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جزئیات طرح مجلس درباره 
ارزهای دیجیتال

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی 
درباره  مجلس  طرح  خصوص  در  اسالمی  شورای 
ارز دیجیتال گفت: در حال بررسی این طرح جامع 
هستیم که اجرای آن می تواند ضابطه مندی در حوزه 
ارزهای دیجیتال در کشور ایجاد کند. حذف رمزارز ها 
از فضای تصمیم گیری، به صالح کشور نیست اما باید 
آن را مدیریت کنیم. ما در چارچوب ضوابط قانونی 
باید ظرفیت های استخراج رمز ارز را در کشور ارتقا 
دهیم. هر گونه کسب و کار در اقتصاد و ارائه مجوز های 
شفافیت  لزوم  برای  پرداخت  درگاه های  برای  الزم 
با چارچوب و  باید  فعالیت آن ها  اطالعات و سابقه 
آئین نامه ضابطه مند باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی 
دیجیتال  ارزهای  مالی  تراکنش  کرد:  بیان  مجلس 
روزانه ۵ هزار میلیارد تومان در روز است. سایت های 
میلیارد  هزار  پنج  تا  سه  بین  روزانه  دیجیتال  ارز 
تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می دهد که 
ضابطه مند کردن آن ها ضروری است. بانک مرکزی 
باید در این باره ورود کند. شورای عالی فضای مجازی، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیما 
باید در این باره اطالع رسانی کنند. پورابراهیمی در 
خصوص تامین برق مورد نیاز استخراج رمزارز توضیح 
داد:  یکی از اصلی ترین مسائل این بخش تامین برق 
مورد نیاز آن است که تا کنون ساماندهی منظمی از 
سوی وزارت نیرو در خصوص آن انجام نگرفته است. 
او افزود: تامین برق مورد نیاز استخراج رمزارز در طرح 
مجلس در دو بخش تعریف شده است، نخست ایجاد 
نیروگاه های جدید و دوم استفاده از انرژی های پاک. 
در طرح مجلس درباره رمزارزها مقرر شده تا مزرعه 
ارز دیجیتال خودش برق مورد نیاز استخراج را تامین 
 کند تا به میزان مصرف برق فعلی کشور لطمه ای 

وارد نشود.
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به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
گفتگوی اختصاصی روزنامه شاخه سبز با 
بانو طاهره بهرامی نقال وشاهنامه خوان 

بین المللی 

شاهنامه فردوسی 
یکی از پرمایه ترین 

گنجینه ها از نظر واژه 
و لغات پارسی است

در دوران کرونا 
چگونه با کودکمان 

رفتار کنیم؟

االخبار:

آمریکا  وین؛  مذاکرات 
در برابر آزمون زمان

 واریز 4 هزار میلیارد 
تومان به صندوق 

تثبیت بورس

صفحه ۷

صفحه 2

صفحه آخر

 صفحه ۵

طرح  وکالت اجباری یا 
بیکاری وکال

مهدیه پورعلی 
کارشناس ارشد حقوق

با اصالحیه جدید قانون 
اجرای سیاست های کلی 
اصل44، وکالت به عنوان 
یک کسب وکار شناخته شد. کانون وکال در برابر 
را  اجباری شدن وکالت«   این اصالحیه »طرح 
پیشنهاد کرد.نظرات موافق و مخالفی با این طرح 
به صورت گسترده بیان شد که از جمله انحصاری 

کردن وکالت در بازار خدمات حقوقی بود.
موافقان با کسب و کار دانستن وکالت معتقدند، 
که بازار خدمات حقوقی کشور تاکنون در انحصار 
صنف وکالت بوده، و باعث شده تنها ۱۰ درصد 
ببرند. بهره  خود  پرونده های  در  وکیل  از  مردم 

را ممانعت  این گروه عامل اصلی کمبود وکیل 
فشار  اهرم  با  حقوق،  رشته  ازفارغ التحصیالن 
ورود  محدوداز  ظرفیت   و  وکالت  پروانه  آزمون 
به این شغل می دانند.موافقان کسب و کار بودن 
وکالت با استناد به تبصره 2 ماده ۷ قانون اجرای 
سیاست های اصل 44،می گویند: صادرکنندگان 
مجوز کسب وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن 
بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب وکار 
امتناع کنند.این گروه کمبود وکیل ،تعدد پرونده  
یک  بودن  انحصاری  بر  عالوه  را  قضائی  های 

تضمین برای وکالی صاحب پروانه می دانند. 
اما مخالفان اصالحیه جدید برطرف کردن کمبود 
وکیل و قبول کسب و کار بودن وکالت را منوط به 
پذیرش اجباری شدن وکالت برای می دانند. طبق 
توسط  که  وکالت«  شدن  اجباری  »طرح  طرح 
متولیان صنف وکالت پیشنهاد شده، دادگاه تنها 
در صورتی شکوائیه یا دادخواست مردم را در نوبت 
رسیدگی قرار می دهد که توسط وکیل تأیید شده 
باشد؛ در نتیجه این طرح، مردم مجبور می شوند 
برای طرح هرگونه دعاوی خود در دادگاه به وکیل 

مراجعه کنند.
آنها دالیل ارائه طرح را بسیاری از ظرفیت های 
از  که  دانند  می  دادگستری  وکــالی  کــاری 
زیرمجموعه نهاد وکالت خارج شده و در اختیار 
محدودیت  عدم  است،لذا  شده  قرارداده  دولت 
وکالی  بیکاری  باعث  وکیل  جذب  قانونی 
دادگستری خواهدشد و کشور با قشر بزرگی از 
بیکارانی مواجهه  می شود که در عین داشتن 
مجوز کار ،بیکار می باشند.بنابراین برای ورود وکال 
به بازار کسب حقوقی الزم است وکالت اجباری 

شود .
ادامه در صفحه دو

کرونای انگلیسی در انتظار 
امتحانات دانش آموزان

مرتضی نجفی قدسی

حضوری  امتحانات  آیا 
دانش آموز  میلیون  دو 
ــرش ویـــروس  گــســت
در  را  انگلیسی  کرونای 

پی نخواهد داشت؟!
در  است  قرار  متأسفانه 

که  انگلیسی  کرونای  شیوع  خاص  شرایط  این 
قریب یک ماه است کشور را نیمه تعطیل کرده 
دانش  دوازدهم  و  نهم  پایه های  امتحانات  است، 
آموزان به صورت حضوری و در حوزه های امتحانی 

برگزار شود. 
سال گذشته با تصمیم ناشیانه مسئوالن آموزش 
و پرورش و اصرار آنها بر شروع سال تحصیلی در 
مهرماه با حضور دانش آموزان در مدارس، شروع 
که  آن  حال  و  بودیم  شاهد  را  کرونا  پیک سوم 
غیر  به صورت  دانشگاه ها  همة  مقطع  همان  در 
حضوری فعالیت آموزشی خود را آغاز کردند ولی 
اصرار مسئوالن آموزش و پرورش بر حضور دانش 
آموزان در مدارس بسیاری از خانواده ها را به کام 

کرونا فرستاد. 
امسال نیز در حالی که تمام امتحانات دانشگاه ها 
غیر حضوری برگزار می شود و حتی آزمون دکتری 
را هم به تعویق انداختند و همه اینها برای حفظ 
سالمت آنان و جامعه مفید و الزم و ضروری است، 
پس چرا باید حدود دو میلیون دانش آموز را به 

تجمع در مدارس برای امتحانات فرا بخوانیم!
گفته می شود، این امتحانات با رعایت پروتکل های 
این امکان در  بهداشتی برگزار می شود که واقعاً 
همه مدارس بخوبی وجود ندارد، گرچه اگر هم 
این امتحانات با فاصله ضروری و با رعایت همة 
نکات هم برگزار شود، آیا از مالقات دانش آموزانی 
که بیش از یک سال است همدیگر را ندیده اند 
و این امتحانات اولین فرصت دیدارشان را فراهم 
کرده است، می توان جلوگیری کرد؟! قطعاً دانش 
آموزان و خانواده هایشان در قبل و بعد از امتحان 
را  یکدیگر  مدرسه  بیرون  و  مدرسه  محیط  در 
می بینند و سالم و احوالپرسی می کنند و همین 
دیدارها زمینة شیوع مجدد این بیماری منحوس را 
پدید خواهد آورد، مخصوصا این که این امتحانات 
به مدت 2 هفته به طول می انجامد و این جمعیت 
مالقات  را  همدیگر  بار  از ۱۰  بیش  میلیونی   2
با کرونا  مقابله  آنکه ستاد ملی  می کنند و حال 
اجازه یک تجمع ۱۰۰ نفره را در تاالرها حتی برای 
یک جلسه نمی دهد آن وقت چطور اجازه چنین 
تجمعی آن هم به طور متوالی در طول دو هفته به 
آموزش و پرورش داده می شود؟!  ادامه در صفحه دو

  یادداشت  سر مقاله

دعوت به همکاری
به یک همکار مسلط به نرم افزار 
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اعالم  مرکزی  بانک 
های  پیگیری  با  کرد: 
قوه  گرفته،  صــورت 
قضائیه لوکزامبورگ نیز 
فرانسه،  و  ایتالیا  مانند 
دارایی های  انتقال  مانع 
به  ایران  مرکزی  بانک 

آمریکا شد. این نهاد در اطالعیه ای اعالم کرد: براساس گزارش 
جمهوری،  ریاست  بین المللی  حقوقی  امور  مرکز  الهه  شعبه 
دادگاه لوکزامبورگ بر الزم االجرا نبودن قوانین داخلی آمریکا 
برای دادگاه های لوکزامبورگ و ضرورت شناسایی آرای صادره 
از محاکم آمریکایی توسط دادگاه های لوکزامبورگ در پرونده 
اموال بانک مرکزی نزد موسسه کلیر استریم، صحه گذاشت. این 
اطالعیه می افزاید: بر مبنای تغییرات اخیر قانونگذاری در ایاالت 
متحده دادگاه های آمریکایی می توانند مستقیماً دستور انتقال 
برخی از دارایی هایی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به 
نهادهای ایرانی از جمله بانک مرکزی تعلق دارند، صرف نظر از 
محل وقوع آنها به ایاالت متحده آمریکا صادر کنند. براساس این 
قانون، حاکمیت ملی سایر کشورها، به طور صریح و آشکار نادیده 
انگاشته شده است. در اطالعیه بانک مرکزی تاکید شده است: 
در همین راستا بانک مرکزی ایران با اقدامی به موقع، از دادگاه 
بخش لوکزامبورگ درخواست کرد تا دستور ممنوعیت انتقال 
دارایی ها خود صرفاً بر اساس تصمیم ایاالت متحده و توسط 
موسسه بانکی کلیر استریم را صادر کند و دادگاه لوکزامبورگ 
نیز ضمن موافقت با این درخواست و صدور دستور منع انتقال، 
در تصمیم خود تایید می کند که هرگونه حکم دادگاه خارجی 
قبل از اجرا در قلمرو ملی این کشور، باید توسط دادگاه های 

لوکزامبورگ به رسمیت شناخته شده و قابل اجرا اعالم شود.

وزیر خارجه آمریکا بدون اظهار نظر درباره 
اینکه آیا ایران در حوادث اخیر سرزمین های 
اشغالی دخالت دارد، یا خیر گفت ایران نباید 

به سالح اتمی دست یابد.
پنج  روز  بلینکن  آنتونی  ایرنا،  گزارش  به 
شنبه در نشست خبری مشترک با ماریس 
پین همتای استرالیایی خود، اظهار کرد: ما 
تعامل عمیق و فعالی با فلسطینیان، اسرائیلی 
و شرکای منطقه ای خود برای کاهش تنش 
داشته ایم. وی ادامه داد: ما هادی عامر مقام 
خاورمیانه  به  را  خود  خارجه  وزارت  ارشد 
فرستادیم و اکنون در مسیر است. اسرائیل 
راکتی  حمالت  برابر  در  خود  از  دفاع  حق 
دارد که کامال بین حمالت کورکورانه راکتی 
از خود  با دفاع  تروریستی حماس  سازمان 
اسرائیل پس از این حمالت تفاوت فاحشی 
وجود دارد. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد: 
ما عمیقا نسبت به از دست رفتن جان های 
غیرنظامیان از جمله کودکان نگران هستیم. 
فلسطینی ها همچون اسرائیلی ها حق زندگی 

ایمن و مسالمت آمیز را دارند.
بلینکن اظهار کرد: ما شدیدا مشغول فعالیت 

هستیم تا همه طرف ها را به آرامش دعوت 
کنیم تا تنش کاهش یابد.

هرگونه  مانع  کنون  تا  کشورش  که  وی 
اقدامی در شورای امنیت برای کاهش تنش 
در سرزمین های اشغالی شده است، مدعی 
بحث  برای  ما  متحد  ملل  سازمان  در  شد 
هفته  اوایل  می کنم  فکر  آماده ایم.  سازنده، 
آینده، امیدوارم شاهد زمانی برای دیپلماسی 
و داشتن برخی تاثیرات باشیم تا یک کاهش 

تنش واقعی به دست آوریم.
این  بر  و  کرد:  اظهار  آمریکا  خارجه  وزیر 
اساس، در سازمان ملل متحد پیگیری کنیم.

بلینکن درباره نقش ایران در این حوادث و 
اینکه آیا نباید مذاکرات وین را متوقف کرد، 
هم گفت: نظری در این باره ندارم که آیا ایران 
دخیل در این رخداد دارد یا ندارد. اما وقتی 
به هر فعالیت بدخواهانه نگاه می کنیم، ایران 

خواسته یا نخواسته در آن دخالت دارد.
وی افزود: چه در قالب حمایت از تروریسم و 
چه در قالب بی ثبات سازی کشورهای دیگر 
یا فعالیت های دیگری که مد نظر است. با این 
حال ما هرکاری را برای اینکه ایران نتواند به 

سالح اتمی دست یابد، انجام می دهیم.
وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: ایران دارای 
دست  به  ظرفیت  دارای  یا  اتمی  سالح 
آوردن آن در زمان کوتاه، با خیال راحت تری 

فعالیت های دیگر خود را انجام می دهد.
کرده  اعالم  بارها  ایران  اسالمی  جمهوری 
است استفاده از سالح های کشتار جمعی را 
حرام می داند و در دکترین دفاعی آن، جایی 
ندارد. بلینکن اظهار کرد: از این رو، مذاکرات 

وین تالشی است که ببینیم آیا می توانیم به 
بازگشت متقابل به برجام برسیم و آن را ادامه 

دهیم یا خیر.
ایاالت متحده در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ به 
طور یکجانبه از برجام که مورد تایید قطعنامه 
و  شد  خارج  بود،  امنیت  شــورای   22۳۱
شدیدترین تروریسم اقتصادی را علیه مردم 

ایران اعمال کرد که همچنان ادامه دارد.
وی همچنین درباره روابط آمریکا و استرالیا 
هم گفت: آمریکا استرالیا را در مواجهه با فشار 
این  گذاشت.  نخواهد  تنها  چین  اقتصادی 
چیزی است که متحدان باید انجام دهند. ما 

پشتیبان یکدیگر هستیم.
وزیر خارجه آمریکا افزود: همچنین ما درباره 
قطعنامه های شورای امنیت نسبت به کره 

شمالی نظر مشترکی داریم.
بلینکن ادامه داد: روابط آمریکا و استرالیا فراتر 
از دیپلماسی است، نیروهای ما دوشادوش هم 
در هر درگیری  تاریخ معاصر از جنگ جهانی 
افراط گرایی  خشونت  علیه  عملیات  تا  اول 
جنگیدند. وی اضافه کرد: ما به دیپلماسی 
باور داریم و می بینیم که دیپلماسی چگونه 
کشورهایمان را قوی تر می سازد و همچنین 
به  تعهد  و  امنیت  گشایش،  ثبات،  باعث 

آزادی های اساسی می شود.
وزیر خارجه آمریکا اظهار کرد: ما همچنین 
به نظم بین المللی متعهد هستیم که ثبات 
و  آمریکا  برای  تنها  نه  بنیادین  و شفافیت 
استرالیا که برای مردم سراسر جهان را فراهم 
می سازد. ما هر دو حقوق بشر و کرامت را در 

مرکز این نظم بین المللی می دانیم.

دارایی های بانک مرکزی 
ایران در لوکزامبورگ به 

آمریکا منتقل نشد

بلینکن:

 ایران نباید به سالح اتمی دست یابد

این مدیریت در نظر دارد، تعداد 24 قطعه زمین از اراضی پالک ثبتی 433 از یک 
اصلی بخش چهار قم واقع در منطقه جمکران به مساحت تقریبی 290/000 مترمربع 

را یکجا و از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده از تاریخ درج این آگهی تا تاریخ 
1400/02/28 در ساعات اداری )۷:۰۰ الی ۱4:۳۰( با شماره تلفن 37256060 داخلی 503 

تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده فروش زمین

رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران:

قانون فعلي را اجرا مي کنیم
 صفحه 2

ز



محمود صادقی:

 الریجانی مورد احترام
 اصالح طلبان است 

از  بعد  اصالحات  کاندیدای جبهه  محمود صادقی، 
ثبت نام در انتخابات گفت:}درباره احتمال حمایت 
الریجانی  دکتر  الریجانی{:آقای  از  طلبان  اصالح 
و  باتجربه در رده های مختلف مدیریتی  شخصیت 
اصالح  و  بنده  احترام شخص  مورد  و  قانون گذاری 
طلبان هستند اما براساس مانیفست اعالم شده و 
جبهه  برگزیده  کاندیدای  اصالحات،  جبهه  توافق 
طلب  اصالح  نامزدهای  بین  از  منحصرا  اصالحات 
است.شفافیت را از خود و دولت شروع خواهم کرد و 
با پیشگام شدن در مسیر شفافیت و پاسخگویی سایر 
بخش های حاکمیت را به همراهی و پاسخگویی وادار 
خواهم کرد. من به عنوان جزیی از جبهه اصالحات 
و با آن سازوکار وارد انتخابات شده ام. با یک خرد 
جمعی و کار گروهی در عرصه حضور پیدا کردم.
امیدوارم که تایید صالحیت شوم و اگر نشدم مراحل 
را  انتخابات  می کنم.  طی  اعتراض  برای  را  قانونی 
تحریم نمی کنیم و تا زمانی که انتخابات وجود دارد 
و در صندوق های رای باز است، این فرصت را غنیمت 

می شماریم./خبرآنالین
جالیی پور: 

تصمیم جهانگیری برای ثبت نام در 
انتخابات قطعی شد

یک عضو جبهه اصالح طلبان ایران از قطعی شدن 
تصمیم جهانگیری برای حضور در انتخابات پیش 

رو خبر داد.
محمدرضا جالیی پور عضو جبهه اصالح طلبان 
ایران در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با آخرین 
در  حضور  بــرای  جهانگیری  اسحاق  تصمیم 
انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ خبر داد: پیام ها 
و تماس های جداگانه تعدادی از رهبران و بزرگان 
عصر  جهانگیری  اسحاق  شد  باعث  اصالحات 
امروز، پنج شنبه، تصمیم قطعی اش برای حضور 
گزارش  این  اساس  کند.بر  اتخاذ  را  انتخابات  در 
شده  پیشنهاد  کاندیدای  عنوان  به  جهانگیری 
توسط بیش از دو سوم اعضای جبهه اصالحات 
در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام خواهد کرد.

جهانگیری بعد از محمدجواد ظریف با ۳۵ رای 
دومین کاندیدای پیشنهادی اعضای جبهه اصالح 

طلبان ایران بوده است.
 واریز ۴ هزار میلیارد تومان به 

صندوق تثبیت بورس

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: طبق مصوبه هیات دولت باید 4 
هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه 

واریز شود.
نیروی زمینی سپاه اعالم کرد؛

انهدام یک تیم تروریستی در 
جنوب شرق کشور

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از 
انهدام یک تیم تروریستی در جنوب شرق کشور و 

هالکت دو تروریست خبر داد.
نیوز،  از سپاه  به نقل  به گزارش خبرگزاری مهر 
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با 
صدور اطالعیه ای از انهدام یک تیم تروریستی در 
جنوب شرق کشور و هالکت دو تروریست خبر داد.

