاتل داده شود، قتل نفس و آدم کشی 
در اسالم از گناهان کبیره است و در آیات متعدد 

به آن تصریح شده است. 
ادامه در صفحه دو

   یادداشت    خبـــر

دعوت به همکاری
به یک همکار مسلط به نرم افزار 

فتوشاپ و ایندیزاین  و یک تایپیست  
نیازمندیم.37708121-2

وزیر کشور با بیان اینکه طبق قانون، 
سوی  از  باید  قانون  حکم  در  ابالغیه 
های  دستگاه  به  جمهوری  رییس 
اجرایی ابالغ شود،گفت: تفسیر حقوقی 
از  جمهوری  رییس  حقوقی  معاونت 
ابالغیه انتخابات شورای نگهبان مبنای 
عمل ماست و متتظر تفسیر این معاونت 

هستیم.

عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه 
در  انتخابات  نشست ستاد  در حاشیه 
نشست خبری با اشاره به ابالغیه اخیر 
سوی  از  آن  اجرای  و  نگهبان  شورای 
نگهبان  شورای  گفت:  کشور  وزارت 
پیرو ابالغ سیاست های کلی انتخابات 
موظف شده رجال سیاسی را تعریف و 
تفسیر کند و شرایطش را بگوید. این 
مسئولیت کامال بر عهده شورای نگهبان 
است که شورای نگهبان هم این کار را 

انجام داد و به وزارت کشور ابالغ کرد.

وزیر کشور با بیان اینکه طبق قانون هر 
نوع ابالغیه قانون و آنچه که در حکم 
قانون است باید توسط رئیس جمهوری 
به دستگاه های اجرایی ابالغ شود، اظهار 

کرد: این موضوع را روز بعد از ابالغ از 
به  ای  نامه  در  نگهبان  شورای  سوی 

اطالع رئیس جمهوری رساندیم.
زمینه  این  در  افزود:  فضلی  رحمانی 
باید  که  است  ابالغ  نحوه  اول  موضوع 
از طریق رییس جمهوری باشد و دوم 
معاونت  توسط  حقوقی  تفسیر  اینکه 
اعالم  ما  به  جمهوری  رئیس  حقوقی 
شود. وی با بیان اینکه قسمت عمده 
شورای  خود  به  مربوط  ابالغیه  این 
نگهبان است و شورای نگهبان به نظر 
بنده یک گام در این زمینه جلو رفته 
است، گفت:  قبالً هم شورای نگهبان 
نظارت  عمل  استصوابی  نظارت  طبق 
را بر همین اساس انجام می داده است.  
شورای نگهبان این بار همان اقدامی را 

تحت یک سری  است  داده  انجام  که 
شاخص ها و یک سری شرایط توضیح 

داد، مشخص و تبیین کرد.
وی اضافه کرد:  سه مورد از این موارد 
مربوط به وزارت کشور بود که به سن، 
مدرک تحصیلی و سوء پیشینه مربوط 
است و از وزارت کشور خواسته تا حین 
داوطلبان  از  را  مدارک  این  نام  ثبت 

بگیرد.
منتظر  اینکه  بیان  با  رحمانی فضلی 
نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی 
خاطرنشان  هستیم،  رئیس جمهور 
از  حقوقی  برداشت  نوع  هر  اگر  کرد: 
تعمیم  را  آن  قطعاً  شود  مسئله  این 
اجرای  دنبال  به  حتماً  و  داد  خواهیم 
با  متناسب  باید  بود.  خواهیم  قانون 

معنای  به  این  اما  کنیم  عمل  تفسیر 
عدم همکاری یا به معنای نادیده گرفتن 
رابطه و فعالیت های شورای نگهبان با 

وزارت کشور نیست.
وی با اشاره به اطالعیه شماره 5 شورای 
نگهبان  شورای  کرد:  اظهار  نگهبان 
کسانی  گفته  رسماً  اطالعیه  این  در 
این مدارک  باید  ثبت نام می کنند  که 
از  اگر  و  باشند  داشته  خود  همراه  را 
را  مدارک  این  بخواهند  کشور  وزارت 
برای آنان جمع کنیم و بفرستیم قطعاً 
مانعی برای ما نخواهد داشت اما در هر 
حال ما مجری قانون هستیم و قانونی 
که فعالً حاکم هست همین ماده 55 
قانون انتخابات موجود است و حتماً به 

آن عمل خواهیم کرد.

رحمانی فضلی: 

 مبنای عمل وزارت کشورتفسیر معاونت حقوقی رئیس جمهوری از ابالغیه انتخابات شورای نگهبان است

سال گذشته دولت اعالم کرد که مالکان اجازه 
ندارند، مستاجران را بیرون کنند، مگر اینکه 
نداشته  ماندن  به  تمایلی  خودش  مستاجر 
در  شد  داده  اجازه  صاحب خانه ها  به  باشد. 
تهران 25 درصد، سایر کالنشهرها 2۰ درصد 
و دیگر نقاط شهری ۱5 درصد به نرخ اجاره 
تمدید  بخشنامه  هرچند  بیفزایند؛  سالیانه 
آگاه  همچون  دالیلی  به  اجاره  قراردادهای 
نبودن برخی مستاجران از حقوق قانونی خود 
و سوءاستفاده بعضی مالکان در مواردی عقیم 

ماند، در بسیاری دیگر از موارد به اجرا رسید. 
به  موسوم  مسکن  ودیعه  کمک  وام  پرداخت 
نیز  خدمات  و  کاال  خرید  مرابحه  تسهیالت 
بود که مردادماه سال ۱3۹۹  مصوبه دیگری 
در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد. این 
وام در تهران 5۰ میلیون تومان، در شهرهای 
 ۱5 شهرها  سایر  در  و  میلیون   3۰ بزرگ 
میلیون تومان با نرخ سود ۱3 درصد بود که به 
مستاجر پرداخت شد و کل مبلغ بعد از اتمام 
قرارداد اجاره به بانک مسترد می شود. امسال 
معاون  محمودزاده،  محمود  که  آنطور  نیز 
کمک  کرده،  اعالم  شهرسازی،  و  راه  وزیر 
ملی  ستاد  به  اجاره ها  تمدید  و  اجاره  ودیعه 
کرونا پیشنهاد شده که در این باره ستاد ملی 
کرونا تصمیم گیری خواهد کرد. او توضیحات 
بیشتری درباره مبلغ وام اجاره در سال جاری 
وجود  ارقام  افزایش  احتمال  اما  نداده  ارایه 

دارد.

سیاک ره پیک قائم مقام دبیر شورای 
نگهبان گفت: اگر شورای نگهبان احراز 
صالحیت  اعالم  از  بعد  حتی  که  کرد 
افتاده که  انتخابات  از  قبل  اتفاقی  یک 
این  است،  رد صالحیت  اسباب  از  این 
حق قانونی شورای نگهبان است که در 
صالحیت آن فرد تجدیدنظر کند لذا این 
فرقی هم نمی کند و ممکن است کسی 
در دوره قبل بعد از تائید صالحیت و آن 
هم در مناظره و غیر مناظره و همچنین 
در زمان تبلیغات کار هایی را انجام داده 
که االن در این دوره - وقتی پرونده اش 
بررسی می شود - ببیند آن امور، اموری 
بوده، چه مربوط  فاقد شرایط  بوده که 

به گذشته و یا چه مربوط به این دوره 
نگهبان  شورای  نظارتی  حق  این  باشد 
مجدد  بررسی  به  می تواند  که  است 

صالحیت آن فرد ورود کند.

حق قانونی شورای نگهبان است که حتی بعد وام اجاره ۱۴۰۰ به ستاد کرونا پیشنهاد شد
از تایید صالحیت نامزدها، در صالحیت آنها 

تجدیدنظر کند

آیت اهلل محمد جواد فاضل لنکرانی:

 انتخابات تنها راه 
ادای امانت سیاسی
 در عصر غیبت است



ظریف: 

بایدن باید تصمیم بگیرد که آیا 
ایاالت متحده به بی قانونی ادامه 
خواهد داد یا به قانون پایبند است

ظریف در صفحه توییتر خود نوشت: درحالیکه تالش 
می کنیم برجام را در وین احیا کنیم، الزم است به یاد 

بیاوریم که این مساله چگونه آغاز شد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به 
گذشت سومین سال خروج آمریکا از برجام اعالم کرد 
که 3 سال گذشته یک دلقک سیاه رو تعهدات آمریکا به 

برجام و قطعنامه 223۱ را نقض کرد.
رییس  ترامپ  دونالد  دولت  خروج  به  اشــاره  با  وی 
جمهوری پیشین آمریکا از برجام در تاریخ ۸ مه 2۰۱۸ 
)۱۸ اردیبهشت ۹۷( اضافه کرد که یک دلقک سیاه رو 
3 سال پیش تعهدات آمریکا در برجام و قطعنامه 223۱ 
شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرد. وزیر خارجه 
ایران ادامه داد: جو بایدن رییس جمهوری آمریکا باید 
تصمیم بگیرد که آمریکا به بی قانونی ادامه می دهد یا 

پایبندی به قانون. تعهد بر دوش آمریکاست نه ایران.

 جامعه ایران نمی خواهد یک 
انقالب از نوع ۵7 را تجربه کند

محمدرضا تاجیک، فعال سیاسی اصالح طلب و استاد 
دانشگاه، گفت: من معتقدم که جامعه امروز ما دیگر 
جامعه انقالبی نیست. نمی خواهد یک انقالب از نوع 5۷ 
را تجربه کند و آماده این فضا هم نیست. نه دیگر آن 
رهبری وجود دارد، نه آن انگیزه ها و انگیخته های جمعی 
وجود دارد، نه دیگر آن جمع وجود دارد، نه آن ایدئولوژی 
وجود دارد، نه آن آرمان ها و نه آن سوژه  انقالبی. بنابراین 

به نظر من جامعه انقالبی نیست.

چرا اصولگرایان، دیگر دوست 
ندارند قالیباف رئیس جمهور شود؟

قالیباف که سال پیش در همین روز ها به نظر قطعی ترین 
و محتمل ترین گزینه انتخابات ۱۴۰۰ اصولگرایان بود، 
این روز ها به کم خبرترین چهره انتخابات ۱۴۰۰ بدل 
او  نزدیکانش مدعی اند  تا جایی که حتی  است؛  شده 
برنامه ای برای صندلی پاستور ندارد! گزاره ها و گزینه های 
و  فراوان شده  اصولگرایی آن قدر  اردوگاه  انتخاباتی در 
حتی اقبال به رئیس فعلی قوه قضائیه آن قدر زیاد است 
که انگار همه عامدانه رئیس مجلس را فراموش کرده اند. 
این یعنی قالیباف حتی در بین همان نمایندگانی که 
باالخره برای ریاستش از آن ها رأی گرفت، مشتاق برای 

۱۴۰۰ ندارد./شرق

میداِن ظریف؛ فراخوان از وزیر 
خارجه برای نامزدی

در  نام  ثبت  برای  خارجه  امور  وزیر  از  ملی  فراخوان 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به شدت باال گرفته 
است. ازسوی جبهه اصالحات با بیشترین رای در صدر 
نحله های  و  قشرهای  نظرسنجی ها،  مطابق  اما  است 
هستند؛  او  آمدن  صحنه  به  خواهان  فکری  مختلف 
جریان های  بزرگان  تا  گرفته  مرجع  شخصیت های  از 
سیاسی و نخبگان همه خواهان به میدان آمدن او در 

انتخابات هستند./آرمان ملی

کاندیداهای نظامی، آمدن رئیسی 
را جدی نگرفته اند

از  اعتماد نوشت:وضعیت آشفته اصولگرایان که ناشی 
روشن نبودن تکلیف کاندیداتوری ابراهیم رییسی است 

تنها نکته قابل توجه در این جریان سیاسی نیست.نگاهی 
به سایر اخبار و تحوالت در این جریان نشان می دهد که 
نه آمدن رییسی خیلی قابل اتکاست و نه اجماع روی 
یک گزینه واحد. شاهد این مدعا نیز دیداری است که 
اخیرا سه نامزد ریاست جمهوری اصولگرا با هم داشته اند.

هفت تپه به بیت المال بازگشت
ویژه حجت  با دستور  تحول  در دوره  قضایی  دستگاه 
االسالم والمسلمین رییسی با قاطعیت به بحث برخی 
و  اساسی  قانون   ۴۴ اصل  اجــرای  در  کژکارکردها 
واگذاری های بی ضابطه و شائبه دار ورود کرده و در این 
زمینه احکامی صادر کرده و اقداماتی صورت گرفته است. 
پس از ابطال واگذاری های شائبه دار و فسادآمیز بنگاه ها 
ترانسفو«،  »ایران  نظیر»هپکو«،  تولیدی  واحدهای  و 
برق  نیروی  تولید  تبریز«،»شرکت  سازی  »ماشین 
شاهرود«، »شرکت آب و خاک پارس«، »شرکت کشت 
و صنعت دامپروری مغان«، »سیلوی سنقر«، »شرکت 
تراورس البرز« ، »شرکت فوالد میبد« و حاال با ورود 
دستگاه قضایی، شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب 
رهایی یافت و به بیت المال بازگشت.  سال گذشته بود 
شائبه دار شرکت  واگذاری  پیرامون  گیری  تصمیم  که 
هفت تپه توسط سازمان خصوصی سازی به هیات داوری 

محول شد. 

نظر احمدی نژاد درباره »فایل 
صوتی ظریف«

رئیس دولت دهم نسبت به اظهارات محمدجواد ظریف 
در فایل صوتی افشا شده اخیر واکنش نشان داد.محمود 
احمدی نژاد در واکنش به افشای فایل صوتی محمدجواد 
ظریف که در آن فایل به دوره ریاست جمهوری نهم هم 
اشاره شده بود گفت: راجع به من همه صحبت می کنند. 

تنها کسی که همه آزادند راجع به آن صحبت کنند من 
هستم. نیازی هم به سند ندارند. اشکالی ندارد. اجازه 

دهید وارد بحث های آقای ظریف نشوم.

روحانی نبود جنگ می شد
علی مطهری با اشاره به اینکه اگر روحانی در سال ۹2 
انتخاب نمی شد، احتمال این که کشور به سمت جنگ 
پیش برود، وجود داشت، گفت: ایران در ذیل بند هفتم 
منشور ملل متحد قرار داشت و همین مساله می توانست 
منجر به صدور مجوز سازمان ملل برای حمله به ایران 
با  اسالمی،  پیشین مجلس شورای  رئیس  نایب  شود. 
بیان این که تنها خط قرمز برای برخورد با اعتراضات 
باید اقدام عملی و ایجاد آشوب باشد، عنوان کرد: اگر ما 
رفتار های مسالمت آمیز در مواجهه با اعتراضات را تمرین 
می کردیم، اتفاقاتی مانند آبان ۹۸ در کشورمان کمتر 

رخ می داد.

روز منفی بورس؛ شاخص قرمز شد
در حالی که روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار 
با کاهش ۴ هزار و ۷5۹ واحدی معادل ۰.۴۱ درصد 
به یک میلیون و ۱۶۷هزار و 5۰2 واحد رسید، امروز 
با افت  این پیمانه، نماگر کل بورس  انتشار  در لحظه 

۱۴۶55واحدی مواجه شده است.

ارزش سهام عدالت چقدر شد؟
سهام  ارزش  سهام،  بازار  دیروز  معامالت  پایان  در 
عدالت به ۷ میلیون و ۶35 هزار و 523 تومان رسید 
که نسبت به روز قبل تر ۰.3 درصد معادل 2۸ هزار 
و ۴5۱ تومان کاهش داشت. با احتساب این موضوع، 
ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد 532 هزار تومانی 
سهام عدالت به ۴ میلیون و 5۸۱ هزار و 3۱3 تومان 

رسیده است.

 اخبــار ویــژه

2  سال هفدهم   شماره 3۹۶2     2۰  اردیبهشت  ۱۴۰۰  

در غم کشتار مظلومانه دختران 
در افغانستان 

ادامه از صفحه یک
در آیة ۹3 از سورة نساء می خوانیم: »وََمن یَْقُتْل ُمْؤِمًنا 
ًدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا فِیَها وََغِضَب اهلّل َعلَْیِه وَلََعَنُه  ّمَتَعمِّ
وَأََعدَّ لَُه َعَذابًا َعِظیًما« یعنی کسی که مؤمن مسلمانی را 
عمداً بکشد سزایش جهنمی است که همیشه در آن خواهد 
بود و خشم و غضب پروردگار بر علیه اوست و خدا او را 
لعنت می کند و برای او عذابی عظیم فراهم می کند. در 
این جنایت که در ماه حرام الهی صورت گرفت و دخترانی 
معصوم و بی گناه و روزه دار ناگهان در خون خود غلطیدند، 
سقاوت قلب و سبوعیت جنایتکاران داعش بیش از پیش 
آشکار شد و چقدر انسان باید در گمراهی فرو رفته باشد 
تا چنین جنایتی را انجام دهد! وا اسفا! روی جاهلیت اعراب 
صدر اسالم را هم سفید کردند، آنها دختران را زنده به گور 
می کردند اّما کشتار جمعی دختران را نمی کردند، اینها در 
خباثت چقدر پلیدند که دست به هر جنایتی می زنند! 
هزاران درود و سالم بر روح بلند سردار پر افتخار اسالم و 
تشیع، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم که 
با چنین جنایتکارانی همواره در ستیز بودند، این جنایتکاران 
در سوریه و عراق و لبنان و دیگر نقاط فقط شیعیان را 
نمی کشتند، بلکه به اهل سنت هم رحم نمی کردند و آنها را 
هم فجیعانه می کشتند، آنها فقط خودشان را قبول داشتند 
و قتل مابقی را جایز می شمردند! واقعاً چقدر افکار اینها که 
عمدتاً محصول مدارس وهابیت سعودی هستند با انسانیت 
و بشریت در ستیز است و از روح اسالم که آدم کشی را 
حرام می داند بیگانه و بی بهره اند. علمای اهل سنت باید 
همواره این گونه جنایات را به اشد وجه محکوم نمایند و 
به جوانانشان روشنگری کنند که هر گونه قتل نفس در 
اسالم حرام است چه شیعه باشد، چه سنی باشد و یا حتی 
مسیحی و غیر مسلمان باشد و افکار آنان را از گرایش به 
جنایتکاران وهابی بدور دارند. آیا این جنایتکاران قرآن 
را قبول ندارند و در قرآن نخوانده اند که: »َمْن َقَتَل نَْفَسا 
بَِغیرِ نَْفٍس أوَفساٍد فِی األَرِض َفکانَّما َقَتَل النَّاَس جمیعاً َو 
َّما اَحیا النَّاَس جمیعاً« )مائده: 32( یعنی  َمْن أَْحیاها َفکأَن
هر کس در غیر از مورد قصاص و یا فساد، کسی را بکشد 
گویا همة مردم را کشته است. قرآن قتل یک نفر را یک 
نفر حساب نمی کند بلکه به مثابه قتل تمام مردم حساب 
می کند. یعنی اینقدر آدم کشی و قتل انسان گناه بزرگی 
است که گویا تمام انسانها را کشته است.  وهابیت، مکتبی 
استعماری است که برای اختالف افکنی بین مسلمانان و 
دشمنی طوایف مختلف مسلمانان نسبت به یکدیگر از 
دیرباز با هدایت دشمنان اسالم ایجاد شده است و تا امروز 
کشتارهای فجیعی را در عالم اسالم داشته اند که شرح آن 
در این مقال نمی گنجد. اّما سکوت در برابر چنین جنایاتی 
جایز نیست و هر مسلمانی باید این جنایت های ضد انسانی 
و ضد بشری و ضد اسالمی را محکوم نماید و اگر در این 
زمینه همه به وظیفه خود عمل می کردند، این جنایتکاران 

هیچگاه مجال چنین جنایت هایی را پیدا نمی کردند. 
امیدواریم دولت افغانستان از سبک مبارزه سردار شهید 
بُعد آن گسترش بسیج  با داعشی ها که یک  سلیمانی 
مردمی برای حفظ امنیت شهرها و روستاهاست، الگو بگیرد 
و با کمک مردم و بدون اتکال به قدرت های بیگانه که خود 
تروریست پرور و داعش پرور هستند، بتواند تأمین امنیت 

مردم مظلوم افغانستان را بنماید. 
البته در افغانستان کار فرهنگی هم باید بیشتر بشود چراکه 
افکار پوسیده وهابیون جنایتکار در آنجا ریشه دار است و 
سابقه این جنایت ها و شیعه کشی ها در آنجا طوالنی است. 
خدا رحمت کند مرحوم آقای حاج شیخ محمد تقی بهلول 
را که برای خودم تعریف کرد که بعد از حادثة کشتار مسجد 
گوهرشاد و سخنرانی در اجتماع عظیم مردم بر علیه کشف 
حجاب رضاخان که منجر به کشتار بی رحمانه مردم در 
مسجد گوهرشاد شد، مأموران حکومتی پیوسته در پی 
دستگیری من بودند و من چاره ای جز فرار به افغانستان 
نداشتم. داستان فرار به افغانستان و ماجراهایی که برای 
شیخ محمد تقی بهلول در آنجا پیش می آید و سال ها 
در زندان افغانستان بسر می برد مفصل است و من فقط 
می خواهم به یک ماجرا اشاره کنم که با مطلب فعلی ما 
همخوانی دارد. مرحوم بهلول گفت به افغانستان که رسیدم 
با پای پیاده از روستایی به روستای دیگر می رفتم و سعی 
می کردم کسی متوجه نشود که من یک روحانی شیعه 
هستم تا اینکه روزی در کنار مزرعه ای به استراحت نشسته 
بودم و صاحب آن مزرعه آمد و احوالی از من پرسید و 
دلش به بینوایی من سوخت و مرا برای استراحت به خانه 
اش برد و شب شامی خوردیم و خوابیدیم، ساعتی از شب 
نگذشته بود که چند نفر به آن خانه وارد شدند و دیدند من 
خوابیدم، پرسیدند این آقا کیست و ظاهرش به روحانیون 
شیعه می خورد! صاحبخانه گفت مرد بینوا و بیچاره ای است 
و امشب استراحت می کند و فردا می رود، آنها گفتند که این 
آدم معلوم است شیعه است و ما او را می کشیم! صاحبخانه 
خیلی ناراحت شد و گفت او مهمان من است و ما هم که 
نمی دانیم او شیعه هست یا نه، من اجازه چنین کاری را 
به شما نمی دهم! مرحوم بهلول می گفت من بیدار بودم و 
همه گفت و شنود اینها را می شنیدم و چاره ای جز این 
که خود را به خواب بزنم نداشتم، باالخره از آن ها اصرار بر 
کشتن من و صاحبخانه هم پیوسته مخالف می کرد تا این 
که به یکی از آنها گفت فالنی تو که معتقدی هفت شیعه 
را که بکشی به بهشت می روی! خوب تو تا اآلن چهارده تا 
شیعه را کشتی اگر واقعاً  این حرف درست باشد تو دیگر 
صد درصد بهشتی هستی از کشتن این یک نفر بیخیال 
شو و من دوست ندارم به مهمانم خیانت کنم و او را در 
خانه من بکشید و با این حرف آنها رفتند خوابیدند ولی 
نصف شب صاحبخانه مرا بیدار کرد و گفت این رفقای من 
قصد جان تو را دارند، بلند شو تا بیدار نشده اند از اینجا 
فرار کن و من هم ترسان و لرزان از آن خانه پا به فرار 
گذاشتم.  از این ماجرا می فهمیم که تا کنون به سر شیعیان 
مظلوم افغانستان چه آمده است. ولی همین افراد قاتل و 
جانی امروزه به عنوان تروریست های داعش به کشتارهای 
دسته جمعی و آن هم کودکان  دختران و نوجوانان روی 
آورده اند تا مثالً به خیال خود نسل کشی کنند. از خدای 
متعال مسئلت داریم به حرمت قرآن و اهل بیت )ع( و ماه 
مبارک رمضان شر دشمنان اسالم را به خودشان بازگرداند 
و مسلمانان مظلوم را در اقصی نقاط عالم اسالم یاری فرماید 

و ظالمان و ستمگران را به عذاب الهی مخلد بفرماید. 
الِمیَن َمْعِذرَتُُهْم وَ لَُهُم اللَّْعَنُة وَ لَُهْم ُسوُء  »یَْوَم ال یَْنَفُع الظَّ

ارِ« الدَّ

رئیس انستیوی پاستور ایران:

تقویت زیرساخت های تولید 
واکسن در کشور میراثی 

ارزشمند برای آیندگان است

در  ایران  پاستور  انستیوی  رئیس  بیگلری 
از  جمعی  با  جمهور  رئیس  دیدار  جلسه 
اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  مسئوالن 
چالش  به  را  ما  تجارب  همه  کرونا  بحران 
شیوع  آغاز  در  آنکه  وجود  با  گفت:  کشید، 
برای  آزمایشگاه  محدودی  تعداد  کرونا 
درحالی  و  امروز  داشتیم  کرونا  تشخیص 
که تحت شدیدترین تحریم ها بودیم شبکه 
در  آزمایشگاه   3۰۰ از  بیش  از  گسترده ای 
کرونا  تشخیص  زمینه  در  که  داریم  کشور 
این  و  رسیدند  خوبی  توانمندی های  به 
و  ماندگار  یادگاری  نظیر،  کم  دستاوردی 
در  فرصت  به  تهدید  تبدیل  دقیق  مصداق 

کشور است.
هم  به  عرصه  را  واکسن  ساخت  بیگلری 
و  کرد  عنوان  بالینی  و  پایه  علوم  رسیدن 
زیرساخت های  حوزه  در  که  تقویتی  افزود: 
میراثی  شده  انجام  کشور  در  واکسن  تولید 
سوی  از  و  است  آیندگان  برای  ارزشمند 
انتخاب  در  که  هوشمندانه ای  راهبرد  دیگر 
در  واکسن  تولید  برای  متنوع  پلتفرم های 
کشور در پیش گرفته شده است باعث شده 
احتمالی  جهش های  برابر  در  آینده  در  که 
داشته  باالتری  توانمندی  کرونا  ویــروس 

باشیم.
کوپاستور  واکسن  کرد:  تصریح  بیگلری 
عارضه  هیچ  آزمایشی  فازهای  در  تاکنون 
آن  طراحی  اساساً  و  نداشته  نگران کننده ای 
که  داریم  باور  و  است  بوده  کم خطر  بسیار 
 ۱۸ تا   5 سنین  در  افراد  به  تزریق  قابلیت 
از  حکایت  ارزیابی ها  و  دارد  نیز  را  ساله 
اثربخشی و ایمنی بیش از ۹۷ درصدی آن 
دارد. همچنین تزریق یک واحد این واکسن 
افراد  بدن  ایمنی  برابری   ۱۸ افزایش  باعث 

خواهد شد.
عرصه  در  کــشــور  پیشرفت  بیگلری 
واکسن سازی در یک سال گذشته را به اندازه 

بیش از 3۰ سال دانست.

مدیر شرکت داروسازی سپند:

واکسن برکت در فاز مطالعات 
بالینی در برابر ویروس انگلیسی 

موفق عمل کرده است

حال  در  که  سپند  داروسازی  شرکت  مدیر 
در  است  فخرا  واکسن  ساخت  و  آزمایش 
از  جمعی  با  جمهور  رئیس  دیدار  جلسه 
با  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  مسئوالن 
امکانات  و  زیرساخت ها  از  بهینه  استفاده 
موجود یک بذر واکسن کاماًل داخلی تولید 
کرده ایم، تصریح کرد: واکسن فخرا نیز در فاز 
آزمایشی اول هیچ مشکلی نداشته و پس از 
ماه مبارک رمضان اجرای فاز دوم آزمایشی 

آن آغاز خواهد شد.
برکت  واکسن  ساخت  پروژه  مدیر  تقویان 
نیز با اشاره به اینکه این واکسن در فازهای 
درصد   ۹۰ باالی  اثربخشی  دارای  آزمایشی 
برای  تالش  با  همزمان  گفت:  است،  بوده 
واکسن  ساخت  آزمایشی  مراحل  طی 
نیز  را  واکسن  انبوه  تولید  زیرساخت های 
دنبال کرده ایم به شکلی که تا پایان تابستان 
در  واکسن  دوز  میلیون   2۰ تولید  ظرفیت 
با  دیگر  سوی  از  و  داشت  خواهیم  را  ماه 
خودباوری ایجاد شده در بین متخصصان به 
موازات ساخت واکسن در حال تامین دیگر 
نیز  ملزومات تولید واکسن در داخل کشور 

هستیم.
فاز  در  برکت  واکسن  کرد:  تاکید  تقویان 
مطالعات بالینی در برابر ویروس انگلیسی نیز 

موفق عمل کرده است.
بنی هاشم مدیر پروژه واکسن سازی موسسه 
رازی نیز اظهار داشت: واکسن ساخته شده 
در این موسسه ایمنی بسیار طوالنی مدتی 
در فاز آزمایش حیوانی داشته است و با این 
اقدام  بار  اولین  برای  رازی  موسسه  وجود 
به  که  کرده  واکسن  سوم  واحد  ساخت  به 
شکل اسپری مورد استفاده قرار می گیرد و 
بخشهای باالی قفسه سینه و مجاری تنفسی 
را در حد باالیی در برابر ویروس واکسینه و 

ایمن می کند.