متن این اطالعیه بدین شرح است:
شهادت  به  در  اخیراً  که  تروریستی  تیم  یک 
روستای  مولوی  بسیجیان  از  تن  دو  رساندن 
هیچان شهرستان نیکشهر دخیل بوده اند؛ با اشراف 
اطالعاتی و رصد دقیق، در تور اطالعاتی رزمندگان 
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه گرفتار شد و پس 

از درگیری به طور کامل منهدم گردید.
بنا بر اعالم قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در 
هالکت  به  تروریست ها  از  نفر  دو  درگیری  این 
تجهیزات  و  مهمات  سالح،  مقادیری  و  رسیدند 

ارتباطی از آنان کشف و ضبط شد.
شایان ذکر است، در درگیری رزمندگان قرارگاه 
قدس نیروی زمینی سپاه با تروریست ها یک نفر از 

رزمندگان این قرارگاه نیز مجروح شد.
نعمتی:

 کاندیداتوری الریجانی 
100درصد شد

نزدیک  سیاسی  شخصیت های  از  نعمتی  بهروز 
که  کرد  اعالم  پیش  لحظاتی  الریجانی  علی  به 
ثبت نام آقای علی الریجانی رئیس سابق مجلس 
انتخابات  در  کاندیداتوری  برای  اسالمی  شورای 
۱4۰۰ قطعی شده است.بهروز نعمتی که پیشتر 
الریجانی  علی  آقای  نامزدی  احتمال  افزایش  از 
در انتخابات ۱4۰۰ خبر داده بود، لحظاتی پیش 
ثبت نام  اعالم کرد که  در یک گفتگوی مجازی 
فردا)جمعه  الریجانی  آقای  و  شده  قطعی  وی 
24 اردیبهشت ۱4۰۰( یا شنبه به وزارت کشور 
خواهد رفت.او پیش بینی کرد که دوقطبی اصلی 
بیفتد  اتفاق  آقای رئیسی  و  او  بین  انتخابات  در 
نباشند،  حاضر  رئیسی  آقای  که  صورتی  در  و 

دوقطبی  که  بود  این  نعمتی  بهروز  بینی  پیش 
بین آقایان الریجانی و سعید جلیلی باشد.پیشتر 
تسنیم اعالم کرده بود که تصمیم آیت اهلل رئیسی 
برای کاندیداتوری قطعی است و او نیز جمعه یا 
شنبه برای ثبت نام به وزارت کشور خواهد رفت. 
همچنین تسنیم در خبری اختصاصی اعالم کرد 
کاندیداتوری  صورت  در  جلیلی  سعید  آقای  که 
نخواهد   ۱4۰۰ انتخابات  نامزد  رئیسی  آقای 
شد.بهروز نعمتی گفت که رئیس ستاد انتخاباتی 

علی الریجانی هنوز مشخص نیست.
به روابط مان با ایران و عربستان 

افتخار می کنیم
نخست وزیر عراق با اشاره به توافقات کشورش با 
ایران و برخی کشورهای دیگر گفت که عراق به 

روابطش با ایران و عربستان افتخار می کند.
مصطفی  الفرات،  از  نقل  به  ایسنا  گــزارش  به 
الکاظمی، نخست وزیر عراق در سخنانی تلویزیونی 
به مناسبت عید سعید فطر و گذشت یک سال 
از تشکیل دولتش گفت: مذاکرات با ایران برای 
ساخت راه آهن میان بصره و شلمچه به مراحل 
نهایی خود رسیده است. ما همچنین ۱۵ توافق 
و تفاهم نامه با اردن و مصر درباره انرژی و حمل 
و نقل امضا کردیم. الکاظمی در بخش دیگری از 

سخنان خود از ملت فلسطین حمایت کرد.
نخست وزیر عراق همچنین تاکید کرد: دولت به 
روابط خود با تمامی کشورها از جمله اردن، مصر، 

ترکیه، عربستان و ایران افتخار می کند.
ضرغامی: 

دعوای من و احمدی نژاد به دفتر 
رهبری کشیده شد

به  »تسنیم«  با  گفتگو  در  ضرغامی  اهلل  عزت 
در  که  پرداخت  احمدی نژاد  با  خود  تفاوت های 
ادامه بخشی از این مصاحبه را می خوانید: آقای 
احمدی نژاد کار خوب دارد و از کار های خوب او نه 
من بلکه آقا تعریف کرده است. آقا بهترین تعابیر 
ایشان  که  زمانی  در  دارد،  احمدی نژاد  درباره  را 
کار های بسیار خوبی کرد؛ یکی از آن ها مسکن 
مهر بود. آقای احمدی نژاد حتماً اشکاالت اجرایی 
هم دارد. زمانی که رئیس سازمان صدا و سیما 
بودم با احمدی نژاد می دانید چقدر درگیر بودم؟ 
دعوا های ما را دفتر رهبری حل کرد. ما را مثل 
متهم نشاندند، جمع بندی کردند و گفتند ۵۰ 
درصد طرف احمدی نژاد حق است و ۵۰ درصد 
طرف ضرغامی. یعنی دعوا های ما را دفتر رهبری 

حل کرد. دعوا ها شخصی نبود، دعوا برای همین 
رفتار ها و عملکرد ها بود پس همان موقع کاری 
هم چنین مطلبی داشتم و هم االن که می خواهم 

صحبت کنم دارم.
علی اکبر صالحی: 

درحال بررسی موضوع 
کاندیداتوری ام هستم 

انرژی  سازمان  رئیس  صالحی  اکبر  علی  آقای 
پاسخ  در  کشورمان  سابق  خارجه  وزیر  و  اتمی 
به این سوال که گفته می شود شما در انتخابات 
شد،  خواهید  کاندیدا  رو  پیش  ریاست جمهوری 
اظهار داشت: حقیقت این است که فعاًل تصمیم 
ترجیحم  و  نگرفته ام  کاندیداتوری  برای  قطعی 
تماس های  ایام  این  طی  ولی  هست  نیامدن  بر 
و  شده  گرفته  مختلف  گروه های  از  متعددی 
محبت های زیادی داشته اند؛ لذا من به احترام این 

درخواست ها درحال بررسی موضوع هستم.
ادعای ارتش رژیم صهیونیستی 

درباره حمله زمینی به غزه
موشکی  حمله  این  که  کرد  تأکید  القدس  سرایا 
دشمن  وحشیانه  جنایات  به  پاسخ  در  راکتی  و 

صهیونیست علیه غزه صورت گرفته است.
در همین حال، خبرنگار شبکه الجزیره اعالم کرد 
که دو راکت مقاومت به شهرک عسقالن اصابت 
کرده است. شبکه االقصی گزارش داد که برای اولین 
بار، موشک های مقاومت به منطقه »مرج بن عامر« 
در شمال فلسطین اشغالی رسیده است. همزمان 
گردان های قسام اعالم کرد که در پاسخ به بمباران 
مناطق مسکونی و هدف قرار دادن غیرنظامیان و 
مراکز غیرنظامی در نوار غزه، بیش از ۱۰۰ موشک 

به سمت عسقالن اشغالی شلیک کرد.
حمله موشکی گسترده »سرایا القدس« 

و »قسام« به تل آویو و عسقالن
و  اسالمی  جهاد  جنبش  نظامی  شاخه های 
حماس در پاسخ به حمالت جنایتکارانه دشمن 
موشک  ده ها  غزه،  نوار  شمال  به  صهیونیستی 
دیگر  و  عسقالن  و  آویو  تل  سمت  به  راکت  و 

شهرهای اشغالی شلیک کردند.
اسالمی  جهاد  نظامی  شاخه  القدس«  »سرایا 
فروند  ده ها  که  کرد  اعالم  )جمعه(  امروز  بامداد 
موشک و راکت به سمت شهرک های »نتیفوت«، 
»سدیروت«، »عسقالن«، »اشدود« و شهر »تل 
آویو« و دیگر شهرهای اشغالی شلیک شده است.

 اخبــار ویــژه

2  سال هفدهم   شماره ۳۹6۵     2۵  اردیبهشت  ۱4۰۰  

کرونای انگلیسی در انتظار 
امتحانات دانش آموزان

ادامه از صفحه یک
اگر مسئوالن آموزش و پرورش نگران تقلب 
در امتحانات هستند و اصرار بر حضوری بودن 
امتحانات دارند، ال اقل تا پدید آمدن شرایط 
تعویق  به  را  امتحانات  این  اجتماعی  سالم 

بیندازند. 
آنچه که مسلم است ستاد ملی مقابله با کرونا 
خرج  به  را  الزم  دقت  موضوع  این  در  باید 
بدهد، دو میلیون نفر، جمعیت کمی نیست، 
خانواده های بیش از یک میلیون و یکصد و 
نهم  پایة  که  آموزانی  دانش  نفر  هزار  بیست 
هستند به اضافه خانواده های حدود هفتصد 
هزار دانش آموزی که در پایة دوازدهم هستند 
به شدت نگران سالمت فرزندانشان هستند و 
اگر این دو میلیون نفر را با جمعیت خانواده 
هایشان در نظر بگیریم شاید جمعیتی حدود 

ده میلیون نفر را درگیر می کند!
براستی چرا ستاد ملی کرونا حاضر به چنین 
ریسکی شده است و این خطر بزرگ را غمض 
عین می کند، شما که هر گونه مسافرت را لغو 
کردید، چرا به آموزش و پرورش اجازه چنین 
تجمعی را می دهید؟! آیا سالمت مردم باید به 
خطر بیفتد تا مثاًل تقلبی در امتحانات آموزش 

و پرورش رخ ندهد؟! 
هنوز هم دیر نشده است و ستاد ملی مقابله با 
کرونا جلو امتحانات حضوری آموزش و پرورش 
را بگیرد یا ال اقل امتحانات را به تعویق بیندازد 
نهم که جمعیت  پایة  امتحانات  یا حداقل  و 
قابل توجهی هستند را نیز مانند سایر پایه ها 
امتحانات  فقط  و  کند  برگزار  حضوری  غیر 
پایة دوازدهم که نسبتاً بزرگتر هم هستند و 
امکان رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی را 
هم نسبت به سنین پائین تر دارند را به صورت 

حضوری انجام دهند. 
به هر حال موضوع بسیار مهمی است و بحث 
حفظ جان دانش آموزان است و در شرایطی 
که دو سال است تمام دروس حوزه های علمیه 
برگزار  حضوری  غیر  مدارس  و  دانشگاه ها  و 
به  را  آموزان  دانش  ناگهان  به  چرا  می شود، 
از  هنوز  آیا  می خوانند.  فرا  میلیونی  تجمعی 
پیک چهارم خارج نشده باید وارد پیک پنجم 
بشویم. آیا این تصمیم چقدر عاقالنه و ضروری 
را  جامعه  سالمتی  هستیم  حاضر  که  است 

مجدداً در مقابل ریسکی بزرگ قرار دهیم؟! 

رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران:

قانون فعلي را اجرا مي کنیم

وزیر کشور گفت: هم شورای نگهبان بر اساس 
قانون عمل کرده و هم وزارت کشور و ما نیز 
قانونی که در حال حاضر وجود دارد را اجرا 

می کنیم.
رحمانی  عبدالرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
فضلی وزیر کشور پیش از ظهر امروز)پنجشنبه( 
در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات کشور در 
عید  رسیدن  فرا  تبریک  با  خبرنگاران  جمع 
سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
همه مردم ایران اظهار داشت: تا روز گذشته 
باید  کردند.  ثبت نام  انتخابات  در  نفر   ۱۳۰
ستاد  ابالغی  شرایط  که  داوطلبانی  همه  از 
انتخابات را در حوزه کرونا و نظم و انضباط و 

مقررات رعایت می کنند، تشکر کنم.
رحمانی فضلی گفت: امیدوارم این همراهی و 
هماهنگی و رعایت قوانین و دستورالعمل های 
کرونایی تا آخر انتخابات و در روز رأی گیری 
و شمارش آراء از طرف همه نامزدهای عزیز و 

ستادهای آنها رعایت شود.
وی ادامه داد: ما در یک شرایط ویژه و استثنایی 
این دوره از انتخابات را برگزار می کنیم که هیچ 
گاه با این شرایط روبرو نبوده ایم، پس برگزاری 

آن مستلزم همکاری است.
وزیر کشور گفت: همکاری ها و هماهنگی های 
الزم میان دستگاه های مختلف انجام شده و 
فعالیت  انجام  روند  در  خاصی  مشکل  هیچ 
انتخابات نداشتیم. همه مقدمات، پشتیبانی ها، 
تدارکات، ملزومات و تجهیزات آماده است و 
هیئت های اجرایی و هیئت نظارت و کسانی 
که مسئول امنیت انتخابات را برعهده دارند 
انجام می دهند.  انضباط  با نظم و  کارشان را 
جلسات مکرری نیز در ستاد انتخابات کشور و 
ستاد انتخابات در استان ها برگزار شده و همه 
همکاری ها و هماهنگی ها میان دوستان وجود 
دارد. رحمانی فضلی ادامه داد: کمیته امنیتی 
ستاد انتخابات نیز از 4 ماه قبل فضای انتظامی 
امنیت  بر  موثر  های  مولفه  و  کشور  امنیتی 
انتخابات را دقیقاً اجرا کرده و در آخرین جلسه 
ای که سه روزه پیش برگزار شد، گزارش ها 
حاکی از این است که فضای امنیتی انتخابات 
مردم کمک  امیدواریم همه  و  است  مناسب 
و  امنیتی  دستگاه های  همکاری  با  تا  کنند 

اطالعاتی، تا آخر این فضا را مدیریت کنیم.

طرح  وکالت اجباری یا 
بیکاری وکال

ادامه از صفحه یک
نظریه موافقان ومخالفان طرح  وکالی اجباری 
شده  مطرح  حقوقدانان  قشر  بین  در  چون 
هرکدام به  ماده و بندهای قانونی نیز متوسل 
شده اند. با توجه به آنچه گفته شد می توان 
شدن  اجباری  طرح  مخالفان  گرفت؛  نتیجه 
وکیل را ایجاد اشتغال برای وکال با پول مردمی 
می دانند که از لحاظ مالی به شدت در مضیقه 
هستند. هم چنین اجبار مردم به استفاده از 
قانون  با اصول ۳4 و ۳۵  وکیل ضمن تضاد 
اساسی، سلب اختیار و آزادی مردم بوده و مانع 

از دسترسی آسان به عدالت خواهد شد.
برای  کشور  در  وکیل  دیگرکمبود  طرفی  از 
رسیدگی به پرونده ها منوط به گرفتن وکیل 
است. گزاف  های  هزینه  پرداختن  موجب 
وکالت  فوق چون  موارد  به  توجه  با  بنابراین 
قانون  جزء  شک  بدون  است  درآمد  موجب 
کسب و تجارت است.از طرفی بجای اجباری 
به  توجه  با  هرکارجزئی  برای  وکیل  کردن 
فارغ  رسد  می  بنظر  کشورها  بعضی  قوانین 
دوساله  دوره  یک  بالفاصله  التحصیالن 
کارآموزی داشته باشند و بعد آزمونی مطابق 

با کارورزی برای آنان در نظر بگیرند. 

  یادداشت  سرمقاله

  خبــر

رئیس جمهور گفت: برای حضور باشکوه مردم در 
نامزدها  کنیم  تالش  باید  همه  انتخابات،  صحنه 
متنوع باشند و اگر تنوع را از نامزدها بگیریم، شکوه 
و حضور هم از انتخابات گرفته خواهد شد. همه ما 
باید دست به دست هم دهیم تا یک انتخابات بسیار 
زیبا و باشکوهی را تدارک ببینیم و شاهدش باشیم.

به گزارش شاخه سبز، حجت االسالم حسن روحانی 
امروز )پنج شنبه( در آیین بهره برداری از طرح های 
بزرگ مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، 
با بیان اینکه به دوران انتخابات بسیار مهم ۱4۰۰ 
بسیار  انتخابات  امیدوارم  نزدیک می شویم، گفت: 

خوبی داشته باشیم.
وی بیان کرد: ما همواره از انتخابات شکوهمند و 
حضور گسترده مردم در آن سخن می گوییم، اما 
کمتر درباره انتخابات اخالقی حرف می زنیم. اخالق 
دنیا  جای  همه  در  و  است  مهم  بسیار  مساله ای 
انتخابات برگزار می شود و ممکن است در بسیاری 
از انتخابات ها مردم حضور پرشوری داشته باشند و 
انتظار ما این است که انتخابات در جمهوری اسالمی 
ایران یک انتخابات باشکوه، سالم و توام با اخالق 

اسالمی باشد.
رئیس جمهور تصریح کرد: تهمت زدن، دروغ گفتن و 
افترا زدن برای اینکه فردی گدایی رای کند، بدترین 
کار در زندگی آن فرد است. ان شاءاهلل هر کسی 
برای رضای خدا کار کند اجر و ثواب آن را هم قطعاً 
می گیرد. روحانی با بیان اینکه امیدوارم انتخاباتی 
اخالقی و خوب در پیش رو داشته باشیم، گفت: 
امیدواریم همه جناح ها و احزاب در این انتخابات 
حضور داشته باشند و تنوع در میان نامزدها پرجاذبه 

باشد و جاذبه و شکوه از همین جا آغاز می شود.
وی ادامه داد: برای حضور باشکوه مردم در صحنه 
انتخابات، همه باید تالش کنیم نامزدها متنوع باشند 
و اگر تنوع را از نامزدها بگیریم، شکوه و حضور هم 
از انتخابات گرفته خواهد شد. همه ما باید دست 
به دست هم دهیم تا یک انتخابات بسیار زیبا و 

باشکوهی را تدارک ببینیم و شاهدش باشیم.
مردم  امیدواریم  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
شاهد پیشرفت بیشتری در دولت آینده برای کشور 

خودشان باشند، گفت: دولت یازدهم و دوازدهم در 
ایران و حداقل در یک  تاریخ  سخت ترین شرایط 
قرن گذشته قرار داشت. حتی وضعیت ما از جنگ 
جهانی اول و دوم و قحطی و وبا که در اواخر قرن 
پیش اتفاق افتاد هم بدتر شد و ما مشکالت زیادی 
داشتیم. روحانی متذکر شد: سه سال و نیم اخیر 
از آن سال ها هم سخت تر بود چرا که تمام دنیا ما 
را محاصره کرد البته ظاهر آن فقط آمریکا بود و 
به ایران فشار وارد کرد اما بقیه کشورها هم تسلیم 
شدند و زمانی که اجازه ندادند از بنادر، بازار و بانک 
محاصره  در  ما  گفت  می توان  کنیم  استفاده  آنها 
جمعی آنان قرار گرفتیم. وی تصریح کرد: سرمنشا 
همه این جنایت ها ترامپ و آمریکا بود و باید این 
مساله را بگوییم و نترسیم. اینکه ترامپ چه جنایتی 
به ما کرد، ایرادی ندارد و باید آن را مطرح کنیم و 

فکر نکنیم عیب دارد که آن را بگوییم.
می گویند  افراد  برخی  کرد:  اضافه  رئیس جمهور 
اگر ما بگوییم ترامپ جنایت کرد، پس چگونه به 
دولت فحاشی کنیم؟ اگر خواستید آزادید و هر چه 
می خواهید به دولت بگویید اما اخالق را مراعات 

کنیم و واقعیت ها را در همه جا بگوییم.
این چند سال  در  باید گفته شود  روحانی گفت: 
اخیر چه فشارهایی بر مردم ما وارد شد و اقتصاد 

مقاومتی که مقام معظم رهبری از سال ۹۳ ابالغ و 
بر آن تاکید فرمودند، ما آن را در این سه سال و نیم 
دیدیم و اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه در 

تاریخ محقق شد.
وی اظهار داشت: اینکه کشوری بتواند سه سال و 
نیم در برابر تمام فشارها بایستد، اقتصادش را حفظ 
کند و واردات و صادراتش برقرار باشد، به معنای 
تحقق اقتصاد مقاومتی است. البته در این ایام به 
مردم سخت گذشت و فشار زیادی به آنان وارد شد 
اما در شدیدترین شرایط ما بیش از 4۰ میلیارد صادر 

و مقداری بیشتر از این رقم توانستیم وارد کنیم.
رئیس جمهور گفت: بر این اساس چرخه اقتصاد ما 
بوده و مردم ما در  ایام سر جای خودش  این  در 
بازار کمبود و قحطی را احساس نکردند. البته مردم 
گرانی را احساس کردند و این طبیعت دوران تحریم 
است و لعنت خداوند بر همه آنهایی که مسبب بودند 
و مسبب اصلی آن رژیم صهیونیستی، تندروهای 

آمریکا و در راس آن ترامپ بودند.
رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ما باید بدانند این 
بمب اقتصادی که روی سر آنها اصابت کرده است، 
از کجا شلیک شده  و  پرتاب کرده  هواپیما  کدام 
است؟،گفت: نباید به مردم آدرس غلط داده شود و 
کسانی که این کار را می کنند بدانند خداوند و تاریخ 

از آنان نمی گذرد.
روحانی اظهار داشت: ما این سه سال و نیم را با 
مشکالت آن گذرانده ایم، افتتاح های بسیار زیادی 
است که پنجشنبه هر هفته انجام می شود. ملت 
ایران در این سه سال و نیم شاهد بزرگی برای تاریخ 
بود تا بگوید با صبر، مقاومت، وحدت و اتحاد یک 
ملت می تواند در برابر انواع فشارها بایستد، کشور، 
نظام و اقتصادش را حفظ کند. مردم ما در این دوران 
جهاد بزرگی کردند و ما شاهد فداکاری و مقاومت 

آنان بودیم. 
وی تاکید کرد: امروز هم توانستیم افتتاح های زیادی 
داشته باشیم و بیش از 6 هزار میلیارد تومان طرح و 
پروژه را افتتاح کردیم و موجب اشتغال سه هزار نفر 
در استان های مختلف می شود. ما به مردم قول داده 
بودیم در مهران، قصرشیرین، بانه، مریوان، اردبیل، 
بوشهر، زابل و اینچه برون مناطق آزاد افتتاح کنیم 

که محقق شد.
قول های  شاید  البته  شد:  متذکر  رئیس جمهور 
بیشتری داده بودیم اما سیر افتتاح این مناطق آزاد 
در رفت و برگشت مصوبات بین مجلس و شورای 
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام طوالنی 
شد. البته در نهایت ۷ منطقه آزاد به تصویب رسید 
و می خواستیم بسیاری از این اقدامات را در دولت 
یازدهم به اتمام برسانیم، اما فرآیند آن طوالنی شد 

و بهتر است از ماجراهای آن بگذریم.
روحانی ادامه داد: در حال حاضر ۱۵ منطقه آزاد در 
مرزهای کشور داریم و برای پیشرفت کشور و ارتباط 
ایران با کشورهای همسایه اهمیت دارد. همچنین 
این مناطق آزاد جاذبه سرمایه گذاری و گردشگری 

ایجاد می کند.
ویژه  منطقه   ۱۳ این  بر  عالوه  کرد:  تصریح  وی 
اقتصادی داریم که همه این مناطق منجر به رونق 
دلیل  به  اخیر  سال  دو  در  بود.  خواهد  اقتصادی 
گردشگری  جاذبه  که  مقداری  آن  کرونا،  بیماری 
در مناطق آزاد باید مورد استفاده و رونق اقتصادی 
کشور قرار می گرفت، محقق نشد. البته در این ایام 
سفرها ممنوع بوده و در غیر این صورت این مناطق 

آزاد جاذبه های زیادی دارند.

علی  انتخاباتی  ستاد 
با محوریت  الریجانی 
»تــاجــگــردون« و 
شد  تشکیل  »باهنر« 
و نمایندگان ادوار در 
تهران و شهرستان ها 

فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کردند.
قطعی  خبر  اعالم  از  پس  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
ریاست  انتخابات  در  الریجانی  علی  کاندیداتوری 
جمهوری سیزدهم، ستادهای انتخاباتی وی تشکیل و 

اعضای ستاد فعالیت های خود را آغاز کرده اند.

و  اصولگرایان  از  بخشی  ــزارش،  گ این  اســاس  بر 
تمامی  همچنین  و  مجلس  دوره  سه  اصالح طلبان 
مستقلین  و  نهم  مجلس  رهروان  فراکسیون  اعضای 
مجلس دهم در ستاد انتخاباتی علی الریجانی حضور 

دارند.
از  رحیمی«  »علیرضا  و  تاجگردون«  »غالمرضا 
الریجانی  انتخاباتی  ستاد  در  تأثیرگذار  اصالح طلبان 

هستند.
»محمدرضا  طیف  اصولگرایان،  میان  در  همچنین 
باهنر« )جامعه اسالمی مهندسین( در ترکیب جلسات 

ستاد انتخاباتی علی الریجانی حضور دارند.

عضو هیئت عالی و مسئول امور استان های شورای 
از آغاز پویش نخبگانی و مردمی حمایت  وحدت 
از کاندیداتوری آیت اهلل رئیسی در سراسر کشور 

خبر داد.
محمد  االسالم  حجت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
حسین موسی پور عضو هیئت عالی و مسول امور 
استان های »شورای وحدت«، با بیان اینکه پویش 
افتاده  راه  به  رئیسی  ابراهیم  از  سراسری حمایت 
است، گفت: پویش نخبگانی و مردمی حمایت از 
کاندیداتوری آیت اهلل رئیسی در سراسر کشور و با 
هدایت »شورای وحدت« در جریان است و در همه 

استان ها، دفاتر این شورا با مراجعه جمع کثیری از 
آحاد مردم و نخبگان و اقشار مختلف مواجه بوده 

است.
وی افزود: کمیته های مختلف »شورای وحدت« از 
جمله کمیته جوانان، بانوان، پزشکان، صنعت گران 
و ... در ساماندهی این پویش و پاسخگویی به مطالبه 
گسترده آحاد مردم و نخبگان فعال بوده و هستند.