  خبــر  یادداشت

در ستاد  که  رئیس جمهور گفت: چارچوب هایی 
ملی کرونا برای مقابله موثر با بیماری ایجاد شده 
کشور،  مختلف  بخش های  رنگ بندی  مثل  بود 
به  نسبت  در کشورمان  را  با موج چهارم  مقابله 
انگلیسی  ویروس  درگیر  که  دیگری  کشورهای 

شده بودند بسیار آسان تر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع 
حسن  حجت االسالم  جمهوری،  ریاست  رسانی 
از مسووالن  روحانی روز شنبه در دیدار جمعی 
و  پزشکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشت،  وزارت 
تعدادی از مدیران شرکتهای فعال در زمینه تولید 
واکسن کرونا با بیان اینکه از آغاز شیوع کرونا در 
کشور در روزهای پایانی بهمن سال ۹۸ تاکنون 
مراحل مهم و متعددی را پشت سر گذاشته ایم، 
مدافعان  و  درمان  کادر  فداکاری  و  ایثار  گفت: 
تامین سالمت  و  کرونا  با  مقابله  راه  در  سالمت 

مردم اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.
موضوع  اول  روزهــای  در  افــزود:  رئیس جمهور 
ووهان  از  ایرانی  دانشجوی  تعدادی  بازگرداندن 
چین همه را دچار نگرانی کرده بود چرا که اساساً 
سرعت گسترش این بیماری در جهان یک رعب و 
وحشت همگانی ایجاد کرده بود و از آنجا که با یک 
ویروس و بیماری ناشناخته مواجه بودیم نظرات 
متفاوتی وجود داشت از جمله اینکه همه نگران 
بودند که دانشجویان بازگردانده شده از ووهان کجا 
قرنطینه و نگهداری شوند و حتی بیمارستان ها نیز 

از پذیرش آنها واهمه داشتند.
روحانی با اشاره به اینکه بشر در یک قرن گذشته با 
هیچ پاندمی مواجه نشده بود، افزود: پیشرفت های 
پزشکی یک اطمینان خاطری از پایان یافتن شیوع 
بیماری های مسری ایجاد کرده بود اما شیوع کرونا 
که  را  کشورهایی  حتی  جهان  کشورهای  همه 
ساختارهای پیچیده و پیشرفته بهداشتی و سرمایه 
و نیروی انسانی کافی در بخش بهداشتی و پزشکی 

خود داشتند، دچار مشکل کرد.
رئیس جمهور اظهار داشت: ایران به عنوان کشوری 
که بخاطر تحریم های ظالمانه همه دروازه ها به روی 
او بسته شده بود و عالوه بر محدودیت های شدید 
و تجهیزات  دارو  تبادل  و کاال،  پول  تبادل  برای 
غیرممکن  تقریباً  برایش  نیز  خارج  از  پزشکی 
شده بود، با لطف و عنایت خدا توانست با همت 
فرزندان خود در بخش های کادر درمان، محققان 
و پژوهشگران بهداشتی و پزشکی از عرصه این 

امتحان بزرگ سربلند بیرون بیاید.
روحانی ادامه داد: در روزهای اول شیوع کرونا فقط 
یکی دو مرکز در کشور بودند که امکان کار بر روی 
کیت های تشخیص کرونا را داشتند و هر تستی از 
هر جای کشور باید به این مراکز منتقل می شد اما 
با یک حرکت بزرگ و گسترده در سراسر کشور 
همه به میدان آمدند و اقدامی ارزشمند در تاریخ 
وجود  با  امروز  که  شکلی  به  کردند  ثبت  کشور 
مواجهه با موج چهارم کرونا اما در مدیریت بیماری 
و موج های مختلف آن به تجارب و دستاوردهای 
یک  ایجاد  باعث  که  یافته ایم  دست  ارزشمندی 

آرامش در کشور شده است.
کشور  ورود  آغاز  در  کرد:  تصریح  رئیس جمهور 
به مهلکه پاندمی کرونا هیچ پیش بینی از آینده 
باید چه  نداشت و حتی نمی دانستیم که  وجود 
محدودیت هایی و چگونه در کشور اجرا شوند تا 
بتوانیم با گسترش بیماری مقابله کنیم و در آن 
وضعیت عده ای پیشنهاد تعطیلی کامل با استفاده 
از قوه قهریه را ارائه می کردند که می توانست کشور 

را با مخاطرات جدیدی روبرو کند.
روحانی اضافه کرد: نمونه برقراری محدودیت های 
گسترده و تعطیلی کامل شهرها را در کشورهای 
اروپایی و آمریکا شاهد بودیم که حاصل آنها هجوم 
مردم به فروشگاه ها و حتی بروز قحطی در زمینه 

برخی کاالها بود اما در ایران هیچ گاه شاهد چنین 
مشکالتی نبودیم.

اجازه قحطی در کشور را ندادیم
ایران  بروز قحطی در  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
در حدود ۱۰۰ سال پیش که بنا بر برخی آمار 
باعث قتل عام حدود نیمی از جمعیت کشور شد، 
بروز  برمی آید  تاریخ  از  چنانکه  کرد:  خاطرنشان 
بیماری در آن سال ها با قحطی همراه بوده و شما 
تصور کنید اگر در ایام شیوع کرونا نیز در شرایطی 
که کشور با بی سابقه ترین تحریم ها مواجه بود اگر 
فقط برای یک روز برق، آب یا اینترنت قطع می شد 
و یا از تامین بنزین و گازوئیل ناتوان می ماندیم چه 

فاجعه ای خلق می شد.
روحانی ادامه داد: امروز با نگاه به گذشته می بینم 
فوق  شجاعت  واقعاً  تصمیمات  برخی  اتخاذ  که 
در  باید  گاهی  که  چرا  می خواست  العاده ای 
برابر یک واقعه بزرگ و مهم یک تصمیم قاطع 
گرفته می شد که این تصمیمات قطعاً عواقب و 

بازتاب های زیادی داشت.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دشمن تحریم های 
گسترده ای علیه کشور وضع کرد با این هدف که 
ایران گرفتار قحطی و به هم ریختگی شود اما با 
همت مسوولین کشور و با وجود گرانی هایی که 
پیش آمد و مردم را تحت فشار گذاشت اما اجازه 

ندادیم که قحطی در کشور پیش بیاید.
روحانی در ادامه تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا 
را بزرگترین و از اولین اقدامات موثر در مدیریت 
اگر  افزود:  و  برشمرد  پاندمی  این  با  مقابله  روند 
با کرونا تشکیل نمی شد واقعاً  ستاد ملی مقابله 
کارها پیش نمی رفت. اگر برخی تصمیمات که در 
این ستاد در فاصله ای کوتاه اتخاذ و اجرا شد قرار 
بود طی روند عادی قانونگذاری در کشور اتخاذ و 
اجرایی شود شاید نیاز به ماه ها زمان داشت اما در 
ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمات سریع و در 

عین حال دقیق اتخاذ و اجرا شد.
رئیس جمهور اظهار داشت: هیچ کشور دیگری 
ساختاری مشابه ستاد ملی مقابله با کرونا نداشت 
که تمام مصوباتش برای همه بخشها و ارکان دیگر 
کشور الزم االجرا باشند و به نظرم اقداماتی که در 
ستاد ملی مقابله با کرونا و نهادهای زیرمجموعه آن 
مثل کمیته های تخصصی ستاد و قرارگاه عملیاتی 
مقابله با کرونا مورد بررسی قرار گرفته و اجرا شد 
توانست در پایان شیوع موج اول کرونا یک آرامش 
و اطمینان خاطری را نزد مردم و مسووالن کشور 
ایجاد کند که پس از آن با وجود تکرار موج های 
بعدی اما مسیر صحیح مقابله با بیماری برای ما 

مشخص بود.
روحانی ادامه داد: همانگونه که در جلسه امروز و 
در گزارش های ارائه شده دیدیم انتظار این بود که 
شیوع موج چهارم بیماری در کشورمان در اینجا 
نیز مانند کشورهای اروپایی زندگی مردم را به هم 

اما چارچوب هایی که در ستاد ملی کرونا  بریزد 
برای مقابله موثر با بیماری ایجاد شده بود مثل 
رنگ بندی بخش های مختلف کشور، مقابله با موج 
چهارم را در کشورمان نسبت به کشورهای دیگری 
بسیار  بودند  شده  انگلیسی  ویروس  درگیر  که 
چهارم  موج  در  که  بودیم  شاهد  و  کرد  آسان تر 
به رغم افزایش چند برابری آمار ابتال نسبت به 
موج سوم آمار تلفات بیماری نسبت به موج قبلی 

افزایش نداشت.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود 
درباره آغاز روند واکسیناسیون در عرصه جهانی 
گفت: همه کشورها و از جمله خوِد سازمان جهانی 
بهداشت در تردید بودند که واکسیناسیون عمومی 
با واکسن هایی که دوره های آزمایشی خود را به 
طور کامل سپری نکرده بودند آغاز شود یا نه، اما 
کشورهای  در  واکسیناسیون  اغماض،  با  باالخره 
مختلف آغاز شد و برخی فازهای آزمایشی روی 
مردم بعضی از کشورها انجام شد که انجام چنین 
کاری در کشورمان هم پیشنهاد شد اما در ستاد 

ملی مقابله با کرونا به تصویب نرسید.
هنوز نتوانستیم واکسن کوواکس وارد کنیم

رئیس جمهور تصریح کرد: نهایتاً تصمیم گرفتیم 
کوواکس  مجموعه  به  ابتدا  واکسن  تامین  برای 
سازمان  خوِد  زیرنظر  باالخره  که  کنیم  مراجعه 
جهانی بهداشت بود و جزو اولین کشورهایی بودیم 
که به این مجموعه درخواست واکسن دادیم اما 
مانع تراشی های آمریکایی ها باعث شد نوبت ما در 
تهیه واکسن کوواکس به تاخیر بیفتد به شکلی که 
هنوز نتوانستیم از آن مجموعه واکسنی وارد کنیم.

برای  تصمیم گیری  پروسه  به  ادامه  در  روحانی 
ساخت واکسن در داخل کشور اشاره و خاطرنشان 
کرد: تصمیم برای ساخت واکسن در داخل بسیار 
حساس و مهم بود چرا که جوسازی های زیادی 
حتی علیه واکسن هایی که از خارج وارد کردیم 
را  مردم  ذهن  مدام  عده ای  و  می گرفت  صورت 
در این زمینه مغشوش می کردند اما با این حال 
بسیار دقیق  نیز  این زمینه  تصمیم گیری ها در 
و خوب انجام شد و امروز شاهد نتایج موفق آن 

هستیم.
رئیس جمهور گفت: سند ملی واکسیناسیون نیز 
که در ستاد ملی مقابله با کرونا تهیه شد بسیار 
مهم و کارآمد است و تصمیم گیری درباره این سند 
نیز از همان بزنگاه هایی بود که باید در مقطعی 
مهم یک تصمیم قاطع درباره موضوعی حساس 
رسته های  و  اصناف  از  خیلی ها  می شد.  گرفته 
مختلف معتقد بودند که برای واکسیناسیون در 
اولویت هستند که البته بیراه هم نمی گفتند اما 
باالخره در ستاد ملی مقابله با کرونا اولویت بندی ها 
امروز در سند ملی واکسیناسیون  به شکلی که 
شاهد هستیم تعیین شد که حاال مشخص است 

تصمیم صحیحی نیز بوده است.

برکت  واکسن  و  اردیبهشت  کوپاستور  واکسن 
خرداد ماه می آید

روحانی اضافه کرد: بسیار امیدواریم که تا اواسط 
کوواکس  از  شده  خریداری  واکسن های  خرداد 
به  توجه  با  و  شده  کشور  وارد  کشورها  دیگر  و 
مثل  پرخطر  گروههای  از  بخشی  واکسیناسیون 
کادر درمان و افراد مسن و دارای بیماری زمینه ای، 
واکسیناسیون عمومی دیگر گروه ها نیز با سرعت 
بیشتری به پیش برود و به تدریج با وارد عرصه 
به  نیز  اواخر خرداد  از  شدن واکسن های داخلی 
برسیم.  واکسیناسیون  در  اطمینان بخش  روندی 
از  کوپاستور  واکسن  شده  ارائه  گزارشهای  بنابر 
اواخر اردیبهشت در دسترس قرار دارد و واکسن 
برکت نیز در خرداد ماه آماده بهره برداری خواهد 

بود.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با تشکر دوباره 
از تالش های کادر درمان و به ویژه وزیر پرتالش 
دوران  در  بهداشت  وزیر  داشت:  اظهار  بهداشت 
سپری شده از شیوع کرونا نشان داده که نه تنها 
از هیچ کمک و اقدامی برای مقابله با کرونا دریغ 
ندارد بلکه مسوولیت پذیری قابل توجهی نیز در 
این مسیر سخت از خود نشان داده است. همه 
خوب  کاری  اگر  که  است  این  مرسوم  می دانیم 
پیش برود همه آن را ناشی از دعاهای پاکان و 
صالحان می دانند اما اگر کاری درست انجام نشود 

همه دنبال مقصر می گردند.
و  حرف  نگران  نباید  البته  داد:  ادامه  روحانی 
حدیث ها باشیم و از آنها بترسیم. وقتی مسوولیتی 
را به عهده گرفتیم باید با مشورت با کارشناسان به 
تصمیم برسیم و پس از تصمیم و اجرا نیز باید بر 

خدا توکل کنیم.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود اجرای طرح 
تحول سالمت را اقدامی ماندگار توصیف کرد که 
آثار و برکات آن در دوره شیوع کرونا نیز به داد 
تحول  اجرای طرح  کرد:  تصریح  و  رسید  کشور 
شرکت های  گسترش  و  حمایت  سالمت  نظام 
دانش بنیان و افزایش حدود 32 برابری سرعت 
و پهنای باند اینترنت در سراسر کشور اقداماتی 
بود که اگر انجام نشده بودند شاید امروز در مقابله 
با شیوع کرونا دچار مشکالت جدی می شدیم اما 
اجرای این برنامه ها و تالش همگانی کمک کرد که 
بتوانیم مقابله موثر و موفقی با کرونا داشته باشیم.

پیش  تا  بودم  امیدوار  کرد:  خاطرنشان  روحانی 
به  را  مهم  کار  چند  ــم  دوازده دولت  پایان  از 
سرانجام برسانیم یکی اینکه در مهار کرونا و انجام 
و  اطمینان  نقطه ای  به  عمومی  واکسیناسیون 
آرامش بخش برسیم که به نظر می رسد تا اینجای 
کار موفق بوده ایم. دوم تالش برای رفع تحریم ها 
و  مردم  مثال زدنی  ایستادگی  و  صبر  با  که  بود 
برنامه ریزی ها و تالش های دولت امروز به جایی 
رسیده ایم که هم آمریکایی ها و هم اروپایی ها با 
رفع  راهی جز  که  اعالم می کنند  تمام  صراحت 
تحریم ها و بازگشت به برجام نداریم و تقریباً همه 
تحریم های اصلی و اصولی برطرف شده و مذاکرات 

برای برخی جزئیات ادامه دارد.
رئیس جمهور ادامه داد: آرزوی دیگر من این بود 
که بتوانیم طرح های نیمه تمام باقیمانده را تکمیل 
کنیم که امروز شاهد هستیم روزهای پنجشنبه 
هر هفته طرح های عظیم و مهمی به بهره برداری 
دولت  پنجشنبه  آخرین  تا  کار  این  و  می رسند 
ادامه  است  مصادف  غدیر  عید  با  که  دوازدهــم 

خواهد داشت.
روحانی در پایان اظهار داشت: خداوند بزرگ را 
برای توفیقی که برای خدمت به مردم به ما عطا 
کرده شاکریم و به جایگاه خادم مردم بودن افتخار 
می کنیم و شما نیز باید به این جایگاه خود برای 

خدمت به مردم افتخار کنید.

روحانی در جمع مدیران وزارت بهداشت:

تصمیمات ستاد ملی کرونا مقابله با موج چهارم را آسان کرد
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 رییس اداره برنامه، بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع 
اداره کل راه و شهرسازی قم گفت: بیش از ۵۲۶ میلیارد 
ریال منابع مالی برای اجرای طرح های عمرانی این اداره کل 

طی سال ۱۳۹۹ اختصاص پیدا کرد.
 به گزارش شاخه سبز به نقل از  روابط عمومی راه و شهرسازی 
قم علیرضا باقری اظهار داشت: در سال گذشته حدود 90 میلیارد 
ریال اعتبار  از محل طرح ایجاد اشتغال گسترده و مولد موضوع 
بند الف تبصره 1۸ به 10 طرح در دست اجرا در محله های هدف 
بازآفرینی شهری و بافت فرسوده از جمله مدرسه ثامن الحجج 
)ع( واقع در خیابان آذر، مرکز بهداشتی امام حسین )ع( شهرک 
فاطمیه، درمانگاه خازنی در شیخ آباد و مرکز بهداشت درمانی 

پیامبر اکرم )ص( نوبهار اختصاص داده شده است.
 وی افزود: برای تکمیل طرح قطعه چهار محور قم ـ آوه مبلغ 
۵0 میلیارد ریال از محل اعتبارهای طرح های رفع و اصالح نقاط 
کشور  شریانی  های  راه  نگهداری  و  سازی  ایمن  و  خیز  حادثه 
اختصاص داده شد و طرح با پیشرفت فیزیکی حدود 9۸ درصد 

در حال اتمام است.

  باقری خاطرنشان کرد: قرارداد احداث چهار کیلومتر از محور 
قم- نیزار در بهمن ماه سال گذشته با مبلغ اولیه بیش از 33۵ 

میلیارد ریال منعقد شده است.
 وی افزود: عملیات اجرایی این طرح با پیشرفت فیزیکی حدود 
1۵ درصد و اعتبار اختصاص داده شده بیش از 122 میلیارد ریال 

در دست اجرا است.
 وی ادامه داد: برای تکمیل تقاطع غیر همسطح محور قم ـ آوه 
محدوده کاروانسرای سنگی قرارداد 64 میلیارد ریال منعقد شده 
و طرح با اعتبار اختصاص داده شده 60 میلیارد ریالی در حال 

اجرا می باشد.
 باقری در رابطه با اعتبار دارایی های سرمایه ای ملی نیز 
قانون  به  موادی  الحاق  قانون  ماده 23  مجوز  کرد:  بیان 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2(، طرح احداث باند 
دوم محور قمـ  کهک از سازمان برنامه و بودجه کشور اخذ، 
و در حدود ۵2 میلیارد ریال اعتبار به این طرح اختصاص 
داده شد و این اداره کل نیز در مرحله انتخاب پیمانکار و 

انعقاد قرار داد است.

۵۲۶ میلیارد ریال برای طرح های راه و شهرسازی قم تخصیص یافت

مبلغ زکات فطره رمضان ۱۴۰۰ 
اعالم شد

دفاتر مراجع معظم تقلید، مبلغ زکات فطره ماه 
مبارک رمضان ۱۴۰۰ را اعالم کردند.

به گزارش شاخه سبز به نقل از خبرگزاری مهر، دفاتر 
مبارک  ماه  فطره  زکات  مبلغ  تقلید،  معظم  مراجع 

رمضان 1400 را به شرح زیر اعالم کردند:
آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی

دفتر آیت اهلل صافی گلپایگانی با آرزوی قبولی طاعات 
تقلید  مرجع  این  نظر  گرامی،  روزه داران  عبادات  و 
اینگونه  را  و کفاره روزه  پیرامون میزان زکات فطره 

بیان کرد:
مؤمنان مبلغ معادل یک صاع )3 کیلوگرم( گندم یا 
برنج را به عنوان قوت غالب جهت زکات فطره بپردازند.
کفاره روزه غیرعمدی، برای هر روز، یک مد )حدود 

۷۵0 گرم( طعام مثل گندم است.
کفاره عمدی، برای هر روز افطار عمدی، اطعام شصت 
مسکین؛ هرکدام یک مد )حدود ۷۵0 گرم( طعام، 

مثل گندم پرداخت شود.
آیت اهلل حسین نوری همدانی

قبولی  آرزوی  ضمن  همدانی  نوری  اهلل  آیت  دفتر 
طاعات و عبادات همه مؤمنین نظر این مرجع تقلید را 
در مورد زکات فطره ماه مبارک رمضان 1400 اینگونه 

تعیین بیان کرد:
برای هر نفر، یک صاع که تقریباً سه کیلوگرم گندم 
یا برنج و یا اجناسی که در رساله عملیه ذکر گردید 
را طبق  اینها  از  پول یکی  می باشد، مکلف می تواند 
قیمتی که در محل خودش دارد محاسبه نموده و به 

فقیر بپردازد.
بعضی  در  گندم  کیلو  هر  قیمت  اینکه  به  توجه  با 
مناطق نزدیک به ۷,000 تومان و قیمت هر کیلو برنج 
متعارف تقریباً 2۵,000 تومان می باشد فطریه هر نفر 
به حساب گندم تقریباً 20 هزار تومان و به حساب برنج 

۷۵ هزار تومان می باشد.
آیت اهلل جعفر سبحانی

رمضان  فطره  زکات  میزان  سبحانی  اهلل  آیت  دفتر 
1400 را این چنین اعالم کرد:

برای هر نفر، یک صاع که )تقریباً سه کیلو( گندم یا 
برنج یا جو یا خرما یا کشمش یا ذرت و مانند اینها 
است، مکلّف می تواند پول یکی از اینها را طبق قیمتی 
که در محل خودش دارد محاسبه نموده و به فقیر 

بپردازد.
قیمت هر کیلو گندم )به نرخ آزاد( در برخی مناطق 
برنج  کیلو  هر  قیمت  و  تومان،   ۷,000 به  نزدیک 

متعارف، 2۵,000 تومان می باشد.
آیت اهلل وحید خراسانی

دفتر حضرت آیت اهلل وحید خراسانی میزان زکات 
فطره ماه مبارک رمضان 1442 را بدین شرح اطالع 

رسانی کرد:
 میزان زکات فطره برای هر نفر، یک صاع که تقریباً 
سه کیلوگرم گندم یا برنج و مانند اینها  از طعام های 
متعارف در محل است که مکلّف می تواند پول یکی از 
اینها را طبق قیمتی که در محل خودش دارد محاسبه 

نموده و به فقیر بپردازد.
 از آنجا که قیمت هر کیلو گندم در بعضی مناطق 
برنج  کیلو  هر  قیمت  و  تومان،   ۷000 به  نزدیک 
متعارف تقریباً 2۵ هزار تومان می باشد، فطریه هر نفر 
به حساب گندم تقریباً 20 هزار تومان و به حساب برنج 
۷۵ هزار تومان می باشد و دفتر معظم له به این مبلغ، 

زکات فطره را قبول می کند.
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی

دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی بر اساس نظر این مرجع 
تقلید زکات فطره را اعالم کرد:

زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ 
20 هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج مبلغ ۷0 
هزار تومان است. مؤمنین در انتخاب هر یک از این 

موارد مخیر هستند.
کفاره روزه غیر عمد مبلغ ۵,000 تومان است که باید 
به صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره 

روزه عمد مبلغ 300 هزار تومان است.

آیا مترو در پایان خرداد ماه 
بهره برداری می شود؟

 شهردار قم با اشاره 
وضعیت  آخرین  به 
پروژه مترو گفت: فاز 
نخست این پروژه از 
قلعه کامکار تا میدان 
طول  بــه  مطهری 
کیلومتر   ۵ از  بیش 

در حال اجراست که امیدواریم بتوانیم تا پایان خرداد تست 
گرم این پروژه انجام شود.

در  نژاد  سقائیان  مرتضی  سید  سبز،  شاخه  گزارش  به   
آخرین  به  اشاره  با  قم،  در   تسنیم  خبرنگار  با  گفت وگو 
وضعیت پروژه مترو قم اظهار داشت: پروژه مترو قم یکی 
از مهمترین و درعین حال حساس ترین طرح های عمرانی 
شهر است که خوشبختانه روند خوبی در این پروژه در حال 

اجراست.
 وی با بیان اینکه یکی از مشکالت این پروژه منابع مالی بود 
که خوشبختانه در حال حاضر هیچ مشکلی در این زمینه 
وجود ندارد، ابراز کرد: فاز نخست این پروژه مهم از قلعه 
از ۵ کیلومتر در  تا میدان مطهری به طول بیش  کامکار 
حال اجراست که امیدواریم با تالشی که در حال انجام بوده 

بتوانیم تا پایان خرداد تست گرم این پروژه انجام شود.
 شهردار قم یکی از مشکالت قبلی در زمینه راه اندازی مترو را 
تأمین تجهیزات و واگن برشمرد و ادامه داد: مترو قم را باید 
یکی از پیشگامان حمایت از تولید داخل دانست و با توجه به 

ارزبری، بخشی از این تجهیزات از داخل تأمین شد.
 وی در مورد تأمین واگن های مترو تصریح کرد: با رایزنی ها 
در سطح ملی مقررشده این فاز از مترو قم با دو رام قطار 
و 10 واگن به صورت قرضی از سازمان قطار شهری یکی از 

کالن شهرها به بهره برداری برسد.
تومان  میلیارد  اختصاص 4۵0  به  اشاره  با  نژاد  سقائیان   
 1400 سال  در  قم  شهری  قطار  برای  مشارکت  اوراق 
یادآور شد: در پروژه مترو قرارداد به صورت 40 
درصد غیر نقدی و 60 درصد نقدی است که 
است  امید  که  فراهم شده  آن  پول  خوشبختانه 

بتوانیم خردادماه آن را به بهره برداری برسانیم.

طنز  خبــر

بی بورس نفس کشیدنم دشوار 
است!

به قلم:
 وحید حاج  سعیدی

 )Jonathan Swift(سوئیفت جاناتان  بیامرز  خدا 
هجونویس، شاعر و نویسنده ایرلندی  معتقد بود 
یک مرد دانا باید پول را در سر خود داشته باشید، 
نه در قلب خود! حاال چرا نباید پول را در حساب 
بانکی یا کیف پول گذاشت باید از این بنده خدا 
پرسید که ظاهراً سالهاست روی در نقاب خاک 
کشیده و ریق رحمت را با همه مخلفاتش سر 

کشیده است!
به هموطنانش  بود حتماً  زنده  االن  ایشان  اگر  البته 
سرمایه  ایران  بورس  در  را  پول  که  کرد  می  توصیه 
گذاری کنند و اقامت ۵ ساله دریافت کنند! در جریان 
هستید که رییس سازمان بورس چند روز قبل بدون 
اینکه حتی یک لبخند بزند خیلی جدی و رسمی با 
استایل سیامک انصاری اعالم فرمودند: به خریداران 
خارجی سهام اقامت ۵ ساله میدهیم! اصل خبر با سایر 

مخلفات به روایت جراید  
این  مرکزی،  بانک  عمومی  ــط  رواب اعــالم  طبق 
به  ساله  پنج  اقامت  مجوز  اعطای  »شیوه نامه  بانک 
»فرم  و  خارجی«  سرمایه گذاران  و  سپرده گذاران 
درخواست سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی برای 
دریافت مجوز اقامت پنج ساله« را به بانک ملی ابالغ 

کرده است.
مالحظه فرمودید؟! من فکر می کنم این دولت اگر به 
جای سرمایه گذاری روی قرارداد پر حرف و حدیث 
برجام، از همان صد روز اول روی بورس سرمایه گذاری 
کرده بود، االن نه تنها مشکل اقتصادی نداشتیم بلکه 
سایر  و  بورس  در  گذاری  متقاضیان سرمایه  با صف 
بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی و کشاورزی 

و توریستی و ... مواجه بودیم!
البته هر چند دیر ولی دوستان در این صد روز آخر 
کیسه ای هم برای سرمایه گذاران خارجی عالقه مند 
به بورس ایران دوختند و قرار است با اعطای شهروندی 
۵ ساله اونچنون رونق اقتصادی ایجاد کنند که بیا و 

تماشا کن...
به هر حال بورسی که در آن پسر 12 ساله و شاطر نانوا 
با کانال های 10 هزار نفری مشغول سیگنال فروشی و 
کسب درآمد هستند قعطاً جا برای درآمد بیشتر هست 
و اگر کمی دست بجنبانیم می توانیم سرمایه گذاران 

خارجی را هم جذب کنیم!
فقط خواهشاً قبل از ثبت نام این بندگان خدا را روشن 
کنید که چطور سهام شرکت های کاغذی ، شرکت 
های ورشکسته یا حتی کارخانجاتی که فقط یک کپه 
تا آجر گری و یک چارچوب درب فلزی  ماسه،چند 
زنگ زده ، تمام آورده آنهاست ، هر روز باال می رود! 
یا اینکه چطور بورسی که پرده آن عین جنگل های 
لباس شمر  شمال سبز چمنی است یک شبه مثل 
ملعون می شود؟! البته این شروع کار است و با پاگشا 
شدن سرمایه گذاران خارجی در بورس می توان آنها را 
با سایر بازار ها هم آشنا کرد! حتی بازار مسکن، خودرو، 
سکه،ارز و ... جای برای اعطای اقامت های ده ساله و 
بیشتر هم دارند! رویاهایتان نقره فام ... به قول دیوید 
بیلی)David Bailey( برای ثروتمند شدن، باید در 

زمانی که خواب هستید نیز پول دربیاورید!