عضو شورای وحدت گفت: امیدواریم با حضور آیت 
با نشاط و امید بخش،  اهلل رئیسی در این عرصه 
انتخاباتی پرشور  در 2۸ خرداد رقم بخورد که مایه 

عزت و سربلندی مردم و نظام اسالمی باشد.

روحانی در بهره برداری از طرح های مناطق آزاد:

اگر تنوع را از نامردها بگیریم، شکوه و حضور هم از انتخابات گرفته خواهد شد

ستاد انتخاباتی الریجانی با محوریت »تاجگردون« و »باهنر« تشکیل شد
موسی پور خبر داد؛

پویش نخبگانی و مردمی حمایت از کاندیداتوری »رئیسی« تشکیل شد

احتمال واردات 7 تا 10 میلیون 
دوز واکسن کرونا در خرداد 

جهانپور:  تا االن 3 میلیون و 195 هزار دوز 
واکسن وارد کشور شده

کیانوش جهانپور می گوید: در خرداد ماه امیدواریم 
با تحقق وعده هایی که داده شده، بیش از ۷ الی 

۱۰ میلیون واکسن را وارد کشور کنیم.
»کیانوش جهانپور« سخنگوی سازمان غذا و دارو 
با اشاره به وضعیت تولید داخل واکسن اسپوتنیک 
تولید  متقاضی  چهار شرکت  کرد:  بیان  روسی، 
اسپوتنیک بودند و از این چهار شرکت سه شرکت 
به طرف روس معرفی شدند و زیرساخت های دو 
شرکت مورد تایید قرار گرفته است ولی این که 
در مرحله ی تولید قرار گرفته و خروجی داشته 
باشند، تا االن این اتفاق نیفتاده است. وی ادامه 
داد: به نظر می رسد تا چند هفته  آتی هم همچنان 
تولید داخلی اسپوتنیک را نداشته باشیم. جهانپور 
در مورد انتقادات مبنی بر مرتبط نبودن فعالیت 
برخی از شرکت ها که برای واردات واکسن کرونا 
اقدام کردند، افزود: به هر حال این موضوعی است 
موضوع  و  شده  مطرح  کرونا  ملی  ستاد  در  که 
سخنگوی  نیست.  مربوط  بهداشت  وزارت  به 
سازمان غذا و دارو گفت: شرکت هایی که حداقل 
مستندات اولیه را داشتند و احتمال دسترسی به 
واکسن در آنها وجود داشت، برایشان مجوز صادر 
شد که تا امروز هیچکدام وارداتی نداشتند. وی 
در پاسخ به این سوال که لزومی به مرتبط بودن 
شرکت های واردکننده با حوزه سالمت است یا نه؟ 
بیان کرد: لزومی ندارد، ولی به هر حال باید از وارد 
کنندگان و شرکت هایی باشند که در این زمینه 
موضوع  اصل  ولی  باشند،  داشته  روشنی  سابقه 
این است که این مسایل در ستاد ملی تصویب 
می شود و صدور مجوز برای واکسنی که اصالت 
می شود.  داده  گرفته،  قرار  بررسی  مورد  و  دارد 
جهانپور در مورد تولیدات واکسن داخلی، گفت: 
واکسن کوایران برکت تولیدات اولیه را با پذیرش 
ریسک از طرف سازنده شروع کرده، چون هنوز 
مجوز مصرف دریافت نکرده، مطالعات تا خرداد 
ماه ادامه پیدا خواهد کرد. وی ادامه داد: واکسن 
پاستور هم در خرداد ماه مراحل تولید خود را آغاز 
خواهد کرد و واکسن های دیگر از اواخر تابستان 
این مدار خواهند شد. جهانپور در  وارد  پاییز  و 
مورد واکسن های وارداتی گفت: تا االن ۳ میلیون 
و در  وارد کشور شده  واکسن  و ۱۹۵ هزار دوز 
شرایط بهداشتی توزیع شده است و حداقل دو 

میلیون دوز تا پایان اردیبهشت ماه وارد می شود.
وی افزود: بعد از این هم در خرداد ماه امیدواریم با 
تحقق وعده هایی که داده شده، بیش از ۷ الی ۱۰ 

میلیون واکسن را وارد کشور کنیم.
جهانپور با اشاره به صحبت هایی مبنی بر صادرات 
واکسن کرونای داخلی، در پاسخ به موضوع تایید 
تایید  به  لزوما  گفت:  بهداشت،  جهانی  سازمان 
who نیاز ندارد و این بیشتر به شروط خریدار 
مربوط است، کما اینکه بیشتر واکسن های دنیا 
و  ندارد  را  بهداشت  جهانی  سازمان  تایید  هنوز 
موضوع  این  کشور  یک  خرید  شروط  در  شاید 
باشد و شاید هم نباشد و الزامی در آن نیست اما 

می تواند جزو شروط خریدار باشد.
تزریق  برای  خبرنگاران  اولویت  مورد  در  وی 
واکسن افزود: بر اساس سند ملی واکسیناسیون، 
گروه های شغلی آموزشی، خبرنگاری، خدمات و ... 
شامل فاز سوم واکسیناسیون هستند و اگر غیر از 

این اتفاق بیفتد تخلف صورت گرفته است.

  خبــر

ز
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هوای تمیز - شهر پاک
به قلم: سید علی محمدی 

 بسیار سخن از تالش برای کاهش آلودگی هوا و 
طرحهای بیشمار برای تحقق آن در خاطر همه 
ما هست. اما این همه آدم و این همه اندیشه 
کاری که یک ویروس ناچیز توانست انجام بدهد 

را نتوانستند انجام بدهند.
 انصافاً بسیاری از سفرهای برون شهری ما بی 
ویال  و  داری  ماشین  و  پولداری  سر  از  و  دلیل 
داری و ....... داری است. قبول ندارید که اجرای 
طرح ممنوعیت سفرهای غیرضرور کار پاکیزگی 
هوا را راحت کرد ؟ قبول ندارید که این طرح 
در کاهش مصرف بنزین موثر بود ؟ قبول ندارید 
که این طرح باعث کاهش تصادفات جاده ای و 
کاهش مرگ و میر در جاده های بعضاً نا ایمن و 
رها شده در طول سالیان متمادی گردید ؟ قبول 
ندارید کسانی که در قطع زنجیره انتقال ویروس 
کمک کردند از شر آن در امان ماندند ؟ قبول 
ندارید کسانی که لجبازانه وجود این ویروس را 
منکر شدند و خودشان با همین ویروس زندگی 
را باختند ؟ قبول ندارید که بسیاری از رسوم ما 
می تواند تغییر رویه بدهد ؟ قبول ندارید که اگر 
چه ارتباطها کم شد ولی محبتها بیشتر گردید ؟

بگیریم  تصمیم  شده  که  هم  بار  یک  بیایید 
خودمان اولویتهای زندگی مان را تعیین و آنها 
را اجرا کنیم . بیایید تصمیم بگیریم بدون ترس 
از ویروس سفر غیر ضرور نرویم . بیایید تصمیم 
بگیریم برای کارهایی که می شود بدون وسیله 
را  خودرو  ویروس  از  ترس  بدون  داد  انجامش 
کنار بگذاریم. بیایید در دید و بازدید ها عدالت 
را رهایت کنیم نه ترک ارتباط به صورت کلی نه 

افراط در دیدارها .
 ما انسانها با برنامه ریزی و مدیریت در کارها 
باید یاد بگیریم که بدون اهرم فشار خودمان را 

مدیریت کنیم.
 سفر همیشه خوب است اما نه هر هفته ......سالی 
دو تا سه بار کافی است. می توانیم هزینه سفر را 
برای خرید کتاب هزینه کنیم و از این طریق ایام 
خوبی را سپری کنیم اما خیلی ها در این باب 
مقاومت غلط می کنند. وای به روزی که بگویند 
هزینه رشد فرهنگی و خرید کتاب را به انجام 
یک سفر بدهید نپرسیده کوله بار را جمع می 

کنیم و می رویم ....... 
 این یک ایراد بزرگ است که باید با هم رفعش 

کنیم.
باید  تک شهروندان  تک  جامعه  اعتالی  برای   
مدیریت اقدامات را برای خود انجام بدهند. وقتی 
هر کاری به اندازه انجام بشود جامعه نفس راحتی 
خواهد کشید. قرار نیست در هر فرصت تعطیلی 
باز سفر ببندید و راهی شمال و جنوب !! و شرق 
!!!! و غرب !!!!! کشور بشوید ...... ماشین دارید قبول 

اما درایت و اندیشه هم دارید .......
* اندیشه و برنامه، کمک یار زندگی خوب *

طنزیادداشت

صد روز آخر 
و 

هر مدیر با پستش!

به قلم وحید حاج سعیدی
 عزل و نصب مدیران ) با خدمات مشاوره 
ای( در همه کشور های دنیا امری رایج و 
اتفاق  این  نیز  مرسوم است و در کشور ما 
در مورد مدیران رخ می دهد البته با اندکی 
دخل و تصرف! به عنوان مثال در والیت ما 
مدیری که برای تجدید وضو چند دقیقه ای 
از مراجعه  اطاق خویش را ترک نمود بعد 
به دفتر کار خود، مشاهده نمود فردی روی 
وقتی  است.  نموده  جلوس  ایشان  صندلی 
مدیر  ایشان  که  انکشف  را جویا شد  علت 
جدید این مجموعه هستند و در آن لحظه 
تنها کاری که به ذهن مدیر قدیمی رسید 
این بود که از مدیر جدید بخواهد که چند 
لحظه ای از روی صندلی بلند شود تا ایشان 
بتواند الاقل کتش را از روی دسته صندلی 

بردارد!
 هر چند هنوز 100 روز تا انتخابات بعدی فرصت 
هست ولی این هم دلیل نمی شود که مدیران 
با همان فرمان قبلی  محترم فعلی همین طور 
مسیر را ادامه دهند و اصاًل هم به فکر پیاده شدن 
و برنامه های آینده زندگی نباشند. باالخره این 
میز و صندلی ها جاودانه و مادام العمر نیستند و 
به کسی هم وفا نکرده اند و ممکن است همین 
ایام نامه ای به دستتان برسد که مضمون آن » 
به آینده خوش آمدید. مقدمتان گلباران!« باشد. 
فقط که نباید در مراسم افتتاحیه یا کلنگ زنی 

مقدم تان را ُگل گرفت.
و  عزل  این  هم  گذشته  زمان  در  البته   
این ماجرا  نصب ها وجود داشت و قدمت 
به سده های قبل باز می گردد. در آن ایام 
با وجود مجهز بودن به تشکیالت  مدیران 
ابزاری نظیر گرز و سنان و کاله خود و  و 
سایر تجهیزات ایمنی، باز هم مجبور به ترک 
صحنه بودند که اسناد منظوم آن در همین 
شاهنامه خودمان موجود است:» برفتند با 
گرزهای گران . . .  مدیران یکایک چو شیر 
ژیان« و یا »چو نیمی گذشت از شب دیریاز 
. . . مدیران به رفتن گرفتند ساز« و باقی 

ماجرا...
 اما امروز روی سخن ما بیشتر با مدیران عزیزی 
است که قرار است جایگزین مدیران فعلی شوند. 
برای  بودن  اعتماد  مورد  ما  کشور  در  چند  هر 
کسب تصدی مدیریت کفایت است ولی با عنایات 
و  ارضی  علوم  از  بسیاری  در  حقیر  تجارب  به 
سماوی و بحری نکاتی را با استحضار می رسانیم 
و مطلب مان با چند رهنمود فلک فرسا و مدبرانه 

آذین می بندیم:
 الف( توجه به مدرک و تخصص: همانطور 
که در باال اشارت رفت و همه نیک می دانیم 
در امر تصدی مدیریت، مورد اعتماد بودن 
کافی است. ولی ترا به خدا پست هایی را 
انتخاب کنید که در آن به اندازه یک قاشق 
داشته  هم  تخصص  بیشتر  یا  خوری  مربا 
باشید و یا دست کم از جلوی اداره مزبور 

چند باری رد شده باشید!
 ب( نگه داشتن حرمت کلنگ و قیچی: هر 
از کاربرد گرز و سنان مدیران در  ما  چند 
ازمنه دور اطالع چندانی نداریم ولی آنچه 
عیان است این که »قیچی« و »کلنگ« از 
نوین  مدیریت  کاربردی  و  اصلی  ابزارهای 
داشته  به خاطر  فقط  می شوند.  محسوب 
باشید در زمان کلنگ زنی یا افتتاح پروژه 
ها کمی هم از مختصات فنی و مشخصات 
ظاهری طرح ها سوال کنید تا هر طرحی 
افتتاح  یا  بی خود و بی جهت کلنگ زنی 
نشود. چون گاهی اوقات یک طرح چند بار 
کلنگ می خورد یا چندین بار افتتاح میشود. 
با این وجود در جریان باشید »پیش افتتاح«، 
افتتاح رسمی« و »  »افتتاح مقدماتی«، » 
افتتاح تکمیلی« و » افتتاح فاز های بعدی« 
از مختصات و ویژگی های یک طرح خوب 

و ماندگار است!
 پ( ادامه تحصیل: انسان هیچگاه از کسب 
علم و ادامه تحصیل بی نیاز نخواهد بود و 
به قولی ز گهواره تا گور مدرک بجوی! اما 
از آنجا که حادثه خبر نمی کند، بهتر است 
از همین حاال در یکی از این دانشگاه هایی 
»دکترای  نژاد  احمدی  آقای  قول  به  که 
جدی جدی« می دهند، ثبت نام کنید تا 
در صورت نیاز، ادامه تحصیل را مانع اصلی 
خدمت رسانی به خلق در این مقطع زمانی 
اعالم کنید! البته تصدی پست های مدیریتی 
نیز بهترین انگیزه و بهانه برای ادامه تحصیل 
است و توصیه می شود دوستان قدر این ایام 

طالیی را بدانند!
 ت( هر مدیر با پستش: در دنیا موفقیت مدیر 
بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش 
مدیر  موفقیت  اینجا  اما  میشود؛  سنجیده 
سنجیده نمی شود، خود مدیر بودن نشانه 
موفقیت است. در ضمن از قدیم هم گفته 
اند هر مدیر با پستش و هر پست با مدیرش! 

دنیا دنیا مدیریت برایتان آرزومندم...

استاندار قم گفت: ۳۵ واحد تولیدی راکد استان 
بااعتبار چهار هزار میلیارد ریال  در سال جاری 

احیا می شود.
روز  سرمست  بهرام  سبز،  شاخه  گــزارش  به   
کارآفرینان  و  فعاالن  با  نشستی  در  پنجشنبه 
تولیدی و اقتصادی در تاالر کرامت استانداری قم، 
قرارداد استانداری قم با ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: به موجب 
این تفاهم نامه قرار است در سال جاری ۳۵ واحد 
تولیدی راکد استان را با چهار هزار میلیارد ریال 
اعتبار به مرحله فعال سازی و احیا برسانیم، این 
هدف گذاری مهمی است و انتظار داریم منطقه 
ویژه از این تفاهم نامه سهم بری داشته باشد و 

سهم خود را نیز بگیرد.
تاکید بر ضرورت  با  ادامه سخنان خود   وی در 
اقتصادی  تولیدی،  خدمات  از  رسانی  آگاهی 
و صنعتی صورت گرفته از سوی دولت تدبیر و 
امید به مردم گفت: متاسفانه در شرایطی هستیم 
که این دستاوردها دیده نمی شود و بحث سیاه 

نمایی ها بیش از حد می باشد.
وی اضافه کرد: دولت در سال »تولید، پشتیبانی ها 
افتتاح طرح های  با  ارتباط  و مانع زدایی ها« در 
اقتصادی، صنعتی و گردشگری برغم وجود شرایط 
تحریم و بیماری کرونا که هر کدام از آنها برای 
زمین گیر کردن اقتصاد کشور کافی است، چرخ 
تولید را چرخانده و افتتاح طرح های اقتصادی و 

عمرانی و تولیدی همچنان به پیش است.
وی افزود: از این جهت نیاز داریم این خدمات را 
به مردمی که نیاز به امید آفرینی و آینده نگری و 

آینده بینی دارند، منتقل کنیم.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  قم  استاندار 
خاطرنشان کرد: با توجه به مطالعاتی که از روند 
توسعه کشورهای توسعه یافته داشتم، سهم مهمی 
را برای فعالیت های اقتصادی قائل بودم از این 

میدانی  بازدیدهای  به  را  شنبه  سه  روزهای  رو 
اختصاص دادم تا از نزدیک مشکل های کارآفرینان 

و فعاالن اقتصادی را مشاهده کنم.
آن  از  تولید  واقعی  سهم  کرد:  تاکید  سرمست 
تولیدکننده است و همه باید خدمتگزار تولیدکننده 

باشیم و از آن حمایت و پشتیبانی می کنیم.
استاندار قم همچنین با مهم خواندن نقش بخش 
کشور  و  استان  اقتصادی  توسعه  در  خصوصی 
ای  جامعه  و  ملت  کشور،  اگر  کرد:  خاطرنشان 
بخواهد پیشرفت کند باید بخش خصوصی فعال 
و قدرتمند داشته باشد و بتواند به تولید بپردازد؛ 
سهم تولید در هر جامعه ای بیشتر بود امید به 

توسعه آن نیز بیشتر می باشد.
وی با اشاره به سهم مناطق آزاد و مناطق ویژه 
اقتصادی در توسعه اقتصادی یادآور شد: مطابق 
الگوهای  از  یکی  یافته  توسعه  تجربه کشورهای 
ویژه  و  آزاد  مناطق  توسعه  توسعه،  برای  موفق 
اقتصادی به شمار می آید اما متاسفانه در این رابطه 
در این چند سال اخیر در حوزه قانون گذاری و 
تقنینی مقداری بی مهری و کم توجهی مشاهده 

می شود.
استاندار قم گفت: دولت به اندازه کافی به اهمیت 
هفت  و  است  داشته  توجه  ویژه  و  آزاد  مناطق 
منطقه آزاد را نیز پیشنهاد کرده و چندین سال در 
فرایند قانون گذاری گرفتار شده بود که به تازگی 

گشایش ایجاد شده است.
وی بیان داشت: اینکه نگاه و رویکردمان به جایگاه 
مناطق آزاد و ویژه چه باشد مساله مهمی است 
از این رو اعتقاد راسخ دارم که این مناطق آزاد 
و ویژه ای که در کشور است اگر به درستی و بر 
اساس فلسفه وجودی خود مورد توجه قرار بگیرند 
یکی از راه های شناخته شده و مسلم برای توسعه 
اقتصادی است، به شرطی که با باورمندی و علم و 

آگاهی این موضوع را دنبال کنیم.
استاندار قم همچنین با اشاره به توجه ویژه دولت 
به مجموعه اقتصادی سلفچگان تصریح کرد: این 
منطقه در نگاه ما فقط یک شهرک صنعتی نیست 
بلکه به اندازه همه شهرک های صنعتی می تواند 
ظرفیت توسعه داشته باشد، هر چند که تا به حال 
از نظر تحرک و پویایی به حد ایده آل نرسیده، ولی 
در چندماه گذشته شاهد افتتاح های خوبی بودیم و 

آینده منطقه روشن است.
وی ادامه داد: بویژه اگر افق های پیش روی کشور 

فشار  شکست  سایه  در  که  گشایش هایی  با  را 
کنیم،  مشاهده  آمده  به وجود  آمریکا  حداکثری 
منطقه ویژه سلفچگان می تواند سهم بری داشته 

باشد.
 ۲۵ راهبردی  قــرارداد  به  اشاره  با  قم  استاندار 
ساله ایران و چین خاطرنشان کرد: در این رابطه 
پیگیری هایی داشتیم و افق ها و امیدهایی را دارم 
که از این برنامه راهبردی سهم مناسبی را کسب 

کنیم.
کارگروه های  خصوص  این  در  داد:  ادامــه  وی 
تخصصی تشکیل داده شده و از فعاالن اقتصادی 
هیات  و  کنیم  برقرار  را  ارتباط  این  دارم  انتظار 
و  کنند  پیدا  را  ارتباطات  این  باید  نیز  مدیره 
تا  دست فعاالن را در این کارگروه ها قرار دهند 
برای صادرات و واردات و برقراری ارتباط با دنیای 

پیرامونی راه هایی را ایجاد کنیم.
استاندار قم گفت: یک منطقه ویژه به خصوص 
منطقه سلفچگان که در قلب ایران جای گرفته، 
ارتباط های  که  است  این  در  مماتش  و  حیات 

خارجی پیدا کند.
وی اضافه کرد: اگر این منطقه در سطح سرزمین 
داخلی محدود شود، فرقی با سایر نهادهای سر 
زمینی نخواهد داشت، ما باید به فلسفه وجودی 

این مناطق برسیم.
وی افزود: از این جهت پیگیری هایی را داشتم و 
پیگری های اصلی را متوجه منطقه ویژه می دانم 
کنم  می  حمایت  باشند  داشته  پیگیری  هر  که 
ویژه  باامیدی در منطقه  اقتصادی که  فعاالن  تا 

سرمایه گذاری کردند ناامید نشوند.
استاندار قم همچنین اتصال منطقه ویژه سلفچگان 
به شبکه راه آهن سراسری را مورد توجه قرار داد 
و گفت: اتصال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 
به راه آهن سراسری موجب ارتباط آن با اقصی 
نقاط جهان می شود و رونق اقتصادی آن را نیز دو 

چندان می کند.
وی تاکید کرد: هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی 
سلفچگان باید پیگری های ویژه ای داشته باشند 
به  را  هدف  این  بتوانیم  دولت  این  پایان  تا  که 

سرانجام برسانیم.
طریق  از  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  سرمست 
سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی مناطق آزاد و 
همچنین وزارت راه و شهرسازی پیگیر این موضوع 
هستم ولی پیگیزی اصلی را باید مدیریت منطقه 

سلفچگان انجام دهد.
افتتاح سه واحد تولیدی در منطقه ویژه سلفچگان

در  نشست  این  پایان  در  همچنین  قم  استاندار 
افتتاح سه  به  اشاره  با  با خبرنگاران  گو  و  گفت 
واحد تولیدی در منطقه سلفچگان با حضور ویدیو 
واحدها  این  افزود:  جمهوری  رئیس  کنفرانسی 
شامل واحد تولید قیر، لوازم آشپزخانه و همچنین 

نخ دندان و مسواک است.
سرمست افزود: اعتبار بهره برداری از این واحدها 
یک هزار و 140 میلیارد ریال است و اشتغال زایی 

1۶۵ تَن را نیز در پی دارد.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ۵0 کیلومتری 
قم در زمینی به مساحت ۲000 هکتار در سال 

1۳۷۶ به تصویب هیات وزیران رسید.
نزدیک ترین  و  مهم ترین  به عنوان  منطقه  این 
منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی - اقتصادی 
راه آهن  ابریشم،  جاده  مسیر  در  واقع  کشور، 
سراسری و بزرگراه های اصلی شمال - جنوب و 
شرق - غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط 
خلیج فارس  و  میانه  آسیای  کشورهای  اروپا،  با 
به منظور تولید، صادرات و ترانزیت کاال، موقعیتی 
ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین کننده ای در 

اقتصاد کالن منطقه و کشور ایفا نماید.
این  در  تجاری  و  تولیدی  واحد  هم اکنون 1۲۲ 
نمایان  رقم  این  که  می کند  فعالیت  منطقه 
پروانه  دارای  واحدهای  درصد   ۸۷ فعالیت  گر 

بهره برداری منطقه است.
ــد  واح  100 ــد  واحـ  1۲۲ ایــن  مــیــان  از 
نیز  واحد   ۲۲ و  تولیدی  درزمینهفعالیت های 
درزمینهفعالیت های تجاری و خدماتی مشغول کار 
است. بخش سلفچگان یکی از بخش های پنج گانه 
استان قم است که در فاصله 40 کیلومتری شهر 

قم قرار دارد.
چهارمین  در  و  فطر  سعید  عید  با  همزمان 
کشور ۹4  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  برنامه  
طرح سرمایه گذاری و زیربنایی با حضور ویدیو 
حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت  کنفرانسی 

روحانی رئیس جمهوری افتتاح شد.
این تعداد طرح که با بیش از ۶0 هزار میلیارد ریال 
آزاد تجاری ـ صنعتی  سرمایه گذاری در مناطق 
قشم، چابهار، اروند، ارس و مناطق ویژه اقتصادی 
پیام و سلفچگان به بهره برداری رسید، برای حدود 

سه هزار تَن اشتغال زایی مستقیم ایجاد می کند.