شاخه سبزـ زهره مهرنوروزی:
بی حساب  ورود  کرونا  آسیب های جدی  از  یکی 
به طوری  بود  به فضای مجازی  و کتاب کودکان 
مواجه  متعددی  مشکالت  با  را  خانواده ها  که 
کرده است. خانواده ها معتقدند دیگر نمی توانند 
کودکان خود را از گوشی بگیرند طی یک سال و 
اندی کاربران این اینستاگرام  درایران از مرز چهل 
میلیون گذشت، اما به طور کلی فضای مجازی یا 
بهتر بگوییم اینترنت ولنگار برای نوجوان و جوانان 

و خانواده  تا مشکالت زیادی ایجاد کرده است.
امروزه به دلیل گسترش فضای مجازی سبد فرهنگی 
خانواده ایرانی دچار تغییرات فراوانی شده که هر کدام 
از این ابزار های رسانه ای به نوعی مروج سبک زندگی 
مدرن است که خاستگاه این نوع سبک زندگی تمدن 
غربی است و ترویج این شیوه از زندگی، الجرم تمام 
موءلفه های معرفتی تمدن غرب را شایع می سازد و 
سبب بی سامانی در فرهنگ سالمت خانواده در کشور 
را در پی دارد. پیامدهای مواجهه با مخاطبان ایرانی با 
برنامه های شبکه های ماهواره ای و سایر فضای مجازی 
دغدغه های بسیاری را برای جامعه کارشناسی ایجاد 

کرده است.
باره  دراین  اجتماعی  پژوهشگر  زمانیان  سمیه  خانم 
رابطه  حوزه  در  مجازی  فضای  گسترش  می گوید: 
فرزندان و والدین نیز تغییراتی به وجود آورده است که 
از جمله آن به کاهش نقش خانواده به عنوان مرجع، 
کاهش ارتباط والدین با فرزند ، شکاف نسلی به دلیل 
رشد تکنولوژی ، از بین رفتن حریم بین فرزندان، والدین 
و ایستادن در برابر یکی از والدین یا هر دو را می توان 
نام برد. وی تصریح کرد: در بحث ازدواج ها نیز مسائلی 
چون ناپایداری ازدواج ها، تغییر الگوی همسر گزینی، 
الگوی  تغییر  ها،  ازدواج  برای  هایی  مهارت  نداشتن 
همسر گزینی، نداشتن مهارت هایی برای ازدواج، ناتوانی 
والدین برای آموزش به فرزندان، افزایش روابط دختر و 
پسر در زمان نامزدی بدون عقد، تمایل به دریافت مهریه 
های سنگین، باال رفتن سن ازدواج، افزایش تنوع طلبی 
جنسی مردان مطرح است که زمینه ساز آسیب زایی در 

خانواده شده است.
این پژوهشگر معنقد است فضای مجازی در حوزه دینی 
در جامعه نیز تغییراتی چون کاهش آموزه های دینی در 
خانواده ، دوری خانواده از شریعت، کم رنگ شدن حریم 

های دینی در روابط خانوادگی را در پی داشته است.
ارزیابی تاثیرات اجتماعی فضای مجازی

زمانیان با بیان اینکه صرف نظر از آمار و ارقام باال و 
روز افزونی که در مسائلی مانند باال رفتن سن ازدواج، 
افزایش طالق، فرار از منزل و سایر مسائل خانوادگی، 
سرد شدن ارتباطات عاطفی و نارضایتی ها از زندگی 
از مشکالت  این ها نشان  افزاید:  خانوادگی است می 

عمیقی در سطح خانواده دارد که به نوعی باید ریشه 
یابی و درمان شوند . یکی از زمینه های اصلی در بروز 
مشکالت خانوادگی و اصوال نارضایتی از زندگی مشترک 
، فضای مجازی است که تحت تاثیر تولیدات رسانه ای 
پدید آمده و باعث شده تا سطح توقع و ارضاء از زندگی 
های مشترک را به خصوص در میان نسل جوان باال 

ببرد.
بحران هویت و اختالل در شکل گیری شخصیت

رضا سعیدی پناه مشاوره خانواده می گوید: از آنجا که 
فضای سایبری ،صحنه ای فرهنگی و اجتماعی است 
که فرد خودش را در موقعیت های متنوع ، نقش ها و 
سبک های زندگی قرار می دهد، خود زمینه ای است 
برای آسیب پذیری شخص کاربر که در نتیجه موجب 

چند شخصیتی شدن کاربر می شود.
وی تاکید می کند: در فضای سایبری بیش از آنکه هویت 
ظاهری فرد مطرح گردد، درون مایه های افراد بروز می 
کند به گونه ای که هر کس در صدد بیان اندیشه ها 
و عالقه مندی های خویش است. مطرح نشدن هویت 
شخصی و مشحصات فردی در اینترنت موجب تقویت 
آن می  استحکام  و  ، رشد  گانه  شخصیت های چند 
گردد. جوانان در این محیط از آسیب پذیری بیشتری 
برخوردارند و به ویژه در دورانی که هویت آنان شکل می 

گیرد ، این خطر پررنگ تر می شود . 
 این کارشناس با بیان اینکه شکل گیری هویت افراد 
تحت تاثیر منابع گوناگونی است. عمده ترین این منابع 
خانواده ، رسانه های گروهی ، مدرسه و گروه همساالن 
است می افزاید: امروزه رسانه های گروهی با توجه به 
گسترده نفوذ و فراگیری آن اهمیت ویژه ای یافته اند 
و با امکانات و گزینه های فراوانی که در رسانه های 
عمومی از جمله اینترنت در اختیار جوانان می گذارند 
، آنان بطور دائم با محرک های جدید و انواع مختلف 
رفتار آشنا می شوند ، چنین فضایی هویت نامشخص و 
پیوسته متحولی را می آفریند به این معنا که »اینترنت 
یک صحنه اجتماعی است که فرد را در موقعیت های 

متنوع نقش ها و سبک های زندگی قرار می دهد. 
تعارض ارزش ها

ها  فرهنگ  فرا روی  پناه گفت: چالش های  سعیدی 
برخورد با این پدیده است. زیرا ورود اینترنت همراه با 
ارزش های غربی چالش های جدید را در کشورهای 
دیگر به وجود آورده است، از آنجا یی که برخی از عناصر 
موجود در این پدیده مغایر با فرهنگ خودی )ارزش 

های اسالمی - ایرانی( است.
شکاف نسل ها

جعفر محمدی تبار استاد دانشگاه دراین باره می 
گوید: اینترنت شکاف میان نسل ها را بیشتر کرده 
است و اکنون شکاف میان نسل دوم و سوم عالقمند به 

اینترنت نیز آشکار شده ، به گونه ای که هیچ یک زبان 
دیگری را نمی فهمند.

وی بیان کرد: امروز با ورود وسایل و تکنولوژی های 
جدید به عرصه خانواده ها شاهد این هستیم که والدین 
فرزندان ساعت های متمادی در کنار یکدیگر می  و 

نشینند، بدون آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند.
 به گفته وی ما دیگر کمتر خانواده هایی را داریم که 
والدین و فرزندان دور هم نشسته و درباره موضوعات 
با هم گفت و گو کرده و  مختلف خانوادگی و کاری 
جویا  مختلف  موضوعات  به  راجع  را  همدیگر  نظرات 

شوند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در شرایط فعلی روابط 
میان والدین و فرزندان به سردی گرائیده و دو نسل به 
دلیل داشتن تفاوت های اجتماعی و تجربه های زیستی 
مختلف زندگی را از دیدگاه خود نگاه کرده و مطابق با 

بینش خود آن را تفسیر می کنند.
احساس  )والدین(  دیروز  نسل  گفت:  تبار  محمدی   
دانایی و با تجربگی می کنند و نسل امروز )فرزندان( 
که خواهان تطابق با پیشرفت های روز است، در برابر 
و  از پس منطق  نشان می دهد و چون  واکنش  آنها 
نصیحت های ریشه دار و سرشار از تجربه آن ها بر نمی 
آید به لجبازی روی می آورد. وی افزود: امروزه سرعت 
والدینشان  و  فرزندان  نسل  بین  شکاف  تکنولوژی، 
های  گزارش  که  ای  گونه  است.به  کرده  عمیق  را 
کارشناسان امور خانواده در کشور حکایت از این دارد که 
میزان گفت و گو در بین اعضای خانواده تنها در طول 
شبانه روز حدود 30 دقیقه است که این می تواند برای 
یک خانواده ایرانی آسیب زا باشد. فرزندان در مقایسه 
با والدین با وجود اینکه در یک فضای فرهنگی زندگی 
می کنند اطالعات، گرایش ها و رفتار های متفاوتی 
دارند. عوامل متعددی بر این پدیده تاثیر گذارند و این 
شکاف را روز به روز افزایش می دهند. سرعت تحوالت 
و گسترش ارتباطات با جهان توسعه یافته، توجه بیشتر 
جوانان به برنامه های جهانی شدن فرهنگ، رسانه ها 
، گسترش روز افزون انجمن ها و کانون هایی غیر از 
کانون خانواده برای پیوستن و تعلق یافتن جوانان به 

آنها از آن جمله است.
راهکارها

درباره  خانواده  مسائل  کارشناس  خانی  صادق  ابوذر 
راهکاری پیشگیری  از عوارض شبکه های اجتماعی می 
گوید:  اطالع رسانی و آموزش نحوه استفاده صحیح 
از فضای مجازی ، استفاده از ظرفیت های رسانه های 
شدن  نهادینه  برای  نوشتاری  و  شنیداری  دیــداری، 
فرهنگ سایبری ، برگزاری جلسات آموزشی از سوی 
به  رسانی  اطالع  و  آموزش  منظور  به  فرهنگی  مراکز 
والدین در مورد فناوری های جدید به ویژه اینترنت و 
شبکه های اجتماعی مجازی از جمله های راهکارهای 

موثر جلوگیری از معضالت شبکه های اجتماعی است.
وی  برگزاری کالس های آموزشی در مدارس جهت 
آگاهی دادن به نوجوانان و جوانان در مورد مزایا و معایب 
فناوری های جدید و نحوه استفاده صحیح از آن ه ، 
تشویق به شرکت در فعالیت های اجتماعی و تقویت این 
گونه رفتار ها توسط والدین، وضع قوانین سخت گیرانه 
در جهت برخورد با مجرمان جرایم اینترنتی و اجرایی 
کردن این قوانین از دیگر راهکارهایی است که به کاهش 

معضالت می انجامد.
این کارشناس مسائل خانواده تاکید می کند: آگاهی و 
هوشیاری بیشتر پلیس سایبری در مورد انواع جدید 
کردن  ناکارآمد  جهت  در  اقدام  و  ای  رایانه  جرایم 
آگهی  پحش  زمینه،  این  در  دشمنان  های  دسیسه 
های آموزنده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در رادیو و تلویزیون در جهت افزایش آگاهی خانواده ها 
در خصوص خطرات ناشی از اینترنت، گذراندن اوقات 
از خانه به  بیرون  با فرزندان در فضای  بیشتر والدین 
طوری که فرزندان از نظر عاطفی، احساس خلع نکنند 
و جهت جبران این کمبود به فضای مجازی پناه نبرند 
نیز از دیگر راهکارها در موضوع مهم اجتماعی فضای 
برنامه  پخش  کرد:  تاکید  خانی  صادق  است.  مجازی 
از  اینترنت  معایب  و  مزایا  درباره  آموزشی  های کوتاه 
زبان ورزشکاران و هنرمندان محبوبی که عموما جوانان 
آنان را الگوی خود قرار می دهند ، طراحی بازی های 
رایانه ای به گونه ای که انواع خطرات موجود در فضای 
مجازی و راهکارهایی جهت آشنایی و مقابله با آن ها 
فیلم ها و سریال  باشد، ساخت و پخش  تعبیه شده 
،استفاده  اینترنت، مزایا و معایب آن  با موضوع  هایی 
از آموزه های دینی از جمله امر به معروف و نهی از 
منکر به عنوان نوعی کنترل اجتماعی توسط هر شخص 
و هنجارسازی های مثبت و ترویج فرهنگ استفاده از 
اینترنت و فضای مجازی در جامعه از راهکارهای مهم 
دیگری است که باید مورد توجه مسووالن و خانواده ها 
قرار گیرد. هیچکسی گمان نمی کرد اینترنت تا این 
حد در زندگی ما خانواده های ایرانی نفوذ کند اما برای 
جلو گیری از آسیب جدی اینترنت در کنار اینترنت 
ولنگارانه به اینترنت طبقه بندی شده نیاز داریم تا دنیای 
کودکانمان بیش از این به فنا نرود،تا نسل آینده بیش از 

این دچار آسیب نشود.

شاخه سبز بررسی کرد :

اینترنت ولنگار در کمین سالمت خانواده ایرانی

به گزارش شاخه سبز، عضو جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در رابطه 
گفت:  داری  و حکومت  تعیین سرنوشت  با حق 
بهترین و مهمترین و تنها راه ادای امانت حکومتی 
و مناصب سیاسی و اجتماعی خصوصا در عصر 

غیبت، انتخابات است.
در  شنبه  روز  لنکرانی  فاضل  جواد  محمد  اهلل  آیت   
ائمه  فقهی  مرکز  در  انتخابات  فقه  تخصصی  نشست 
»لزوم  و  نساء  سوره  آیه۵۸  مفاد  افــزود:  اطهار)ع(، 
واگذار کردن امانت به اهلش«، »حکومت« از بارزترین 
مصادیق امانت، تعیین حاکم، انتخاب رییس جمهوری و 
نمایندگان مجلس، و اعضای شورای اسالمی شهر وغیره 
از مهمترین امور هر حکومتی قلمداد کرد که مردم باید 

آنها را از طریق انتخابات به اهلش بسپارند.
 استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، دومین دلیل 
قرآنی مشروعیت انتخابات را آیه ۵ سوره نساء دانسته و  
با استفاده از این آیه »واجبات نظامیه را تبیین کرده و 
مسئله حکومت و انتخابات،  را یکی از مهمترین واجبات 
شدن  مختل  به  منجر  آن  فقدان  که  دانست  نظامیه 

جامعه و نظام معاش مردم می شود.

 به گفته وی، هر چیزی که قوام جامعه به آن باشد 
انسان باید دقت کند و آن را به اهلش بدهد، چرا که 
همانطور که اموال را نباید به سفها داد، اگر انسان آن را 
به سفها بدهد از بین می برند، حاکم را نیز نباید یک آدم 
سفیه قرار داد و شرط واگذاری منصب به افراد دارا بودن 

شرط رشد سیاسی و اجتماعی است.
 به باور وی، تعیین حاکم یا تعیین رییس جمهور یا 
محلی،  یا  شهری  شوراهای  یا  مجلس،  نمایندگان 
خبرگان را از اموری دانست که قوام جامعه به آن است 
و این یک امر مشروع است و باالتر از مشروع یک امر 

الزم است. 
 وی آیه 11 سوره رعد بود و تفکیک بین سرنوشت 
فردی و سرنوشت اجتماعی، را مورد اشاره قرار داد و 
تاکید کرد: »خدای تبارک و تعالی سّنـتش این است 
که خود جامعه بیاید در سرنوشت خودش دخالت کند، 
اگر یک جامعه ای دنبال صالح و مصلحت و رشد نباشد 
خدای تبارک و تعالی به حال خودش رها می کند، اگر 
یک جامعه ای دنبال کمال باشد، خدا می فرماید من هم 

کمک تان می کنم، من هم شما را یاری می کنم«.
فاضل لنکرانی گفت: راه مطمئن تعیین سرنوشت یک 

جامعه  انتخابات است و یک جامعه با انتخابات می تواند 
سرنوشت خودش را رقم بزند، وقتی به انتخابات از این 
دید نگاه کنیم که انتخابات هم در سرنوشت اجتماعی 
و هم در سرنوشت اشخاص دخالت دارد،جامعه مکلف 

است در سرنوشت خودش دخالت کند.
از یک حکم  منتزع  اینکه هر حقی  به  اشاره  با   وی 
تکلیفی است و تا یک حکمی نباشد حقی وجود ندارد، 
گفت: هر جا حق باشد باید یک تکلیفی هم باشد و نمی  

توان گفت حق است اما تکلیف نیست.
بحث  در  اطهار)ع(افزود:  ائمه  فقهی  مرکز  رییس   
انتخابات هم مساله حق را داریم یعنی حق جامعه این 
است که حاکم خودشان را معین کنند و این یک امری 
است که هم عقلی است و هم عقالئی و حاکم نمی تواند 
به ظلم و جور و غلبه حکومت کند و حق جامعه است 
از مساله حق، وظیفه  را معین کند و غیر  که حاکم 

شرعی است.
 وی ادامه داد: در جاهایی که حکومت دینی نداریم و 
مساله دینی نداریم فقط در محدوده  حق عقلی و عقالئی 
مساله باقی می ماند ولی از ادله ای که ذکر شد استفاده 

می شود که این یک وظیفه شرعی و واجب است.

 وی با اشاره به اینکه برخی با استدالل به قاعده حفظ 
نظام تالش می کنند وجود انتخابات را اثبات کنند ادامه 
داد: اینکه گفته شود حفظ نظام واجب است و انتخابات 
از لوازم و مقدمات حفظ نظام است و سپس مبتنی بر 
وجوب مقدمه واجب، به اثبات وجود انتخابات استدالل 
شود، گرچه امر درستی است، اما نتیجه آن وجوب عقلی 
و نه مولوی انتخابات است. عضو جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم اضافه کرد: در حالیکه ما برای اثبات اینکه 
شرکت در انتخابات وظیفه شرعی است نیازمند اثبات 
مولوی بودن آن هستیم و مولوی و وظیفه شرعی بودن 
این مهم نیز از طریق ادله که ذکر شد قابل اثبات است.

 بارندگی عصر امروز شنبه در قم باعث 
آبگرفتگی در برخی از معابر این شهر 
بویژه در شهرک پردیسان شد و آنها 

را مسدود کرد.
 به گزارش شاخه سبز به نقل از ایرنا، آبگرفتگی 
درمنطقه  بیشتر  که  آب  روان  شدن  جاری  و 
پردیسان و بلوار الغدیر قم اتفاق افتاد، مشکالتی 
را برای شهروندان ایجاد  و جریان عبور و مرور 

وسایل نقلیه را کند کرد.
شهرک پردیسان در منطقه هشتم شهرداری قم 

و در جنوب غربی این شهر قم واقع  شده است، 
این منطقه در سال 13۷۷ توسط وزارت مسکن 
و شهرسازی وقت تاسیس و در سال 1390 به 

یکی از مناطق شهرداری قم تبدیل شد.
درهمین حال مدیرکل هماهنگی و نظارت بر 
امور خدمات شهری شهرداری قم دراین رابطه 
گفت: عدم احداث کانال انتقال آب های سطحی 
که  مکرر شده  آب گرفتگی  باعث  پردیسان  در 
باید این مشکل توسط اداره کل راه و شهرسازی 
برطرف گردد که با احداث این کانال، آب های 
قمرود  رودخانه  سمت  به  پردیسان  سطحی 

هدایت شود.
  سیدمحسن میرهادی با اشاره به بارش رگبار 
باران عصر امروز در شهر قم اظهار کرد: با توجه 
به گزارش های هواشناسی در خصوص پیش بینی 
پیش بینی  این  جوی،  ناپایداری  و  باران  بارش 
رگبار پراکنده در قم به شهرداری اطالع رسانی 
شده و نیروهای شهرداری در آماده باش کامل 

بودند.
 وی با تاکید بر اینکه بارندگی امروز حدود 1۵  
دقیقه بود که موجب آبگرفتگی معابر پردیسان 
خصوصا بلوار غدیر شد تصریح کرد: البته حجم 

بارش ها در محدوده پردیسان بیش از دیگر نقاط 
تا  تالشند  در  شهرداری  نیروهای  و  بود  شهر 

مشکل آبگرفتگی معابر را حل کنند.
امور خدمات  بر   مدیرکل هماهنگی و نظارت 
شهری شهرداری قم خاطرنشان کرد: تا حدود 
یک ساعت دیگر معابری که در پردیسان درگیر 
آبگرفتگی شده به طور کامل پاکسازی خواهند 
شد البته با اقداماتی که انجام شد آب افتادگی در 

هیچ یک از منازل صورت نگرفته است.
 وی از وقوع هشت میلیمتر بارندگی 
در شهر  دقیقه  از 1۵  زمان کمتر  در 

اصلی  مشکل  به  اشاره  با  و  داد  خبر 
مکرر  آبگرفتگی  موجب  که  پردیسان 
معابر می شود گفت: عدم احداث کانال 
پردیسان  در  سطحی  آب های  انتقال 
باید  باعث آب گرفتگی مکرر شده که 
و  راه  کل  اداره  توسط  مشکل  این 
شهرسازی برطرف گردد که با احداث 
پردیسان  کانال، آب های سطحی  این 
به سمت رودخانه قمرود هدایت شود 
اما به دالیل مختلف این کار همچنان 

صورت نگرفته است.

آیت اهلل محمد جواد فاضل لنکرانی:
 انتخابات تنها راه ادای امانت سیاسی در عصر غیبت است

معابر شهرک پردیسان قم به علت آبگرفتگی مسدود شد

مدیرعامل پارک های قم:

 ۲۷۰ اصله درخت در قم جابجا 
شد

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم 
گفت: 2۷0 اصله درخت معارض با یکی از تقاطع های 
غیرهمسطح به شیوه اصولی جابه جا شده و از خطر 

نابودی نجات پیدا کردند.
به گزارش شاخه سبز به نقل از واحد خبر سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، پیام جوادیان با 
اشاره به وضعیت درختان معارض اجرای طرح تقاطع 
میدان نماز، اظهار داشت: این تقاطع به صورت سه 
سطحه در حال اجرا است و نزدیک به 300 اصله 
درخت معارض داشت که تاکنون 2۷0 اصله درخت 

به صورت روت بال جابجا شده است.
 مدیرعامل پارک های قم با بیان اینکه در حدود یک 
درصد   9۵ شده اند  جابه جا  درختان  این  که  ماهی 
آن ها سبز و درحال رشد هستند، افزود: به طورکلی 
جابجایی با موفقیت انجام شده و با توجه به پیشرفت 
جابه جا  اصولی  به صورت  نیز  درختان  مابقی  طرح 

خواهند شد.
 جوادیان با بیان اینکه طی سال های اخیر در اجرای 
طرح های عمرانی به حفظ درختان توجه ویژه صورت 
گرفته است تصریح کرد: در همین راستا چندسالی 
با  طرح  معارض  درختان  قطع  به جای  که  است 
توجه به اهمیت گونه های سبز سطح شهر از روش 

جابه جایی اصولی استفاده می شود.
 وی خاطرنشان کرد: پس از جابه جایی درختان به 
روش های اصولی، مدتی در قرنطینه نگهداری خواهند 
شد و سپس با طی دوران پاسخ دهی مثبت به اجرای 
روش، استفاده مجدد و کاشت آن ها صورت خواهد 
مربع  متر   20 قم  شهر  سبز  فضای  سرانه  گرفت. 

می باشد.

استان قم دارای ۳ شهرستان  
شد 

 به گزارش شاخه سبز، نماینده مردم قم در مجلس در 
پیامی اعالم کرد:  استان قم از حالت تک شهرستانی 

خارج شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مجتبی ذوالنوری 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی در پیامی 
اعالم کرد:  استان قم از حالت تک شهرستانی خارج 

و و دارای سه شهرستان قم، کهک و جعفریه شد.

داوطلبان  امور  معاون  گزارش شاخه سبز،  به   
جمعیت هالل احمر استان قم گفت:  یک خیر 
قمی 2 میلیارد و 366 میلیون و 200 هزار ریال 
احمر  هالل  امانی  پزشکی  تجهیزات  بانک  به 

استان قم اهدا کرد.
  امیرحسین علیمردانی بیان کرد: بانک تجهیزات 
پروژه های  جمله  از  احمر  هالل  امانی  پزشکی 
ابتکاری و موفق داوطلبی استان قم است که از 
سال 13۸۵  به همت اعضا، داوطلبان و خیرین 
استان به منظور تحقق اهداف بشردوستانه هالل 
و  دیدگان  آسیب  آالم  رفع  منظور  به  و  احمر 
کمک به امر بهبود و سالمت بیماران نیازمند راه 

اندازی شده است.
 وی با بیان اینکه تجهیزات پزشکی متنوعی در 
راستای نیاز مردم در این بانک موجود است، بیان 
داشت: این بانک شامل تجهیزاتی همچون تخت 
بیمارستانی، ویلچر، عصا، واکر، ساکشن، کپسول 
و  فیزیوتراپی  و  اکسیژن ساز  دستگاه  اکسیژن، 

اقالم دیگر است که تمام این وسایل به صورت  
اختیار  در  ماه  یک  مدت  به  امانی  و  رایگان 

مراجعین و بیماران نیازمند قرار می گیرد.
 علیمردانی اظهار کرد: با توجه به شیوع موج 
چهارم کرونا و افزایش تعداد مراجعین به بانک 
تجهیزات پزشکی امانی هالل احمر، یک خیر 
قمی مبلغ 2 میلیارد و 366 میلیون و 200 هزار 

ریال به هالل  احمر اهداء کرد.
 معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان 
قم در پایان خاطر نشان کرد: همشهریان عزیز 
به شماره  را  نقدی خود  می توانند کمک های 
حساب 49۷۸644020 نزد بانک ملت با شناسه 
تجهیزات  بانک  اختصاصی 3۵000۸0۵4109 
پزشکی امانی هالل احمر استان واریز کنند و 
یا تجهیزات پزشکی بالاستفاده در منازل خود را 
به جمعیت هالل احمر استان قم واقع در خیابان 
اهدا  داوطلبان  معاونت  نبش کوچه ۷  ساحلی 

کرده و در این امر خداپسندانه شریک باشند.

یک خیر قمی بیش از ۲ میلیارد ریال به بانک تجهیزات پزشکی 
امانی هالل احمر استان قم اهدا کرد
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در دیدار سرپرست مخابرات منطقه مرکزی با 
دادستان شهرستان ساوه مطرح شد:

سرقت تجهیزات مخابراتی ارایه 
خدمات را با  مشکل مواجه 

کرده است
منطقه  برات  مخا  سرپرست  لطفی  مهندس 
عمومی  دادستان  علیپور  مجید  با  مرکزی 

انقالب شهرستان ساوه دیدار وگفتگو کرد
از  در این دیدار مهندس لطفی ضمن تقدیر 
از  کرد:  تاکید  آمده  عمل  به  های  همکاری 
فرهنگی،  خدمات  از  بسیاری  ارایه  که  آنجا 
بر  اجرایی  های  ودستگاه  ،امنیتی   آموزشی 
بستر مخابرات انجام می شود ،سرقت تجهیزات 
مخابراتی باعث شده است در بسیاری ازموارد 

ارایه خدمات با اختالل مواجه گردد.
 : افزود  مرکزی  منطقه  مخابرات  سرپرست 
کنار  در  مخابراتی  تجهیزات  سرقت  افزایش 
برای  را  زیادی  مشکالت  تحریمی،  شرایط 
مخابرات در تامین مجدد این تجهیزات ایجاد 
کرده است که در این راستا همکاری ومساعدت 
دستگاه های اجرایی بویژه دادستانی شهرستان 

بسیار مهم وضروری است . 
اظهار  ساوه  شهرستان  دادستان  ادامــه  در 
امیدواری کرد با پیگیری وجدیت بیشتر نهایت 
همکاری ومساعدت الزم را در راستای رفع این 

مشکل ومعضل به عمل خواهند آورد.