استاندار قم:
3۵واحدتولیدیراکدقمدرسالجاریاحیامیشود

مدیرکل آموزش  و پرورش استان قم گفت: 
فضای  شاخص  با  آزمون ها  سؤاالت  طرح 
مجازی و در سطحی که آموزش دیده اند 
به عمل می آید به گونه ای که مالک مدارس 
متوسط و ضعیف بوده است لذا جای نگرانی 

در این زمینه وجود ندارد.
تسنیم،  از  نقل  به  سبز  شاخه  گزارش  به 
با  گفت وگویی  در  شیخ االسالم  حمیدرضا 
پایان  آزمون های  برگزاری  نحوه  به  اشاره 
سال تحصیلی در استان اظهار داشت: وجود 
ویروس منحوس کرونا که پدیده نو و تازه ای 

بسیار  آماری  جامعه  برای  است  مدتی  را 
قطعاً  است،  زده  رقم  دانش آموزان  باالی 
نیازمند دقت عمل بسیاری در تصمیمات 
اتخاذی این مجموعه خواهیم بود، چراکه 
در این مورد، بحث بنیه علمی و یافته های 
که  می شود  مطرح  دانش آموزان  علمی 
مهم  بسیار  آن ها  شغلی  آینده  تعیین  در 
آموزش  مدیرکل  است.  سرنوشت ساز  و 
آزمون های  برگزاری  قم  استان  پرورش   و 
پایه های نهم و دوازدهم را حضوری دانست 
نهم  پایه  در  دانش آموزان  کرد:  تصریح  و 

رشته  انتخاب  در  را  خود  زندگی  مسیر 
دقیقی  شاخصه  اگر  که  می کنند  تعیین 
در این زمینه نداشته باشیم قطعاً خسارت 
سنگینی به دانش آموزان عزیز وارد می شود.    
وی با تأکید بر رعایت دقیق شیوه نامه های 
آزمون ها  برگزاری  فضای  در  بهداشتی 
با  دوازدهم  پایه  دانش آموزان  کرد:  عنوان 
باید  خود،  تحصیلی  سال  جمع بندی 1۲ 
مدرک متقن و محکمی در دست داشته 
آن  بر  استناد  با  آینده،  در  چراکه  باشند 
مدرک تحصیلی، بتوانند به پیش بروند و در 

تصمیم گیری ها دچار چالش نشوند.
آمـــوزش  و  شــیــخ االســالم،  به گفته   
دانش آموز،  دوم  ولی  به عنوان  پرورش 
پروتکل ها  رعایت  به  بسیاری  توجه 
رعایت  برای  به نحوی که  داشت،  خواهد 
از  بیش  به میزان  فضایی  فاصله گذاری، 
دو متر، برای هر دانش آموز در نظر گرفته 
نداشته  دغدغه  والدین  لذا  است  شده 
همانند  هم  آزمون ها  این  چراکه  باشند 
سال گذشته، بدون مشکل و کوچک ترین 

گزارشی برگزار خواهد شد.

آزمونهایحضوریدانشآموزاندرقمچگونهبرگزارمیشود؟

پاداش ۱۵ میلیارد تومانی در 
انتظار کاهش مصرف برق 

شهروندان قمی 
 ۱۵ پاداش  گفت:  قم  برق  شرکت  مدیرعامل 
برق  مصرف  کاهش  انتظار  در  تومانی  میلیارد 

شهروندان قمی است.
به گزارش شاخه سبز به نقل از تسنیم، مهدی آهنین پنجه 
فرماندهی  و  هماهنگی  پیشگیری  جلسه  در  امروز  ظهر 
عملیات پاسخ به بحران استان اظهار داشت: افزایش دمای 
هوا در سال جاری میزان مصرف برق در کشور را ۲۲ درصد 
بارندگی،  کاهش  دلیل  به  طرفی  از  و  است  داده  افزایش 
ظرفیت نیروگاه های برق آبی نیز ۳4 درصد کاسته شده است.
مدیرعامل شرکت برق قم افزود: نیاز مصرف قم ۹۸۸ مگاوات 
برآورد شده است که باید با مدیریت بار 11۵ مگاوات، آن را 

به ۸۷۳ مگاوات در پیک مصرف برسانیم.
وی تصریح کرد: طبق نامه وزیر نیرو، امسال حداکثر مجوز 
برداشت ۷۷0 مگاوات نیروی برق وجود دارد و باید 100 
از سال های گذشته مدیریت مصرف شود،  بیشتر  مگاوات 
وگرنه اعمال خاموشی  در صورت عدم مدیریت مصرف برق، 

صددرصدی است.
با اشاره به پرداخت پاداش ۶ میلیارد تومانی  آهنین پنجه 
گذشته  سال  در  قم  استان  در  برق  مشترکان  همکاری 
عنوان کرد: امسال نیز پاداش 1۵ میلیارد تومانی در انتظار 
کاهش مصرف برق شهروندان قمی است که در قبوض برق 

مشترکان اعمال می شود.
وی بیان کرد: با توجه به افزایش ۲0 درصدی مصرف برق 
باید ۷۷0 مگاوات برق یعنی ۵0 مگاوات کمتر از سال گذشته 

در استان قم مصرف شود.
 ۶ قبل  سال  در  داشت:  اظهار  قم  برق  شرکت  مدیرعامل 
مولدهای  کشاورزی،  چاه های  صنایع،  در  تفاهم نامه  هزار 
جهت  در  اداری  کار  تغییر  و  ها  آپ  استارت  خودتامین، 
مدیریت مصرف منعقد شد، با توجه به مصرف ده درصدی 
برق در ادارات، تغییر ساعت نقش مهمی در کاهش مصرف 
دارد. وی با اشاره به وجود 41۵ هزار و ۲10 مشترک خانگی 
درقم خاطرنشان کرد:در این میان 1۹ هزار و ۵۳0 مشترک 
پرمصرف داریم، البته 1۳ هزار مشترک پرمصرف در بخش 

خانگی هستند.
آهنین پنجه گفت: .با توجه به شرایط خاصی که امسال داریم 
همه مشترکان در بخش های خانگی، تجاری و کشاورزی باید 

در کاهش مصرف برق همکاری داشته باشند.
وی در مورد ضرورت روشنایی در جاده ها نیز عنوان کرد: ۶۶ 
نقاط حادثه خیز دارد که دراین باره مکاتباتی با راهداری شده 
است تا بتوان این نقاط را حذف و مصرف برق را کاهش داد.
حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  قم  برق  شرکت  مدیرعامل 
شناسایی مراکز غیرمجاز رمز ارز در دستور کار قرار دارد و 

تاکنون ۲۵00 مورد دستگاه ماینر یافت شده است.

اینکه  بیان  با  قم  استان  بهزیستی  مدیرکل 
پایگاههای بهزیستی آماده دریافت مبالغ فطریه 
هستند، گفت: مردم قم در ماه رمضان مشارکت 
افراد  های  هزینه  تامین  در  ریالی  میلیارد   ۳0

تحت پوشش داشته اند.
مهدی  مهر،  از  نقل  به  سبز  شاخه  گزارش  به 
پهلوانی ستوده پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو 
با خبرنگاران با اعالم اینکه پایگاه های بهزیستی 
عید سعید  نماز  برگزاری  اطراف محل های  در 
فطر و کلیه مراکز بهزیستی قم در روز عید و 
فطره،  زکات  آوری  جمع  جهت  بعد  روزهای 
دوست  نوع  و  مؤمن  مردم  نذورات  و  کفارات 

قم  استان  مردم  گفت:  دارند،  آمادگی  استان 
مشارکت  جاری  سال  رمضان  مبارک  ماه  در 
۳0 میلیارد ریالی جهت صرف هزینه ها در امور 
مختلف را داشته اند. مدیرکل بهزیستی استان 
مراجع  از  اجازه  با کسب  اینکه  به  اشاره  با  قم 
زکات  می توانند  محترم  مؤمنین  تقلید،  عظام 
فطره و اموال خود را به سازمان بهزیستی که 
عهده دار نگهداری و حمایت از ایتام، کودکان بی 
سرپرست، معلولین و سالمندان، بیماران روانی 
مزمن، آسیب دیدگان اجتماعی و خانواده های 
نیازمند است پرداخت نمایند، افزود: مبلغ ریالی 
زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، 

مبلغ ۲0 هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج، 
مانده به نوع برنج مصرفی مبلغ ۷0 تا 100 هزار 
تومان تعیین شده است و کفاره روزه غیر عمد 
نیز مبلغ ۵ هزار تومان است که باید به صورت 
نان تهیه و پرداخت شود و کفاره روزه عمد مبلغ 
بر  تاکید  با  وی  بود.  خواهد  تومان  هزار   ۳00
تالش های مستمر و موفقیت آمیز بهزیستی قم 
در مدیریت شیوع بیماری کرونا در سه موج قبلی 
با هدف کاهش حساسیت و سرایت پذیری خاص 
کرونای انگلیسی و نگرانی شیوع در بین نوزادان 
و خانواده های آنان ادامه داد: ما با واکسیناسیون 
سالمندان نگرانی خاصی از این قشر نداشتیم، 

آلوده  و  بین کودکان  بیماری  این  با شیوع  اما 
شدن شیرخوارگاه صدف به کرونا در بیست روز 
پرسنل  کلیه  کامل  بهبودی  و  درمان  گذشته، 
با مجاهدت خاص صورت  و نوزادان این مرکز 
گرفته است. پهلوانی ستوده با اشاره به نیاز استان 
به ایجاد قرنطینه های خاص و مراکز ویژه زمان 
بحران برای مواقع بحرانی و اسکان و نگهداری 
نیاز  نیز گفت:  فرزندان، معلولین و مددجویان 
مبرم ما در این خصوص حدود سی میلیارد ریال 
است که امیدواریم با مشارکت خیرین نیز این 
مشکالت برطرف شود. مدیرکل بهزیستی استان 
قم در پایان از پیگیری های فراوان مجمع خیرین 

سالمت استان جهت احداث مراکز استاندارد و 
متناسب با نیازهای روز معلولین و مددجویان 
خبر داد و از عموم مردم شریف استان قم جهت 

همیاری در این امور یاری طلبید.

مدیرکل بهزیستی قم مطرح کرد؛

مشارکت ۳۰میلیاردی قمی ها در تامین هزینه های افرادتحت پوشش بهزیستی

پیشرفت ها و تحوالت حوزه سالمت استان قم در دولت 
ابالغ سیاست های کلی حوزه  با  به ویژه  امید  و  تدبیر 
پرشتاب  بسیار  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  سالمت 
چندین  سال ها  این  در  که  به گونه ای  بود؛  منسجم  و 
نظام  کالن  شاخص های  و  شد  راه اندازی  بیمارستان 
سالمت قم ارتقا یافت. ابالغ سیاست های کلی حوزه 
سالمت که طرح تحول نظام سالمت نام گرفت،  زمینه 
بهداشت،  گوناگون  بخش های  در  چشمگیر  جهش 
درمان و سالمت را در استان قم میسر ساخت. اجرای 
بسته های مختلف این طرح، اهداف مغفول و مهمی از 
قبیل کاهش پرداخت هزینه ها، بهبود زیرساخت های 
فرسوده بیمارستانی، ارتقای وضعیت خدمات هتلینگ 
و خدمات رفاهی بیمارستان ها، ارتقای کیفیت ویزیت 
به موقع  حضور  متخصصان،  به  دسترسی  افزایش  و 
اورژانس،  مواقع  در  به ویژه  بیماران  بالین  بر  پزشکان 
در  به ویژه  متخصصان  عادالنه  توزیع  و  دسترسی 
ترویج  درمانی،  خدمات  کیفیت  بهبود  محروم،  نقاط 
بیماران  از  افزایش موالید و حمایت  زایمان طبیعی و 
بر  قرار داده است.  عالوه  را مورد توجه  صعب العالج 
دستاوردهای طرح تحول نظام سالمت که در استان قم 
به نحو مطلوبی اجرا شد و اقدامات فاخر دیگری نیز به 

همت واالی این مجموعه پرتالش به انجام رسید.
 به گزارش شاخه سبز به نقل از ایرنا، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی قم در گفت وگویی  تکمیل ساخت بیمارستان ۳۵0 
تختخوابی فرقانی را از مهم ترین این دستاوردها عنوان و بیان 
کرد: این بیمارستان پروژه ای ۲۷000 مترمربعی است که در 

۹ طبقه ساخته شد؛ تنوع بخش های درمانی و بهره مندی 
از آخرین و به روزترین تجهیزات بیمارستانی از ویژگی های 

منحصربه فرد این بنای درمانی است.
محمدرضا قدیر افزود: این مرکز دارای بخش های بستری زنان، 
زایمان،  بستری  جراحی،  بستری  کودکان،  بستری  داخلی، 
NICU، اتاق های عمل و جراحی ICU و اورژانس، 11 اتاق 
ارتوپدی،  عمومی،  جراحی  کاربری  با  مدرن  و  مجهز  عمل 
مغز و اعصاب و زنان و زایمان است. به گفته وی، همچنین 
بخش NICU این مرکز درمانی به پیشرفته تـرین دستگاه ها 
اتاق عمل مستقل، وجود  و  رادیولوژی  و  است  مجهز شده 
تجهیزات بسیار پیشرفته و به روز همانند رادیوگرافی دیجیتال، 
ناهنجاری های  تشخیص  امکان  با  دیجیتال  ماموگرافی 
سرطانی مجهز است. وی خاطرنشان کرد: احداث بیمارستان 
1۷۲ تختخوابی شهدا با زیربنای بیش از 1۶000 مترمربعی 
و بیمارستان امیرالمومنین)ع( قم با ۲۳0 تخت بیمارستانی و 
با زیربنای ۲1 هزار و ۵00 مترمربع از دیگر طرح هایی است 
که در دولت دوازدهم احداث شده است. به گفته قدیر، در 
حال حاضر  ۵ بیمارستان دولتی و 4 بیمارستان غیردولتی 
از ۲  بهره برداری  به  اشاره  با  وی  است.  فعال  قم  استان  در 
گفت:  فرقانی،  و  بهشتی  شهید  بیمارستان های  کلینیک 
احداث بیمارستان یک هزار تختخوابی خاتم، بیمارستان نور 
و بیمارستان مادر توسط بخش خصوصی در حال پیگیری و 
اجراست که با بهره برداری از آن، جهش قابل توجهی در ارائه 
ایجاد زیرساخت های گردشگری  خدمات مطلوب درمانی و 

سالمت و توریسم درمانی را در استان قم شاهد خواهیم بود.
وی افزود: افتتاح یکی از بزرگ ترین و به روزترین پایگاه های 

مترمربع،  بر ۷000  بالغ  با مساحتی  اورژانس هوایی کشور 
افتتاح و بهره برداری از فاز اول پردیس دانشگاه علوم پزشکی 
افتتاح  نفره،  خوابگاه ۵00  و  آموزشی  ساختمان  شامل  قم 
بخش های زنان و زایمان، پزشکی هسته ای و همودیالیز در 
بیمارستان شهید بهشتی، افتتاح بخش اورژانس روان پزشکی 
نخستین  افتتاح  نیا،  عرب  کامکار  درمانی  آموزشی  مرکز 
بهداشتی،  مرکز  افتتاح  دانشگاهی،  درون  مرجع  آزمایشگاه 
درمانی امام رضا)ع( و امام موسی کاظم)ع(، افتتاح 4 پایگاه 
اورژانس 11۵ جاده ای و ۲ پایگاه شهری از دیگر طرح هایی 

است که در سال های اخیر افتتاح شده است.
قدیر در ادامه با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سالمت، 
حوزه  در  سالمت  نظام  تحول  طرح  بهداشت  مرکز  گفت: 
بهداشت را در استان به عنوان اولین استان و تنها استانی که 
به صورت کامل تمامی جمعیت استان را تحت پوشش قرار 
می دهد، به اجرا درآورد.  وی افزود: در حال حاضر ۲۷ مراکز 
خدمات جامع سالمت شهری، ۹ مرکز خدمات جامع سالمت 
روستایی، ۸۷ پایگاه شهری، ۵ پایگاه شهری روستایی، یک 
پایگاه روستایی، ۵۹ خانه بهداشت و ۵ مرکز بهداشتی درمان 
شهری روستایی در استان قم فعال است. وی افزود: در حوزه 
آموزش نیز دانشگاه علوم پزشکی قم با طی مراحل رشد و 
بالندگی با ارتقای فضای فیزیکی، جذب اساتید طراز اول و 
خریداری تجهیزات روز دنیا، تعداد دانشکده های خود را به 
سنتی،  طب  دندانپزشکی،  پزشکی،  شامل  دانشکده  هفت 
پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت و سالمت و دین 
افزایش داد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اضافه کرد: در 
بالغ بر یک هزار و ۸00 دانشجو در ۲۶ رشته  حال حاضر 

گوناگون در مقاطع مختلف از کاردانی تا دکتری تخصصی 
زیر نظر 1۹1 عضو هیات علمی در رشته های مختلف علوم 
پزشکی به تحصیل مشغول هستند. وی با بیان این که قدرت 
علمی و تجهیزاتی برخی از دانشکده های پزشکی قم در کشور 
سرآمد است،  ادامه داد: به عنوان نمونه دانشکده دندانپزشکی 
به لحاظ مساحت آموزشی جز پنج مقام اول کشور و از نظر 
است؛  کشوری  اول  مقام  دارای  دانشجو  به  یونیت  ضریب 
همچنین دانشکده سالمت و دین و رشته های تحصیلی آن 
در کشور منحصربه فرد است. وی بیان کرد: تعداد رشته های 
تحصیلی دایر در دانشگاه، ۳4 رشته است که مقطع کاردانی، 
دکتری  ارشد،  کارشناسی  عمومی،  دکتری  کارشناسی، 
تخصصی Ph.D، دکتری تخصصی را شامل می شوند و تعداد 
اعضای هیات علمی دانشگاه ۲۳۶ نفر است.  به گفته قدیر، 
هم اکنون نسبت تخت بیمارستانی به یک هزار نفر جمعیت در 
استان قم، 1.4۳ می باشد که این نسبت در سال ۹۲، 1.۲ بود.

شتاب تحوالت حوزه سالمت قم

  خبــر



مراسم گالب گیری در کاشان

و  تاریخی  اماکن  بر  عــاوه  کاشان  شهر 
گردشگری خود که برای گردشگران داخلی 
ساله  هر  اســت،  جــذاب  بسیار  خارجی  و 
برگزار  ویژه ای  سنتی  مراسم  و  جشنواره ها 
می کند که از معروف ترین آن ها، مراسم گاب 
گیری است و عاوه بر کاشان، در بخش ها و 

روستاهای اطراف آن هم اجرا می شود.

اردیبهشت که می شود افراد زیادی به هوای 
عطر خوش باغ های گل محمدی به سمت 
کاشان روانه می شوند و سرمستانه در هوای 
پاک آن گام برمی دارند. هر سال، همین موقع 
حال وهوای شهر بهشتی می شود؛ عطر گل و 
گاب کوچه ها و خیابان ها را در بر می گیرد و 
زن و مرد، پیر و جوان در کنار هم به چیدن 
می شوند.  مشغول  محمدی  سرخ  گل های 
چون که این ماه، فصل گاب گیری کاشان 

است.
که  است  سال  منطقه 1000  این  مردمان 
آیین گاب گیری را به جا می آورند و گاب 
کاشان بهترین و مرغوب ترین گاب در جهان 
به شمار می رود. مراسم گاب گیری کاشان 
از اواسط اردیبهشت شروع می شود و تا اواخر 

خرداد ادامه دارد.
مراسم  درگیر  همه  هفته،  چند  این  در 
گاب گیری هستند؛ عده ای گل می چینند، 
عده ای انبار می کنند و عده ای مراسم گاب 
و  قمصر  شهر  دو  می کنند.  آغاز  را  گیری 

نیاسر پر است از باغ های گل محمدی.
فصل بهار، فصل گاب گیری کاشان است 
و مهم ترین ویژگی این مراسم، شیوه سنتی 
گاب گیری هست که مردمان این منطقه 

از سال های دور تا به امروز به جا می آورند.
با اینکه همیشه گاب و مراسم گاب گیری 
را به شهر قمصر کاشان نسبت می دهند اما 
این مراسم در شهرهای دیگری مثل نیاسر، 
وادقان و…  برزک و روستاهای ون، سده، 

هم برگزار می شوند.
»اردیبهشت ماه، کاشان بهشت می شود در 

دل کویر! «

حکم 30 میلیارد ریالی
 برای قاچاقچی ابزار یراق

حکومتی  تعزیرات  چهارم  شعبه  در   
استان  حکومتی  تعزیرات  اهوازمدیرکل 
خوزستان از محکومیت 30 میلیارد ریالی 

قاچاقچی ابزار یراق خبر داد.
نعمت اهلل بیرانوندی گفت: پس از تهیه 
انتظامی مبنی  نیروی  از سوی  گزارشی 
از  قاچاق  یراق  ابزار  مقادیری  کشف  بر 
یک دستگاه کامیون، این گزارش به اداره 
تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز ارسال 

و به شعبه چهارم ارجاع شد.
استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
چهارم   شعبه   رئیس  گفت:  خوزستان 
از  پــس  اهـــواز  حکومتی  تعزیرات 
استعامات الزم و اخذ دفاعیات متهم و 
باوجه بودن آن متهم را عاوه بر ضبط 
محکوم  ریال  میلیارد   30 مبلغ  به  کاال 
کرد. وی در پایان خاطر نشان کرد: این 
رای پس از سیر مراحل قانونی و بررسی 
مجدد در شعبه تجدید نظر استان جهت 
اجرا به اجرای احکام تعزیرات حکومتی 

اهواز ارسال شد. 

۷0 درصد از کادر درمان قم، 
واکسینه شدند

بهداشت  مرکز  آمار  استان ها-براساس   گروه 
واکسینه  قم،  درمان  کادر  از  درصد  قم، ۷0 
ادامه  همچنان  واکسیناسیون،  روند  و  شدند 

دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از  قم ، بیش از 
22 هزار دوز واکسن کرونا در قم تزریق شده 
اعام شده،  زمان بندی  اســاس  بر  و  است 
حال  در  هدف  جامعه  ویژه  واکسیناسیون 

تزریق است.
قبل  سال  بهمن ماه  از  کرونا،  واکسیناسیون 
در  و  شد  آغاز  کشور  در  محدود  به صورت 
گروه های هدف خاص در اولویت قرار گرفتند، 
درمان،  و  بهداشت  پرسنل  راستا  این  در 
جانبازان، پارکبانان و سالمندان و معلوالن در 
مراکز نگهداری جزء اولویت های اولیه به شمار 
می رفت و افرادی که واجد شرایط و متقاضی 

بودند واکسن خود را دریافت کردند.
باقر محمودی رئیس مرکز بهداشت شهرستان 
قم در مورد روند واکسیناسیون در قم اظهار 
داشت: تاکنون ۷0 درصد از کادر درمان قم، 
واکسینه شدند و روند واکسیناسیون، همچنان 

ادامه دارد.
واکسیناسیون  شرایط  دیگر  مورد  در  وی 
تصریح کرد: در گروه دوم که مربوط به گروه 
سنی است، تزریق واکسن از ششم اردیبهشت 
آغاز شد و افراد باالی 80 سال در شهر و روستا 
از چهارشنبه هفته قبل تحت پوشش واکسن 
قرار گرفتند و اخیراً نیز گروه سنی باالی ۷5 

سال را آغاز کردیم.
حاضر  حــال  در  ــرد:  ک عنوان  محمودی 
واکسیناسیون افراد باالی ۷5 سال در مراکز 
خدمات جامع سامت روستایی انجام  و برای 
تزریق بر اساس سن، با خانواده تماس گرفته 
سامت  پایگاه  عضو  که  افــرادی  و  می شود 
نیستند باید به این پایگاه ها مراجعه کنند تا 

تحت پوشش قرار بگیرند.
وی با اشاره به استقبال ۷0 درصدی سالمندان 
در روستاهای قم از واکسن کرونا بیان کرد: 
دارد  دقت  و  بازرسی  به  نیاز  واکسن  تزریق 
عوارض  مورد  در  نکاتی  تزریق،  مرحله  در  و 
متذکر می شود، دراین باره مراکز تجمیعی به 
مرکز شماره یک  و  یافت  اختصاص  امر  این 

واکسیناسیون در میدان روح اهلل افتتاح شد.
تصریح  قم  شهرستان  بهداشت  مرکز  رئیس 
کرد: دومین مورد نیز مرکز موسی ابن جعفر 
در خیابان کارگر روبروی چشم پزشکی و مرکز 
سوم در خدمات جامع سامت الزهرا)س( در 
سید معصوم است و مرکز چهارم در مجتمع 
افتتاح  امام خمینی)ره( در کنار گلزار شهدا 

می شود.
وی در مورد برخی شرایط در تزریق واکسن 
مبتا  کرونا  به  که  افرادی  کرد:  خاطرنشان 
شدند تا 6 ماه بعد نیازی به دریافت واکسن 
ندارند، اما اگر تمایل به دریافت واکسن دارند 
تا یک ماه بعد از ابتا می توانند این واکسن را 

دریافت کنند.
محمودی گفت: در کل کشور 4 نوع واکسن 
واکسن  آن،  مورد  اولین  که  است  موجود 
روسی بود که در گروه هدف در معرض خطر 
تزریق شد، همچنین واکسن چینی و هندی و 
ساخت کره جنوبی نیز برای گروه هدف خاص 

موجود است.
وی در مورد سهمیه افزود: وزارت خانه سهمیه 
را برای چه گروه های مختلف مشخص کرده 
و  پارکبانان  برای  هندی  واکسن  و  است 
موضوع  دراین باره  می شود،  تزریق  پزشکان، 
کیفیت مطرح نیست بلکه اولویت با افراد در 

معرض خطر است.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان قم بیان کرد: 
طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت، اولین 
واکسن مهم است و تأثیر واکسن ها نیز از 60 
تا 95 درصد برآورد می شود و باید سریع تزریق 

صورت بگیرد تا ایمنی جمعی انجام شود. 
وی در مورد واکسن ایرانی عنوان کرد: طبق 
قول مسئوالن، دو واکسن ایرانی تا اواخر خرداد 
و تیرماه به بازار می آید و واکسن"کوو برکت"و 
تزریق  قابلیت  شد  بازار  وارد  وقتی  پاستور 

عمومی را دارد.
سنی  گروه های  به  داشت:  اظهار  محمودی 
مورد  واکسن  به  می شود  توصیه  مختلف 
تائید وزارت بهداشت اعتماد کنند، اما افرادی 
کنند  تزریق  ایرانی  واکسن  دارند  عاقه  که 

می توانند تا موعد مقرر صبر نمایند.
وی در مورد اولویت واکسیناسیون خاطرنشان 
کرد: افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند 
جانبازان  و  سالمندان  و  درمان  کادر  همانند 
شیمیایی و پارکبانان در اولویت اند و گروه های 
بعدی در سن 65 سال به باالست که از هفته 
آینده شروع می شود، همچنین برای رانندگان 
در  اتوبوس که در معرض خطرند  و  تاکسی 

اولویت های بعدی اعام می شود.
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بازدید و جلسه سرپرست 
شرکت آبفا خوزستان از

 روند اجرایی پروژه ساماندهی 
فاضالب اهواز

مهندس عباسیان سرپرست شرکت آب 
و فاضاب خوزستان از پروژه ساماندهی 
فاضاب اهوازکه توسط قرارگاه سازندگی 
بازدید  است  اجرا  حال  در  االنبیاء  خاتم 
آخرین  پیگیری  برای  ای  جلسه  و  کرد 

وضعیت این پروژه برگزار شد. 
پروژه  ازاین  بازدید  در  عباسیان  فرزان 
جدیت  با  باید  پروژه  این  داشت:  اظهار 
پیگیری شود و موانعی که می تواند باعث 
عدم پیشرفت این پروژه شود را برطرف 

کنیم. 
وی افزود: همه تاش ما این است که پروژه 
ای که با عنایت مقام معظم رهبری آغاز 
باید نتیجه آن مورد رضایت مردم  شده 
شریف اهواز باشد و ما از هیچ تاشی برای 
نخواهیم  دریغ  پروژه  این  شدن  اجرایی 
کرد و اهتمام مجموعه در راستای برنامه 
زمانبندی و تسریع در اجرا خواهد بود. 

رئیس امور برنامه ریزی شرکت گاز استان ایام 
برای  گاز  پایدار  تاُمین جریان  منظور  به  گفت: 
مشترکین، تعمیرات صحیح و به موقع و تاُمین 
بسزایی  اهمیت  از  ایستگاه ها  یدکی  قطعات 

برخوردار است.

ایام؛   استان  گاز  شرکت  روابط  گزارش  به 
تاُمین  برای  اینکه  به  اشاره  با  مالمیر  محمد 
انجام  مشترکین،  استفاده  مورد  گاز  جریان 
تعمیرات پیشگیرانه و تأمین قطعات مورد نیاز 
ضروری است، افزود: تاُمین کلیه قطعات یدکی 
همچنین  و  گاز رسانی  تجهیزات  و  ایستگاه ها 
برنامه ریزی برای انجام تعمیرات پیشگیرانه از 

وظایف واحد کنترل تعمیرات می باشد.
امور  واحد  راستا،  این  در  داشت:  اظهار  وی 
سیستم  از  بهره گیری  با  شرکت  برنامه ریزی 
جامع مدیریت تعمیرات TMMS و با همکاری 
مدیریت بهره برداری اقدام به برنامه ریزی مدون، 
پایش انجام تعمیرات و مدیریت تاُمین قطعات 

صحت  از  اطمینان  با  تا  نموده است  یدکی 
عملکرد ایستگاه های تقلیل فشار، جریان گاز 
ایمن و پایدار جهت استفاده مشترکین تأمین 

شود.
 رئیس امور برنامه ریزی شرکت گاز استان ایام 
وظیفه  استانی  گاز  شرکت های  کرد:  تصریح 
دریافت گاز از خطوط انتقال و رساندن ایمن 

و پایدار آن به مشترکین را عهده دار می باشند.
مالمیر خاطرنشان کرد: شرکت گاز استان ایام 
با داشتن 18 ایستگاه CGS  و  126 ایستگاه 
تا  ورودی  گاز  فشار  تقلیل  عملیات   ،TBS
محدوده ی مجاز و ایمن جهت استفاده مشترکین 

را انجام می دهد.

تولید یک سوم کلزای کشور در خوزستان رییس 
 33 گفت:  خوزستان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
درصد کلزای کشور در خوزستان کشت شد. به 
گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
خوزستان: رییس سازمان در جلسه ستاد برداشت 
محصوالت پاییزه با بیان اینکه قادر هستیم بیش 
از 50 درصد بذر گندم مورد نیاز کشاورزان استان 
تولیدی  گندم  بهترین  گفت:  کنیم  تامین  را 
کشور مربوط به استان خوزستان است و نباید 
کشاورزان این محصول با ارزش را برای مصرف 
خدارحم  گیرند.  بکار  ها  دامداری  و  مرغداری 
امیری زاده با بیان اینکه بذر گندم کشاورزان باید 
در شبکه خرید قرار بگیرد افزود : مزارع بذری 
در حال حاضر از وضعیت بسیار خوبی از لحاظ 
هزاردانه و خلوص برخوردار می باشد. وی ادامه 
داد: ارقامی که در شهرستان ها در قالب طرح 

های PVS کشت شدند از کیفیت و تنوع خوبی 
امیدبخشی که توسط  برخوردارند و الین های 
مراکز تحقیقات ارائه شدند جایگزین بسیار خوبی 
برای ارقامی هستند که در مقابل بیماری زنگ 
زرد گندم آسیب پذیر هستند. امیری زاده اضافه 
کرد: با توجه به آورد نامناسب سدها پیگیری های 
صورت  فصلی  های  کشت  خصوص  در  زیادی 
گرفت و باید تاش شود با وجود محدودیت ها در 
کشت تابستانه بهترین کشت صورت بگیرد. وی 
با بیان اینکه آتش زدن کاه و کلش یک روش 
نادرست است که متاسفانه در برخی شهرستانها 
داشت:  اظهار  شده  مشاهده  اخیر  روز  چند  در 
روش کشت مستقیم بعد از برداشت محصوالت 
پاییزه یکی از روش های مناسب برای پیشگیری 
از آتش زدن کاه و کلش است ضمن اینکه امسال 
با کمبود علوفه روبرو هستیم که این کاه و کلش 

ها تغذیه مناسبی برای دام ها می باشند . امیری 
زاده در ادامه با اشاره به تحقق 66 درصدی تولید 
گندم تاکنون تصریح نمود: بیشترین میزان خرید 
مربوط به شهرستان شوش با میزان 124 هزار 
تن می باشد. وی به خرید حدود 98 هزارتنی 
کلزا نیز اشاره کرد و افزود: بیشترین خرید این 
محصول مربوط به شهرستان های شوش بهبهان 
و دزفول بوده است. وی با بیان اینکه 33 درصد 
کلزای کشور در سال زراعی 1399-1400 در 
نمود:  تصریح  گرفت  صورت  خوزستان  استان 
بدلیل بارندگی کم عملکرد کلزای دیم کاهش 
پیدا کرد ولی پیش بینی می شود رتبه نخست 
یابد.  اختصاص  استان  به  کشور  کلزای  کشت 
هزار  از سطح 4  تاکنون  داد:  ادامه  زاده  امیری 
و 169 هکتار برداشت چغندر قند صورت گرفته 
و 250 هزار تن محصول برداشت شده که عیار 

این محصول 15 و 2دهم می باشد. وی اضافه کرد : 
خط اعتباری مرحله نهم مکانیزاسیون اباغ شده که 
مبلغ تخصیص داده شده به استان 2 هزار و 400 
میلیارد ریال است و از تاریخ 15 فروردین 1400 
قابل کارگزاری است. امیری زاده افزود : یکهزار و 
400 دستگاه کمباین معاینه فنی شدند همچنین 

در گلوگاه ها ضد عفونی کمباین ها انجام شد.

گفت:  کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
 92 معادل  کیلومترمربع  هزار   169 تاکنون 
گازرسانی  کرمان  استان  کل  مساحت  ¬درصد 
جهادی  اقدامات  طی  آن  درصد   22 که  شده 
صورت پذیرفته، تنها ظرف مدت 3 سال )سال 

های 9۷ الی 99( به انجام رسیده است.
استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
تکمیل  در  فاح  منوچهر  مهندس  کرمان، 
هزار   14 تنها  حاضر  حال  در  افزود:  خبر  این 
استان  مساحت  درصد   8 معادل  کیلومترمربع 

فاقد گاز و در دست اجرا است.
وی بیان کرد: بطور کلی از 23 شهرستان استان، 

تاکنون گازدار گردیده و هشت  21 شهرستان 
درصد باقی مانده شامل 2 شهرستان قلعه گنج 
و منوجان می شود که اکنون در مرحله اجرای 
عملیات گازرسانی قرار دارند و به امید خدا تا 
پایان سال 1400 گازرسانی به این شهرستان ها 

انجام می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان ضمن اشاره 
به اینکه تاکنون به 80 درصد خانوارهای شهری 
و روستایی استان کرمان گازرسانی شده است، 
یاری پروردگار و تاش بی  با  امید دارم  گفت: 
وقفه همکاران محترم شرکت گاز استان کرمان 
بتوانیم مناطق فاقد گاز باقیمانده استان را نیز 

از نعمت گاز طبیعی  در کمترین زمان ممکن 
برخوردار کنیم.

تولید یک سوم کلزای کشور در خوزستان

تاکنون به 92 درصد مساحت کل استان کرمان گازرسانی شده است

رئیس امور برنامه ریزی شرکت گاز استان ایالم:

تعمیر و تأمین قطعات ایستگاه ها، جریان پایدار گاز را 
برای مشترکین تثبیت می کند

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسامی 
محمد  حجت االسام  غربی،  آذربایجان  استان 
داداش زاده مدیرکل تبلیغات اسامی آذربایجان 
کل  اداره  این  عمومی  روابط  با  گفتگو  در  غربی 
داشت:  بیان  فطر  عید  فرارسیدن  تبریک  ضمن 
عید فطر مظهر عظمت، مجد، شوکت و تجلی گاه 

صابت و عزت و کرامت مسلمین است.
وی افزود: خداوند سبحان را شاکریم که برایمان 
الهی  بزرگ  در ضیافت  نیز  امسال  تا  داد  توفیق 
مند  بهره  آن  گسترده  خوان  از  و  کرده  شرکت 
الهی،  فرمان  از  اطاعت  ماه  یک  از  پس  شویم. 
سربلند و شادمان از جمع آوری توشه آخرت و عفو 
گناهان، نماز شکر بجا می آوریم. به یاری خداوند 

سبحان شادمانی اصلی روزه داران واقعی در روز 
محشر و به هنگام اعطای پاداش آخرت خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسامی استان ادامه داد: پیامبر 
اکرم )ص( در حدیثی می فرمایند، »رمضان ماهی 
است که ابتدایش رحمت است، میانه اش مغفرت 
و پایانش آزادی از آتش جهنم«، مبارک است این 
عید بر کسانی که با روزه داری، امساک و حضور 
بر سر سفره پربرکت و گسترده خداوند سبحان به 
هویت و شخصیت اصیل و جایگاه رفیع و منیع 

خود باز گشته اند.
عید  کرد:  تصریح  زاده  داداش  االسام  حجت 
سعید فطر فرصت مغتنمی برای نمایش عبودیت 
امت  نمایش وحدت  و  بدرگاه خداوند  مسلمانان 

اسامی است. همه مسلمین در این روز بزرگ، عید 
بندگی را به یکدیگر تبریک گفته و در کنار یکدیگر 
با نوای »اللهم اهل الکبریا و العظمه« خدا را فریاد 
میزنند. خوشا بحال مؤمنینی که این فرصت را قدر 

دانسته و خود را به پروردگارشان نزدیک کردند.
وی با اشاره به اقامه نماز عید فطر، اظهار داشت: 
نماز عید فطر با توجه به دستورالعمل های ستاد 
ملی مبارزه با ویروس کرونا در مساجد شهری 
و روستایی استان با رعایت کامل پروتکل های 
اقامه  اجتماعی  گذاری  فاصله  و  بهداشتی 

خواهد شد. 
مدیرکل تبلیغات اسامی آذربایجان غربی در پایان 
با اشاره به اینکه دادن فطریه، واجب و بیمه کردن 

سامتی هر انسان محسوب می شود تاکید کرد: بر 
هر فرد مسلمان عاقل، بالغ و غنی الزم است که در 
پایان ماه مبارک رمضان فطریه بپردازد و در این 
رابطه باید بستگان نزدیک و همسایه های نیازمند 

در اولویت قرار گیرند.

مدیرکل تبلیغات اسالمی آذربایجان غربی:

عید فطر روز پاک شدن دوباره فطرت ها از غبار دنیای مادی است

یک  تولید  از  ایران  پاستور  انستیتو  رئیس 
سه  و  خرداد  آخر  تا  واکسن  دوز  میلیون 
میلیون دوز تا پایان شهریور در صورت اخذ 

مجوز خبر داد.
روابط  از  نقل  به  سبز،  شاخه  گزارش  به 
علوم  دانشگاه  بین الملل  امور  و  عمومی 
حاشیه  در  بیگلری  علی رضا  بابل،  پزشکی 
کوبا  ایران  واکسن  تزریق  سایت  از  بازدید 
در دانشگاه علوم پزشکی بابل، اظهار داشت: 
کشور  در   19 کووید  بحران  شروع  از  بعد 
انستیتو پاستور ایران محوریت تشکیل شبکه 
تشخیص ملی کووید 19 را به عهده گرفت 
 300 از  بیش  کشور  سراسر  در  اکنون  و 
آزمایشگاه می توانند تشخیص آزمایشگاهی 
کووید 19 را با هدایت و محوریت انستیتو 

پاستور ایران انجام دهند.
وی افزود: بعد از راه اندازی سیستم تشخیص 
زمینه  کردن  آماده  و  کشور  در  کووید 19 
برای تولید کیت های داخلی انستیتو پاستور 
علمی  وارد جهاد  بهار 99  اواسط  در  ایران 
دیگری برای تولید واکسن شد و واکسن های 
متعددی در انستیتو پاستور ایران طراحی و 

تولیدشان آغاز شد.
وزارت  تصمیم  راستای  در  افزود:  بیگلری 
از  یکی  با  مشترک  واکسن  که  بهداشت 
به  دنیا  سازی  واکسن  معتبر  شرکت های 
صورت اشتراکی داشته باشیم و با توجه به 
با کشور  پاستور  انستیتو  همکاری دو دهه 
کوبا، مقرر شد در طراحی و اقدام به تولید بر 
روی واکسن های مشترکی برنامه ریزی شود.

رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به اینکه 
این واکسن از نوع واکسن های نوترکیب بوده 
که کم عارضه و بسیار موثر است، گفت: این 
امر در کوبا در کار آزمایی 1 و 2 به اثبات 
رسیده  و در فاز 3 در کوبا بر روی 45 هزار 
داوطلب مورد بررسی قرار گرفت که نشان 
داده شد این واکسن کارآیی و ایمنی بسیار 

باالیی دارد.
بیگلری اعام کرد: در ایران از 6 اردیبهشت 
1400 در اصفهان کار شروع شد و در کار 
ازمایی 3 یا فاز نهایی واکسن قرار است بر 
روی 24 هزار نفر از هموطنان در هشت شهر 
کشور )اصفهان، زنجان، همدان، کرمان، یزد، 
را  کار خودشان  و ساری(  بابل  بندرعباس، 

شروع کردند.
وی با اشاره به اینکه از تعداد 24 هزار نفری 
که باید وارد مطالعه شوند تقریبا بیشتر از 
نصف آنان تزریق اول را دریافت کردند، ادامه 
داد: این واکسن تنها واکسن نوترکیبی است 
که کونژوگه شده برای کووید و تنها واکسنی 
است که یادآور خودش را دارد و مسلما یکی 
از ابزارهای بسیار خوب کشور در امر کنترل 

کووید 19 خواهد بود.
داشت:  اذعان  ایران  پاستور  انستیتو  رئیس 
این واکسن تا آخر خرداد یک میلیون دوز 
آماده خواهد بود با اخذ مجوز می توانیم در 
تا پایان شهریور سه میلیون دوز دیگر تولید 

داشته باشیم.
داد:  ادامــه  ایــران  پاستور  انستیتو  رئیس 
واکسن های  انستیتو  این  در  خوشبختانه 
شده  تمام  شان  حیوانی  آزمایش  متعددی 
است و یکی از این واکسن ها در زمان بسیار 

کوتاهی وارد کار ازمایی بالینی می شود.
بیان داشت: ویژگی واکسن جدید  بیگلری 
انستیتو پاستور  فناوری آن است که تاکنون 
فقط محدود به چهار کشور امریکا، انگلیس، 

روسیه و چین بوده و ایران پنجمین کشوری 
است که این فناوری را دارد.

واکسن  این  دیگر  ویژگی  داشت:  بیان  وی 
اگر جهش های جدید  است که  این  جدید 
با  واکسن  این  آید  بوجود  کووید  ویروس 
سرعت بسیار زیاد در کمتر از دو هفته می 
تواند بازمهندسی شود و با جهش های جدید 

مقابله بکند.
بیگلری با اشاره به اینکه در جهش های آینده 
ویروس کرونا اغلب واکسن ها به باز مهندسی 
احتیاج خواهند داشت، گفت: واکسن جدید 
کوبا  ایران  مشترک  واکسن  و   مرکز  این 
قابلیت مقابله با جهش های پیش رو را دارند.