پیام قدردانی مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت پاالیش 
نفت کرمانشاه از اصحاب رسانه

همواره  بحرانی  مواقع  در  رسانه  اصحاب 
و  بوده  جامعه  برای  بخشی  اطمینان  منشاء 
بازویی توانمند و قابل اتکا برای اطالع رسانی 

و همکاری با مسئولین هستند.
شرایط  در  کشور  که  است  یکسال  از  بیش 
قرار  کرونا  منحوس  ویروس  با  مبارزه  سخت 
تالش  با  مدت  این  در  رسانه  دارد.اصحاب 
مضاعف و سختکوشی، ایثار کادر بهداشت و 
درمان را در مقابله با کرونا به تصویر کشیدند 
راه های  بیماری و  این  به مردم درخصوص  و 
مقابله با آن آموزش داده و آنان را به رعایت 
توصیه های بهداشتی دعوت کردند.عملیاتی 
تقویت  و  سالمت،تثبیت  ارتباطات  کردن 
جایگاه برجسته کادر درمان کشور، مقابله با 
اخبار جعلی و جنگ روانی رسانه های معاند، 
سازی  همراه  و  اجتماعی  بسیج  برای  تالش 
مردم،تقویت نهادهای آموزشی و امید آفرینی 
از جمله اقدامات ارزشمند رسانه ها می باشد 
که در نتیجه انجام آن امروز شاهدیم اکثریت 
جامعه توصیه های بهداشتی و مراقبتی را بیش 
از پیش رعایت می کنند. قطعا حضور میدانی 
خبرنگاران برای اطالع رسانی دقیق و منطبق 
با واقعیت از شرایط جاری کشور برای ایجاد 
اجماع ملی در مقابله با این بیماری، در تاریخ 
و تقویم آگاهی بخشی عمومی ثبت خواهد شد.

در گذر از این دوران سخت، عزیزان خستگی 
ناپذیر رسانه، بیشترین تالش و پیگیری ها را 
مجاهدانه انجام دادند و با وجود تعطیلی بسیاری 
از مشاغل، کار خبرنگاران عزیز ما بیش از پیش 
شد. البته که این عزیزان به اندازه کادر درمان 
خطر را به جان خریده و با عمل به رسالت خود 
لحظه ای از انتقال سریع رویدادها غافل نماندند. 
رسانه ها با عملکرد به موقع و بسیار مطلوب، 
کار اطالع رسانی به جامعه برای مقابله با این 
بیماری کشنده را به عهده گرفته و با ظرفیت 
کامل و حداقل امکانات به میدان مبارزه آمدند. 
همانا اگر این آگاهی بخشی عمومی رسانه ها 
نبود، در آمار مبتالیان و متوفیان کرونا شرایط 

سخت دیگری را شاهد بودیم.
اینجانب بنا بر وظیفه و در کمال تواضع دست 
یکایک عزیزان زحمتکش و بی ادعای رسانه را 
میبوسم و از حضور جهادگرانه تان در میدان 
سخت مبارزه با این بیماری خطرناک صمیمانه 
بهروزی،  نمایم.عزت،  می  تشکر  و  تقدیر 
سربلندی شما قلم بدستان پرغرور را از درگاه 

خداوند متعال خواستارم.

محمدرضا امامی نیا
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

شرکت پاالیش نفت کرمانشاه

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی آذربایجان غربی :
تداوم ثبات در بازار مرغ
 استان آذربایجان غربی

بیش   1400 ماه  اردیبهشت   1۸ با  همزمان 
از230 تن مرغ در کشتارگاه های آذربایجان 

غربی کشتار و به بازارعرضه شد.
 13۷ تعداد  به  شده  کشتار  مرغ  میزان  این 
از  بیش  تناژ  با  زنده  مرغ  و 202قطعه  هزار 
23۷ تن درسطح 11 کشتارگاه طیور استان 

تولید و روانه بازار شد.
در روزهای 16 و 1۷ اردیبهشت ماه نیزبیش 
کشتارگاههای  سطح  در  مرغ  تن   290 از 

استان تولید و در سطح بازار عرضه شد. 
هم اکنون نیاز استان در روز    210 تا 230 تن 
است که این میزان تولید بیش از نیاز استان 

به شمار می رود.
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به همت کارکنان مخابرات منطقه اصفهان، ظرفیت 
واگذاری اینترنت ثابت مخابرات در شهرک گلستان 

شهرستان خوانسار توسعه یافت.
افزایش  و  روستایی  ارتباطات  توسعه  راستای  در 
اندازی  راه  و  نصب  با  مشترکین  رضایتمندی 
تجهیزات اینترنت پر سرعت ADSL، در شهرک 
واگذاری  ظرفیت   ، خوانسار  شهرستان  گلستان 
افزایش  منطقه  این  در  ثابت  سرعت  پر  اینترنت 

یافت.
گفتنی است متقاضیان اینترنت در منطقه مذکور، 
از این پس میتوانند با مراجعه به اداره مخابرات و 
یا دفاتر فروش نسبت به ثبت نام سرویس اینترنت 

پرسرعت ADSL اقدام نمایند.
با اینترنت پر سرعت ADSL آشنا شویم

روش های متفاوتی برای اتصال به اینترنت وجود 
دارد و هرکدام از آن ها ویژگی های متمایزی نسبت 

به یکدیگر دارند که ADSL یکی از آنهاست.

شده  طراحی  تکنولوژی  یک   ADSL اینترنت 
برای ارائه سرعت اتصال بیشتر از طریق خطوط 
Dial- اینترنت به سرویس های  اینترنت نسبت 

Up قدیمی است.
دانلود  و  آپلود  سرعت  اینترنتی  سرویس  این  در 

متفاوت است و به دلیل این که کاربران معمولی 
)خانگی( بیشتر از آپلود مطالب، دانلود می کنند در 
نتیجه سرعت دانلود معموال از سرعت آپلود بیشتر 

است.
باند  با توجه به پهنای   ADSL اینترنت سرعت 

بر  مگابایت   ۵0 تا  مسی  کابل کشی  در  موجود 
ثانیه است. شایان ذکر است که سرعت و کیفیت 
میانگین  است.  بیشتر   ADSL از   +ADSL2
سرعت ADSL2+ بین 1 مگابایت بر ثانیه )برای 

آپلود( و 24 مگابایت بر ثانیه )برای دانلود( است.
امروزه اینترنت عضو جدا نشدنی بیشتر کسب و کارها 
تکنولوژی و گسترش حضور  پیشرفت  با  و  است 
از  استفاده  مجازی،  فضای  در  کسب  و کارها 
اینترنت روز به روز در حال افزایش است و داشتن 
یک سرویس اینترنتی متناسب با نیازها، یکی از 
عملکرد  بهبود  و  موفقیت  در  عوامل  مهم ترین 

کسب و کارها است.
پیش از خرید سرویس اینترنت خود، بهتر است 
انواع سرویس اینترنت را بشناسید تا بتوانید بهترین 

سرویس را با توجه به نیازهای خود انتخاب کنید.

به همت کارکنان مخابرات منطقه اصفهان انجام شد؛

توسعه اینترنت ثابت مخابرات در شهرستان خوانسار

تصفیه  به  تومان  میلیارد  آبی 10  تنش  محل  از 
شدرشت_سمیه  داده  تخصیص  الت  طول  خانه 
از  آبفای گیالن گفت:برای گذر  جوان_مدیرعامل 
شرایط ویژه تابستان و جلوگیری از تنش آبی، هم 
استانی های عزیز، مصرف آب شرب را مدیریت و از 

استفاده های غیرضروری پرهیز کنند.
به گزارش  دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان گیالن؛ مدیرعامل این 
رودسر  درشهرستان  فرمانداری  جلسه  در  شرکت 
گفت: منبع تامین آب شرب ۵۸0 روستای گیالن، 
دلیل  به  که  است  استان  در  چشمه های موجود 
کاهش بارش برف، پیش بینی می شود در تابستان 

امسال شاهد کم آبی در این روستاها باشیم.
و  مدیره  هیأت  رئیس  حسینی  محسن  سید 
با تاکید بر رعایت صرفه  مدیرعامل آبفای گیالن 
جویی در مصرف آب افزود: برای گذر از شرایط ویژه 
تابستان و جلوگیری از تنش آبی، هم استانی های 
عزیز، مصرف آب شرب را مدیریت و از استفاده های 

غیرضروری پرهیز کنند.
وی با بیان اینکه بخش عمده آب شرب رودسر از 
تصفیه خانه طول الت در حال تامین است، گفت: غیر 
از اعتبارات شرکت آب منطقه ای برای این تصفیه 
خانه، مبلغ 10 میلیارد تومان نیز از محل تنش آبی 

برای تکمیل این پروژه تخصیص یافته است.
مراحل  اینکه  به  اشاره  با  گیالن  آبفای  مدیرعامل 
فاز  ساخت و تجهیز تصفیه خانه طول الت در 2 
تعریف شده است، گفت: عملیات تکمیلی فاز اول این 

تصفیه خانه تا تابستان سال جاری به اتمام می رسد.
حسینی افزود: هم اینک ظرفیت این تصفیه خانه 
4۵0 لیتر بر ثانیه است که در فاز توسعه به ۸0۵ 

لیتر بر ثانیه افزایش می یابد.

“سفیدآب”  انتقال  خط  بازسازی  به  اشاره  با  وی 
عملیات  این  اجرای  با  گفت:   ، متر   ۸۸0 بطول 
پایداری خوبی در تامین آب شرب مشترکین ایجاد 

شده است.
بر  تاکید  با  گیالن  آبفای  مدیره  هیأت  رئیس 
سفیدآب  از  غیرمجاز  های  برداشت  از  جلوگیری 
بعنوان تامین کننده اصلی آب شرب شهرهای املش 
و رودسر، تصریح کرد: این موضوع باید در شورای 

تامین شهرستان رودسر مورد توجه قرار گیرد.
لوله  از اجرای 4 هزار و ۵00 متر  وی همچنین 
پشته  روستای فشکل  به  آبرسانی  گذاری جهت 
خبر داد و گفت: عملیات احداث ایستگاه پمپاژ، 
حوضچه آرامش و امتیاز برق برای این پروژه باقی 
مانده که از محل کمیته برنامه ریزی شهرستان 
و تنش آبی به دنبال جذب اعتبارات مورد نیاز و 

اجرای کامل این پروژه هستیم.

بیان  با  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن 
اینکه جهت تقویت فشار آب شرب روستای قاسم 
آباد علیاء و سفلی یک حلقه چاه حفر شده، تصریح 
کرد: با تجهیز و راه اندازی این چاه 30 لیتر بر ثانیه 

به ظرفیت تولید آب این روستا افزوده شد.
با  این روستا  با اشاره به حفر چاه دوم  حسینی 
راه  و  تجهیز  با  گفت:  ثانیه،  بر  لیتر  آبدهی 3۵ 
لوله گذاری  متر  اجرای ۵00  و  این چاه  اندازی 
خط انتقال تا پایان سال جاری، مشکل آب شرب 
روستای قاسم آباد علیاء و سفلی به طور کامل 

برطرف خواهد شد.
روستای  در  مخزن  احداث  اهمیت  بیان  با  وی 
جواهردشت، افزود: بازسازی مخزن فعلی نیز در 
دستور کار است که باید از اعتبارات کمیته برنامه 

ریزی شهرستان تامین اعتبار شود.
مدیرعامل آبفای گیالن در خصوص مشکل آب 

شرب روستاهای اشکورات نیز گفت: لوله مورد نیاز 
برای اجرای پروژه آبرسانی این روستاها خریداری 

شده و باید مراحل واگذاری چشمه انجام پذیرد.
رئیس هیأت مدیره آبفای گیالن همچنین خواستار 
تصویب اعتبارات مربوط به نگهداری و بهره برداری 
از شبکه های آبرسانی روستایی و آبرسانی سیار در 

کمیته برنامه ریزی شهرستان شد.
وی ضمن تشریح پروژه های فاضالب شهرستان 
اعتبارات  به  توجه  با  داشــت:  اظهار  ــر  رودس
تخصیصی، ساخت پکیج و احداث تصفیه خانه 
لوکال برای جمع آوری بهداشتی فاضالب شهرک 

انصاری رودسر در دست اجراست.
جهت  گفت:  ادامه  در  گیالن  آبفای  مدیرعامل 
الحاق پروژه فاضالب شهر املش با پروژه فاضالب 
مردم  نماینده  سوی  از  پیگیری  رودســر،  شهر 
شورای  مجلس  در  رودسر  و  املش  شهرستان 

اسالمی موثر خواهد بود.
مردم  نماینده  صفری  محمد  االســالم  حجت 
شهرستان های رودسر و املش در مجلس شورای 
در  اینکه  به  اشاره  با  سخنانی  در  نیز  اسالمی 
سال گذشته با تدابیر اتخاذ شده، تنش آبی در 
شهرستان رودسر به حداقل رسید؛ خواستار رفع 
مشکل آب شرب روستاهای فشکل پشته، قاسم 
آباد علیاء و سفلی، جواهردشت و بازنشین علیاء 

و سفلی شد.
همچنین محمد مهدی مظفری فرماندار شهرستان 
رودسر در این جلسه با تاکید بر رفع مشکل آب 
منظور  به  گفت:  تمیجان،  روستای  آشامیدنی 
از  اعتبار مخزن جواهردشت و جلوگیری  تامین 
برداشت های غیرمجاز از سفیدآب اقدامات الزم 

از سوی فرمانداری انجام خواهد شد.

مدیرعامل آبفای گیالن در جلسه بررسی وضعیت آب شرب شهرستان رودسر :

از محل تنش آبی ۱۰ میلیارد تومان به تصفیه خانه طول الت تخصیص داده شد

از  امداد خوزستان:  مدیرکل کمیته  جمال شیبه 
ثبت نام 3 هزار حامی جدید ایتام و محسنین از 
ابتدای ماه مبارک در اجرای پویش »ایران مهربان« 
خبر داد و گفت: 3۷ هزارحامی در استان حمایت 
از ایتام و فرزندان محسنین خوزستانی را بر عهده  

دارند.
با تسلیت شهادت حضرت امیرالمومنین ابواالیتام، 
و  یتیم  هزار  حال حاضر 2۵  در  گفت:  )ع(  علی 
معنوی  و  مادی  حمایت های  از  محسنین  فرزند 

مردم نیکوکار و حامیان بهره مند هستند.
و  سازی  خود  برای  فرصتی  را  رمضان  مبارک  ماه 
خدمت رسانی به محرومان دانست و گفت : همه ما 
در خدمت رسانی به نیازمندان در پررونق کردن سفره 

های ایتام می توانیم سهمی داشته باشیم .
شب های قدر فرصتی برای مشارکت در طرح اکرام 
به  کمک  برای  وفرصتی  محسنین  وفرزندان  ایتام 
خانواده های محروم ونیازمند است وکمیته امداد استان 
این فرصت را به صورت غیر حضوری برای نیکوکاران 

وخیرین ارزشمند استان فراهم کرده است.

فرزندان  و  ایتام  از  نفر  هزار  اینکه ۵  بیان  با  وی 
ادامه داد:  پویش  فاقد حامی هستند،  محسنین 
ایران مهربان نیز برای حمایت از ایتام  وفرزندان 
محسنینن با شعار »من هم یک حامی هستم « 
با هدف هیچ یتیمی بدون حامی نباشد با سرعت 

بیشتری انجام می شود.
شیبه با اشاره به اجرای پویش »ایران مهربان« با 
هدف جذب حامی جدید برای ایتام و محسنین، 

تاکید کرد: از آغاز اجرای این طرح خیرین با هدف 
حمایت از کودکان یتیم و تامین نیازمندی های 
آنها در زمینه معیشتی تحصیلی درمان و ... به جمع 
حامیان پیوسته اند که 3 هزار نفر از آنان از ابتدای 

ماه مبارک رمضان به حامیان ایتام اضافه شده اند.
شیبه با اشاره به اینکه بخشی از کمک های دریافتی 
حامیان غیرنقدی بوده است، افزود: حامیان عالوه 

پوشاک،  تامین  در  نقدی،  پرداخت کمک های  بر 
تهیه  و  درمــان  هزینه  پرداخت  نوشت افزار، 

جهیزیه، فرزندان معنوی خود را یاری می کنند.
وی بر ضرورت فرهنگ سازی رسانه ای در موضوع 
حمایت از ایتام تاکید کرد و افزود: مردم همواره 
در کار خیر و احسان از مسئوالن جلوتر هستند 
و در این زمینه نقش رسانه ها به ویژه رسانه ملی 

قابل توجه است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته قریب به 
6۸ میلیارد تومان کمک های خیران به حساب 
ایتام وفرزندان محسنین واریز شده است گفت 
: خیران می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی 
به   1 عدد  ارســال  یا    ekram.emdad.ir
فرزند  شناسه  دریافت  ضمن   3000333361
حساب  به  را  خود  کمک های  حمایت،  مورد 

مستقیم فرزند معنوی خود واریز کنند

جمال شیبه مدیرکل کمیته امداد خوزستان:
ثبت نام 3 هزار حامی جدید ایتام و محسنین از ابتدای ماه مبارک در اجرای پویش »ایران مهربان« 

ایالم-رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایالم از 
توقیف هشت دستگاه خودروی حامل بار غیر مجاز 

محصوالت کشاورزی خبر داد.
به خشکسالی  توجه  با  کرد:  اظهار  کیانی  مهدی 
دامــداران  برای  کشاورزی  محصوالت  کمبود  و 
زحمتکش استان، با هماهنگی مرجع قضائی تشدید 
اقدامات کنترلی مبنی بر عدم خروج این محصوالت 

به خارج از استان در دستورکار قرار گرفت.
وی افزود: طی شبانه روز گذشته با تالش ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی استان تعداد هشت دستگاه 
خودروی حامل بار محصوالت کشاورزی متوقف و 

ضمن انجام اقدامات قانونی، این خودروها تحویل 
پارکینگ شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایالم ادامه داد: 
هرگونه نقل و انتقال محصوالت کشاورزی خارج از 
شبکه و بدون مجوزهای قانونی به خروج از استان 
ممنوع است و نسبت به توقیف خودروهای حامل 

محصوالت بدون مجوز اقدام می شود.
وی با اشاره به اینکه مقابله شبانه روزی با فعالیت 
غیر قانونی دالالن و افراد سودجو که باعث اخالل 
در نظام اقتصادی می شوند، ادامه دار است، عنوان 
و  فعال  حضور  با  اقتصادی  امنیت  پلیس  کرد: 
به  فعالیت  اجازه  جامعه  سطح  در  هوشمندانه 
سودجویان و هنجارشکنان را نخواهد داد. کیانی 
از مردم خواست: چنانچه با فعالیت غیر قانونی 
از  بالفاصله  شدند،  مواجهه  افراد  از  دسته  این 
طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 موضوع را با 

مدافعان امنیت اقتصادی در میان بگذارند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایالم خبر داد؛

توقیف ۸ دستگاه خودروی حامل محصوالت 
کشاورزی غیر مجاز در ایالم

تنش آبی در شهر و ۹۵ روستای 
شهرستان ثالث باباجانی

تنش  از  باباجانی  ثالث  آبفای  امور  سرپرست 
آبی در شهر و 9۵ روستای شهرستان خبر داد 
این  و گفت: در سال گذشته نزوالت جوی در 

شهرستان 40 درصد کاهش داشته است.
 »علی رحمانی« اظهار کرد: در سال آبی جاری 
شهرستان ثالث باباجانی میزان بارش محدودی 
را نسبت به سال های گذشته تجربه کرده است. 
میزان نزوالت جوی شهرستان از ۵۵6 میلیمتر 
در سال گذشته به 340 میلیمتر در سال آبی 

جاری رسیده است.
وی افزود: کاهش 40 درصدی بارش ها و افزایش 
سرانه مصرف آب به سبب شیوع ویروس کرونا، 
موجب کاهش سطح منابع تامین آب و ایجاد 
تنش آبی در شهرها و 9۵ روستای شهرستان 

شده است.
بیان کرد:  باباجانی  آبفای ثالث  امور  سرپرست 
شهرستان ثالث باباجانی دارای 3 شهر با 6 هزار 
مشترک است که نیاز آبی آن با 140 لیتر در 
ثانیه از 3 دهنه چشمه و 2 حلقه چاه با میزان 

تولید ۷۵ لیتر در ثانیه تامین می شود.
وی همچنین کاهش دبی چشمه سراب شیان 
را از مشکالت عمده آب در شهرستان دانست و 
افزود: این چشمه که تنها منبع تامین آب شهر 
میر آباد و 9 روستای آن است با کاهش دبی آب 
مواجه شده، به طوری که میزان آبدهی آن از 
2۷ لیتر به کمتر از ۵ لیتر در ثانیه رسیده است.

رحمانی با اشاره به ضرورت تامین آب شرب سالم 
دارای  باباجانی  پایدار گفت: شهرستان ثالث  و 
با  و 11۷روستای شهرستان  است  روستا   163
از 6 هزار مشترک تحت پوشش شرکت  بیش 
آب و فاضالب قرار دارند که نیاز آبی این روستاها 

110 لیتر در ثانیه است.
و  دهنه چشمه  از 24  روستاها  این  آب  منابع 
2 حلقه چاه با حداکثر تولید ۵0 لیتر در ثانیه 
تامین می شود. 1۷ دهنه چشمه تامین آب نیز 
در روستاهای شهرستان وجود دارد که در حال 
حاضر به دلیل وجود خشکسالی و کاهش نزوالت 

آسمانی میزان آبدهی آنها به صفر رسیده است.
 تمام این عوامل باعث ایجاد تنش آبی در 9۵ 
روستا شده، به طوری که در حال حاضر به 4۵ 
روستای شهرستان با تانکر سیار آبرسانی می شود.
سرپرست امور آبفای ثالث باباجانی در پایان با 
تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب گفت: تمام 
تالش خود را برای تامین آب سالم و پایدار انجام 
مصارف  از  می خواهیم  مردم  از  داد.  خواهیم 
ریزی  برنامه  با  تا  کنند  خودداری  غیرضروری 
صحیح، چالش آبی پیش رو را کاهش داده و از 

وضعیت بحرانی موجود عبور کنیم.

با پیگیری های دیوان محاسبات انجام گرفت:

واریز ۶۵۰ میلیارد تومان از 
معوقات حقوق دولتی معادن به 
حساب دولت/ ۲ هزار میلیارد 
تومان هم تا پایان خرداد واریز 

خواهد شد

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل 
فعل  ترک  موضوع  کشور،  محاسبات  دیوان 
معادن  دولتی  حقوق  وصول  عدم  درخصوص 
قرار  محاسبات  دیوان  دادسرای  دستورکار  در 

گرفته است.
برابر  رابطه،  این  تازه ترین گزارش در  براساس 
خوداظهاری مسئولین سازمان صنعت-معدن-
تجارت در استان های مختلف، مشخص شده 
است که بالغ بر 1۵ هزار و 200 میلیارد تومان 
حقوق دولتی از معادن معوق مانده است که 
پس از وصول، 6۵ درصد از این وجوه به وزارت 
صنعت-معدن-تجارت اختصاص می یابد تا در 
مسیر اکتشافات جدید و توسعه بخش معدن 
به مصرف برسد و عدم وصول به موقع، موجب 
توسعه  و  رشد  و  سیاست ها  اجرای  در  تاخیر 

بخش معادن خواهد شد.
پیگیری های دیوان محاسبات در سال 1399 به 
واریز 6۵0 میلیارد تومان به حساب منجر شد 
و مقرر شده است تا پایان خردادماه سال جاری 
وجه معادل 2 هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز 
شود و این روند پیگیری ها تا تحقق کامل حقوق 

دولت ادامه خواهد یافت.
گفتنی است طبق ماده 14 قانون معادن مصوب 
سال 13۷۷ و همچنین ماده 12 قانون اصالح 
پروانه  دارندگان   ،1390 سال  مصوب  معادن 
از  درصدی  می بایست  معادن  از  برداری  بهره 
بهای ماده معدنی در سر معدن را به نرخ روز 
پرداخت  دولت  به  دولتی  عنوان حقوق  تحت 

نمایند.
دیوان محاسبات کشور پیش از این با انتشار 
هشدار  و  فوالد  صنعت  وضعیت  از  گزارشی 
لزوم  بر  آهن،  سنگ  ذخایر  اتمام  به  نسبت 
سرعت بخشی در اکتشاف معادن جدید تاکید 

کرده بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان :

قیمت سیمان در اهواز نباید بیشتر از 355/۰۰۰ ریال 
فروخته شود 

سید نوراله حسن زاده در جمع خبرنگارها گفت 
و  سیمان  کننده  تولید  شرکتهای  با  جلسه  :در 
اتحادیه کامیون دار ها و مراکز توزیع  مقرر شد 
ــال  3۵۵/000ری از  بیشتر  نباید  سیمان  قیمت 

بدست مشتری  برسد . 
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
سیمان  خوزستان  استان  در   : افزود  خوزستان 
خوزستان با ظرفیت اسمی ۸ هزار تن و سیمان 
کارون با 3 هزار تن و سیمان بهبهان با 2 هزار تن 
مشغول به فعالیت هستند و ما استانی هستیم که 
معموال مازاد تولید داریم و به بقیه استانهای صادر 
می کنیم .  وی افزود  :  مقرر شد شرکتهای تولید 
بعد  تامین کنند و  را  استان  احتیاج  اول  کننده 
عامالن فروش در هر شهرستان از طرف صنعت 
و معدن مشخص شوند و نظارت بر عملکرد آنها با 

تعزیرات حکومتی خواهد بود 
در  اگر  سیمان  قیمت  البته  گفت:  زاده  حسن 
جایی هم با نرخ باالتر فروخته شده حتما بازرسان 

صنعت معدن تجارت باید به موضوع ورود کنند 
تا دست متخلفان کوتاه شود البته آنها گفتند که 
نرخ حمل توسط بونکرها بصورت فله و همچنین 
اختالف  با  کمی  تریلرها  توسط  پاکتی  بصورت 
همراه بوده که آن هم مقرر شد تا منظم گردد و 
نهایتا نباید بیش از هزار تومان اختالف ایجاد کند

 البته اگر در برخی شهرستانها هم کسانی قصد 
و  قانونی  مراجع  به  فورا  داشتند  گرانفروشی 
باالخص بازرسان صنعت معدن یا تعزیرات اطالع 
دهند . حسن زاده در خصوص افزایش قیمت  شن 
و ماسه هم گفت : قیمت گذاری این محصوالت 
در اختیار اتحادیه ها و انجمن ها است و اگر قیمت 
نامتعارف گذاشته شود حتما مثل مشکل  های 

سیمان ورود خواهیم کرد .
در چند روز گذشته   قیمت سیمان در برخی 
هم  تومان  هزار  به 60  استان   های  شهرستان 

رسیده بود.
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت سنگرسازان کوثر کویر قم )سهامی خاص(

) شماره ثبت ۵20۵(

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در 
ساعت ۱۴:3۰  مورخ ۱۴۰۰/۰3/۰3 در آدرس قم،  بلوار غدیر،  سازمان 
جهاد کشاورزی، نمازخانه کدپستی 3۷۱۶۱5۱۹۹۴ تلفن32۱2۶۷2۴ 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.     
دستور جلسه: 

۱- اصالح ماده 2 اساسنامه 
هیات مدیره شرکت

معصومه نظری
درماه مبارک رمضان برای خیلی از افراد این سوال 
پیش می آید که آیا روزه گرفتن برای بدن ضررداردیا 
خیر؟ خداوند در آیه ۱۸۴ سوره بقره می فرماید: »َو 
أَْن تَُصوُموا َخْیٌر لَُکْم إِْن ُکْنُتْم تَْعلَُموَن«. روزه گرفتن 
برای شما بهتر است اگر بدانید. پیامبر اسالم )ص( 
در رابطه با روزه داری فرمودند: »روزه بگیرید تا سالم 
بمانید«. روزه گرفتن و ماه مبارک رمضان فواید روزه 
گرفتن در ماه مبارک رمضان بر هیچ کس پوشیده 
نیست. روزه گرفتن نه تنها ضرری برای بدن ندارد 
بلکه فواید جسمی و روحی فراوانی برای روزه دار دارد. 
روزه گرفتن شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط خون 
را تغییر می دهد. روزه گرفتن در ماه مبارک، منجر به 
حل سموم فلزی رسوب کرده و دفع آن از راه کلیه 
می شود. در این ماه مبارک باید برای رژیم غذایی تان 
برنامه ریزی داشته باشید و سعی کنید طبق برنامه 
عمل کنید. برای مثال توصیه می شود در ماه مبارک 
تا جای ممکن از غذاهای تازه و سالم خانگی استفاده 
شود. درماه مبارک فست فود وغذاهای چرب را کنار 
بگذارید، سدیم وچربی های اشباع شده معده را اذیت 
می کند. با رژیم غذایی مناسب، هم روزه بگیرید وهم 
وزن متناسب و اندام ایده آل خود را داشته باشید. روزه 
گرفتن و روزه داری یک روش درمان طبیعی برای 
نکته  سه  رمضان  مبارک  ماه  در  است.  وزن  کاهش 
بسیار مهم عالوه بر رژیم غذایی مناسب وجود دارد، که 
حتما باید رعایت کرد: تامین آب بدن ، خواب حداقل 
۶ ساعت در روز و نیز پرهیز از خوردن تمام وعده ها 

در یک وعده . 
روز گرفتن فواید بسیاری را برای سالمتی، درمان و 
زیبایی به همراه دارد؛ از فواید روزه گرفتن می توان به 
استراحت دستگاه گوارش، کاهش قند خون، کمک به 

کاهش وزن و پاکسازی پوست اشاره کرد.
1. راه حل بی نظیری برای کاهش وزن است

روزه داری راه حل بی نظیری برای کاهش وزن است، 
ولی به شرط آن که درست انجام شود. اگر این کار را 
درست انجام ندهید، به جای کاهش وزن، به اضافه وزن 
دچار خواهید شد. در طول روزه گرفتن، وقتی در خالل 
روز از خوردن غذا های حاوی قند محروم هستید، بدن 
از ذخیره ی چربی به عنوان منبع انرژی استفاده خواهد 
کرد. چربی استفاده نشده به افزایش وزن منجر خواهد 
شد، اما در طول روزه گرفتن، چنین چربی استفاده 
نشده ای وجود ندارد، چون تمام ذخیره ی چربی به 

انرژی الزم روزانه تبدیل خواهد شد.
2. باال بردن هورمون رشد از فواید روزه گرفتن

انسان برای ورزش کاران بسیار مفید  هورمون رشد 
است، زیرا زمان بهبود را سرعت می بخشد و به ساخت 

سریع تر ماهیچه کمک می کند.
برای  دارند  ریزی  برنامه  روزه گرفتن در  کسانی که 
افزایش هورمون رشد آماده باشند. روزه گرفتن باعث 
می شود بدن شما به جای ماهیچه، چربی ذخیره شده 
را بسوزاند این به شما این امکان را می دهد که آنچه را 
که انجام می دهید را نگه دارید و حتی به شما کمک 

می کند آن ها را بسازید.
3. روزه سطح کلسترول را پایین می آورد

توانایی بدن در کنترل کاهش وزن بر کاهش سطح 
کلسترول  نوع  دو  گذاشت.  خواهد  تاثیر  کلسترول 
وجود دارد؛ کلسترول بد )LDL( و کلسترول خوب 
)HDL(. بعضی از مطالعات صورت گرفته حاکی از 

آن هستند که در طول روزه داری سطح کلسترول بد 
به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند، که این خوب 
است، در حالی که روزه گرفتن هیچ تاثیری بر سطح 

کلسترول خوب نمی گذارد.
4. روزه گرفتن عملکرد مغز را بهبود می بخشد

مطالعات بسیاری نشان داده اند که روزه گرفتن می تواند 
تولید پروتئین خاصی را که برای عملکرد مغز مفید 
است و با عنوان فاکتور نورون زایی مشتق شده از مغز یا 
BDNF شناخته می شود این نوع پروتئین سلول های 
بنیادی مغز را تحریک می کند تا کارکردی بهینه داشته 
باشند. به همین دلیل است که در حین روزه گرفتن، به 
جای احساس کسالت و عدم تمرکز، هشیارتر خواهید 

بود، چون مغزتان به نحو بسیار بهتری عمل می کند.
۵. روزه داری موجب ترک عادات بد

رمضان زمان مناسبی برای ترک عادات بد است، چون 
باید کل روز را روزه بگیریم مانند سیگار کشیدن و 
غذا های شیرین نباید در طی ماه رمضان خورده شود 
ترک عادت در زمانی که در یک گروه انجام می شود 
و یافتن آن در طی ماه رمضان بسیار آسان تر است 
برای کاهش  ما  به  برای کمک  گرفتن  روزه  توانایی 
عادات بد قابل توجه است. روزه گرفتن بهبود رژیم 

غذایی سالم را بهبود می بخشد.
تقویت  را  بدن  ایمنی  گرفتن سیستم  روزه   .6

می کند
وقتی  روی حیوانات مشخص شد،  بر  مطالعه ای  در 
حیوانات بیمار باشند، غریزه شان به آن ها می گوید بر 
از خوردن تمرکز کنند.  استراحت و دست کشیدن 
خب، این درمورد انسان ها نیز صادق است، چون در 
حین روزه داری، به سیستم داخلی تان مدتی استراحت 
می دهید تا این که بدن تان بتواند بر مبارزه با عفونت ها 
متمرکز شود. مقدار رادیکال های آزاد نیز در حین روزه 

گرفتن کاهش پیدا می کند.
7. روزه دستگاه گوارش را تقویت می کند

چینی ها همیشه تاکید دارند که مرکز و کانون بدن 
انسان در شکم اوست. به لحاظ علمی، معده منبع همه 
چیز است و به همین خاطر است که سخت ترین و 
بیشترین کار را در بدن انجام می دهد. در طول روزه 
تا  می دهید  استراحت  کمی  عضوتان  این  به  داری، 
بتواند تجدید قوا کند، سم زدایی کند یا حتی خودش 
را پاکسازی کند و وقتی دوباره معده تان بخواهد فعالیت 

را از سر بگیرد، با نیرویی تازه این کار را خواهد کرد.
8. روزه تاثیر فوق العاده برای پوست دارد

آیا می خواهید پوست سالم تر و درخشان تری داشته 
باشید که هیچ اثری از جوش و چین و چروک روی 
تمام  از  و  کنید  امتحان  را  داری  روزه  نباشد؟  آن 
در  بهره مند شوید.  دارد  پوست  برای  که  فایده هایی 
حین روزه گرفتن، بدنتان فرصت این را خواهد داشت 
که خودش را از مواد سمی پاکسازی کند و همزمان 
فرایند بازسازی سلول ها را بهبود ببخشد در عین این 

که فرایند دژنراسیون سلول ها را کندتر می کند.
9. روزه گرفتن قند خون را کاهش می دهد

روزه گرفتن میزان تجزیه گلوکز را افزایش می دهد 
انسولین  تولید  بنابراین  بگیرد  انرژی  بتواند  بدن  تا 
می کند  استراحت  لوزالمعده  و  می دهد  کاهش  را 
گلیکوژن برای تسهیل تجزیه گلوکز تولید می شود در 
نتیجه روزه، کاهش قند خون است که به ویژه برای 
بیماران دیابتی مفید است. در حقیقت اعتقاد بر این 
است که روزه از جهات مختلفی برای بدن مفید است، 

از جمله از جهت تأثیری که در تقویت سیستم ایمنی 
بدن دارد. احتماالً اجداد باستانی ما هم از فواید روزه 
گرفتن آگاه بودند: عالوه بر مسلمانان که در ماه رمضان 
روزه می گیرند، مسیحیان و یهودیان هم در مقاطعی از 
سال این عمل را به جای می آورند. همچنین شواهد و 
مدارکی وجود دارد که نشان می دهد مصریان باستان 
بیماری ها  و  جسمی  مشکالت  از  بدن  زدودن  برای 

روزه های طوالنی مدت می گرفتند.
یک دانشمند روسی: روزه عامل پاکسازی بدن 

است
این دانشیار دانشگاه با ذکر این مطلب که پزشکان 
گفت:  کرده اند،  بیان  داری  روزه  برای  زیادی  فواید 
دکتر الکسی سوفورین یک دانشمند روسی است که 
معتقد است، در هنگام روزه داری جسم به جای غذا 
از ذخیره چربی که در مردان 2۰ درصد و در زنان 
تقریباً 3۰ درصد وزن بدن است، استفاده می کند و 
بدین وسیله با مصرف آنها و به وسیله روزه بدن خود 
را پاکیزه می کند، ۹5 درصد بیماری های مردم ناشی از 
پرخوری و سوءتغذیه است. پس در روزه داری یکی از 
اهداف عالی بهداشتی و درمانی یعنی تأمین، حفظ و 

ارتقای سالمت بدن تحقق می یابد.
اصالح بیماری های روده توسط روزه

وی با اشاره بر نظر یک پزشک مصری درباره روزه اظهار 
داشت: انسان با یک چهارم غذاهایی که می خورد، زنده 
معاش  امرار  پزشکان  بقیه،  چهارم  سه  با  و  می ماند 
می کنند. دکتر گوتل پاهم نیز معتقد است؛ ۸۰ درصد 
بیماری ها از تخمیر غذا در روده ها ناشی می شود که 
قابل اصالح است. دکتر  با روزه  بیماری ها  این  همه 
فروموزان روزه را شستشو کننده اعضای درون بدن 
در  خصوص  به  که  است  معتقد  و  می کند  معرفی 
روزهای اول روزه داری زبان باردار است، عرق بدن زیاد 
است، دهان بو می گیرد، گاه آب بینی جاری می شود. 
اینها همه نشانه شستشوی کامل بدن است پس از 
چند روز، بوی بد برطرف می شود، اسید اوریک کاهش 
می یابد. شخص احساس سبکی فوق العاده می کند و 

در این حال اعضای بدن در حال استراحت هستند.
علی محمدزاده در ادامه اظهار داشت: مشاهدات علمی 
بین روزه داری و گرسنگی تفاوت هایی را نشان می دهد. 
روزه داری چون نوعی داوطلبی واقعی است، آرامش و 
آسایش درونی ایجاد می کند. همین وضع فکری، در 
هدایت اعمال متابولیک تمام بدن تأثیر اساسی دارد 
از جمله اینکه روزه داری، قدرت انقباضی قلب و دفع 

چربی های زیاد را افزایش می دهد.
نوسازی بافت های بدن با کمک روزه داری

وی با اشاره بر نظر الکسیس کارل یک فیزیولوژیست 
داری  روزه  داشت:  ابراز  داری،  روزه  درباره  فرانسوی 
اندام ها  مواد چربی  و  پروتئین ها  ایجاد گرسنگی،  با 
را بسیج می کند که تمام مواد خالص خود را برای 
قربانی کنند  قلب  و  تعادل محیط داخلی  نگهداری 
بدین  و  می گیرد  را  بافت ها  آب  تشنگی،  ایجاد  با  و 
آنها  و  را می شوید  بدن  بافت های  تمام  روزه  ترتیب 
را نوسازی می کند. این دانشیار دانشگاه افزود: دکتر 
مویل از فواید بهداشتی روزه داری به استراحت و نظم 
دستگاه گوارش اشاره می کند و می گوید؛ روزه سبب 
می شود بدن انرژی ذخیره خود را صرف دفع این مواد 
سمی کند. دکتر لوترنر آلمانی از روزه به عنوان بهترین 
فرصت برای فرم بخشیدن به بدن انسان نام می برد. به 
هر حال هر انسان سالم و یا بیماری محتاج روزه است 
و حالت مهتابی چهره روزه دار نشان از جوانی و نشاط 

در روزه داران دارد.
روزه؛ راهی برای سالمت روان

وی با بیان اینکه چرچیل روزه را راهی برای آرامش 
اعصاب می دانست، بیان کرد: او عادت داشت بعضاً 2۴ 
ساعت و حتی ۴۸ ساعت غذا نخورد، تا بتواند راحت 
تصمیم بگیرد. ویل دورانت روزه را مایه تقویت اراده 
و تندرستی مردم معرفی می کند و در واقع روزه را 
عامل ارتقا سالمت روان می داند. روزه داری عزتمندی 

و اعتماد به خدا را افزایش می دهد.
عضو فرهنگستان علوم پزشکی بیان کرد: مطالعات 
افکار  افسردگی،  اضطراب،  که  است  داده  نشان 
وسواسی و پارانوییدی )سو ظن( با روزه داری بطور 
فعالیت کلیه ها  چشمگیر کاهش می یابد. همچنین 
استاندارد  به  هورمون ها  غلظت  می شود.  طبیعی 
نزدیک می شود. آرامش عصبی و روانی ایجاد می گردد. 
حمالت قلبی و عروقی کاهش می یابد. کلسترول خوب 

بدن یعنی HDL افزایش پیدا می کند.
بهبودی دیابت غیر وابسته به انسولین با کمک روزه

علی محمد زاده با اشاره بر تأثیر روزه داری بر درمان 
دیابت، تاکید کرد: دکتر اتوبوخنگر منشأ روزه را در 
مرحله اول در تفکر و عمل معنوی و در مرحله دوم 
نوسازی بدن می دانست. لذا در یکی از پژوهش ها به 
بیماری  گرسنگی  که  حالی  در  می رسد  نتیجه  این 
دیابت را وخامت می بخشد ولی روزه داری، دیابت غیر 

وابسته به انسولین را بهبودی می بخشد.

 محمدحسین روزه یا پاکسازی بدن
اسماعیلی ) ماهور(

شکایت می کنم گاهی از این اقبال و  تقدیرم
چه خوابی دیده ای از من که  این سان  بوده تعبیرم

خدایا  شکر  می گویم  ولی  دائم  جفا  کردی
نمازم  را  قضا  دیدی   جفایت  کرده  تکفیرم

چه  آهی  می کشد   دفتر  از  این  اشکی  که می ریزم
نوشتن   می رود  یادش قلم از  طرز  تفسیرم

دو چشمم از  مالمتهای   پی  در پی خبر دارد
نمی بینی   سکوتم   را   زبانم  ُرکِن  تصویرم
مرا  یوسف نکردی تا ببینم خواب  فرعون  را
سزایم نیست زندانی که درآن قفل و  زنجیرم

نورمحمد محمدی نژاد

گسل عشق
دلـم بـا عـشق او هـمچون گـسل بسیار می لرزد
نگاهش  را که می بینم دلم هــر بــار مــی لرزد

خیالش روز و شب سرمی زند بر دل  که آشوبم
به یادش  هر نفس   جـان  از تنم بـیزار مـی لرزد
شـبی سرمست آزادی بــه زنــدانش در افـتادم
اسیرش دراسـارت، بـــا تــنی  تبـــدار مـی لرزد

نمی دانم خبر دارد چه  حالی  دارم  امشب  من؟
نمی بیند که گویا جسم  و جــان بر دار مـی لرزد
نـیامد قـاصـدی تـا بـا خـــبرهایش کـند شــادم
گـمانم مـرکبش  در راه نــــاهمـــوار مــــی لرزد
جوانی را فدا کــــردم بـــــرایش ، بـی وفــا امـا
قــصورش  را کـه مـی بینم دلم دشوار می لرزد
بـه دورازچشم  بدگویان  بـه عشقش  مبتالگشتم

ولـــی از رنگ رخسارم بــسـی اقـــرار می لرزد
دال از رسـم فـرهـــادی و ایـن افسانه حاشا کن
که  درپس کوچه ها شیرین  به  یک  اظهارمی لرزد

بیتا نظری

بادخرم می وزد درال به الی هر  گلی
لرزش هر ساقه پیدا زیر پای بلبلی

طاق نصرت بر درختان جلوه ی هر تاک مست
جشن گل ها ، سبزه زاران، عطر و  بوی ُسنُبلی

یاد لبخندی که بر روی پریشانم  زدی
مات لبخندت شدم، آرام جانم   سوگلی

تا که رفتی خرد  شد پل های امیدی  که بود
ای گلم  برگرد باید ، رد شویم ازهر   پلی

دشت وصحرامنتظر درسنت دیرین   ما
رود  جاری ، چشمه  جاری بر درختان  و گلی

گل  بگویی  ،گل  بگویم  از خیال و  زندگی
بر درخت  آرزومان ،آشیان       کاُکلی 

هر  گره  از  عشق  ما  باید  که  از  ما  وا  شود
عشق  باشددر میان جانمان یک   َسمُبلی

  و شعـــر ...
 داوري در قانون آیین دادرسي

دکتر سحر ناصربخت نماینده 
کانون داوري و میانجیگري، 
استاد و پژوهشگر دانشگاه 

داوری در قانون آئین دادرسی مدنی به شرح زیر در مواد 
قانونی آمده است: 

ماده 35: وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع 
به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده 
یا توکیل در آن، خالف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید 
اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود: 5- وکالت 

در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
ماده : ۴۱۸ : در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد 
به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقالب و 
تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز به 
کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت 
نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض 

کنند.
باب هفتم: داوری

سایر مواد داوری در قانون آئین  دادرسی مدنی:
 ماده ۴5۴ : کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند 
می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختالف خود را 
خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت 
طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک 
یا چند نفر، ارجاع دهند. ماده ۴55: متعاملین می توانند 
ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه 
تراضی نمایند که در صورت بروز اختالف بین آنان به 
داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود 

را قبل یا بعد از بروز اختالف، تعیین نمایند.
تبصره: در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند 
انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار 
کنند. ماده ۴5۶: در مورد معامالت و قراردادهای واقع 
بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختالف ایجاد 
نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء 
ملتزم شود که در صورت بروز اختالف، حل آن را به 
دارای  آنان  که  نماید  ارجاع  هیاتی  یا  داوران  یا  داور 
همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله 
و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی 
که مخالفت دارد باطل و بالاثر، خواهد بود. ماده ۴5۷: 
ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 
پس از تصویب هیات وزیران و اطالع مجلس شورای 
اسالمی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا 
خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون 
شورای  مجلس  تصویب  داده  تشخیص  مهم  را  آن 
اسالمی نیز ضروری است. ماده ۴5۸: در هر مورد که 
داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز 
مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع 
اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد 
از بروز اختالف باشد موضوع اختالف که به داوری ارجاع 
شده باید به طور روشن، مشخص و مراتب به داوران 
ابالغ شود. تبصره:  قراردادهای داوری که قبل از اجرای 
این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل )۱3۹( قانون 
اساسی، تابع مقررات زمان تنظیم می باشند. ماده ۴5۹: 
در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی 
داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند 
و در موقع بروز اختالف نخواهند و یا نتوانند در معرفی 
ثالث،  داور  تعیین  یا در  و  اقدام  اختصاصی خود  داور 
تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز 
محول نشده باشد یک طرف می تواند داور خود را معین 
کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی 
و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور 
ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است 
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه داور خود را معرفی 
و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای 
مدت یادشده اقدام نشود ذینفع می تواند برحسب مورد 

برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

  یادداشت حقوقی

آگهی مفقودی
شماره  به  لول  تک   ، ایران  ساخت   ، آرش  سالح  حمل  مجوز 
KAR4293902، متعلق به محمدرضا قنبری سیاهکالیی به کد ملی 

21۵0282399 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی کرمان 
کلیه مدارک اعم از اصل سند ، برگ سبز، بیمه نامه و وکالت نامه فروش 
خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل  138۵رنگ سفید- 
و   S141228۵838437 شاسی  1۵046۵8وشماره  موتور  شماره  با  روغنی 
شماره پالک 243 م 79 ایران 4۵  به نام فاطمه دهقانی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزي 
متقاضیان پروندههاي تشکیلي طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد 

مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نمودهاند.
کالسه  ــده  ــرون پ ــه  ب ــوط  ــ ــ ــرب ــ ــ شــمــاره:   ۱۴۰۰۶۰33۰۰۰2۰۰۱۱۷3م رای   .۱
۱3۹۹۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰۱۱۷5  مربوط به تقاضای آقای  خیراله سبزی پیری  فرزند ویس مراد  
در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به مساحت  ۶۰/۷2  مترمربع پالک 
شماره  فرعی از ۱۷52 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مبایعه نامه عادی 
و خریداری مع الواسطه از سید محمدرضا و منصوره و نرجس شهرت همگی ناظمی حسینی و 

فخرالسادات برقعی. )م.الف: ۹۹3۷(
کالسه  ــده  ــرون پ ــه  ب مــربــوط   ۱۴۰۰۶۰33۰۰۰2۰۰۰۰۱3 ــاره:   ــم ش رای   .2
۱3۹۹۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰۱۸۹5  مربوط به تقاضای آقای  محسن جهانگر آزاد  فرزند داود  در 
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به مساحت ۱۰۶/۸5  مترمربع پالک 
شماره  فرعی از 2۴5۸/۱/۷۹ اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مبایعه نامه 

عادی و خریداری مع الواسطه از  داود جهانگر آزاده صفحه 3۷۶ دفتر ۴۰. )م.الف: ۹۹3۸(
کالسه  ــده  ــرون پ ــه  ب ــوط  مــرب   ۱۴۰۰۶۰33۰۰۰2۰۰۰۹3۶ ــاره:  ــم ش رای   .3
۱3۹۸۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰۱۱۸۱  مربوط به تقاضای آقای سید مصطفی هاشمی  فرزند سید 
محسن  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به مساحت ۶۰  مترمربع 
پالک شماره  فرعی  از 23۰2/2  اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مبایعه 
نامه عادی و خریداری مع الواسطه از  غالمرضا متین پور صفحه 2۰۴ دفتر ۴۴۷. )م.الف: ۹۹3۹(

کالسه  ــده  ــرون پ ــه  ب مــربــوط    ۱۴۰۰۶۰33۰۰۰2۰۰۱۱۴۹ ــاره:  ــم ش رای   .۴
۱3۹۹۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰۰۷۰۰  مربوط به تقاضای خانم سکینه کاظمی  فرزند محرم  در قسمتی 
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به مساحت ۴5  مترمربع پالک شماره  فرعی 
از 2۱۴۷ اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از محرم کاظمی مغایر صفحه 535 دفتر ۱۱۸. )م.الف: ۹۹۴۰(
کالسه  ــده  ــرون پ ــه  ب ــوط  مــرب   ۱3۹۹۶۰33۰۰۰2۰2۰۶۹۴ ــاره:  ــم ش رای   .5
۱3۹۹۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰۰3۴۰  مربوط به تقاضای آقای هیبت اله گاوجلوئی   فرزند حسین  در 
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به مساحت ۶۰/۷5  مترمربع پالک 
شماره 5۷  فرعی از ۱۹۱۸ اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مالکیت متقاضی 

طی سند قطعی شماره ۱۰۷۶5۱ مورخ ۹۹/۴/۷ دفترخانه ۴۱ قم. )م.الف: ۹۹۴۱(
۶. رای شماره:  ۱3۹۹۶۰33۰۰۰2۰25۴3 مربوط به پرونده کالسه ۱3۹5۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰۱۱۹2  
مربوط به تقاضای آقای جواد نادری  فرزند ابراهیم  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در 
آن احداث بنا شده  به مساحت ۸2/5۰  مترمربع پالک شماره  فرعی از 23۰3 اصلی واقع در قم 
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مبایعه نامه عادی و  خریداری مع الواسطه از  یوسف نصیری 

صفحه 52۶ دفتر ۴35. )م.الف: ۹۹۴2(
کالسه  ــده  ــرون پ ــه  ب مــربــوط    ۱۴۰۰۶۰33۰۰۰2۰۰۰۷3۸ ــاره:  ــم ش رای   .۷
۱3۹۸۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰2۰۷3  مربوط به تقاضای آقای  سید هادی احمدی فیلی  فرزند سید 
نازار  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به مساحت  ۶5/۱۰ مترمربع 
پالک شماره  فرعی از 22۰۹ مکرر اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 3۱23 اصلی تبدیل 
شده واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از  

وراث سید علی ا کبر تولیتی صفحه ۱۱۶ دفتر 5. )م.الف: ۹۹۴3(
کالسه  ــده  ــرون پ ــه  ب مــربــوط    ۱۴۰۰۶۰33۰۰۰2۰۰۰۰۷5 ــاره:  ــم ش رای   .۸
۱3۹۹۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰۱۴۹۹  مربوط به تقاضای آقای جواد برزگر بفروئی  فرزند یحیی  در 

قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به مساحت ۱2۰  مترمربع پالک 
شماره  ۱۱ فرعی از 2۴۷۷  اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مالکیت متقاضی 

طی سند قطعی صفحه ۱۷5 دفتر ۱5۸. )م.الف: ۹۹۴۴( 
کالسه   ــده  ــرون پ ــه  ب مــربــوط   ۱۴۰۰۶۰33۰۰۰2۰۰۰۰22 ــاره:   ــم ش رای   .۹
۱3۹۹۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰۱553 مربوط به تقاضای آقای محمدرضا خلجی  فرزند علی  در قسمتی 
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به مساحت ۶3  مترمربع پالک شماره  فرعی 
از 23۷۸ اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از  قاسم شاهسون صفحه 25۰ دفتر 33۰. )م.الف: ۹۹۴5(
کالسه  ــده  ــرون پ بــه  مــربــوط    ۱3۹۹۶۰33۰۰۰2۰2۰5۶2 ــاره:  شــم رای   .۱۰
۱3۹۹۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰۰۴5۷  مربوط به تقاضای آقای علی عبدی   فرزند زلفعلی  در قسمتی 
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به مساحت ۱۰۸/۴۰  مترمربع پالک شماره  
فرعی از ۱۸53 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از حسن محمدی واال. )م.الف: ۹۹۴۶(
کالسه  ــده  ــرون پ بــه  مــربــوط    ۱۴۰۰۶۰33۰۰۰2۰۰۰۹5۱ شــمــاره:  رای   .۱۱
۱3۹۹۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰۰۴۶۹  مربوط به تقاضای آقای  حسین الفی  فرزند محمد  در قسمتی 
از سه دانگ مشاع ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به مساحت ۶۷/5۰  مترمربع 
پالک شماره  فرعی از ۱۹۷۰  اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مبایعه نامه 

عادی و خریداری مع الواسطه از ابراهیم علی فرخ صفحه ۴3 دفتر 223. )م.الف: ۹۹۴۷(
کالسه  ــده  ــرون پ بــه  مــربــوط    ۱۴۰۰۶۰33۰۰۰2۰۰۰۹52 شــمــاره:  رای   .۱2
۱3۹۹۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰۰۴۹۴  مربوط به تقاضای آقای  حامد علیخان لو  فرزند حسین  در 
قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به مساحت ۶۷/5۰  
مترمربع پالک شماره  فرعی از ۱۹۷۰ اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مبایعه 

نامه عادی و خریداری مع الواسطه از ابراهیم علی فرخ صفحه ۴3 دفتر 223. )م.الف: ۹۹۴۸(
کالسه  ــده  ــرون پ بــه  مــربــوط    ۱۴۰۰۶۰33۰۰۰2۰۰۰۰۱2 شــمــاره:  رای   .۱3
۱3۹۹۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰۱۹۹۸  مربوط به تقاضای خانم فاطمه حیدری  فرزند یونسعلی  در 
قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به مساحت ۹۰  مترمربع پالک 
شماره  فرعی از ۱۹۴۱/2۱۹ اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مبایعه نامه 
عادی و خریداری مع الواسطه از  رحیم اله و حسن حیدری صفحه ۱۹3 دفتر ۸۹. )م.الف: ۹۹۴۹(

کالسه  ــده  ــرون پ بــه  مــربــوط   ۱۴۰۰۶۰33۰۰۰2۰۰۱۶3۶ ــاره:   ــم ش رای   .۱۴
۱3۹۸۱۱۴۴3۰۰۰2۰۰2۶۶۶  مربوط به تقاضای آقای سید احمد موسوی  فرزند سید ریاض  
در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده  به مساحت ۶2/۹2  مترمربع پالک 
شماره  فرعی از باقیمانده ۱۸۷۶  اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم  مبایعه نامه 

عادی و خریداری مع الواسطه از  کاظم شاطر کاظمی.
مورد تایید قرار گرفته و از آنجایي که مقرر گردیده است پس از نشر آگهي و انقضاء موعد مقرر 
سند مالکیت رسمي صادر گردد با توجه به عدم دسترسي به مالکین مشاعي مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز آگهي تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضي داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ 
انتشار آگهي نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ 
و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
مرجع قضائي تقدیم و گواهي آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. )شاخه سبز و گویه(
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/02/20                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/04
ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم عباس پورحسنی حجت آبادی 

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي و مشاعي

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

به پیوست اصل فرم شماره یک مربوط به آقای ابوالقاسم خوش حرف که در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰2/۰۷ 
کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استان قم مطرح و از مجموع  5)پنج( شغل مطرح شده 5)پنج( شغل 

مورد تأیید قرار گرفته است، جهت اقدامات بعدی  ارسال می گردد.
مشاغل تأیید شده )ب(: کارگر ساده )دانشگاه علوم پزشکی(، کارگر ساده )شرکت پاکساز سپاهان(، کارگر 
ساده )شرکت ریسندگی زرین ریس(، کارگر ساده )شرکت کاربرد(، کارگر ساده )بیمارستان شهید بهشتی(. 