رئیس انستیتو پاستور ایران: 

یک میلیون دوز واکسن مشترک ایران ـ کوبا تا پایان خرداد ماه در کشور تولید می شود

مریم کریم پور 
کارشناسی امور فرهنگی



5 سال هفدهم   شماره ۳۹6۵     2۵  اردیبهشت  ۱4۰۰   ۵ سال هفدهم   شماره ۳۹۶۵     ۲۵  اردیبهشت  1400  فرهنگی فرهنگی

۵۲ سهم مشاع از ۳۸۸۷۶ سهم عرصه و اعیان متن سهم ۵۲ متر مربع مشاع از یک سهم 
از هشت سهم از دو سهم مشاع از پنج سهم سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 1۳۷ 
فرعی از 1۵۷ اصلی که مساحت ۳۸۸۷۶ متر مربع می باشد با حدود شماال دیواریست به 
طول1۶۷/10 متر به اراضی قریه غنی آباد شرقا در دو قسمت اول دیواریست به طول ۳۷/۶0 
متر به قطعه 44 تفکیکی دوم دیواریست به طول ۲10/۸0 متر به کوچه قطعه 4۵ تفکیکی 
جنوبا به طول 140/۵0 متر به قطعه 4۵ تفکیکی غربا دیوار مشترک به طول ۲۵۶ متر به 
قطعه 4۲ تفکیکی)حدود شش دانگ( سهمی مرحوم مرتضی بابائی فرزند احمد که سهمی  
مذکور در صفحه 11۷ دفتر جلد 11۶ ذیل شماره 1۷۷۳۹ثبت گردیده و در قبال بدهی 
آن مرحوم به خانم راحله کیانی بستانکار پرونده اجرایی کالسه1۳۹۹0400111۲001۷۵1 
وبایگانی ۹۹0۲1۳1 واحد اجرای اسناد رسمی ری و حقوق دولتی بازداشت گردیده است. 
به موجب گزارش مورخ1۳۹۹/1۲/11 در جاده خاوران محمود آباد میدان منبع آب کوچه 
دوم سمت راست پالک ۲4 واقع است. ساختمان مذکور به صورت کارگاه با نمای سنگ 
سفید مرمر و درب کارگاهی اسکلت فلزی با طاق ضربی موجود است ملک به لحاظ اعیان 
در داخل کارگاه دارای یک بالکن به صورت نیم طبقه است که به لحاظ ساختمانی ناقص 
و سنگ های نمای داخلی نیز ریخته است و به لحاظ استفاده نیاز به بازسازی دارد و از 

سوی متقاضی نامه شهرداری منطقه ۲0 جهت بازسازی به شماره۲0/۶۷/۳1۵1۸ مورخ 
1۳۸۲/0۶/0۸ ارائه شده است. در زمان بازدید ملک کارگاه صنعتی بوده ودرب کارگاه بسته 
وبدون فعالیت می باشد ودر اجاره کسی نمی باشد. عرصه واعیان ملک موصوف با مساحت 
مندرج بامساحت ۵۲ مترمربع ومساحت نیم طبقه به میزان 1۵ متر مربع به موجب گزارش 
مورخ 1۳۹۹/1۲/11 کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ هفت میلیارد ریال معادل هفتصد 
میلیون تومان ارزیابی گردیده وبه دلیل عدم وصول اعتراض از سوی راحله کیانی به عنوان 
بستانکار وقیم شهاب وشبنم بابائی صغار آن مرحوم مرتضی بابائی ارزیابی قطعیت یافته است 
وبنا به درخواست زوجه در روز سه شنبه مورخ 1400/0۳/04 از ساعت ۹الی 1۲ ظهر در 
محل واحد اجرای اسناد رسمی ری واقع در میدان شهرری اول ۲4متری طبقه همکف اداره 
ثبت اسناد وامالک شهرری از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده از مبلغ هفت 
میلیارد ریال معادل هفتصد میلیون تومان آغاز وبه دهنده باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار 
می گردد. شرکت در جلسه مزایده برای عموم اشخاص آزاد است. شرکت در جلسه مزایده 
منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ 
شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا خریدار 
و یا خریداران می بایست تا ۷۲ ساعت قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ 

ودیعه 10 درصد به نام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد 
اجرا تسلیم نمایند. ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
می گردد. ضمنا بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از انشعاب و اشتراک و مصرف و 
نیز بدهی مالیاتی، عوارض شهرداری و غیره که در رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده 
است بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصاحساب های اداری 
و شهرداری و... خواهد بود ضمنا چنانچه روز مزایده به دالیل اعالم از سوی هیئت محترم 

دولت تعطیل گردد فردای اداری همان روز جلسه در همان مکان و زمان منعقد می باشد.
تاریخ انتشار در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک ۱400/02/2۱

این آگهی پس از تایید نهایی فرآیند مزایده در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد 
گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری سید مهدی المعی
م الف ۱28

آگهی مزایده غیر منقول)اسناد ذمه( 

اجتماعی

گفتگو از آمنه فروردین
،شاعر حماسه سرا ی  ابولقاسم فردوسی طوسی 
ایران  ایرانی وسرآینده ی شاهنامه ،حماسه ملی 
است .برخی فردوسی را بزرگترین سرآینده پارسی  
گودانسته اند،که ازشهرت جهانی  برخورداراست 
واورا حکیم سخن   می گویند.به مناسبت سالروزو 
گفتگویی  فردوسی،  ابولقاسم  حکیم  بزرگداشت 
خوان  شاهنامه  و  نقال  بانوی  با  داریم  اختصاصی 
المللی  بین  نقاالن  از  بهرامی  سرکار خانم طاهره 
کشور که پیشرو در این عرصه هستندو افتخارات 
دارندکه جای  زمینه  این  در  را  زیادی  اجراهای  و 
مرزو  این  بانوان  شاهد  که  دارد  خوشحالی  بسی 
بوم هستیم ،که توانسته اند ادبیات باستانی و زبان 
پارسی را پاس بدارندو به عنوان یک بانوی موفق 
دراین زمینه نامی درخشان درکارنامه هنری  خود 
دارند.شما رو دعوت میکنم به گفتگوی صمیمانه 

روزنامه شاخه سبزبا بانو طاهره بهرامی .

*خواهش میکنم خودتون رو برای مخاطبین این 
روزنامه معرفی کنید؟

سالم طاهره بهرامی هستم ،بازیگر ونقال و 
شاهنامه خوان ،برایتان آرزوی سالمتی وپیروزی 

دارم .
به نام خداوند جان و خرد 

کزین برتر اندیشه بر نگذرد 
حکیم ابوالقاسم فردوسی سخن را و پند و حکمت 

و اندرزش را و سرایشش را با نام یکتای هستی 
آفرین می آغازد و چه حکیمانه ادامه میدهد 

خداوند کیوان و گردان سپهر 
فروزنده ماه و ناهید و مهر

* در مورد اهمیت شناخت حکیم ابوالقاسم 
فردوسی و آشنایی با شاهنامه سخنی بگوئید:

حکیم ابوالقاسم فردوسی  شاعر بزرگ ایران و مایه 
فخر خراسان .در قرن چهارم در ایران می زیست و 
بزرگترین اثرش شاهنامه ای است که سراسر پند 

و تاریخ است.فردوسی نماد میهن دوستی است 
و معلم ما ایرانیان می باشد  .بنابراین باید درک 
روشن و زنده از ارزش های فردوسی و شاهنامه 

وی در بقای تمدن و فرهنگ ایران زمین و زبان و 
ادبیات آن داشته باشیم .

 و شاهنامه فردوسی یکی از پرمایه ترین گنجینه 
ها از نظر واژه ها و لغات پارسی است و فردوسی 

آن را به امانت به ایرانیان سپرده است .
شاهنامه فردوسی برای ایرانیان همواره یک مکتب 
آموزش بوده و در سر تا سر شاهنامه روح قهرمانی 

آمیخته با جوانمردی و مردانگی موج میزند و 
قهرمانان در حالی که مظهر پایداری و میهن 
پرستی هستند از حق و عدالت دفاع میکنند.

 و اهمیت آموزش و آشنایی با شاهنامه در 
این است که باید کار فرهنگی کرد  .وظیفه 

فرهیختگان و روشنفکران این مرز و بوم هست 
که در ترویج فرهنگ و ادب فارسی کوشا باشند 
و همه ایرانیان باید به اهمیت آن واقف گردند و 
از این فرهنگ کمک بگیریم به سمت  زندگی 

بهتر  معطوف شویم .و برای همین باید از طریق 
آموزش در کودکستانها .آموزشگاهها.دانشگاهها.و 
سایر مراکز مورد توجه قرار گیرد .و این اثر بزرگ 

به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده است که 
بی شک در آموزش و آشنایی تاثیر شگرفی داشته 
است .تا جایی که بنده حقیر میدانم زبان گرجی و 

زبان هالس )یونانی (،آلمانی. لهستانی .فرانسوی 

*به نظر شما فردوسی از نظر فرهنگی بر چه چیز 
تاکید دارد به طور خالصه سخنی میتوان گفت ؟
فردوسی معتقد به خرد و فرهنگ است و رابطه 

این دو این است که خرد سرچشمه هنر و خالقیت 
است و این که انسان باید خالقیت و آفرینندگی 
داشته باشد و نیز ایشان زندگی را تجربه میداند

* چند تا از داستانهایی که از شاهنامه نقل 
کرده اید را نام ببرید و در مورد  شخصیت ها ی  

داستان به صورت خالصه بگوئید؟
ز گفتار دهقان یکی داستان 

بپیوندم از گفته باستان 
نقل رستم و سهراب .نقل رستم اسفندیار .نقل 

منوچهر شاه .نقل سیندخت. نقل بانوگشسب.نقل 
کاوه .نقل سیاوش.نقل بیژن و منیژه. نقل سیمرغ.

رزم های رستم و اسفندیار و سهراب ......
و اما کوتاه در مورد چند شخصیت 

کیخسرو : پسر سیاوش و فرنگیس)دختر 
افراسیاب( داستان او این گونه آغاز میشود.

 که :چو هر سه بیابی خرد بایدت 
شناسنده نیک و بد بایدت 

چو این چار با یک تن آید به هم 
بر اساید از ازوزرنج وغم. 

  الگوی قهرمان شاهنامه .او پادشاهی پرهیزکار 
و بهرمند از فره ایزدی است و نیز مردمان توصیه 

میکند خشوع در برابر خداوند.
چو پیروز گر دادمان فرهی 
بزرگی و دیهیم شاهنشهی

ز گیتی ستایش مر او را کنید 
شب آید نیایش مر او را کنید 

ز یزدان شناسید یکسر سپاس 
نباشید جز پاک یزدان شناس .

سیندخت :زن مهراب کابلی و مادر رودابه از پر 
فروغ ترین زنان شاهنامه است .نقش وی در 

ماجرای پر حادثه زال و رودابه بی نظیر است و 
یکی از پیمان داران است و نماد صلح و نیز با خرد 

خود از یک جنگ بزرگ جلوگیری کرد .
رستم :رستم شناخت شده ترین شخصیت 

شاهنامه .رستم کسی است که همواره از یزدان یاد 
میکند و زور .فره .هنر را از او میداند در پادشاهی 

کیکاووس این رستم است که وی را از بند دیو 
مازندران آزاد می کند و زال در سخنان خود رستم 

را این چنین میگوید .
پس از کردگار جهان آفرین 
به تو دارد امید ایران زمین 

و رستم انسان آرمانی فردوسی از پیمان داران بنام 
شاهنامه است 

ونیز در داستان سیاوش و سودابه از نیکی و بدی و 
پیروزی و شکست دو  سپاه ایران و توران گذشت 
ودر این داستان راستی و بخشودگی و بخشندگی 

در برابر بدی با قامتی بلند ایستاده و به آدمیان 
جوانمردی و یکرنگی می آموزد 

فردوسی می فرماید:
کنون ای سخنگوی بیدار مغز 

یکی داستان بیاری نعز 
سخن چون برابر شود با خرد 

روان سراینده رامش برد
کسی را که اندیشه ناخوش بود 

بدان ناخوشی رای او کش بود
همی خویشتن را چلیپاکند

به پیش خردمند رسوا کند .

*آموزش شاهنامه و نقالی در تربیت فرزندان موثر 
است ؟

بله قطعا تاثیر گذار است .شاهنامه فردوسی سند 
هویت ملی ما  است. ما برای آنکه فرزند خود را با 
فرهنگ کشور آشنا کنیم بایستی سراغ شاهنامه 

برویم و فرهنگ کشور را به کودکان منتقل کنیم .
 نگر تا چه کاری همان بدروی 

سخن هر چه گویی همان بشنوی

باید  برای یادگیری حرفه ای نقالی چه چیزهایی 
بدانیم و الزمه یادگیری نقالی داشتن  چه توانایی 

است ؟
به طور خالصه و کوتاه اگر بخواهم بگوئیم این 

است که:
حرفه نقالی هم مانند دیگر حرفه ها باید اصول و 
مهارت خود را داشته باشد و نقالی بدون تجربه 
و آموختن از استاد ممکن نیست .یک نقال باید 

سخنوری توانا و با سواد باشد و مرتب مطالعه 
داشته باشد و نیز باید اصول اخالقی را در نقل 

هایش رعایت کند باید عاشق کارش باشد و 
حرفی برای گفتن داشته باشد  و موضوع مناسب 
انتخاب کند و بدیهه گویی و قدرت قصه خوانی و 
گردآوری افسانه ها را بداند و قدرت گریز زدن به 

گوشه های مختلف قصه را بداند و حافظه برای 
حفظ شعر .پندها و ....را داشته باشد و در نهایت 
باید با اثر گذاریش جامعه را به تعمق وا دارد و 

بستری برای اندیشیدن باشد .
 با توجه به محتوای شاهنانه و طومار نقالی باید 
برای فهم و درک این آموزش ها را رتبه بندی و 

الویت بندی کرد .بافت داستان شاهنامه فردوسی 
به گونه ای است که همه افراد از کودک تا 

بزرگسال را به خود جلب میکند و جذابیت دارد 
.قدرت یاد گیری کودکان را افزایش میدهد و 

کودکان وقتی با آن همراه  میشوند نکات آموزشی 

و اخالقی را یاد میگیرند و جوانمردی را به آنها می 
آموزد و نیز وارد ذهن  کودک یا بزرگسال میشود 

و آموزش شاهنامه خوانی در مدارس افزایش سطح 
سالمت روان جامعه هست و داستان شنیدن و 

نقل کردن شاهنامه خرد جمعی را باعث میشود و 
افزایش شور و هیجان و اعتماد به نفس در دانش 
آموزان هدف شاهنامه خوانی است و تاثیر آن در 

دراز مدت است.

*شما نقالی را به صورت حرفه ای انجام میدهید 
و اکثر شهرهای ایران اجرا داشته اید و اجراهای 
متعدد نیز در خارج از کشور داشته اید و به عنوان 
نقال بین المللی از شما نام برده می شود، در مورد 

استقبال در آن سوی مرزها برایتان بگویید.

بله. البته لطف دوستان بوده و به تکرار در پوسترها 
و ورکشاپ هایی که برگزار میشود  این گونه نام 

برده اند که بنده این را لطف یزدان میدانم که 
احترامی به بنده حقیر دارند و من الیق این صفت  
نبوده ام و همان صفت) مهر آفرین( را می پسندم  

و اگر کاری انجام داده ام وظیفه خود دانسته ام 
که از فرهنگ و هویت ایرانی وبه عنوان یک بانو از 
بانوان ایران زمین حمایتی کرده و برای ترویج این 

هنر مانند قطره ای در دریا عمل کنم  که امید 
این اتفاق افتاده باشد واگر عمری باشد و یزدان 
مرا یاری کند و خواست او باشد  تمام تالشم را 
در این عرصه خواهم کردو اگر مجالی هم نباشد 

خواست پروردگار است و من تسلیم او هستم .و از 
بانوان خواهش میکنم که در همه عرصه ها فعالیت 
داشته باشند در هر حرفه و هنری که عالقه دارند.و 

تالش کنند برای شناساندن آن حرفه و هنر چه 
در ایران چه خارج از مرز ها . متاسفانه در این 

اواخر همان طور که اطالع دارید در بیشتر کشورها 
و ایران  به دلیل ویروس  کرونا مشکالت زیادی 
برای مردمان از نظر کار و اشتغال و ....پیش آمد 

که فعالیت های فرهنگی و هنری هم جدای از آن 
نبود و فشار اقتصادی زیادی برای هنرمندان بود 
و بسته شدن سالن های تاتر و سینما هم به جز 

ضرر اقتصادی از لحاظ روحی هم برای هنرمندان 
سنگین بود  .من نیز مانند تمام دوستان دیگر که 

در این عرصه فعالیت دارند قرار بود در ایران و 
در کشورهای همسایه اجراهایی داشته باشم که 
متاسفانه لغو شد .و همان طور که مطلع هستید 

هماهنگی برای کارهای هنری از ایران برای خارج 
از کشور دشوار است وبا شرایط پیش آمده  فعال   
مشخص نیست بتوانیم  هماهنگی دوباره ای در 

زمان نزدیک انجام دهیم یا خیر . البته باید در این 
جا ذکر کنم که دنیای مجازی به کمک ما امده 
تا تالش کنیم که خیلی از انجام وظایفمان دور 

نباشیم ما به صورت مجازی کالس ها و همایش 
ها و اجرای نقالی و نمایشنامه خوانی را و اجراهای 

رادیو را توانسته ایم هر چند کم انجام دهیم و 
بنده نیز برای بزرگداشت فردوسی امسال با توجه 

به شرایط برنامه های خود را به صورت مجازی 
و آنالین انجام میدهم هم برای هموطنان عزیزم 
و هم در برنامه هایی که خارج از ایران هماهنگ 

شده است که یکی از برنامه ها با بزرگوارانی 
هست که در مونترال)کانادا( به دعوت بانو نادره 

پهلوان است وبرنامه ای متعدد دیگر که با عزیزان 
در تاجیکستان که در تالش برای هماهنگی می 
باشند امیدوارم که تالش آنها به نتیجه برسد و 

بتوانم در خدمتشان باشم در غیر این صورت باز 
هم شکر گذار پروردگارم . 

 

صحبتم به دراز کشید خالصه این که  خوشبختانه 
اجرای نقالی تاثیر خود را می گذارد و همه افراد 
با اشتیاق و دانشی که از حکیم فردوسی دارند 

برای دیدن و تماشای نقل می آیند.من به جرات 
میتوانم بگوئیم طوالنی ترین  نقل هایی که گفته 
ام در خارج از ایران بوده و زمانی که متوجه نگاه 

و سکوت و هیجان دوستان تماشاچی میشدم 
لذت میبردم .شاید باورتان نشود که از تمام سنین 
جذب تماشای نقالی میشدند حتی افرادی که زبان 

فارسی را متوجه نمی شدند. و نیز در جشنواره 
های شعر شاهنانه و عکس شاهنامه به کوشش 

جناب کوروش جوادی جشن های مختلف که به 
شاهنامه نام برده شده در جشنواره های مختلف 

کشورهای همسایه ......صحبت در مورد نگرش 
و استقبال این عزیزان در خارج مرز ایران و نیز 

فیلم ها و صحبت هایی که در باب شاهنامه انجام 
داده اند و انیمیشن هایی که ساخته اند  مبحث 

طوالنی است که خود مبحث جداگانه و توضیحات 
زیادی را دارم امید که در نوبت دیگری ادای دین 
کنم و سپاس از بانو امنه فروردین که تالش دارند 
این هنر را در شهر خودشان ترویج دهند به امید 

بهترینها برای ایشان .

*در مورد نقالی و پیشینه این هنر  و تفاوت آن  با  
شاهنامه خوانی؟

ای برادر قصه چون پیمانه است 
   معنی اندر وی به سان دانه است

دانه معنی بگیرد مرد عقل 
ننگرد پیمانه را گشت نقل )حضرت موالنا(

بنده فقط اشاره ای کوتاهی میکنم چون این بحث 
بسیار طوالنی است  تمامی اقوام داستانها و افسانه 

های خود را مانند آثار ادبی دیگر خود محفوظ 
نگاه داشته اند و ایرانیان نیز داستانها و قصه های 
خود را به دو طریق بعضی از آنها کتاب و بسیاری 

دیگر شفاهی و سینه به سینه که بخش قابل 
مالحظه از ادبیات شفاهی از قصه گویان و افسانه 
پردازانی است که در کوچه و بازار داستان سرایی 
می کرده اند. در سرزمین ما قصه گویی در معابر 
پیشینه دیرینه دارد در گذشته خنیاگرانی دوره 
گرد که گوسان نامیده می شده اند که داستان 
گذشتگان را نقل میکرده اند.به هر حال ظاهرا 
در اواخر دوره ساسانی قصه گویان دوره گرد 

داستانهای زیادی نقل میکردند و در دوره صفوی 
داستان پردازی و قصه گویی و شاهنامه خوانی 

هم یکی از هنرها محسوب میشد و بسیاری نیز از 
این راه امر معاش میکردند که برخی از آنان. میر 
ظهیر. میرزا محمد و .....همان طور در دوره قاجار 
نیز داستانهای عامیانه را باز گو میکردندو نیز زنان 
نقال و قصه گو که خوشبختانه نام تعدادی از انها 
برای ما به یادگار مانده که شهرزاد قصه گو قصه 

سرای کتاب معروف هزار و یک شب و همسر 
فردوسی بزرگ که نقالی شاهنامه را میکرده است 

و قدیمی ترین که در کتاب های مختلف نوشته 
شده آزاده خنیاگر بهرام گورساسانی و دیگر مرشد 

بلقیس . خالصه بگویم که نقالی و قصه گویی 
و قصه پردازی در کشور ما ایران سابقه بسیار 
طوالنی عمری بیست و چند قرن دارد و این 

بحث طوالنی است مخاطبین اگر عالقه ی دارند 
میتوانند با مراجعه به کتابهای مختلف دانش خود 
را تکمیل کنند زیرا من فقط اشاره ای کردم و این 

که نقالی یک حرفه محسوب میشده و از طریق 
آن امرار معاش میکردند و نقالی در قهوه خانه ها 

بر پا داشته میشد و خالصه نقاالن و قصه گویان 
حماسه ملی ایران یا همان داستانهای شاهنامه و 
دیگر داستانهای رزمی و پهلوانی چون گرشاسپ.

سام .......با گفتاری عامیانه نقل می گفته اند و دیگر 
داستانها اسکندر نامه و ....