محمد جواد ترک زاده آرانی مدیریت روابط کار 
رونوشت: ۱. معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت درمان استان جهت استحضار و اقدام مقتضی 

برابر ماده 3 آیین نامه.
2. شرکت/کارگاه:  دانشگاه علوم پزشکی، پاکساز سپاهان، ریسندگی زرین ریس، کاربرد و بیمارستان شهید 

بهشتی جهت اطالع و اقدام مقتضی.  3. آقای: ابوالقاسم خوش حرف جهت اطالع.
- این رأی به استناد تبصره 5 ماده ۸ 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 2 ماده ۱۶ قانون تشکیالت و آیین 
دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 3 ماه از تاریخ ابالغ برای اشخاص داخل کشور و ظرف ۶ ماه از تاریخ ابالغ 

برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
اقدام کننده: شفیعی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت سنگرسازان کوثر کویر قم)سهامی خاص(

شماره ثبت ۵20۵
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می 
تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت ۱3:3۰ مورخ  شود 
۱۴۰۰/۰3/۰3  در آدرس قم، بلوار غدیر، سازمان جهاد کشاورزی- نمازخانه 
بهم  گردد حضور  می  تشکیل  تلفن 32۱2۶۷2۴  کدپستی 3۷۱۶۱5۱۹۹۴ 

رسانند. 
دستور جلسه: 

۱-انتخاب اعضای هیات مدیره
2- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل

3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
۴- تصویب تراز و حساب سود و زیان سال ۱3۹۹ و تعیین پاداش هیات مدیره 

و بازرسین.  
5-سایر موارد                                                    هیات مدیره شرکت

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقا باباعلی فرهادی  به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم به 
تقاضای کتبی دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است سند 
مالکیت  تک برگ به شماره 23۰2۱۷ الف/۹5 ششدانگ یکباب عمارت به استثنا ثمنیه عرصه 
و اعیان تحت پالک ۴5۰2 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش ۴ خرم آباد متعلق به وی می باشد 
که به علت جابجایی مفقود گردیده است با بررسی دفتر معلوم شد سند مالکیت ذیل ثبت 
الکترونیکی ۱3۹۶2۰325۰۰۱۰۰۱۴3۶بنام باباعلی فرهادی طبق تجمیع اسناد مشاعی ۶۰۱۹ 
مورخ ۹۶/۰۱/3۰ دفتر ۴5 خرم آباد  ثبت و صادر و تسلیم شده است که برابر سند رهنی ۸۰3۹ 
مورخ ۹۹/۰3/۱۰ دفتر ۴5 خرم آباد نزد بانک ملت در رهن است و دفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد  لذا به استناد تبصره یک ماده ۱2۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک 
نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
صید آقا نجفوند دریکوندی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد



 سال هفدهم   شماره 3۹۶2     2۰  اردیبهشت  ۱۴۰۰  

 سه بازیکن استقالل و 
پرسپولیس در آستانه از دست 

دادن شهرآورد پایتخت

در صورتی  پایتخت  از سرخابی های  بازیکن   سه 
که در هفته بیست و دوم کارت بگیرند؛ شهرآورد 
پایتخت در هفته بیست و سوم را از دست می دهند.

به گزارش ایرنا، هفته بیست و دوم رقابت های لیگ 
برتر فوتبال ایران امشب)یکشنبه( با انجام سه دیدار 
پیگیری می شود و سرخابی های پایتخت نیز باید به 
مصاف نمایندگان اصفهان بروند و آخرین بازی پیش 
از شهرآورد پایتخت را به انجام برسانند. پرسپولیس 
در ورزشگاه نقش جهان میهمان سپاهان است. میالد 
سرلک، هافبک اسبق سپاهان و کنونی پرسپولیس 
در صورتی که در این بازی کارت زرد بگیرد، دربی 
استقالل فرهاد  اردوی  از دست خواهد داد. در  را 
مجیدی نگرانی 2برابری دارد. محمدحسین مرادمند 
و آرش رضاوند 2 بازیکنی هستند که اگر مقابل 
بگیرند، شهرآورد هفته بیست و  ذوب آهن اخطار 
روز  پایتخت  از دست می دهند. شهرآورد  را  سوم 

جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

آغاز ششمین مرحله اردوی 
آماده سازی تیم فوتبال ناشنوایان

فوتبال  تیم  آمادگی  اردوی  مرحله  ششمین   
ناشنوایان از 2۰ اردیبشهت ماه در محل کمپ این 

فدراسیون در تهران برگزار می شود.
های  ورزش  فدراسیون  از   ایرنا  ــزارش  گ به   
ناشنوایان؛ 22 فوتبالیست دعوت شده از عصر فردا 
)دوشنبه( وارد اردو خواهند شد و تمرینات خود را 
زیر نظر کادر فنی پیگیری خواهند کرد. ششمین 
مرحله از اردوی آمادگی تیم فوتبال ناشنوایان برای 
حضور در مسابقات انتخابی المپیک برزیل، تا 3۰ 
ضیایی  محمدحسین  دارد.  ادامه  ماه  اردیبهشت 
قاسم  تیموری،  قادر  همراه  به  ملی  تیم  سرمربی 
موافق و محمدرضا خدری، تیم فوتبال ناشنوایان را 
هدایت می کنند. مسابقات انتخابی فوتبال المپیک 
ناشنوایان، ۱۱ تا 2۱ خرداد به میزبانی کشورمان در 

جزیره کیش برگزار می شود.

نعمتی برای شرکت در انتخابات 
 IPC شورای ورزشکاران

انتخاب شد
پرافتخار  پارالمپین 
ــرای شرکت  ب ــران  ای
شورای  انتخابات  در 
کمیته  ورزشــکــاران 
بین المللی پارالمپیک 

انتخاب شد.
به گزارش ایرنا، »زهرا 
نعمتی« برای شرکت در انتخابات شورای ورزشکاران 
کمیته بین المللی پارالمپیک انتخاب شد. انتخابات 
شورای ورزشکاران IPC در زمره مهمترین انتخابات 
المللی  بین  کمیته  و  می رود  شمار  به  کمیته  این 
از بررسی صالحیت صدها ورزشکار  پارالمپیک پس 
متقاضی از کشورهای مختلف، در نهایت 22 ورزشکار را 
حائز شرایط شرکت در این انتخابات دانست که از میان 
آنها نام زهرا نعمتی، ملی پوش تیم تیراندازی با کمان 

کشورمان، به عنوان نماینده ایران به چشم می خورد.
نعمتی با توجه به سوابق و افتخارات کسب شده و نیز  
پس از پشت سر گذاشتن یک مرحله مصاحبه آنالین 
که از سوی IPC با وی انجام شد، به عنوان یکی از 
 IPC کاندیداها معرفی شد. انتخابات کمیته ورزشکاران
در جریان برگزاری بازی های پارالمپیک توکیو 2۰2۰ 
و طی روزهای 2۸ مرداد تا ۱2 شهریور در محل دهکده 
بازی ها برگزار خواهد شد و از میان 22 ورزشکار معرفی 
شده در نهایت ۶ نفر به عنوان اعضای جدید شورای 
ورزشکاران کمیته بین المللی پارالمپیک توسط سایر 

ورزشکاران انتخاب می شوند.

استقبال تنیسورهای خارجی از 
نخستین رویداد بین المللی در ایران

رقابت های تنیس تور جهانی زیر ۱۸ سال به عنوان 
نخستین رویداد بین المللی این رشته در سال جاری به 
میزبانی شیراز در حالی برگزار می شود که با استقبال 

شرکت کننده های خارجی روبرو شده است.
به گزارش ایرنا، مسابقات تور جهانی زیر ۱۸ سال در 
قالب سطح چهار جهان به عنوان اولین رویداد بین 
المللی سال ۱۴۰۰در ایران  از 25 اردیبهشت ماه آغاز 
در جداول  کشور  از ۱2  باز  تنیس  که ۹3  می شود 
مختلف رقابت خواهند کرد. سطح این دوره از رقابت ها 
باالتر از دوره های قبلی در کشورمان محسوب می شود.

ایران،  کشورهای  از  تنیسورهایی  پسران  بخش  در 
دانمارک،  آمریکا،  رومانی،  روسیه،  فرانسه،  ترکیه، 
آلمان، انگلیس، اسلواکی و در بخش دختران بازیکنانی 
ایتالیا   و  بلژیک  ترکیه،  روسیه،  ایران،  کشورهای  از 

حضور دارند.

   خبر ورزشـی   خبر ورزشـی

 

وزیر ورزش و جوانان، گفت: تبدیل ماهیت فدراسیون ها 
به غیر دولتی با شخصیت مستقل، یک انقالب حقوقی 

در عرصه ورزش کشور است.
به گزارش ایرنا، مسعود سلطانی فر این اظهارات را در 
نشست تخصصی با مدیران استانی بیان کرد و گفت: 
منابع  از  نتوانسته  فوتبال  فدراسیون  مثال  به عنوان 
ارزی خود در فیفا استفاده کند و تیم های باشگاهی 
ایران هم نتوانسته اند از میزان پاداشی که به آنها تعلق 
گرفته برخوردار شوند. در این بین پرسپولیس با2 بار 

راهیابی به فینال لیگ قهرمانان، بیش از سه میلیون 
دالر از کنفدراسیون فوتبال آسیا طلبکار است یا حتی 
استقالل و تراکتور هم که در این دوره از رقابت ها از 
مرحله گروهی صعود کردند از کنفدراسیون فوتبال اسیا 
طلبکارند. وی ادامه داد: فدراسیون فوتبال و باشگاه ها 
نمی توانند از منابع قانونی خود در فیفا و کنفدراسیون 
با رییس  فوتبال آسیا استفاده کنند و در این راستا 
فیفا و رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا چندی پیش 
در خالل فینال لیگ قهرمانان آسیا صحبت کردم و 
بارها نامه نگاری انجام شده و در ظاهر هم قول حل 
این مساله را دادند اما کوچکترین اقدامی برای رفع 
آن ندیدیم. وزیر ورزش می گوید: در این بین هر چند 
جنجال سازی های مختلف هم دیدیم اما واقعیت آن 
است که تحریم های ناعادالنه و ظالمانه باعث شد که 
حتی نتوانیم از منابعی که بصورت قانونی به فوتبال 

ایران تعلق دارد، استفاده کنیم.
وی در ادامه به دستاوردهای این وزارتخانه گریزی زد 
و گفت: طی هشت سال گذشته در ستاد، استان ها، 
در  پارالمپیک  و  المپیک  ملی  کمیته  فدراسیون ها، 
توسعه و پیشرفت ورزش نقش بسیار خوب و مهمی 

ایفا کردند. اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال که با 
تدبیر و آرامش  طی یکسال صورت گرفت و بعد از 
۱۴ سال بالتکلیفی به تصویب فیفا رسید، یک دستاورد 
بزرگ محسوب می شود.  سلطانی فر اضافه کرد در 
کنار دستاوردهای ورزش کشور در ابعاد قهرمانی در 
بازی های آسیایی و المپیکی و جام جهانی فوتبال در 
توسعه زیرساخت ها و اماکن ورزشی کشور هم اتفاقات 
ازپنج هزار پروژه  بسیار خوبی رخ داد بطورکه بیش 
ورزشی به بهره برداری رسید و این طرح از ورزشگاه 
نفری  هزار  های ۱5  ورزشگاه  تا  شیراز  پارس  بزرگ 
بیرجند و بجنورد و بوشهر و ارومیه و سالن شش هزار 
نفری سنندج دستاوردهای بسیار خوبی را برای ورزش 
کشور به همراه داشت. وزیر ورزش و جوانان، برگزاری 
2 دوره المپیاد استعدادهای برتر در رده سنی ۱2 تا 
۱5 سال و برگزاری جام خوشه چین ویژه روستاییان 
را از دیگر اقدامات و دستاوردهای ورزشی عنوان کرد 
و افزود: بر اساس اعالم رسمی مرکز آمار ایران قبل 
از فعالیت دولت یازدهم کمتر از 2۰ درصد مردم به 
ورزش همگانی می پرداختند در حالی که اکنون این 
میزان به 5۱ درصد افزایش یافته است و بسیاری از 

مردم با افزایش آگاهی های خود در طول هفته، روزها 
و ساعت هایی را به ورزش می پردازند که این مهم هم 

دستاورد بزرگی در حوزه ورزش همگانی است.
وی تصویب اصالح قانون اهداف، وظایف و اختیارات 
وزارت ورزش و جوانان را دستاورد بزرگ دیگری در 
عرصه ورزش قلمداد کرد و گفت: حدود هفت ماه پیش 
قانون جدید ابالغ شد و همین عامل مهمی شد که 
عرصه فعالیتی و نحوه هماهنگی با سایر دستگاه ها برای 

توسعه ورزش و امورجوانان را مشخص کرد.
سلطانی فر  افزایش قابل توجه اماکن ورزشی کشور را 
مهم برشمرد و گفت: اماکن ورزشی متعلق به وزارت 
ورزش و جوانان و سایر وزارتخانه ها و نهادهای دیگر 
و  یازدهم  دولت های  در  خصوصی  بخش  همچنین 
دوازدهم از 3۹ هزار به ۶۱ هزار فضای ورزشی رسیده 
که بیانگر رشد 5۰ درصدی است. وزیر ورزش و جوانان 
گفت: اساسنامه فدراسیون ها اصالحات اساسی شده و 
در جلسه اخیر هیات دولت به تصویب نهایی هم رسید 
و به شورای نگهبان ارسال شده است از طرفی در این 
سال ها امور جاری و مالی فدراسیون ها هم به نحو قابل 

توجهی ساماندهی شده است.

6
سلطانی فر: 

تغییر ماهیت فدراسیون ها یک انقالب حقوقی در ورزش کشور است

 رئیس هیات کشتی قم گفت: اردوی تیم ملی 
کشتی فرنگی جوانان از امروز ۱۹ اردیبهشت 
ماه جاری به مدت ۱۰ روز در شهر قم آغاز شد.

با  گو  و  گفت  در  یکشنبه  روز  علیایی  هادی 
 3۹ حضور  با  اردو  این  افزود:  ایرنا،  خبرنگار 
کادر  نظر  زیر  مختلف  وزن   ۱۰ در  ورزشکار 
این شهر  در  را  تمرینات خود  ملی  تیم  فنی 
آغاز میکنند. وی با اشاره به رعایت دستورالعمل 
تمهیدات  گفت:  اردو  این  در  بهداشتی  های 
الزم توسط فدراسیون و هیات کشتی استان 
و  بهداشتی  های  دستورالعمل  رعایت  برای 
همچنیکنن امکانات مناسب برای انجام تمرین 
ها و محل مناسب برای اسکان این تیم فراهم 
شده است. رئیس هیات کشتی قم با بیان اینکه 
در این تیم پنج کشتی گیر از استان حضور دارد 
کیلوگرم،  وزن 55  در  مهدی جواهری  گفت: 
محمدجانقلی در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدامین 
جبالی فر در وزن ۶3 کیلوگرم، امیر عبدی در 
وزن ۷2 کیلوگرم و صادق عبدالهی در وزن ۹۷ 
کیلوگرم کشتی گیران این استان هستند که در 
مسابقه انتخابی تیم ملی موافق به کسب مجوز 

برای دعوت به این اردو شدند.
علیایی ادامه داد: کشتی گیران حاضر در این اردو 
زیر نظر روح اله میکائیلی به عنوان سرپرست و 
و  مرادی  پیمان  قیطاسی،  سیامک  همچنین 
صابر میرزاده به عنوان مربیان این تیم از امروز 
میکنند.  آغاز  استان  این  در  را  تمرینات خود 
وی ادامه داد: همچنین فواد سیدرحمانی مربی 
بدنساز، حامد ظرافتی پزشک تغذیه و محسن 
پاپی ماساژور از دیگر اعضای کادر فنی این تیم 
هستند. رئیس هیات کشتی قم افزد: در وزن55 
کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی )فارس( احمدرضا 
ناصرپور )خوزستان( مهدی جواهری )قم( ؛ در 
وزن ۶۰ کیلوگرم: سعید اسماعیلی )خوزستان( 
عارف  )خوزستان(  خوانساری  امیرحسین 
محمدی )خوزستان( محمد جانقلی )قم( و در 
ایمان محمدی خوزستان(  وزن ۶3 کیلوگرم: 
احمدی  امید  )قم(  فر  جبالی  محمدامین 
و  )چهارمحال  نصیری  مرتضی  )خوزستان( 
بختیاری( به این اردو دعوت شده اند. علیایی 
ادامه داد: همچنین در وزن ۶۷ کیلوگرم: دانیال 
سهرابی )خوزستان( شاهین بداغی )خوزستان( 

محمدی  ســوران  ــارس(  )ف کشتکار  مهدی 
)کردستان( محمد اسکندری )اصفهان(؛ در وزن 
۷2 کیلوگرم: امیر عبدی )قم( مرتضی پورعیسی 
فرزاد  )خوزستان(  ساکی  رضا  )مــازنــدران( 
حسینی )اردبیل( علی اسکندری )اصفهان(و در 
وزن ۷۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی )خوزستان( 
ارقش  علیرضا  )خوزستان(  کاووسی  مسعود 
)خوزستان( محمدحسین آذردخت )فارس( از 
دیگر کشتی گیران حاضرر در این اردو هستند.

وی اظهار داشت: در وزن ۸2 کیلوگرم: محمد 
محمودی  محمدحسین  )خوزستان(  ناقوسی 
جاوید  )مــازنــدران(  یــزدی  یاسین  )تهران( 
بختیاری )کرمانشاه(؛ در وزن ۸۷ کیلوگرم: علی 

عابدی درزی )مازندران( سعید کریمی زاد 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
گفت: زمانی دچار پیک جدید کرونا می شویم، 
افرادی که مستعد ابتالء به عفونت هستند در 

معرض ویروس قرار بگیرند.
به گزارش شاخه سبز، بابک عشرتی، در ارتباط 
تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 
رفت،  آنتن  روی  گذشته  شب  که  سیما  دو 
جدید  پیک  دچار  زمانی  ما  داشت:  اظهار 
کرونا می شویم که افرادی که مستعد ابتالء به 
عفونت هستند در معرض ویروس قرار بگیرند 
و در نتیجه به عفونت مبتال می شوند و زمانی 
که یک دفعه این اتفاق بیافتد دچار موج جدید 

می شویم.
وی گفت: در موج چهارم به دلیل عید نوروز 
افراد  از  بسیاری  شد،  انجام  که  سفرهایی  و 
مستعدی که در معرض عفونت قرار نداشتند 
در این شرایط وارد شدند و موج چهارم ایجاد 

شد. 
عشرتی ادامه داد: اگر قرار باشد پوشش واکسن 
تا زمانی که مقرر شده به یک حد قابل قبول 
داشته  وجود  عفونت  مستعد  افراد  و  نرسد 

باشند، امکان پیک پنجم وجود دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
موج ها  وقوع  احتمال  زمان  گذشت  با  گفت: 
کمتر می شود ولی هیچ وقت این احتمال صفر 
نمی شود بنابراین هنوز این خطر برای ما وجود 

دارد که وارد پیک پنجم شویم. 
وی افزود: جهش ها در قالب احتمال حرکت 
می کنند و احتمال اینکه یک جهش عجیب 
اتفاق بیافتد که ویروس از بین برود کم است 
طی  را  زمانی  سیر  یک  جهش ها  معموالً  و 
می کنند و در این سیر به ما فرصت می دهند 
که بتوانیم با واکسن علیه آنها اقداماتی را انجام 

دهیم.

کنترل  و  پیشگیری  مرکز  بهداشتی  مقامات 
بیماری ایاالت متحده در دستورالعمل جدید 
اعالم کردند کروناویروس در هوا وجود  خود 
متر(   ۱.۸( فوت  از ۶  بیش  تواند  می  و  دارد 

حرکت کند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دیلی میل، 
کووید ۱۹ زمانی پخش می شود که فرد آلوده 
قطرات و ذرات بسیار ریز حاوی ویروس را از 
طریق بازدم بیرون می دهد. این قطرات و ذرات 
توسط افراد دیگر تنفس شده یا بر روی چشم، 

بینی یا دهان آنها می نشیند.
طبق این دستورالعمل جدید، »افرادی که با 
فرد آلوده به ویروس کمتر از ۱.۸ متر فاصله 
دارند با احتمال باال ابتالء به کووید ۱۹ مواجه 
هستند.« قبالً این سازمان اعالم کرده بود که 
نزدیک،  ارتباط  طریق  از  اساساً  کروناویروس 
سرفه و عطسه پخش می شود و نه از طریق 
انتقال هوایی. به گفته محققان، ویروس های 

به قدری کوچک هستند که  موجود در هوا 
می توانند فواصل طوالنی تری را در مقایسه با 

قطرات بزرگ تر حاوی ویروس طی نمایند.
انتقال  به  قبل  ماه های  در  زیادی  شواهد  در 
کروناویروس از طریق هوا اشاره شده بود اما این 

سازمان تاکنون آنها را تأیید نکرده بود.
کارشناسان تصریح می کنند که خطر انتشار 
کروناویروس موجود در هوا هنوز در فضای باز 
بسیار کم است زیرا فضای کافی و باد به سرعت 
ذرات ویروس را با خود برده و پراکنده می کند.

مدت هاست که مشخص شده است 
بیماری  برای  پرخطر  عامل  چاقی 
اما  افراد است.  کووید ۱۹ شدید در 
تحقیقات جدید نشان می دهد که 
این ارتباط حتی در مردان بیشتر از 

زنان است.
از  نقل  به  مهر  خبرنگار  گزارش  به 
مدیسن نت، در این مطالعه، محققان 
نیویورک  فیور  مونت  پزشکی  مرکز 
از 35۰۰  بیش  داده های  بررسی  به 

بیمار کرونایی بستری در بیمارستان 
پرداختند.

چاقی  هم  کردند  مشاهده  محققان 
تا  بدنی 35  توده  )شاخص  متوسط 
۴۰( و هم چاقی شدید )شاخص توده 
بدنی باالی ۴۰( با میزان باالتر مرگ و 
میر برای بیماران کرونایی بستری در 

بیمارستان مرتبط است.
سالم  وزن  با  بیماران  با  مقایسه  در 
 ،)25 تا   ۱۸ بدنی  توده  )شاخص 

چاقی  به  مبتال  کرونایی  بیماران 
متوسط ۴۴ درصد بیشتر در معرض 
و  بودند  بیمارستان  در  مرگ  خطر 
کسانی که به شدت چاق بودند تقریباً 
دو برابر بیشتر با احتمال مرگ روبرو 

بودند.
به  مهم  زمینه  این  در  جنسیت  اما 
نظر می رسید: احتمال ابتالء به ذات 
الریه شدید، نیاز به دستگاه تنفسی 
نفس  به  کمک  ــرای  ب ونتیالتور 

مردان  برای  و مرگ، همه  کشیدن، 
دارای چاقی متوسط یا شدید، افزایش 
یافت، اما در زنان این خطرات فقط 

برای چاقی های شدید باال بود.
اصلی  مشخص شده است که علت 
واکنش  یک  مرگ  و  بیماری  شدت 
التهابی بیش از حد به کروناویروس 
سیتوکین  باالی  میزان  با  که  است 
 ۶-IL مانند  خون  گردش  در  های 

همراه است.

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان درقم آغاز شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح کرد؛

چه زمانی گرفتار موج پنجم کرونا خواهیم شد

یافته جدیدمحققان؛
کروناویروس در هوا بیش از فاصله ۱.۸ متری هم پخش می شود

ترکیب چاقی و کووید ۱۹ در مردان مرگبارتر است

اطالع رسانی

حریرچی:

تعداد بستری های کرونایی هنوز 
از پیک های قبلی باالتر است

کرونا  روند  گفت:  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
نزولی شده، اما هنوز نسبت به پیک زمستان و 

تابستان، بستری ها بیشتر است.
ایرج حریرچی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر 
گفت: تعداد بستری ها کاهشی شده اما همچنان 
بستری ها نسبت به پیک زمستان بیشتر است. 
در موقع اوجگیری کرونا در همه دنیا و در ایران 
نسبت مرگ و میر دو برابر می شود؛ چون سیستم 
بهداشتی تحت فشار است. وی افزود: مردم خود 
را نگران اسم های هندی، انگلیسی و  نکنند بلکه 

در رعایت موارد توصیه شده دقت کنند.
معاون کل وزارت بهداشت گفت: واریانس هندی 
بلکه  نشده  هندی ها  بیشتر  میر  و  مرگ  باعث 
سهل انگاری ها در جامعه هند باعث روند افزایشی 
شده است. حریرچی افزود: همه این ویروس ها تا 
گسترش واکسیناسیون وجود خواهند داشت و 
تنها راه، رعایت موارد بهداشتی است. در برخی 
استان ها زدن ماسک مثل زنجان ۸۰ درصد است.

مجوز  هنوز  گفت:  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
این  و  ندادیم  را  اورژانسی  غیر  بیماران  بستری 
نشان می دهد که ما همچنان درگیر موج چهارم 

کرونا هستیم.
افزود: وقتی کل کشور درگیر کرونا   حریرچی 
می شود سیستم کنترل مرکز بحران تحت فشار 

قرار می گیرد.
در  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
برداشتن محدودیت ها نباید سهم خواهی کنیم، 
گفت: در بعضی استان ها در روند همه گیری به 
رقم ۱۸ در هزار رسیده بودیم؛ اما روند کاهش 
شروع شده و امیدواریم روند نزولی در کل کشور 

ادامه داشته باشد.
حریرچی افزود: از 3۰۱ شهر قرمز به ۴۶ شهر 

قرمز رسیدیم.
وي گفت: ما باید هوشیاری خود را حفظ کنیم. 
روند کرونا نزولی شده اما خطر اوجگیری همچنان 

وجود دارد.

   خبــر

اشتادسازه مشهد به طور رسمی از 
باشگاه های هندبال آسیا انصراف داد

اشتاد  باشگاه  عامل  مدیر   
نامه ای  ارسال  با  سازه مشهد 
انصراف این تیم را از شرکت در 
باشگاه های  رقابتهای هندبال 
رسمی  صورت  به  آسیا  زنان 

اعالم کرد.
از  نقل  به  و  ایرنا  گــزارش  به 

فدراسیون هندبال، مسابقات قهرمانی باشگاه های زنان آسیا از ۶ 
تا ۱3 تیر ماه سال جاری در آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد که 
تیم اشتاد سازه مشهد قهرمان لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه های 
ایران، پس از بازه زمانی تعیین شده توسط کنفدراسیون هندبال 
آسیا اعالم آمادگی خود را برای شرکت در این رقابت ها اعالم کرد.

با رایزنی مسئولین فدراسیون هندبال کشورمان و موافقت و همکاری 
مقامات کنفدراسیون هندبال آسیا با حضور این تیم در مسابقات 
باشگاه های زنان آسیا موافقت شد.  علی رغم این موضوع روز 
گذشته سعید حسامی، مدیر عامل باشگاه های اشتاد سازه مشهد 
با ارسال نامه ای به فدراسیون هندبال، از شرکت در رقابت های 
هندبال باشگاه های زنان آسیا انصراف داد. وی مثبت شدن نتیجه 
تست کرونای ۶ بازیکن، عدم امکان انجام تمرینات و حضور تیم 

هندوستان در این رقابت ها را از دالیل انصراف این تیم بیان کرد.

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد جهت موضوع زیر:
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شبکه گذاری پراکنده پلی اتیلن )۶3 الی ۱۶۰ میلیمتر پلی اتیلن ( و ساخت و نصب، جمع آوری و 
جابجایی ۱5۰ مورد انشعابات فوالدی و ۱5۰ مورد انشعابات پلی اتیلن و ۱۰۰ مورد انشعابات  پلی 

فوالدی در شهرستان شاهین شهر و میمه و توابع
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مبلغ تضمین مناقصه: ۱,۱32,۹۶۸,35۷ریال می باشد.
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 شرکت گاز استان اصفهان

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد 
بیماری مزمن کلیوی با افزایش خطر 

زوال عقل مرتبط است.
از  نقل  به  مهر  خبرنگار  گــزارش  به 
مدیسن نت، در افراد مبتال به بیماری 
مزمن کلیه، این اعضای لوبیایی شکل به 
تدریج توانایی تصفیه مواد زائد از خون و 
دفع مایعات را از دست می دهند. دکتر 
»هونگ ژو«، سرپرست تیم تحقیق از 
مؤسسه کارولینسکا در استکهلم سوئد، 
کاهش  »حتی  می گوید:  باره  این  در 
افزایش خطر  با  خفیف عملکرد کلیه 
عفونت ها  و  عروقی  قلبی  بیماری های 
در  ای  فزاینده  شواهد  و  دارد  ارتباط 
مورد ارتباط بین کلیه ها و مغز وجود 
دارد.« در این مطالعه، محققان داده های 
سالمت حدود 33۰ هزار فرد مسن را 
بررسی کردند. هیچ یک از آنها در شروع 

نبودند،  عقل  زوال  به  مبتال  مطالعه 
تحت پیوند کلیه قرار نگرفته یا دیالیز 
میانگین  مدت  طول  در  نمی شدند. 
5 سال پیگیری وضعیت این افراد، ۶ 
درصد مبتال به زوال عقل تشخیص داده 
شدند. محققان مشاهده کردند با کاهش 
عملکرد کلیه ها، نرخ زوال عقل افزایش 
مطالعه،  نویسندگان  گفته  به  یافت.  
که  کسانی  بین  در  عقل  زوال  میزان 

میزان فیلتراسیون کلیه های شان کمتر 
از 3۰ میلی لیتر در دقیقه بود، بیش 
از چهار برابر افرادی بود که فیلتراسیون 
کلیه های شان بین ۹۰ تا ۱۰۴ میلی 

لیتر در دقیقه بود.
در  رسیدند  نتیجه  این  به  محققان 
مقایسه با افراد دارای عملکرد طبیعی 
فیلتراسیون  میزان  که  افرادی  کلیه، 
کلیه شان بین 3۰ تا 5۹ میلی لیتر در 

دقیقه است، ۷۱ درصد با خطر ابتالء 
به زوال عقل روبرو هستند. افرادی که 
زیر 3۰  آنها  کلیه  فیلتراسیون  میزان 
میلی لیتر است، ۱۶2٪ با خطر بیشتری 

مواجه هستند.
به گفته محققان، هر چقدر روند کاهش 
در نرخ فیلتراسیون کلیه افراد سریع تر 
باشد ریسک تشخیص زوال عقل بیشتر 

است.
هیچ  آنجائیکه  از  محققان،  گفته  به 
درمان مؤثری برای کاهش یا جلوگیری 
شناسایی  ندارد،  وجود  عقل  زوال  از 
عوامل پرخطر قابل اصالح مهم است. 
»اگر ما بتوانیم با پیشگیری یا درمان 
زوال  موارد  برخی  از  کلیوی،  بیماری 
تأخیر  به  یا  کــرده  پیشگیری  عقل 
برای  مهمی  فواید  می تواند  بیندازیم، 

بهداشت عمومی داشته باشد.«

یافته محققان سوئدی؛

نارسایی کلیوی با افزایش خطر زوال عقل مرتبط است
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تقدیر آسایشگاه خیریه کهریزک  
از مدیرعامل بیمه تجارت نو

کمک  و  اجتماعی  مسئولیت  راستای  در 
خداپسندانه ی شرکت بیمه تجارت نو، آسایشگاه 
خیریه کهریزک از دکتر نیمانوراللهی مدیرعامل 
بیمه  شرکت  مدیره  هیات  رئیس  نایب  و 
تجارت نو، با اهدای تقدیرنامه و تندیس بانیان 

خیراندیش تقدیر به عمل آورد.
بانوان  اجرائی  روابط عمومی، مدیر  به گزارش 
نیکوکار آسایشگاه خیریه کهریزک در نامه تقدیر 
خود نوشت: از اینکه نیت دلتان را با این خانه 
همراه ساختید و بابت همکاری در سال گذشته 
کمک  منظور  به  نیکوکار  بانوان  گروه  دفتر  با 
صمیمانه  را  ما  کهریزک  خیریه  آسایشگاه  به 
به  و  سپاسگزاریم  قلباً  از شما  کردید  حمایت 

وجودتان افتخار می کنیم.

رتبه برتر بانک ملی ایران      
در »تولید« و »بازنشر« اخبار

نتایج  انتشار  با  وب«  »الیف  داده کــاوی  سامانه 
تحلیل داده خود اعالم کرد که بانک ملی ایران از 
نظر میزان محتوای منتشر شده در شبکه اجتماعی 
طی سال 1399، توانسته رتبه برتر را در میان 10 

بانک فعال در این حوزه کسب کند.
نتایج  ایران،  ملی  بانک  روابط عمومی  به گزارش 
داده کاوی این سامانه از این حکایت دارد که انتشار 
محتوای مرتبط با این بانک در دو بخش »خبرهای 
تولیدی« و »بازنشر اخبار در شبکه های اجتماعی« 
توانسته با فاصله قابل توجهی از رقبا، در جایگاه 

نخست قرار بگیرد.
این نتایج نشان می دهد بانک ملی ایران با بیش از 
226 هزار پست در شبکه های اجتماعی و بیش از 2۸ 
هزار محتوای آنالین، بیشترین میزان تولید یا بازنشر 

محتوا را در سال گذشته از آن خود کرده است.
»الیف  وب« سامانه ای است که از سال 13۸9 به 

داده کاوی شبکه های اجتماعی می پردازد.

مشارکت بانک رفاه کارگران    
در تجهیز برخی بیمارستان های  

ایالم
بانک رفاه کارگران استان ایالم در راستای ایفای 
نقش موثر در حوزه مسئولیت های اجتماعی در 
شرایط ویژه ناشی از شیوع ویروس کرونا، با اهداء 
کمک بالعوض به دانشگاه علوم پزشکی این استان، 
این  پوشش  تحت  های  بیمارستان  تجهیز  در 

دانشگاه مشارکت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، کمک 
بالعوض بانک رفاه کارگران استان ایالم به منظور 
خرید دستگاه اکسیژن ساز و سایر اقالم مورد نیاز 
این  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  کرونایی،  بیماران 

استان اهداء شد.
الزم به ذکر است، بانک رفاه کارگران در سال های 
اخیر و به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، سعی 
کرده است تا ضمن مساعدت با دانشگاه های علوم 
پزشکی و حمایت های تسهیالتی از کادر درمان 
راستای  به سهم خود در  نظام سالمت کشور،  و 
بهبود ارائه خدمات پزشکی به هموطنان گام بردارد 
و از بروز مشکل و کمبود در ارائه خدمات مذکور 

ممانعت به عمل آورد.
گفتنی است، تسهیل در ارائه خدمات مربوطه به 
کادر درمان و فعاالن عرصه سالمت کشور، ازجمله 
مهم ترین رویکردهای فعالیت بانک رفاه کارگران 
در سال جاری به منظور تحقق اهداف شعار سال 

محسوب می شود.

تداوم صدر نشینی بیمه آسیا  
در شرکت های بیمه بازار سرمایه

از مجموع  با 1۸درصد  بیمه آسیا در سال1399 
حق بیمه تولیدی 14 شرکت حاضر در بازار سرمایه 
های  رکورد  و  بخشید  تداوم  را  خود  اول  رتبه 

جدیدی بر جای گذاشت.
سال  در  آسیا،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
از مجموع 466  درصد  با 1۸  آسیا  بیمه   ،1399
هزار و 927میلیارد و 132 میلیون ریال حق بیمه 
تولیدی 14 شرکت حاضر در بازار سرمایه، ۸3 هزار 
و ۸20 میلیارد و 61 میلیون ریال حق بیمه را به 

خود اختصاص داد.
بنابر این گزارش، کل خسارت پرداخت شده توسط 
این 14 شرکت 247 هزار و ۸5 میلیارد و 701 
میلیون ریال بوده که سهم بیمه آسیا برابر با 1۸.6 
 ۸36 و  میلیارد   952 و  هزار   45 معادل  درصد 

میلیون ریال است.
این گزارش تصریح می کند، در سال1399 سهم 
رشته بیمه درمان از کل فروش 14 شرکت یادشده 
25.۸ درصد بود، در حالی که رشته بیمه درمان 
تنها 16 درصد از کل فروش بیمه آسیا را به خود 
اختصاص داده است. همچنین در این سال  16.3 
درصد از کل فروش بیمه آسیا در رشته بیمه بدنه 
بوده است در حالی که میانگین فروش این رشته در 

میان 14 شرکت بیمه، ۸.7 درصد است.
این گزارش نشان می دهد در رشته بیمه بدنه 
خودرو نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی 
ارزیابی  در مجموع 14 شرکت 42.5 درصد 
می شود در حالی که این نسبت در خصوص 
همچنین  اســت.  درصــد   39.2 آسیا  بیمه 
میانگین نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی 
در رشته بیمه درمان در بین 14 شرکت 72.9 
در خصوص  که  حالی  در  است  شده  برآورد 
بیمه آسیا این نسبت به 70.۸ درصد می رسد.

شرکت بیمه دی و مرکز نوآوری 
و شتابدهی رایمون تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند

اهداف خود،  راستای  در  بیمه دی  شرکت 
ورود به بازارهای جدید کسب و کار و تحول 
دیجیتال، تفاهم نامه همکاری خود را با مرکز 

نوآوری و شتابدهی رایمون امضا کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ 
طی نشستی که با حضور معاون برنامه ریزی 
و تحول کسب و کار، مدیر تحول دیجیتال 
از  مدیریت  حوزه  و  عمومی  روابط  مدیر  و 
شرکت بیمه دی و مرکز نوآوری و شتابدهی 
رایمون مدیا صورت پذیرفت، عالوه بر تبادل 
پتانسیل  در خصوص  تفاهم  نامه همکاری 
امکان  جمله  از  مدیا  رایمون  شرکت  های 
و  آورانه  نو  خدمات  گیمیفیکیشن،  تولید 
توضیحاتی  و...   خالقانه  محتواهای  تولید 

ارائه شد. 
سال  در  دی  بیمه  شرکت  اهداف  از  یکی 
1400 تحقق بیمه داری نوین و ارائه خدمات 
با  است  امید  که  بوده  ذینفعان  به  نوآورانه 
استفاده از ظرفیت های طرفین بتوان در این 

خصوص اقدامات موثری صورت پذیرد.

افزایش حدود اختیار نمایندگان  
  و شعب بیمه رازی در صدور 

بیمه نامه آتش سوزی
مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه 
رازی از افزایش حدود اختیار نمایندگان و 

شعب هنگام صدور بیمه نامه خبر داد
روابط  گــزارش  خبرنگار.حامدنجفی-به 
بیگدلی  رضا  رازی،  بیمه  شرکت  عمومی 
ضیافت  جشنواره  از  شب  یازدهمین  در 
نور با بیان این که پیش از این نمایندگان 
برای ارائه تخفیف در صدور بیمه نامه های 
اجازه  شرکت  شعب  از  باید  سوزی  آتش 
این پس همه  از  اظهار کرد:  می گرفتند، 
شرایط  اساس  بر  توانند  می  نمایندگان 
مذاکره و با رعایت اصول فنی، تا سقف 50 
درصد تخفیف در صدور این بیمه نامه ها 

در نظر بگیرند.
وی افزود: سقف تخفیف قابل اعمال برای 
قراردادهایی که در شعب منعقد می شوند، 
 70 تا  ریسک  مدیریت  شرایط  رعایت  با 

درصد در نظر گرفته شده است.
از  مــردم  عموم  که  این  بر  تاکید  با  او 
خانوارها تا صاحبان کسب و کار باید برای 
نامه  بیمه  مزایای  از  خود  سرمایه  حفظ 
آتش سوزی بهره مند باشند، اظهار کرد: 
حد  تا  باید  شعب  کارکنان  و  نمایندگان 
امکان مشاوره های الزم درباره پوشش های 
این بیمه نامه از جمله آتش سوزی، سیل، 
زلزله و طوفان را به بیمه گزاران ارائه کنند.

مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه 
رازی با بیان اینکه بیمه آتش سوزی همواره 
توجهی  قابل  سهم  رازی  بیمه  پرتفوی  در 
داشته و رشد آن از رشد متوسط صنعت نیز 
بیشتر بوده است، گفت: رعایت اصول حرفه 
ای در تنظیم این بیمه نامه ها به کاهش قابل 
توجه ریسک در این رشته منجر شده است.

گفتنی است در برنامه جشن ضیافت نور 
هجدهمین  مناسبت  به  که  رازی  بیمه 
ماه  در  و  شرکت  این  تاسیس  سالگرد 
طی  شود،  می  برگزار  رمضان  مبارک 
قرعه کشی بین نمایندگان حائز شرایط، 
هر شب یک سکه طال و یک عدد چوب 
گلف به یک نماینده هدیه داده میشود که 
این جایزه در شب اول به آقای مصطفی 
اقتداری نماینده شعبه بندرعباس ، شب 
از شعبه  زاده  آقای یداهلل مهدی  به  دوم 
شوقی  اکرم  خانم  به  سوم  شب   ، ایالم 
آقای  به  چهارم  شب   ، زنجان  نماینده 
بابک رحیمی شاد نماینده تهران از شعبه 
کاشانی ، شب پنجم به خانم لیال موسوی 
از شعبه همدان ، شب ششم به آقای حمید 
امینی از شعبه کرج ، شب هفتم به منیژه 
خضری از شعبه ارومیه وشب هشتم به خانم 
هانیه زحمتکش از شعبه مشهد ، شب نهم به 
مریم حبیب اللهی از شعبه رشت ، شب دهم 
به حسین لویمی از شعبه اهواز و شب یازدهم 

به نوین بابازاده شعبه رشت تعلق گرفت.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با تاکید بر اینکه 
تومانی  میلیون   450 تسهیالت  سقف  افزایش 
ساخت مسکن از فروردین ماه به شعب ابالغ شده و 
مورد استقبال سازندگان مسکن قرار گرفت، گفت: 
در خصوص تغییر نرخ سود تسهیالت مسکن تابع 
مصوبات شورای پول و اعتبار هستیم و بر اساس 
فقره تسهیالت ساخت  تا 70 هزار  امسال  برنامه 

مسکن در برنامه است که پرداخت شود.
پایگاه خبری بانک مسکن

مسکن- بانک  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
هیبنا، امسال همانند ادوار گذشته، سال شلوغی 
از بابت پرداخت تسهیالت به بخش مسکن برای 
بانک  بود.  خواهد  مسکن  بخش  تخصصی  بانک 
مسکن در ابتدای سال جاری توسط هیات مدیره 
و بر اساس رونق بخش تولید و نامگذاری سال» 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« بخش مسکن 
به خصوص بخش عرضه را نشانه گرفته و قصد دارد 
با پرداخت تسهیالت، این بخش را در حوزه ساخت 

و ساز تقویت کند.
باور  این  بر  مسکن  بخش  فعاالن  و  کارشناسان 
متقاضیان،  خرید  قدرت  رفتن  باال  که  هستند 
عرضه  بخش  رونق  و  تقویت  از  بهتر  مسیری 
نخواهد داشت. آنان بر این باور هستند که بهترین 
گزینه برای تقویت بخش تقاضا، نه افزایش سقف 

تسهیالت خرید بلکه افزایش تسهیالت ساخت و 
برداشتن موانع تولید است.

ساخت  تسهیالت  پرداخت  درصدی   35 *رشد 
مسکن در سال 99

از سوی دیگر محمدحسن علمداری عضو هیأت 
مدیره بانک مسکن در گفتگو با خبرنگار » هیبنا« 
در پاسخ به این پرسش که آیا انبوه سازان مسکن 
از تسهیالت 450 میلیون تومانی ساخت مسکن 
استقبال خواهند کرد؟ گفت: قطعا همینطور است. 
چرا که وقتی در سال گذشته که سقف تسهیالت 
ساخت مسکن برای انبوه سازانی که از فناوریهای 
نوین استفاده می کردند 250 میلیون تومان بود 

نسبت به سال 9۸ بیش از 35 درصد رشد داشت 
قطعا با این افزایش سقف تسهیالت، روند استقبال 

که سال گذشته ادامه داشت امسال نیز ادامه یابد.
پرداخت تسهیالت  این مصوبه  اینکه  بیان  با  وی 
از  نوین  با فناوری  انبوه سازان  به  ساخت مسکن 
ابتدای امسال به شعب ابالغ شده است خاطر نشان 
کرد: پیش بینی ما این است که تسهیالت ساخت 
مسکن با توجه به افزایش سقف و باال بردن قدرت 

مانور سازندگان از استقبال خوبی برخوردار شود.
وام  کرد:  اضافه  مسکن  بانک  مدیره  هیأت  عضو 
ساخت مسکن در تهران و کالنشهرها تا سقف 450 
میلیون تومان و وام نوسازی بافت فرسوده به 300 

آنچه  بنابراین  است  یافته  افزایش  تومان  میلیون 
که باید به آن تاکید کرد این است که افزایش وام 
ساخت با روش  فناوری های نوین برای آن دسته 
از انبوه سازانی است که نسبت به تمرکز منابع خود 

نزد بانک اقدام کرده اند.
علمداری در پاسخ به این سئوال که گفته شده بود 
که نرخ سود تسهیالت ساخت مسکن قرار است 
از 1۸ درصد کنونی اندکی تنزل پیدا کند گفت: 
تابع  بانکی  سود  نرخ  خصوص  در  مسکن  بانک 
مصوبات شورای پول و اعتبار است. آن چیزی که 
مورد تاکید است این است که مصوبه شورای پول و 
اعتبار 1۸ درصد است و ما هم آنرا رعایت می کنیم. 
مگر این که نرخ سود سپرده ها و نرخ تمام شده پول 
کاهش یابد و ما بتوانیم نرخ سود وام ساخت مسکن 
را کاهش دهیم. البته از طریق اختصاص یارانه از 
سوی دولت به بخش مسکن نیز می تواند نرخ سود 

کاهش یابد.
این  به  بانک مسکن در پاسخ  عضو هیأت مدیره 
مسکونی  واحد  تعداد  چه  به  امسال  که  پرسش 
گفت:  شود؟  پرداخت  تسهیالت  این  است  قرار 
پرداخت تسهیالت مسکن از سوی بانک مسکن بر 
اساس منابع و مصارف صورت می گیرد اما آنچه 
که مشخص است ما می توانیم تا 70 هزار واحد 

مسکونی را تسهیالت ساخت مسکن اعطا کنیم.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن در گفتگو با هیبنا:

استقبال سازندگان مسکن از وام ۴۵۰ میلیونی مسکن

بانک توسعه صادرات ایران در نظر دارد با اولویت 
با  مانده تسهیالت شعب  جذب مشتریان جدید، 
مانده تسهیالت کمتر از 2500 میلیارد ریال را تا 

پایان 1400 به مانده ای باالتر افزایش دهد.
اساس  بر  نیوز،  اگزیم  خبری  پایگاه  گزارش  به 

سیاست های اعتباری اتخاذ شده در بانک توسعه 
صادرات ایران ، تامین مالی در بخش خدمات فنی 
و مهندسی با در نظر گرفتن مقیاس پروژه از طریق 
تجهیز کارگاه، از محل منابع صندوق توسعه ملی، 

بانک مرکزی و منابع بانک انجام خواهد شد.
توسعه  بانک  اعتبارات  معاون  فر  ساعدی  رضا 
صادرات ایران در اینباره گفت: تسریع در تعیین 
گرفتن  نظر  در  با  غیرجاری  تسهیالت  تکلیف 
خدمت  پوشش  گسترش  و  کشور  روز  شرایط 
رسانی به مشتریان از دیگر سیاست های اعتباری 
بانک توسعه صادرات است که با افزایش میزان 
پذیرش تعهدات بانک از طریق گشایش اعتبارات 
ریالی  های  ضمانت  صدور  و  داخلی  اسنادی 

پیگیری می شود.

ساعدی فر افزود: در سال جاری در فرایند اعطای 
از  ملی  توسعه  منابع صندوق  محل  از  تسهیالت 
عمل  سرعت  ایران،  صادرات  توسعه  بانک  طریق 

بیشتری به کار بسته خواهد شد.
به گفته ساعدی فر، افزایش اختیارات شعب برای 
تصمیم گیری های اعتباری، تامین سرمایه در گردش 
تسهیالت  اعطای  و  صادراتی  تولیدی  واحدهای 
با هدف  نرخ سود«  با »حداقل  تولیدی صادراتی 
پشتیبانی بیشتر از تولید در کشور در دستور کار 

بانک توسعه صادرات ایران قرار دارد.
طرح های  ریالی  مالی  تامین  داشت:  اظهار  وی 
در  و  اشتغال زایی  رویکرد  با  متوسط  و  کوچک 
راستای تولید محصوالت صادراتی از دیگر سیاست 

های اعتباری بانک است.

ساعدی فر با تاکید بر توجه بیشتر بانک توسعه 
صادرات ایران به شرکت های دانش بنیان در تمامی 
ارکان بانک، گفت: در این رابطه برنامه ویژه ای برای 
جذب منابع مختلف و تامین مالی این شرکت ها 
به خصوص شرکت های دانش بنیان صادرات محور را 

دنبال می کنیم.
معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران در ادامه 
این گفتگو به موضوع پیگیری اخذ خطوط اعتباری 
و تجهیز منابع ریالی از محل منابع صندوق توسعه 
ملی، بانک مرکزی و سایر منابع اشاره کرد و گفت: 
با تجهیز مطلوب منابع و تخصیص آن به بخش های 
بالفعل شدن پتانسیل  مختلف، بستر مناسب برای 
های صادراتی حوزه هایی چون صنعت، معدن، صنایع 

تبدیلی، پتروشیمی و خدمات فراهم خواهد شد..

افزایش مانده تسهیالت شعب بانک توسعه صادرات ایران 
تا پایان 1۴۰۰

مشتریان دارای حساب جاری فاقد دسته چک از 
مردادماه 1400 می توانند با مراجعه به شعب بانک 

توسعه تعاون چک موردی دریافت و صادر کنند.
با  تعاون،  توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
فراهم آمدن زیرساخت سرویس خدمات برداشت 
مستقیم، از مردادماه امسال مشتریان فاقد دسته 
و  قوانین  چارچوب  در  بود  خواهند  قادر  چک 
مقررات، از شعب بانک توسعه تعاون چک موردی 

دریافت کنند.
اعطای چک موردی به مشتری از طریـق سـامانه 
صـیاد بـا دریافـت شناسـه یکتـا بـرای هر برگ 
نیازی به رعایـت  انجـام می شود و  چک موردی 
و  اعتبارسـنجی  بـر  نـاظر  الزامـات  و  فراینـدها 
ویژه  موردی  چک  نیست.  اعتباری  رتبه بندی 
اشخاص حقیقی بوده که تمایلی به داشتن دسته 
چک ندارند و صرفا برای انجام برخی تعهدات خود 
به صورت موردی نیاز به صدور چک دارند. اهلیت 
اهمیت  حائز  موردی  چک  خصوص  در  سنجی 
است، از این رو پیش از صدور چک، استعالم در 
خصوص وضعیت خوش حسابی و عدم محکومیت 

قضایی فرد صورت می پذیرد.
پیرو ابالغ شیوه نامه چک های موردی از سوی 
بانک مرکزی بنابر تبصره دو ماده 6 اصالحیه 

موردی  چک  سرویس  چک،  جدید  قانون 
به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع 
نیاز اشخاص به ابزار پرداخت فراهم شده و در 
واقع خدمت برداشت مستقیم برای اشخاص 
به  نیاز  بــدون  که  است  چک  دسته  بــدون 
امکان  اعتباری،  رتبه بندی  و  اعتبارسنجی 
ذی نفعان  برای  مشتریان  حساب  از  برداشت 

معین فراهم شود.
بر اساس قوانین، استفاده از چک موردی مستلزم 
داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد شعب 
بانک توسعه تعاون بوده و صدور آن مستلزم ثبت 

مراتب در سامانه صیاد است.
الزم به توضیح است که حداکثر تعداد چک موردی 
قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی در هر 
تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع ساالنه، حداکثر 

پنج فقره است.
تـا  مشـتری  به  موردی  چک  اعطای  همچنین 
قبـل از تعیـین تکلیـف چک هـای مـوردی قبلـی 
اعطـایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آن ها به 
بانک، ممنوع است. نکته دیگر اینکه چک موردی 
غیرقابل انتقال به غیر بوده و فقط توسط شخصی 
که چک موردی در وجه او صادر شده، قابل تسویه 

است. شایان ذکر است در صورت برگشت خوردن 
چک موردی نیز، فرد مشمول جرائم ماده 5 قانون 
از قبیل عدم تعلق دسته چک جدید و نیز عدم 

مجوز برای صدور چک جدید می گردد.
گفتنی است از نظر آثار و احکام حقوقی و ضمانت 
اجرا، چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و 
ضوابط مقرراتی ناظر بر چک های عادی خواهد بود 
و تنها الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی در این 

قبیل چک ها الزامی نخواهند بود.
یادآور می شود، افزایش اختیارات شعب در انجام 
پوشش خدمت  و گسترش  ارزی  حواله جات 
پذیرش  میزان  افزایش  با  مشتریان  به  رسانی 
اعتبارات  گشایش  طریق  از  بانک  تعهدات 
اسنادی داخلی و صدور ضمانت نامه های ریالی 
از  اتخاذ شده  اعتباری  های  سیاست  دیگر  از 
سوی بانک توسعه صادرات ایران است، ساعدی 
فر در اینباره گفت: ایجاد ساختار منسجم جهت 
بازاریابی و جذب مشتریان اعتباری جدید در 
شعب و ارزش آفرینی برای مشتریان اعتباری 
دارای عملکرد مطلوب که سطح همکاری خود 
را با بانک کاهش داده و یا قطع همکاری کرده 
اند ضروری است؛ در این رابطه اولویت با جذب 
مشتریان بیشتر در شعب مناطق کمتر برخوردار 

خواهد بود.

امکان دریافت چک موردی برای مشتریان فاقد دسته چک
 در شعب بانک توسعه تعاون فراهم می شود

کاهش قیمت تمام شده پول، به ثمر رسیدن 
پروژه ها و سر و سامان دادن به بدهی بازار بین 

بانکی
گفت:  گردشگری  بانک  مدیره  هیات  رئیس 
شروع اجرای پروژه بانکداری دیجیتالی و ارائه 
کاهش  الکترونیک،  صورت  به  بانکی  خدمات 
قیمت تمام شده پول، به ثمر رسیدن بسیاری 
از  پروژه ها و ساماندهی بدهی بازار بین بانکی 
از مهم ترین دستاوردهای بانک گردشگری در 

سال 99 بود.
گردشگری،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
حسین ثابتی افزود: رعایت دقیق دستورالعمل 

های بانک مرکزی، شفافیت مالی، بر روی کدال 
قرار گرفتن به موقع صورت های مالی بانک و 
همچنین مقدمات ورود برخی شرکت ها به بازار 
شمار  به  بانک  دستاوردهای  دیگر  از  سرمایه 

می رود.
وی همچنین عملکرد بانک گردشگری در یک 
دهه فعالیت را در م جموع مثبت ارزیابی کرد و 
گفت: بانک در یک دهه اخیر فراز و نشیب هایی 
سرمایه گذاری های  اما  گذاشت  سر  پشت  را 
عمده  که  بود  گونه ای  به  مدت  این  در  بانک 

آن ها به مرحله سودآوری رسیده است.
ثابتی افزود: بانک گردشگری در مدت10 سال 

مطلوب  خدمات  ارائه  بر  عالوه  خود  فعالیت 
خوب  الملل  بین  بخش  در  مردم،  به  بانکی 
درخشید و توانست تمام مجوزهای الزم را آن 
هم در شرایط تحریم دریافت کند و اهدافش را 

به خوبی پیش ببرد.
وی اظهار کرد: اقتصاد کشور بانک محور است 
فعال  بازار سرمایه  که  در سال های گذشته  و 
نبود )به جز حدود یک سال اخیر(، بیشترین 
فشارها برای تامین مالی پروژه ها به عهده بازار 
اقتصاد  در  مهمی  نقش  بانک ها  و  بوده  پول 

کشور داشتند.
ثابتی آموزش مدیران و کارکنان را از برنامه های 

یکی  گفت:  و  برشمرد  گردشگری  بانک  مهم 
اخیر  دهه  یک  در  بانک  مهم  فعالیت های  از 
آموزش های مستمر به ویژه برای نیروهای جوان 
بهبود  در  موثری  نقش  آموزش ها  این  که  بود 

فعالیت های بانک برای خدمت به مردم داشت.