به هر تقدیر ،نقاالن و داستانگویان با نقل 
داستانهای عامه پسند مردم را ارشاد میکردند 

و موظف بودند که اسطوره ها و افسانه ها را 
زنده نگاه دارند و زندگی قهرمانان افسانه ها را با 

زندگی مردم دوران خود پیوند داده و به مردم 
نوید سعادت و کامروایی پس از تحمل سختیها 

را بدهند.
و این که شاهنامه خوان با نقال یکی نیستند 

.شاهنامه خوان کتاب شاهنامه را پیش روی خود 
می گشاید و یا از حفظ  داستانها را بازگو می 

کند و گاه اشعار را با صدای رسا میخواند و هنر 
او بیشتر صوت او می باشد اما نقال با حرکات و 

رفتارهای خود آنچه را که نقل میکند نمایش هم 
میدهد خودش را پهلوان داستانش تصور میکند 

و مانند آن عمل میکند گاه تیر می اندازد گاه 
شمشیر میزند.......هفت لشکر 

بنابراین نقالی روایت و نقل کردن داستانی به نظم 
یا به نثر یا شعر .. چه عاشقانه، چه حماسی، چه 
رزمی، چه مذهبی، چه بزمی که هدف از اجرای 

آن پند و اندرزی باشد.و تعریف نقالی از بهرام 
بیضایی این که نقل یک واقعه یا قصه  به شعر یا 

نثر با حرکات و حاالت بیان مناسب در جمع .
نقال موظف است مردم را ارشاد کند و آنان را به 

روش نیک و با سخن در مورد  پهلوانان جوانمردی 
و پاسداری از وطن راهنمایی کند مردم داری کند 
و وظیفه خود و انسانیت خود را باور کند و ایمانی 
استوار داشته باشد )مرحوم مرشد ترابی از نقاالن 

برجسته ایران (
*بانو بهرامی اگر اشتباه نکنم شما فرزند پسری با 
نام سیاوش دارید که یکی از شخصیت های به نام 
شاهنامه است در مورد نام گذاری اسم اصیل ایرانی  

توضیحی دارید؟ ب
نده تخصصی در مورد نام گذاری فرزندان ندارم اما 
اجازه بدهید خیلی کوتاه بگوئیم و درست فرمودید 

نام تنها فرزند من سیاوش و متولد1۳۷۹در  
زیباترین فصل )پاییز( است .

حکیم فردوسی چنین سروده اند .
به رنجست گنج و به نامست رنج 

همانا که نامت به اید ز گنج 
اگر جاودانه نمانی به جای 

ترا نام به ز این سپنجی سرای .
باید یادمان باشد که انتخاب اسم نیکو و مناسب 

اولین تاثیر یک فرد روی مخاطب است و بهترین 
میراثی است که یک پدر و مادر برای فرزندان 

میگذارند و اگر اصیل ایرانی باشد بهتر است )البته 
نظر شخصی بنده هست (چون فرزند ما همیشه 
نوزاد نیست و روزی به دانشگاه و محل کار و. .....
باید برود پس باید برازنده او در سنین مختلف 

باشد .سیاوخش
)سیاوش( شاهنامه  نمود پاکی است که ویژگی 
آرمانی انسان را داراست و از نسل او فردی چون 

کیخسرو پدید می آید و از چهره های مظلوم 
شاهنامه .در واقع سیاوش بخشی از جنبه های 
مثبت شخصی خود را از رستم دارد .سیاوش 

اهل سازش است و از خشونت دوری میکند او 
با اعتماد به نفس از میان آتش عبور میکند و 
آنچه در داستان سیاوش جالب است جامه و 

اسب سفید اوست که هر دو سمبل پاکی است او 
مظهر درست پیمانی و جوانمردی است. در نهایت 

خرسندم که این اسم را از شاهنامه وام گرفته ام 
و باعث افتخار من نیز چنین فرزندی هست که از 
سیاوش شاهنامه الگو گرفته و در زندگی شخصی 

و اجتماعی خود به کار گرفته است و با از خود 
گذشتگی در پیشرفت کاری من نقش بسزایی 

داشته و این بحث بهانه ای شد که ابتدا شکر گذار 
یزدان باشم و از سیاوش برای صبوری و مهرش 

سپاسگزارم.

دارید  فعالیت  دیگری  هنری  زمینه  در  *آیا شما 
؟اگر ممکن است به برخی از آنها اشاره کنید .

اجازه بدهید به طور خیلی خالصه بگوئیم 
بله بنده در عرصه بازیگری هم فعالیت دارم  و باید 
صادقانه بگویم تاتر جزئی از زندگی من است و در 
نمایش هایی هم که در آن ایفای نقش داشته ام 

تالش کرده ام  با تماشاگر ارتباط بگیرم و بتوان 
وظیفه اصلی خودم را انجام دهم . آدمی موجود 

ناقصی است که رو به سوی کمال دارد پس تالش 
باید کرد برای بهتر شدن .و تاتر یک ضرورت است 

یک ضرورت اجتماعی .تاتر بسیار شبیه زندگی 
است. آرتور میلر

 در ادامه؛ ایفای نقش در نمایش های : رام کردن 
مرد سرکش نویسنده: اقای فتحعلی بیگی و 

کارگردان اقای طاهری .عروسی ننه عالمحسین 
نویسنده :داود فتعلی بیگی .ایفای نقش در نمایش 
نذر نویسنده میالد اکبر نژاد.کارگردان آقای چایانی  

آزادی در قفس،: نویسنده کرم رضایی   .ایفای 
نقش در بارون میاد شر شر کارگردان آقای صفی 

.روزهای پاییزی کارگردان آقای بهروز پور . .باز 
گشت سرباز به وطن: کارگردان گل سرخ .ایفای 

نقش در جان و جو .ایفای نقش در سوگ وار 
سوگ .ایفای نقش در سلطان و سیاه.ایفای نقش 
در آهنگ های لندندری ..... و نیز چهل سرباز نیز 
یکی از کارهای تصویری بود به کارگردانی آقای 

محمد نوری انجام شد که در این سریال سعی شد 
تا پیوندی تاریخی و اساطیری بین گذشته و حال 

تاریخ ایران به وجود آورد .
و در نهایت این که من باید در این جهان به وظیفه 

انسانی خودم عمل کنم بیاموزم و بیاموزانم.

*ممنون از شما بانوی هنرمند و فرهیخته که وقت 
سبز  شاخه  سراسری  روزنامه  اختیار  در  را  خود 

گذاشتید لطفا سخن پایانی خود را بفرمائید .
بنده شاگردی میکنم و خود را در این مکتب  به 

انداره قطره ای از دریاها میدانم 
بسیار سفر باید کرد 
تا پخته شود خامی 

و به عنوان خدمتگزار در این عرصه باید بگویم 
از هر جهت به شاهنامه حکیم طوس باید چشم 

بدوزیم و به مسئله هنر و خرد و خوب بودن 
و نشاط داشتن دقیق بوده به گونه ای که می 

فرماید:
خرد چشم جان است چون بنگری 
تو بی چشم شادان جهان نسپری 

و
بمان تا هنرها پدید آوریم 

تو در بسته ای ما کلید آوریم 
و

چو شادی بکاهد، بکاهد روان 
خرد گردداند اندر میان ناتوان 

و
بیا تا جهان را به بد نسپریم 

به کوشش همه دست نیکی بریم 
نماند همی نیک و بد پایدار 

همان به که نیکی بود یادگار 
جهان ماندگار است و ما رفتنی 

به مردم نماند به جز مردمی.
و فردوسی این حکیم دانا جانش را قربانی میهن 

میداند و بهترین سالهای عمر خود را صرف 
سرودن برای ماندن فرهنگ و تاریخ و حماسه 

آفرینی های ایرانیان میکند .
دریغ است ایران که ویران شود 

کنام پلنگان و شیران شود 
چو ایران نباشد تن من مباد 

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد .
ضمن تبریک به مناسبت بزرگداشت حکیم 
ابوالقاسم فردوسی تقدیم به دوستداران او از 

پیشنهادها و انتقادها نیز بهره خواهم برد و برای 
برای عزیزان در روزنامه شاخه سبز تندرستی و 
شاد کامی و پیروزی را از یزدان خواستارم.بدرود

گفتگوی اختصاصی روزنامه شاخه سبز با بانو طاهره بهرامی نقال وشاهنامه خوان بین المللی:

به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

شاهنامهفردوسییکیازپرمایهترینگنجینههاازنظرواژهولغاتپارسیاست

استقبال »سعدآباد« از هفته 
میراث فرهنگی با ۲۰ برنامه متنوع

مدیر مجموعه فرهنگی - تاریخی »سعدآباد« با اشاره 
به فرارسیدن روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی 
صورت  به  فرهنگی  شاخص  برنامه   20 برگزاری  از 

مجازی خبر داد.
به گزارش شاخه سبز به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطالع 
کیا  دستی،  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  رسانی 
پارسا ضمن تبریک روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی بیان 
با هدف  برنامه هایی  میراث فرهنگی  هفته  آغاز  با  »همزمان  کرد: 
گرامی داشت این ایام برنامه ریزی شده که طبق جدول برنامه ها از 
۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری در اختیار عالقه مندان قرار خواهد 
و  تاریخ  عالقه مندان  به  مجموعه سعدآباد خطاب  مدیر  گرفت.« 
فرهنگ غنی ایران اسالمی گفت: »با توجه به شیوع پیک چهارم 
ویروس کرونا و ضرورت فاصله گذاری اجتماعی این مجموعه تالش 
کرده برنامه های متعدد فرهنگی را در قالب های متنوع از طریق 

فضای مجازی برای این ایام برنامه ریزی کند.«

  خبــر



 سال هفدهم   شماره ۳۹6۵     2۵  اردیبهشت  ۱4۰۰  

حضور چهار کاراته کا در 
رقابت های نهایی انتخابی المپیک

مرحله نهایی رقابت های کاراته انتخابی المپیک به 
میزبانی پاریس و با حضور چهار کاراته کا از ایران 

برگزار خواهد شد.
پس از پایان رقابتهای کاراته کسب امتیاز ورودی 
المپیک از طریق سیستم رنکینگ، آخرین مرحله 
از رقابتهای گزینشی کاراته در اوزان المپیکی طی 
روزهای 2۱ تا 2۳ خردادماه به میزبانی فرانسه در 
سالن »پیردوکوبرتن« شهر پاریس برگزار خواهد 
شد. این رقابتها در اوزان المپیکی 6۷-، ۷۵- و 
۷۵+ کیلوگرم مردان، ۵۵-، 6۱- و 6۱+ کیلوگرم 
زنان و کاتای انفرادی مردان و زنان برگزار خواهد 
شد که تاکنون 22۱ کاراته کا از ۵۱ کشور ثبت 
نام کرده اند و طبق پیش بینی سایت فدراسیون 
جهانی ۸۰۰ کاراته کا برای کسب 24 سهمیه به 
رقابت خواهند پرداخت. کلیه کشورها می توانند 
سیستم  طریق  از  که  بخش هایی  و  اوزان  در 
رنکنیگ موفق به کسب سهمیه نشده اند کاراته 

کاهای خود را به این مسابقات اعزام کنند.
از ایران نیز نام چهار کاراته کا در دو بخش کاتا 
و کومیته برای حضور در این دوره از رقابتها روی 
سایت رسمی مسابقات ثبت شده است. فاطمه 
صادقی و ابوالفضل شهرجردی در کاتای انفرادی، 
امیر مهدیزاده در کومیته وزن 6۷- کیلوگرم و 
رزیتا علیپور در وزن 6۱- کیلوگرم برای کسب 

سهمیه المپیک راهی پاریس خواهند شد.

غیبت طارمی در ترکیب 
منتخب هفته پرتغال

مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو با 
وجود درخشش در هفته سی و دوم لیگ پرتغال، 

در ترکیب تیم منتخب این هفته جایی نداشت!
تیم فوتبال پورتو در هفته سی و دوم لیگ فوتبال 
پرتغال موفق شد با نتیجه ۵ بر یک تیم فارنسه 
را شکست بدهد. در این مسابقه، مهدی طارمی 
مهاجم ایرانی پورتو دو گل زد و دو پاس گل داد. 
طارمی در پایان مسابقه به عنوان بهترین بازیکن 
زمین انتخاب شد. با این حال مهاجم ایرانی پورتو 
دوم  و  سی  هفته  منتخب  بازیکنان  ترکیب  در 
پرتغال جایی ندارد. این ترکیب امروز منتشر شد 

و نام طارمی در آن دیده نمی شود.

برای لیگ ملت های والیبال؛

لیست تیم ملی والیبال
 اعالم شد

اسامی ۱۷ بازیکن و 6 عضو کادر فنی تیم ملی 
والیبال  ملت های  لیگ  در  برای حضور  والیبال 

اعالم شد.
به گزارش شاخه سبز و به نقل از روابط عمومی 
آلکنو«  »والدیمیر  اعالم  با  والیبال،  فدراسیون 
سرمربی تیم ملی والیبال ایران، این تیم با حضور 
۱۷ بازیکن یعنی میالد عبادی پور، رضا عابدینی، 
سعید معروف، سیدمحمد موسوی، پوریا فیاضی، 
محمدرضا حضرت پور، مسعود غالمی، امیر غفور، 
صابر کاظمی، محمدجواد معنوی نژاد، علی اصغر 
مجرد، علی شفیعی، میثم صالحی، محمدطاهر 
وادی، آرمان صالحی، امیرحسین اسفندیار و بردیا 

سعادت در لیگ ملت ها حضور خواهد یافت.
این  در  ملی  تیم  سرمربی  همکاران  همچنین 
مسابقات عبارتند از: توماسو توتولو )دستیار اول(، 
محمدرضا تندروان )دستیار دوم(، سیامک افروزی 
)آنالیزور(،  مشجری  نوید  تراپیست(،  و  )پزشک 

مهدی خباز )بدنساز( و مانلی کسرایی )مترجم(.
آلکنو روز گذشته در ابتدای تمرین پنج شنبه پیش 
از اینکه سوت آغاز تمرین را بزند، طی جمالت 
کوتاهی خطاب به بازیکنان و همکارانش در کادر 
فنی گفت: با توجه به اختیاری که از سوی رئیس 
تیم در خصوص  نیاز  اساس  بر  دارم،  فدراسیون 
می گیرم.  تصمیم  فنی  کادر  اعضای  و  بازیکنان 
خوش خبر  امیر  است.  من  با  انتخاب  مسئولیت 
سرپرست تیم ملی، پس از دریافت فهرست آلکنو 
به روابط عمومی فدراسیون والیبال گفت: فهرست 
تیم ملی را همانگونه که آلکنو اعالم کرده بود، به 
فدراسیون جهانی ارسال کردیم. البته فدراسیون 
جهانی پس از جلسه ای که سه شنبه گذشته با 
مسئولین تیم ها داشت، مجوز داد که تیم ها بتوانند 
تا زمان ورود به ایتالیا )محل برگزاری لیگ ملت ها( 
در فهرست 2۵ نفره خود تغییر ایجاد کنند. به 
و  مرندی  مهدی  کرد  اعالم  آلکنو  دلیل  همین 
حضور  تمرینات  در  همچنان  شریفی  مرتضی 

داشته باشند. 
جواد کریمی هم که به دلیل مصدومیت جزئی 
سعید معروف در چند جلسه تمرین گذشته تیم 
اردو  در  هم  شنبه  قرار شد  داشت،  ملی حضور 
حاضر باشد. مصدومیت معروف برطرف شده و او 

شنبه در تمرینات حاضر خواهد بود.

   خبر ورزشـی   خبر ورزشـی

 رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال توضیحاتی 
را در خصوص موضوع دوپینگ و موارد مطرح شده 

درباره پزشک تیم ملی فوتبال امید مطرح کرد.
به گزارش شاخه سبز از فدراسیون فوتبال، دکتر 
توحید سیف برقی در خصوص موضوع دوپینگ 
در  ها  گیری  نمونه  انجام  و  فوتبال  ورزشکاران 
فوتبال گفت: کلیه امور مرتبط با بحث دوپینگ 
شامل نمونه گیری از تیم ها، مدیریت نتایج تا سال 
بود،  فوتبال  فدراسیون  نظر  زیر   2۰۱4-  2۰۱۵

ولی بعد از آن بر اساس صالحدید مدیران ارشد 
فدراسیون، تا کنون این مسوولیت بر عهده ستاد 
مبارزه با دوپینگ -نادو- قرار گرفته است و از آن 
روند  از  بخشی  هیچ  در  فوتبال  فدراسیون  سال، 
کنترل دوپینگ شامل انتخاب تیم، انتخاب بازیکن، 
نمونه گیری و مدیریت نتایج، بر اساس قانون آژانس 
با  مبارزه  قوانین  نیز  و  با دوپینگ  مبارزه  جهانی 

دوپینگ فیفا 2۰2۱ دخالتی ندارد.
رییس کمیته پزشکی در ادامه گفت: نهایتا مسولیت 
انتخاب تیم ها، بازیکنان، مدیریت نتایج، مجازات 
ها و تمامی بحث های حقوقی بر عهده نادوست 
هیچ  فوتبال  فدراسیون  می کنم  تاکید  دوباره  و 

مسوولیتی در این خصوص ندارد.
برقی گفت: تنها زمانی که تست یک بازیکن فوتبال 
مثبت اعالم می شود نماینده پزشکی فدراسیون 
فوتبال به جلسات دعوت می شود که معموال خودم 

در نشست های نادو حضور پیدا می کنم.
خصوص  در  فدراسیون  پزشکی  کمیته  رئیس 
امید هم گفت:  فوتبال  ملی  تیم  پزشک  فعالیت 
اینکه مطرح شده چرا یک دندانپزشک به عنوان 

امید حضور  فوتبال  ملی  تیم  نیمکت  در  پزشک 
داشته، باید بگویم ایشان دارای دو مدرک همزمان 
پزشکی و دندانپزشکی با تخصص جراحی فک و 
صورت هستند. ایشان از سال ۱۹۹4 در دانشگاه 
هامبورگ، دوره های پزشکی را پشت سر گذاشته 
و به عنوان پزشک عمومی از سال 2۰۰۱ فعالیت 
خود را در آلمان آغاز کرده و چون عالقه به رشته 
تخصصی در جراحی فک و صورت داشته، با گرایش 
به این رشته در دوره های تخصصی و فوق تخصصی 

تحصیالت عالیه را طی کرده است.
 برقی با بیان اینکه به غیر از ایران و چند کشور 
اروپایی،  کشورهای  های  قانون  از  یکی  محدود، 
پزشکان  که  است  این  استرالیا  و  کانادا  آلمان، 
عمومی جهت تحصیل در جراحی فک و صورت، 
باید در رشته دندانپزشکی نیز تحصیل می کردند، 
گفت: ایشان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با 
توجه به عالقه شخصی، سال 2۰۰۵ مدرک دکتری 
دندانپزشکی گرفته و برای ورود به تخصص براساس 
قوانین اروپا و آلمان دارای مدرک دبل )دو مدرک( 

شده است.

وی در پایان گفت: پزشک اسبق تیم امید هنگام 
مدارک  کلیه  امید،  ملی  تیم  کنار  در  حضور 
تحصیلی خود را به زبان آلمانی در اختیار کمیته 
ترجمه  از  بعد  مدارک  این  و  داد  قرار  پزشکی 
مدارک  اصل  رویت  نیز  و  انگلیسی  به  رسمی 
پزشکی  نظام  از  استعالم  مورد  آلمانی،  زبان  به 
از  بعد  که  گرفت  قرار  ایران  اسالمی  جمهوری 
اصل  مجدد  رویت  و  پزشکی  نظام  توسط  تایید 
ملی  تیم  در  حضور  مجوز  پزشکی،  کار  پروانه 
بر حضور در  را کسب کردند. ضمنا عالوه  امید 
نیمکت تیم ملی امید، ایشان در سال های اخیر، 
در رشته بازسازی و در بیمارستان های کشور در 
درمان جراحی های مرتبط با سرطان و مشکالت 

مادرزادی کودکان فعالیت داشته اند.
پزشکی  مرکز  رییس  اعالم  طبق  است  گفتنی 
سازمان لیگ فوتبال ایران) ایفمارک( ، در استعالم 
دکتر  پزشکی،  نظام  مــدارک  از  گرفته  صورت 
آقامحمدآبادی به عنوان دندان پزشک معرفی شده 
و مدارک پزشکی خود را دیرتر از زمان قانونی ارائه 

کرده بود.
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برقی:

 کلیه امور مرتبط با بحث دوپینگ بر عهده نادو است

ایران  ووشو  ملی  تیم  عضو 
گفت: طرح برگزاری مسابقات 
و  حرفه ای  شکل  به  ساندا 
جام جهانی  قوانین  با  مطابق 
باعث بازگشت انگیزه در بین 

قهرمانان این رشته می شود.
بیان  با  مقام  عارفی  میالد 
مطلب فوق  گفت: مدتهاست 
کرونا،  شرایط  دلیل  به  که 
و  ورزشی  سالن های  تعطیلی 
مسابقات  لغو  مهم تر  همه  از 
انگیزه ای  المللی  بین  مختلف 
برای تمرین نداریم. این موضوع 
ووشوکاران  تمام  بین  تقربیا 
جدید  طــرح  و  دارد  ــود  وج
آغاز  برای  روزنه ای  فدراسیون 

تمرینات باز کرده است.
ووشو  قهرمانان  ــزود:  اف وی 
برای آنکه آمادگی نسبی خود 
کوران  در  باید  کنند  را حفظ 
باشند.  تمرینات  و  مسابقات 
 »WWF« فدراسیون با طرح

هدف  همین  به  دارد  قصد 
مسابقات  آینده  سال  برسد. 
این  و  داریم  رو  پیش  مهمی 
ووشوکاران  می تواند  رقابتها 
تمرین  ســالــن هــای  ــه  ب را 
بازگرداند، انگیزه ها را باال ببرد 
و ووشوکاران با جدیت بیشتری 
تمرین کنند تا به آمادگی الزم 
مسابقات  این  در  برای حضور 

برسند.
قهرمانی  طالی  چهار  دارنده 

مهم  نکته  داد:  ادامه  جهان 
دیگر این طرح، ایجاد فرصت 
با اعضای تیم  مناسب مبارزه 
ملی برای ووشوکاران مستعد 
در  فقط  این  از  پیش  است. 
لیگ این فرصت ایجاد می شد 
و حاال ووشوکارانی که مدعی 
هستند،  ملی  تیم  در  حضور 
ملی  با  پیکار  در  می توانند 
را  مسیر  این  خود  پوشان 

زودتر طی کنند.

حضور  مورد  در  مقام  عارفی 
در رقابتهای حرفه ای یا همان 
MMA گفت: چند پیشنهاد 
در این خصوص داشته ام ولی 
ندارم.  آن  به  تمایلی  واقعاً 
رقابتهای  روی  دارم  دوست 
و  باشم  داشته  تمرکز  ملی 
برای کسب مدال های جهانی 
شاید  کنم.  تالش  آسیایی  و 
قهرمانی  دوران  پایان  از  بعد 
به این دست پیشنهادات فکر 
فعلی  شرایط  در  ولی  کنم، 
فقط هدفم موفقیت تیم ملی 

است.
وی در پایان به رقابتهای لیگ 
برتر هم اشاره کرد و گفت: ۵ 
پاس  تیم  در  که  است  سال 
کاپیتان  و  ناجا حضور داشته 
پاس  اگر  هستم.  تیم  این 
داشته  لیگ حضور  در  بازهم 
باشد، همچنان در خدمت این 

تیم خواهم بود.