رونمایی کاتب از طرح بزرگ بیمه سرمد برای حذف نسخه های فیزیکی درمانی در صداوسیما

دستاوردهای مهم بانک گردشگری از زبان رئیس هیات مدیره؛

رئیس هیات مدیره بیمه سرمد گفت: با استفاده 
پلتفرمی طراحی کرده ایم که  از هوش مصنوعی، 
دیگر نیازی به ارسال نسخه های پزشکی و مراجعه 

بیمه گذار برای دریافت خسارت نخواهد بود.
عمومی  روابط  گزارش  خبرنگار.حامدنجفی-به 
گفتگوی  در  کاتب  مجتبی  دکتر  سرمد،  بیمه 
هفته صداوسیمای استان اصفهان درباره کارهای 
نوآورانه بیمه سرمد در صنعت بیمه کشور گفت: 
کشور ما در حوزه تکنولوژی های بیمه ای سال ها از 
دنیا عقب است و در این حوزه، با مشکالتی مانند 
نبودن شفافیت، عدم رعایت عدالت در تعریف حق 
مواجه هستیم.  بودن سرعت عمل  پایین  و  بیمه 

تکنولوژی های بیمه ای می تواند به خصوص در مورد 
آخر به صنعت بیمه کمک کند. امروز که خدمات 
نوین و آنالین به سرعت شکل گرفته و مردم برای 
خرید به سوپرمارکت هم نمی روند، صنعت بیمه هم 

ناچار است که به این سمت پیش برود.
وی گفت: بیمه سرمد، در این حوزه پیش رو بوده 
است و اولین وب اپلیکیشن خدمات بیمه ای را که 
در تمامی پلتفرم های تلفن همراه در دسترس است، 
با حضور رئیس کل بیمه مرکزی رونمایی کرده است 
که خدماتی مانند صدور بیمه نامه، نزدیک ترین مراکز 

درمانی، امور بیمه ای و خسارت ها را ارائه می کند.
رئیس هیات مدیره بیمه سرمد درباره اقدام بزرگ 

دیگر این شرکت در حوزه تکنولوژی های بیمه ای 
گفت: ما به زودی پلتفرمی رونمایی خواهیم کرد که 
تمامی مشتریان می توانند از طریق وب اپلیکشین و 
موبایل خود، اقدام به خرید بیمه نامه بدنه کنند و 
از طریق موبایل  را  تمامی تصاویر و مدارک خود 
حضور  به  نیازی  طریق،  این  از  و  کنند  ارسال 
مراحل  کل  و  ندارد  وجود  او  تائید  و  کارشناس 
طریق  از  بیمه نامه  صدور  و  تائید  درخواست، 

وب اپلیکیشن و به صورت آنالین انجام می شود.
سرمد  بیمه  طــرح  به  هم چنین  کاتب  دکتر 
پرداخت  برای  مصنوعی  هوش  از  استفاده  برای 
خسارت های درمان اشاره کرد و گفت: با همکاری 

شریف،  دانشگاه  اطالعات  فناوری  پژوهشکده 
پلتفرمی طراحی کرده ایم که دیگر نیازی به ارسال 
برای  افراد  مراجعه  و  پزشکی  نسخه های  فیزیکی 
دریافت خسارت درمان نیست. با اجرای این طرح، 
تصاویر  بارگذاری  با  می توانند  بیمه شدگان  کلیه 
را  خود  درمانی  هزینه های  پزشکی،  نسخه های 

دریافت کنند. 
رئیس هیات مدیره بیمه سرمد گفت: با استفاده از 
هوش مصنوعی، نسخه های پزشکی بررسی می شود 
و اگر تخلف یا تقلبی هم صورت گرفته باشد، به 
سرعت شناسایی خواهد شد و این طرح، انقالبی در 

صنعت بیمه خواهد بود.
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امام علی علیه السالم :
َقوُل ال اَعَلُم نِصُف الِعلِم

گفتِن نمیدانم، نیمی از دانش است
غررالحکم و دررالکلم، حدیث۶۷5۸

)حافظ(
را ــام  ج صافیست  آینه  ــه   ک بیا  صوفی 
پرس مست  ــدان  رنـ ز  ــرده   پـ درون  راز 

ــام را ــعــل فـ ــی ل ــای م ــف ــنــگــری ص ــا ب ت
را مــقــام  عــالــی  زاهـــد  نیست  ــال  ح کــایــن 
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در صحن مجلس؛ 

طرح ساخت مسکن ارزان 
قیمت اعالم وصول شد

رئیسه مجلس شورای اسالمی، طرح  هیئت 
ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری ها 

را اعالم وصول کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی 
روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی، هیئت 
به  را  الیحه  و  طرح  تعدادی  مجلس  رئیسه 

شرح زیر اعالم وصول کرد:
توسط  قیمت  ارزان  مسکن  ساخت  طرح   -

شهرداری ها
- طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون 
ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

- طرح استفساریه ماده ۶۶ قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

دولت
- طرح اصالح برخی احکام مالی شهرداری

- طرح پایش و نظارت بر مصرف آب در بخش 
کشاورزی

- طرح الحاق یک تبصره به ماده 5۴ قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

- طرح اصالح قانون پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مؤدیان

- طرح تشکیل پیمان دفاعی- امنیتی گروه 
مقاومت

قانون تشکیالت و وظایف  از  - طرح موادی 
قانون انتخابات شوراهای اسالمی

- طرح استقالل حراست دستگاه ها و نهادهای 
اجرایی کشور

کارمندان  خاص  العاده  فوق  تسری  -طرح 
و  دامپزشکی  خون،  انتقال  قانونی،  پزشکی 

زندان ها به کارکنان سازمان بازرسی
-طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با 
و  امنیت  علیه  متخاصم  کشورهای  اقدامات 

منافع ملی

جهانگیری مصوبه موافقتنامه 
همکاری گمرکی ایران و اوگاندا 

را ابالغ کرد
رییس  اول  معاون 
مصوبه  جمهوری، 
امضای  به  مربوط 
موافقتنامه همکاری 
دولــت هــای  میان 
در  اوگاندا  و  ایران 

زمینه امور گمرکی را ابالغ کرد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر هیات دولت،  با امضای اسحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهوری، مصوبه مربوط به 
دولت های  میان  همکاری  موافقتنامه  امضای 
ایران و اوگاندا در زمینه امور گمرکی ابالغ شد.

پانزدهم  مــورخ  جلسه  در  ــران  وزی هیات 
اقتصادی  امور  وزارت  به   ،۱۴۰۰ اردیبهشت 
پاراف  مذاکره،  به  نسبت  داد  اجازه  دارایی  و 
در  دوجانبه  موافقتنامه  موقت  امضای  و 
گمرکی  امور  در  اداری  متقابل  کمک  زمینه 
ایران و دولت  میان دولت جمهوری اسالمی 
تا  را  قانونی  اقدام و مراحل  اوگاندا  جمهوری 

تصویب نهایی پیگیری کند.

توافق هند و اروپا برای احیای 
مذاکرات تجاری

مذاکرات  کردند،  توافق  هند  و  اروپا  اتحادیه 
تجاری خود برای دستیابی به توافق تجارت 

آزاد را از سر بگیرند.
علت  به   2۰۱3 سال  در  مذاکرات  این   
اختالفات نظر مختلف دو طرف رها شده بود. 
حاال در اجالسی که روز شنبه طی یک ویدئو 
کنفرانس بین رهبران اروپا و نخست وزیر هند، 
به  طرفین  است،  شده  برگزار  مودی  نارندرا 
توافقاتی دست یافتند که راه را برای تقویت 

تجارت دوجانبه هموار خواهد کرد. 
بر  عالوه  که  شد  قرار  اجالس  این  از  پس 
اتحادیه  آزاد،  تجارت  مورد  در  مذاکرات 
اروپا و هند در مورد دو مسأله جداگانه کار 
نمادهای  و  سرمایه گذاری  از  حفاظت  کنند؛ 
با  محصوالتی  از  می تواند  که  که  جغرافیایی 

مبدا و اصالت خاص محافظت کند. 
دنبال  به  اروپا،  انجمن  رئیس  چارلز میشل، 
گام های  روی  امروز  ما  گفت:  اجالس  این 
شراکت  این  تا  که  کردیم  توافق  محکمی 
استراتژیک را توسعه دهیم. مطالعات پارلمان 
توافق  که  داد  نشان  گذشته  سال  در  اروپا 
تجاری هند و اروپا می تواند ۸.5 میلیارد یورو 

سود عاید اروپا کند.

روحانی: 

تا پایان تیر 13 میلیون نفر 
گروه پرخطر واکسینه 

می شوند

دویست و بیست و سومین جلسه ستاد هماهنگی 
رئیس  ریاست  به  یکشنبه  روز  دولت  اقتصادی 
پیرو  جلسه  این  ابتدای  در  شد.  برگزار  جمهور 
تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای 
تامین منابع الزم و اولویت بخشی در پرداخت های 
ضروری تهیه، تامین و خرید واکسن ، دستگاههای 
مختلف گزارش های اقدامات انجام شده در این 

زمینه را ارایه کردند.
تهیه و تامین واکسن از صندوق کوواکس و خرید و 
واردات واکسن مطابق توافقات انجام شده با برخی 
از کشورها ، تسریع در پرداخت منابع تخصیص 
یافته و هماهنگی های الزم میان دستگاه ها برای 
پیشبرد امور ، از جمله مباحث مطرح شده در این 

جلسه برای تامین فوری واکسن بود.
سند  اجرای  اهمیت  به  اشاره  با  جمهور  رییس 
واکسیناسیون،گفت: اگرچه مسیر تهیه و تامین 
واکسن چندان هموار و آسان نیست اما به رغم 
این خصوص در جهان  محدودیت هایی که در 
وجود دارد و همچنین به جهت محدودیت های 
آن،  ارزی  منابع  اختصاص  زمینه  در  تحریمی 
با عنایت به تالش ها و اقدامات انجام شده می 
توانیم امیدوار باشیم که تامین و واردات واکسن به 
یک روال قطعی با سرعت الزم برسد به گونه ای 
که هیچ ناهماهنگی و مانعی در این مسیر وجود 

نداشته باشد.
روحانی با اشاره به ماموریت و وظایف دستگاه های 
مختلف در این خصوص افزود: همان طور که دولت 
اعالم کرده است، تهیه ، تامین و ساخت واکسن 
اصلی ترین اولویت کاری سازمان برنامه و بودجه 
، بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان بوده که 
البته در این زمینه وزارت امور خارجه نیز اهتمام 
ویژه و موثری در دستور کار خود قرار داده است . 
رییس جمهور تاکید کرد: اولویت سیاستی دولت 
، ایجاد توان تولید داخلی در امر واکسن است ، 
ولی از نظر زمانی تا رسیدن به نقطه تکافوی تامین 
از  را  زمان  نباید  مردم  برای حفظ جان  داخلی، 
دست داد و نیاز کشور باید از محل واردات واکسن 
بهداشت  وزارت  منظور  همین  به  شود  تامین 
همزمان با واردات، برای خرید واکسن تولید داخل 
از تولید کنندگان داخلی، قرارداد منعقد کرده و 

پرداخت های الزم را صورت می دهد.
سند  اجــرای  الــزام  بر  تاکید  با  جمهور  رییس 
واکسیناسیون،گفت: طبق برنامه وزارت بهداشت و 
درمان تا پایان تیرماه ۱3 میلیون نفر گروه پرخطر 
اجرای  روند  و  شد  خواهند  واکسینه  کشور،  در 
خواهد  انجام  نحوی  به  واکسیناسیون  عملیات 
گرفت که تزریق روزانه واکسن در سایت مربوطه 

ثبت و بطور منظم افزایش یابد.
و  کسب  و  خانوارها  از  حمایت  جلسه،  این  در 
 ۱۴۰۰ سال  در  کرونا  از  دیده  آسیب  کارهای 
با ارائه بسته های حمایتی مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و تاکید شد با توجه به اینکه اصناف در 
طول یکسال گذشته با همه توان خود به میدان 
ادامه  به  گسترده،  مالی  زیان  وجود  با  و  آمدند 
اقتصادی کشور کمک کردند، الزم است  حیات 
حمایت های جامع دولت از اصناف، خانواده ها و 
کسب و کارهای آسیب دیده تا پایان شیوع کرونا 
ادامه یابد. روحانی پس از گزارش سازمان برنامه 
و بودجه از میزان حمایت های مختلف از جمله 
کسب و کارها و خانوارهای آسیب دیده از کرونا در 
سال گذشته و برنامه های حمایتی در سال جاری 
در این زمینه، گفت: آسیب گسترده پاندمی کووید 
۱۹ به اقتصاد، مانند خود این بیماری امری فراگیر 
و جهانی بوده و هیچ کشوری از خسارت های آن 
مصون نمانده است اما فشار اقتصادی این بیماری 
به کشور و ملت ما بسیار بیشتر و مضاعف بوده چرا 
که ایران در شرایط سخت ترین و غیر انسانی ترین 
جنگ اقتصادی جهان، با این بیماری و عوارض 

ناشی از آن مقابله کرده است.
رییس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده در 
با  اقتصادی  جنگ  شرایط  در  گفت:  زمینه  این 
وجود کمترین میزان فروش نفت و دریافت ارز به 
سبب تحریم های سخت دشمن، دولت در سال 
گذشته با تمهیدات قانونی الزم، به کسب و کارها و 
خانوارهای آسیب دیده از کرونا و تقویت زیرساخت 
های بهداشت و درمان و تامین تجهیزات پزشکی و 
بدهی خود به گروه های مختلف از جمله پرستاران 
به صورت پرداخت مستقیم ، تسهیالت بانکی و یا 
افزایش توان خرید کمک کرده است و تصمیمات 
های  فرصت  امهال  و  کار  تسهیل  برای  را  الزم 
مالیاتی و تامین اجتماعی را اتخاذ نموده است. 
روحانی افزود : برای سال ۱۴۰۰ هم، پیش بینی 
های الزم برای تامین واکسن و حمایت های مالی 
و بانکی انجام شده و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

  خبــر  خبــر

حضور  گفت:  اسالمی  شــورای  مجلس  رئیس 
آگاهانه و پرشور ملت ایران در عرصه انتخابات راه 
حل مشکالت کشور و خواسته همه دلسوزان نظام 

مقدس است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس 
علنی  ابتدای جلسه  در  اسالمی  مجلس شورای 
این  گفت:  اسالمی  مجلس شورای  یکشنبه  روز 
فراز  با  همراه  و ۴+۱  ایران  بین  مذاکرات  روزها 
روز  یک  است.  جریان  در  زیادی  نشیب های  و 
خبرهای  دیگر،  روز  و  مذاکرات  پیشرفت  اخبار 
این ها  همه  که  می شود  منتشر  اختالفات  بروز 

نشان دهنده جدی بودن مذاکرات است.
که  شاکریم  را  بزرگ  خداوند  داد:  ادامــه  وی 
قانون اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم ها 
شده  هسته ای  صنعت  قفل های  شدن  باز  باعث 
و ظرفیت های الزم جهت مذاکرات را برای تیم 
مذاکره کننده فراهم آورد. همین ظرفیت های تولید 
شده و قدرت عینیت یافته محور بده بستان ها در 
این  پشتوانه  به  تا  گرفته  قرار  جاری  مذاکرات 
قدرت آفرینی امکان تأمین و تضمین منافع مردم 

فراهم شود.
داشت:  اظهار  اسالمی  شــورای  مجلس  رئیس 
صدای واحد مسئولین جمهوری اسالمی که تحت 
مدیریت هوشمندانه رهبر ایجاد شده، نقش مهمی 
داشته  زیاده خواهی های دشمن  از  در جلوگیری 
است. حفظ این اتحاد تا رسیدن به نتیجه مطلوب 

نهایی ضروری است.
قالیباف افزود: همسو با سیاست های تعیین شده از 
سوی رهبر انقالب، ما به دنبال رفع کامل، عملی و 

فوری همه تحریم ها هستیم. اگر همه تحریم ها به 
طور کامل برداشته شود و اثرات اقتصادی آن نیز 
به صورت عملی راستی آزمایی گردد، نباید حتی 
یک ساعت در موافقت با انجام تعهداتی که ایران 

در برجام پذیرفته است، تأخیر کرد.
ما  مردم  بدانند  ایران  دشمنان  کرد:  تأکید  وی 
علی رغم تالش برای رفع تحریم ها، هرگز منتظر 
اقدام آنان نخواهند بود. ابتکار عمل در دست ایران 
است بنابراین به آن ها توصیه می کنیم به جای 
زیاده خواه ی و تعلل در مذاکرات با انجام کامل 
و عملی تعهدات خود، بیشتر از این در رفع کامل 
تحریم ها تعلل نکنند زیرا با گذشت زمان، هزینه 
آنها برای بازگشت به برجام سنگین تر خواهد شد.

از تیم مذاکره کننده می خواهیم  قالیباف گفت: 
که با قدرت در چارچوب سیاست های تعیین شده 

توسط رهبر انقالب حقوق ملت ایران را مطالبه 
پیشین  شده  تجربه  های  فریب  مراقب  و  کنند 

باشند.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: موضوع 
بعدی که الزم است علیرغم موضع گیری های 
قبلی از تریبون مجلس نیز به آن اشاره کنم درباره 
برخی صحبت ها علیه قهرمان ملی ایران و دوگانه 
سازی غیرکارشناسی و وهم آلود از قدرت میدانی 

و دیپلماسی است.
قالیباف با بیان اینکه این دوگانه سازی ضد منافع 
قدرت  میدانی،  قدرت  بدون  افزود:  است،  ملی 
بدون  و  ندارد  موفقیت  برای  توانی  دیپلماسی 
تمام  به  هرگز  میدانی  قدرت  دیپلماسی،  قدرت 
اهداف خود برای تأمین منافع ملی دست نخواهد 
یافت، این همان مجاهدت هوشمندانه ای است که 

حاج قاسم سلیمانی در منطقه با هم افزایی قدرت 
میدانی و دیپلماسی توطئه دشمنان را خنثی کرد 

و قدرت عظیمی برای دیپلماسی به وجود آورد.
وی اظهار داشت: در روزهای اول پس از شهادت 
حاج قاسم گفته بودم همان طور که شهادت شهید 
بهشتی ریشه منافقان را َکند و خطر جریان نفاق را 
از انقالب دور کرد، خون شهید سلیمانی نیز جریان 
به فضل  را رسوا می کند و  خودباخته غرب زده 
الهی ریشه آنها را می خشکاند. امروز آثار این اتفاق 
عظیم را می بینیم و مطمئن هستیم خون شهید 
پیشبرد  مسیر  در  ساز  تاریخ  تأثیراتی  سلیمانی 

آرمان های انقالب خواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: مجلس 
وظیفه خود می داند نسبت به برخورد با عوامل و 
مؤثرین این قبیل اقدامات نسنجیده، پیگیری های 
الزم را انجام دهد و از ظرفیت های قانونی خود 

استفاده کند.
قالیباف با بیان اینکه با نزدیک شدن به انتخابات 
برای  است  و شوراها، ضروری  ریاست جمهوری 
با  انتخابات پرشور،  زمینه سازی جهت برگزاری 
حضور  گفت:  کنیم،  تأکید  حداکثری  مشارکت 
آگاهانه و پرشور ملت ایران در عرصه انتخابات راه 
حل مشکالت کشور و خواسته همه دلسوزان نظام 

مقدس است.
وی تاکید کرد: امیدوارم شاهد رقابت جدی بین 
شوراها  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدهای 
باشیم که نتیجه آن حرکت به سمت کارآمدی 
ساختار اجرایی و اداری کشور برای حل مشکالت 

مردم باشد.

قالیباف در صحن مجلس: 

حضور پرشور مردم در عرصه انتخابات راه حل مشکالت کشور است

هزینه پیامک بانک های 
دولتی هم زیاد شد

درحالی که پیش از این، طبق گفته دبیر 
و  دولتی  بانک های  هماهنگی  شورای 
پیامک در  دولتی هزینه سرویس  نیمه 
هزار  بانک ها همچنان حداکثر ۱5  این 
تومان است و برنامه ای برای افزایش این 
هزینه وجود ندارد، بررسی های حاکی از 
بانک های دولتی  از  برخی  آن است که 
هزینه سرویس پیامکی خود را افزایش 

داده اند.
پیش از این برخی از بانک های خصوصی 
اقدام به افزایش هزینه سرویس پیامکی 
خود از ۱5 به 3۰ هزار تومان کردند که 
دلیل آن افزایش هزینه دریافتی شرکت 

مخابرات اعالم شد.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی در واکنش به این موضوع گفت 
که هنوز تصمیمی برای افزایش هزینه 
نشده  گرفته  بانک ها  پیامکی  سرویس 
است اما احتمال اینکه در آینده نزدیک 
این نرخ به دلیل هزینه های بانک ها در 

این زمینه افزایش یابد، وجود دارد.
بانک های  از  برخی  اکنون  این،  از  پس 
دولتی هم با ارسال پیامک به مشتریان 
خود اعالم کرده اند که به منظور ارسال 
پیامک تراکنش های واریز و برداشت از 
حساب شما مبلغ 2۰ هزار تومان برای 

کارمزد ساالنه کسر می شود. 
تجارت  بانک  از  ایسنا  پیگیری های 
با  از آن است که  این زمینه حاکی  در 
افزایش تورم، هزینه ها و مجوزهای بانک 
مرکزی این افزایش ۱۰ هزار تومانی در 
هزینه سرویس پیامکی این بانک صورت 

گرفته است. 
پیش از این بانک تجارت برای سرویس 
پیامکی خود از مشتریان ۱۰ هزار تومان 
دریافت می کرد که اکنون این مبلغ به 

2۰ هزار تومان افزایش یافته است . 
از  ایسنا  پیگیری های  دیگر،  سوی  از 
دولتی  بانک های  هماهنگی  شــورای 
جزئیات  دریافت  برای  دولتی  نیمه  و 
مربوطه و اینکه آیا مجوز افزایش هزینه 
شده  داده  بانک ها  به  پیامکی  سرویس 
است یا خیر؟ بی پاسخ ماند و این شورا 
تاکنون پاسخی در این راستا نداده است . 
دلیل  بانک ها  که  است  ذکر  به  الزم 
خود  پیامکی  سرویس  هزینه  افزایش 
هزینه  چون  بانک ها  هزینه  افزایش 
مخابرات می دانند، درحالیکه طبق گفته 
مخابرات  شرکت  مدیره  هیات  رییس 
ایران افزایش قانونی و منطقی تعرفه با 
توجه به شرایط در حال پیگیری است و 

هنوز اجرا نشده است.

نماینده ویژه جمهوری اسالمی ایران 
محکومیت  با  افغانستان،  امور  در 
مدرسه  بــه  تروریستی  حمله 
راهکار  گفت:  کابل  در  دخترانه ای 
صلح و امنیت افغانستان، در داخل 
این کشور و با تفاهم همه گروه های 

افغان امکانپذیر است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از اداره 
امور سخنگویی  کل اطالع رسانی و 
وزارت امور خارجه،  محمد ابراهیم 
ملت  و  دولت  تسلیت  با  طاهریان 
مسلمان  ملت  و  دولــت  به  ــران  ای
افغانستان، جنایت وحشیانه و حمله 
تروریستی به مدرسه دخترانه ای در 

کابل را شدیدا محکوم کرد.
اسالمی  جمهوری  ویژه  نماینده 
شب  که  افغانستان  امور  در  ایران 
حضور  با  نشستی  در  و  گذشته 

علما شیعه و سنی والیت هرات و 
سرکنسولگری  محل  در  فرهنگیان 
هرات  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
سخنرانی می کرد این حادثه را بسیار 

اندوهناک و تاسف آور توصیف کرد.
طاهریان ابراز امیدواری کرد در اسرع 

وقت شاهد پایان جنگ و درگیری 
در افغانستان باشیم تا امت اسالمی 
رمضان  ماه  در  افغانستان  ملت  و 
شاهد چنین حوادث و مصیبت هایی 

نباشند.
وی اضافه کرد: راه کار صلح و امنیت 

افغانستان، در داخل این کشور و با 
تفاهم همه گروه های افغان امکانپذیر 
ایران  اسالمی  جمهوری  و  است 
یک  ایجاد  با  کرده  تالش  همواره 
اجماع ملی در افغانستان به برقراری 
توسعه  و  دستاوردها  حفظ  تفاهم، 

ثبات کمک کند.
 3۰ و   ۱۶ ساعت  که  انفجاری  در 
روز شنبه )به وقت محلی( در مقابل 
مدرسه سیدالشهداء واقع در غرب 
آمارهای  براساس  داد.  رخ  کابل 
منتشر شده از سوی بیمارستانهای 
نشان  افغانستان  پایتخت  کابل 
مدرسه  به  حمله  در  که  دهد  می 
نفر   55 کابل  غرب  سیدالشهدای 
اند  کشته و ۱5۱ تن زخمی شده 
دانش آموزان  از  آنان  بیشتر  که 

هستند.

داوطلب  هاشمی  قاضی زاده  امیرحسین  سید 
کاندیداتوری در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری با ارسال نامه ای خطاب به سایر داوطلبان 
در  را  مان  انرژی  و  توان  همه  نوشت:  انتخابات 
بنیادی  و  اساسی  انقالب، و حل  و  نظام  خدمت 
مشکالت کشور قرار دهیم. ایران عزیز ظرفیت ها 
و فرصت های بی شماری دارد که در صورت وجود 
برنامه دقیق و حساب شده که پشتوانه فکری و 
عملی جریان نخبگانی کشور را داشته باشد، عبور 
از هر مشکلی را میسر می سازد. بنابراین از عوام 

فریبی پرهیز کنیم و به واقع خادم انقالب، نظام 
و مردم باشیم. از تخریب و توهین و سیاه نمایی و 
بد اخالقی های رایج در انتخابات های دنیا پرهیز 
و با تمسک به ارزشهای واالی اسالمی و ایرانی، با 
رعایت اصول اخالقی، انتخاباتی نمونه به دنیا معرفی 
کنیم. به هم قول دهیم از آرمان گرایی های دست 
نیافتنی و قطبی سازی انتخابات و شرطی سازی 
امورجامعه به عنوان یک سم مهلک برای کشور و 
نظام، پرهیز و بر برنامه محوری برای حل مشکالت 
قضاوت  معرض  در  را  آنها  و  کرده  تمرکز  کشور 
حل  دغدغه  ما  همه  یقینا  دهیم.  قرار  عمومی 
مشکالت کشور را داریم و با اقدامات کارشناسانه 
به راحل هایی رسیده ایم، پس همه را به دیدن و 
شنیدن برنامه هایمان دعوت و برای حل مشکالت 
مردم و کشور حتی پس از برگزاری انتخابات، به 
ایران، با همراهی و  عنوان اعضای خانواده بزرگ 
دولت  به  کارشناسانه  کمک  و  مساعی  تشریک 

برآمده از رای و نظر مردم، تالش نماییم.

جزئیات وام ازدواج در سال 1400

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: تاکنون 
قرض الحسنه  تسهیالت  از  نفر  و 5۱  هزار   2۷
ازدواج بهره مند شده اند و سایر افراد نیز در حال 

تکمیل مدارک هستند.
شهرزاد دانشمندی در گفتگو با رسانه  ملی افزود: 
به محض ابالغ این قانون از سوی دولت به بانک 

مرکزی، این موضوع به بانک ها ابالغ شد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: براساس 
و  کرده  ازدواج   ۹۷ سال  از  که  افرادی  قانون، 
نسبت  می توانند  نکرده اند،  دریافت  تسهیالت 
به دریافت وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی اقدام 
کنند. این افراد می توانند با ثبت نام در سامانه 
را  شعب  و  عامل  بانک  ازدواج،  الحسنه  قرض 
مشخص کنند و در مرحله آخر بانک از طریق 

ارسال پیامک متقاضی را مطلع می کند.
وی افزود: براساس قانون، مبلغ تسهیالت قرض 
الحسنه برای زوج های زیر 25 )داماد( و 23 سال 
)عروس( ۱۰۰ میلیون و برای ایثارگران دو برابر 

است.

قرارگاه  فرمانده  انتصاب  حکم 
خاتم  هوایی  پدافند  مشترک 
االنبیا)ص( توسط رئیس ستاد کل 

نیروهای مسلح اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین 
معارفه امیر سرتیپ قادر رحیم زاده 
پدافند  مشترک  قرارگاه  فرمانده 
هوایی خاتم االنبیاء )ص( کشور که 
با حضور فرماندهان ارشد نیروهای 
انتصاب  حکم  شد،  برگزار  مسلح 
امیر سرتیپ رحیم زاده که از سوی 
فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت 
اهلل خامنه ای صادر شده بود، توسط 
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری 
رییس قرارگاه مشترک پدافند هوایی 

خاتم االنبیا )ص(، به وی اهدا شد.
سرتیپ  ــردار  س مراسم  ایــن  در 

رئیس  شیرازی  محمد  بسیجی 
قوا،  کل  معظم  فرماندهی  دفتر 
حکم انتصاب فرمانده جدید قرارگاه 
مشترک پدافند هوایی خاتم االنبیاء 

)ص( را قرائت کرد.

در حکم انتصاب امیر سرتیپ رحیم 
زاده آمده است؛

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
امیر سرتیپ قادر رحیم زاده

نظر به تعهد و شایستگی و تجارب 

کل  فرمانده  پیشنهاد  و  ــده  ارزن
ایــران،  اسالمی  جمهوری  ارتــش 
قرارگاه  فرمانده  سمت  به  را  شما 
مشترک پدافند هوایی خاتم االنبیاء 

صلی اهلل علیه وآله منصوب می کنم.
رویکرد هم افزایی و تحّولی برای دفاع 
نفوذناپذیر از آسمان کشور با استفاده 
نیروهای  ظرفیت  و  توانمندی ها  از 
شبکه  تقویت  و  کشور  و  مسلح 
یکپارچه و به روز فرماندهی و کنترل 

پدافند هوایی، مورد انتظار است.
از تالش ها و خدمات ارزنده ی امیر 
سرلشکر موسوی در دوره مسئولیت 

تشکر می کنم.
متعال  خداوند  از  را  شما  توفیقات 

مسألت دارم.
سّیدعلی خامنه ای

ایران حمله تروریستی به مدرسه دخترانه  در کابل را محکوم کرد

قاضی زاده هاشمی:
 انتخاباتی نمونه به دنیا معرفی کنیم

توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح؛

حکم انتصاب فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( اهدا شد