عضو تیم ملی ووشو:

ووشوکاران با ساندای حرفه ای به سالن بازمی گردند
مصدومیت بدموقع وزنه بردار ایران؛

سهراب مرادی المپیک 2020 توکیو را از 
دست داد

قهرمان چند دوره بازیهای جهانی و المپیک نتوانست سهمیه 
حضور در المپیک 2۰2۰ توکیو را به دست آورد.

المپیک  برداری  وزنه  گزینشی  رقابت های  از  مرحله  آخرین 
2۰2۰ توکیو که در شهر کالی کلمبیا جریان دارد بامداد امروز 
جمعه با رقابت دسته ۹6 کیلوگرم پیگیری شد که سهراب 

مرادی به رقابت با رقیبان خود پرداخت.
مرادی در حرکت اول یک ضرب نتوانست وزنه ۱۷۰ کیلوگرمی 
را مهار کند اما در حرکت دوم موفق به مهار این وزنه شد. 
قهرمان جهان و المپیک در حرکت سوم یک ضرب به دلیل 

احساس درد در مچ دستش از ادامه رقابت انصراف داد.
سهراب مرادی برای حرکت دو ضرب هم به دلیل مصدومیت 
بدموقعی که برایش پیش آمد انصراف داد تا شانس حضور در 
المپیک 2۰2۰ توکیو که مردادماه سالجاری برگزار خواهد شد 

را از دست بدهد.

فراخوان مزایده عمومی به شماره 1۴00/02/011 )نوبت دوم(
شرکت گاز استان تهران در نظر دارد به استناد مجوز شماره گ./الف م./۱۳۹۵/۱۳۷ 
شرکت ملی گاز ایران نسبت به فروش ملک خود با مشخصات ذیل از طریق مزایده 

عمومی اقدام نماید. 
موضوع مزایده :  ۱- فروش ساختمان تخریب شده به نشانی: تهران، خیابان کارون، 
خیابان مرتضوِي، روبروي کوچه مقدم، پالک هاي ۵۳2 و ۵۳4 )پالک هاي قدیم 

66۸و6۷۰( – واقع در منطقه ۳ گازرسانی تهران
نام و نشانی دستگاه مزایده گزار: تهران، خیابان ایرانشهرشمالی، نبش خیابان اراک، 

ساختمان شماره ۱6۰ شرکت گاز استان تهران
 شرایط مزایده :  

* شرکت کنندگان می بایستی مبلغ پیشنهادی خود را  با درج کامل مشخصات ارائه نمایند .
* شرکت کنندگان می بایستی نسبت به تهیه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ %۱۰ 
قیمت پایه کارشناسی، با درج کامل مشخصات ملک بصورت ضمانتنامه بانکی و یا ارائه 
اصل فیش واریزی به شماره شبا  IR ۰۳۰۱۰۰۰۰4۱۰۱۱۰۸644۱۱4242  بانک 

مرکزی بنام شرکت گاز استان تهران اقدام نمایند.  
* متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .
* قیمت پایه اعالم شده بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری میباشد.

* عطف به نامه شماره ۱/۱4۰۹۳۵ مورخ ۹۹/۰۵/۱۱ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
وزارت صنعت، معدن، تجارت کلیه شرکت کنندگان ملزم به داشتن مهر و  امضاء 
دیجیتال اسناد بارگذاری شده  توسط صاحبان امضاء و شرکت، در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت  ) ستاد ( می باشند .
 زمان دریافت اسناد و ارسال پیشنهاد : 

مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(:  از 
تاریخ  ۱4۰۰/۰2/2۵ تا تاریخ ۱4۰۰/۰۳/۰4 میباشد.

  زمان ارسال پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۰۳/2۳ و  محل ارسال آن سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مي باشد.     

 زمان گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ ۱4۰۰/۰۳/24 و محل گشایش آن 
تهران، خیابان ایرانشهرشمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره ۱6۰ واقع در سالن 

کنفرانس طبقه سوم می باشد .
* اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  ۰2۱-4۱۹۳4

کد فراخوان : 2000092769000001                            شناسه آگهی: 1133842                                         روابط عمومي شرکت گاز استان تهران 

 100-00330اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  

 

 مساحت عرصه پالك ثبتي شرح رديف
 )متر مربع(

 کارشناسي قيمت پايه
 آدرس کاربریپهنه  )ريال(

ساختمان  1
 تخریب شده

 1561 و 675
685/1561 
 (مجاور هم  )دو قطعه

56/666 
56/666 

555’555’555’165 
پهنه 

116M 

ابان مرتضويِ، روبروي تهران، خيابان كارون، خي
 665و 666پالك هاي كوچه مقدم،

 ( 575 و 558پالك هاي قدیم  )
 

       0111130163111110كد فراخوان : 

 0033600شناسه آگهی: 

 روابط عمومی شركت گاز استان تهران 

 

فراخوان ارزیابی کیفی )نوبت دوم(

شرکت پاالیش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از 
دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضاء الکترونیکی  جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات 
این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیراالنتشار و وب سایت شرکت پاالیش 

نفت آبادان به آدرس  WWW.ABADAN- REF.IR درج و قابل مشاهده می باشد.
 از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل 
را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد ( به آدرس صدراالشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی 
کیفی )دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان( و مطالعه و 
تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  

بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.
 تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به 
صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و 
همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای 
جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معامالت متوسط 
الزامی است، )عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با 

برنده مناقصه می شود(

 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعالم ارزیابی 
کیفی و سایر مدارک فوق االشاره، صالحیت شرکت کنندگان قابل 

بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان 
ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  عالوه بر بارگذاری اسناد)حاوی 
رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده 
شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور( و همچنین در صورت 
نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، 
نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت آبادان – 
صندوق پستی ۱۱۱  اقدام نمایند. الزم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی 
تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 
مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می 
بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش 
پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پاالیش نفت 

آبادان تسلیم نمایند.
 اطالعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی 

پاالیشگاه- اداره کاال شرکت پاالیش نفت آبادان           
تلفن 53183781-061 و شماره نمابر : نمابر061-53229815   

  شناسه آگهی: 1132894                                                                     روابط عمـومي  شرکت پاالیش نفت آبادان
 

 
 

 
 )نوبت اول(ارزیابی کیفی  فراخوان

 
نه تاداركات كلیه مراحل برگزاری تشريفات مناقصه از دريافت اسناد ارزيابی كیفی و ساير مراحل بعدی مناقصه از طريق درگاا  سااماشركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الکترونیک دولت برگزار نمايد، 

كت در مناقصاات اقادام نمايناد. اامناه آگهای انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت، نسبت به ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضاء الکترونیکی  جهت شار WWW.SETADIRAN.IRالکترونیکی دولت به آدرس 
   REF.IR -WWW.ABADANهاااااااای كشیراالنتشاااااااار و وال ساااااااايت شاااااااركت پاااااااااليش نفااااااات آباااااااادان باااااااه آدرس  مناقصاااااااات ايااااااام شاااااااركت بصاااااااورت همزماااااااان در روزناماااااااه

 درج و قابل مشاهد  می باشد.
الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس صدراالشار  مراجعه و پس از دريافت اسناد مربوط باه ارزياابی ر مناقصه به سامانه تداركات دعوت بعمل می آيد جهت شركت دواجد شرايط كه آمادگی و توانايی انجام هر يک از مناقصه های ذيل را دارند از مناقصه گران  -

 طه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذكور در سامانه اقدام نمايند.ه زمان بندی مربوكیفی )دفتر چه شمار  يک و معیارهای ارزيابی كیفی بصورت رايگان( و مطالعه و تکمیل آن به همرا  كلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنام
سی و ياا اعضاای جامعاه همچنیم ارائه صورت های مالی حسابرسی شد  توسط سازمان حسابر كاری و مالی و تکمیل كلیه اطالعات خواسته شد  در فرمهای ارزيابی كیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق -

 )عااادم اراياااه صاااورت هاااای ماااالی حسابرسااای شاااد  منجااار باااه عااادم انع ااااد قااارارداد باااا برناااد  مناقصاااه مااای شاااود( الزامااای اسااات، حساااابداران رسااامی در قراردادهاااای باااا مبلاااب بااایش از د  برابااار نصااااال معاااامالت متوساااط
اامناه مناقصاه  بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه ح ی را بارای مت ااایان ايجااد نخواهاد كارد. قابل بررسی نخواهد بود و ساير مدارک فوق االشار ، صالحیت شركت كنندگاندر صورت عدم تکمیل و بارگذاری كامل اسناد استعالم ارزيابی كیفی و  

و همچنیم در صاورت نداشاتم رزوماه و ياا جهات باه روز و دفترچه تکمیل شد  شمار  يک بهمرا  اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذكور( گران می بايست  عالو  بر بارگذاری اسناد)حاوی رزومه، سوابق شركت بهمرا  تصوير مصدق شد  آخريم تغییرات 
اقدام نمايند. الزم بذكر است از مناقصه گرانی كه در ارزيابی كیفی تائید شوند از طرياق ساامانه ساتاد   111صندوق پستی  –آدرس كمیسیون مناقصات شركت پااليش نفت آبادان  به رسانی رزومه در كمیته فنی بازرگانی ايم شركت ، نسبت به ارسال مدارک

 جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 
مناقصه را در پاكت الف سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری كرد  و اصل آن را در يک پاكت سربساته تاا قبال از زماان گشاايش  مناقصه گرانی كه در ارزيابی كیفی تائید شد  اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بايست تصوير تضمیم شركت در -

 پیشنهادها به دبیر خانه كمیسیون مناقصات واقع در دفتر مركزی شركت پااليش نفت آبادان تسلیم نمايند.
 ادار  كاال شركت پااليش نفت آبادان            -جنب درواز  اصلی پااليشگا  -حاشیه اروند رود -نشانی دستگا  مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آباداناطالعات تماس و  -                  

    161-18992311و شمار  نمابر : نمابر 161-18138131تلفم                 
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شماره مناقصه در 
 موضوع شماره تقاضا ستادشماره مناقصه در سامانه  دستگاه مناقصه گزار

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
 برنامه زمان بندی مراحل مناقصه به ریال

1 3044041 9422429312444902 13-24-1224144431/S49 PARTS FOR VACUUM TOWERS 19901440444 
مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از  -الف

 سامانه ستاد از تاریخ
 01/20/9022لغایت  91/20/9022

مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی -ب
 از تاریخ کیفی توسط مناقصه گران

 90/20/9022لغایت  02/20/9022

2 3044041 9444429312444400 43-24-2319311/G34 STEEL ANGLES 3001304440444 
3 3044041 9444429312444400 04-24-2209043343/P43 Electro pump/CR.3 Unit 901130103/934 
4 3044041 9444429312444402 04-24-2009044210/P43 Electro pump/CR.3 Unit 1002003440444 
5 

3044041 9444429312444401 13-24-2213344442/G31 
ماره شن دانه بندی داحد تولید آب بدون امالح ش

مدار بسته 9  
91209040444 

 
 

1132314شناسه آگهی:   
الیش نفت آبادانشرکت پا –روابط عمـومی   

» آگهي مناقصه عمومي «

نام مناقصه گذار :  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران
موضوع مناقصه : 

زمان انتشار درسایت ستاد :
از مورخ ۱4۰۰/۰2/2۵ ساعت ۸ صبح

مهلت دریافت اسناد از سایت ستاد : 
تا تاریخ  ۱4۰۰/۰2/2۸ ساعت ۱۹ 

آخرین مهلت ارسال پیبشنهاد :     
تا تاریخ ۱4۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۱۳

نحوه دریافت اسناد :
۱( برگزاري مناقصه صرفاٌ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت به شماره فراخوان   2۰۰۰۰۰۵۳6۳۰۰۰۰۰2 مي باشد 
مناقصه،  اسناد  دریافت  شامل  مناقصه  فرآیند  مراحل  وکلیه 

قیمت،  پیشنهاد  ارسال  درمناقصه،  شرکت  تضمین  پرداخت 
بازگشایي پاکات ،اعالم به  برنده، از طریق سامانه امکان پذیر 

مي باشد. 
2( عالقمندان به شرکت در مناقصه مي بایست جهت ثبت نام 
و دریافت گواهي الکترونیکي )توکن( و اطالعات تماس با دفاتر 
ثبت نام به سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت 

نام/پروفایل مزایده گر"مراجعه فرمایند.   

بنیادشهید و امور ایثارگران استان مازندران
شناسه آگهی: 1134101

به  /ش   2۸۱۹ شماره  مجوز  استناد  به  نظرآباد  شهرداری 
تاریخ ۹۹/۱۰/۳۰، در نظر دارد ساماندهی بازارهای روز هفتگی، 
دستفروشان و وانت بارهای سطح شهر را از طریق مزایده عمومی 
به مدت ۸ سال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اوراق شرکت در 
مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه و مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سیبا به شماره  
اسناد  آن  معادل  یا  و  واریز  ملی  بانک   ۰۱۰4۷46۷۵۷۰۰۸
خزانه تهیه و ضمیمه پیشنهادات خود نموده و حداکثر تا تاریخ 
۱4۰۰/۳/۱۳ به واحد مالی شهرداری ارائه نمایند.بدیهی است 

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات صاحب اختیار 
بوده و به پیشنهادات مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی 

که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
هزینه  آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.سپرده نفرات اول تا 
سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه 
نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
نوبت اول: 1400/02/25

نوبت دوم: 1400/03/01                                                                           
عسگری - شهردار نظرآباد

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(

 «عمومي آگهي مناقصه » 
           

 گذار : نام مناقصه
 بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مازندران                       

 موضوع مناقصه : 
 

 شماره مناقصه (به ريال )ميزان سپرده شرکت در مناقصه موضوع
انجام امور خدمات نظافتي و سرويس و خدمات پذيرايي 

 2/0000 000/000/500/3 پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران مازندرانهاي تحت ساختمان

 
 صبح 8ساعت  52/25/0022از مورخ                   زمان انتشار درسايت ستاد :

  01ساعت  58/25/0022مهلت دريافت اسناد از سايت ستاد :    تا تاريخ  
 03ساعت  28/23/0022آخرين مهلت ارسال پيبشنهاد :            تا تاريخ 

 
 دريافت اسناد : نحوه



خبر

7 سال هفدهم   شماره 3965     25  اردیبهشت  1400   خانواده

خبر

آگهی مفقودی
ملي:  كد  علي،  فرزند:  نوربخش،  هاتف  دانشجویی  كارت 
2050٧24561، متولد 13٧5/1/1، محل صدور : بابل دانشگاه 
 951238٧5 دانشجویي:  شماره  به  مازندران  فناوري  و  علم 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
پراید  شناسنامه مالکیت خودرو )برگ سبز( و كارت ماشین سواری 
شماره  كالیی  ملک  مهدوی  سمیرا  به  139٧متعلق  مدل   131SE
شاسیNAS411100J3426103، شماره موتورM13/60699٧9 و 
پالک به شماره 51ن146 -ایران 82 مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

آگهی مفقودی
مدل  تیبا2  تیپ  سایپا  بک  هاچ  ســواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره   82٧3606 موتور  شماره  به   1395
NAS821100G1041513 و شماره پالک ایران 62- 6٧ س 229 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهی مفقودی
پروانه بهره برداری حمل و نقل پژو مدل1395 بار و مسافر شهری 
به شماره سریال 4٧83/الف/9٧و تاریخ صدور 139٧/05/14به 
نام غالمعلی طالبی ساروكالیی مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

آگهی مفقودی
رنگ  به   1389 مدل   1600i تیپ  پیکان  وانــت  سبز  برگ 
ط   962  -16 ایــران  پالک  شماره  به  روغنی  شیری-  سفید 
شاسی  شماره  به  11489010166و  موتور  شماره  به   ،65
NAAA36AA9AG213851 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

آگهی فقدان سند مالکیت
به نام :عبداله وعلی اصغر هردو  محمدزاده سقا باشی

به آدرس:بلوار آفریقا كوچه گلستان بلوار گیتی بن بست دوم پالک3 واحد 13
 1400/01/25_125148 بشماره  مصدق  استشهاد  برگ  یک  تسلیم  با 
بشماره  وارده  بشرح  6شــهــرری  دفتر   1400/01/25_12515 و 
سند  نموده  اعالم   1400/01/25_4001800 و   1400/1/25_4001٧99
مالکیت ششدانگ زمین به شماره ٧313 فرعی از123 اصلی مفروزومجزا شده 
از 616٧ فرعی از اصلی مذكور قطعه واقع در بخش 12 ناحیه 02 حوزه ثبت 
ملک شهرری استان تهران به مساحت 4400 متر مربع ششدانگ ذیل ثبتهای 
 455181 چاپهای  به   1388 دفتر  336و344  صفحات  315380و315388 
و455185 به نام های عبداله و علی اصغر هردومحمدزاده سقا باشی هریک نسبت 
به 1سهم از5 سهم 1 دانگ و پنج نوزدهم مشاع از 6 دانگ  ثبت وسند صادر 
گردیده وفاقد رهن میباشد كه به علت نقل وانتقال مفقود گردیده تقاضا صدور 
المثنی سند مالکیت نموده است. لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
در یک نوبت آگهی می شود تا هركس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای كرده 
یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا 10 روز پس از انتشار آگهی 
اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت سند معامله ارائه نشود اداره ثبت و المثنی سند مالکیت طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تصمیم خواهد كرد.
گیرندگان رونوشت :

1_اداره كل تحقیق و استرداد بنیاد مستضعفان
2_جهت اطالع به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(

سید مهدی المعی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری
م الف 126  

شاهد  اخیر  ماه های  طی  در  دنیا   - كوالیی  مریم 
تغییرات بسیاری بوده كه درک و سازگاری با آن ها 
می تواند برای افراد مخصوصاً كودكان بسیار سخت 
باشد اما در این میان نباید از نقش والدین در كمک 

به فرزندان در این دوران غافل شد.
می - اینکه  از  در سراسر جهان  والدین  از  بسیاری 
توانند در این دوران وقت بیشتری را با فرزندان خود 
سپری كنند و خاطرات خوشی از این ایام را برای 
فرزندان خود بسازند خوشحال و هیجان  زده هستند. 
برای بسیاری دیگر از والدین، شرایط قرنطینه بسیار 
خود  كارهای  سایر  به  باید  هم  زیرا  چالش هاست 
برسند و هم مراقبت بیشتری نسبت به فرزندان خود 
داشته باشند كه همین موضوع استرس خاص خود 
را دارد. اطالعات زیر نکاتی مفید و استراتژی هایی 
را برای همه خانواده  ها در مورد چگونگی گذراندن 
این دوران ارائه می  كند. این اطالعات برای كودكان 
سنین مختلف مناسب بوده و خود والدین می  دانند 
كه چگونه آن را با شرایط فرزندان خود تطبیق دهند.

صرف وقت با فرزندان و صحبت كردن با آن ها 
صرف چند دقیقه وقت با فرزندان و توجه كردن به 
آن ها كمک می كند كه آن ها اعتمادبه نفس بیشتر و 

اضطراب كمتری داشته باشند.
احتماالً دوركاری در خانه و مراقبت از فرزندان وقت 
بسیاری از شما می  گیرد اما شاید بتوانید مدتی را با 
فرزندان بازی كنید یا گپ و گفت داشته باشید. این 

امر باعث تغییر در احساس شما و فرزندان می  شود.
گاهی اوقات، هنگامی كه كودک احساس می  كند كه 
كسی به حرف هایش گوش نمی  دهد تالش می  كند 
تا بیشتر جلب توجه كند. به عنوان مثال، ممکن است 
توجه  برای  حتی  شاید  و  كند  صحبت  بلندتر  كه 
پدر و مادر خود فریاد بزند. كودک می  آموزد كه با 
خود  موردنظر  توجه  سرانجام  بیشتر،  سروصدای 
را جلب می كند. با توجه سریع تر و زودتر به آنچه 
فرزندتان می  خواهد به شما نشان دهد یا بگوید، به او 
كمک می  كنید تا احساس اعتمادبه نفس كند و بداند 

كه عالقه دارید به صحبت  هایش گوش دهید.
گر كودک شما نیازمند توجه شماست اما شما نمی-

 توانید فوراً به او توجه كنید، به آن ها بگوئید كه در 
اسرع وقت به آن ها گوش خواهید داد. این موضوع 
به آن ها كمک می  كند كه اندكی صبر نمایند. اگر 
می  شود، توضیح دهید كه نمی توانید همین حاال به 
صحبت  هایشان گوش دهید و به آن ها بگویید چه 
زمانی قادر خواهید بود توجه خود را به آن ها بدهید. 
این باعث می  شود كه فرزندان شما در صورت نیاز به 
صحبت با كسی، به احتمال خیلی زیاد به شما مراجعه 
كنند. با این روش، فرزندان یاد می گیرند كه در صورت 

نیاز صبر كنند تا والدین به آن ها گوش دهند.
به فرزندان خود قول  هایی ندهید كه نمی   توانید انجام 
دهید. فرزندان شما باید بدانند كه شما با آن ها صادق 
هستید و اینکه آن ها می  توانند به آنچه شما می  گویید 

اعتماد كنند.
پذیرای فرزندان خود باشید و سعی كنید اطالعات 
دقیقی درباره آنچه اتفاق می  افتد به فرزندان خود ارائه 
كنید؛ اما دقت كنید كه اطالعات را در سطح درک 
توضیح  به نوعی  نمایید  و سعی  بگوئید  فرزند خود 

دهید كه سبب افزایش ترس آن ها نشود.
اگر به كسی نیاز دارید كه با او صحبت كنید به دنبال 
فرد دیگری باشید تا بتوانید احساسات خود را با او به 
اشتراک بگذارید. این گونه می  توانید برای مراقبت از 
فرزندان خود به اندازه كافی قوی باشید. می  توانید با 
شخص دیگری خارج از خانواده خود صحبت نموده یا 
با یک دوست یا یکی از اعضای خانواده تماس بگیرید.
با گفتن مواردی كه ممکن است  به فرزندان خود 
نگران آن باشید مانند استرس در مورد ضرر مالی كه 
احتماالً با آن روبرو شوید یا نگرانی در مورد یکی از 

اعضای بیمار خانواده، فشار روحی وارد نکنید. چنین 
كاری ممکن است یک چالش بزرگ به نظر برسد، اما 
می  تواند به شما در مراقبت از فرزندانتان كمک كند.

تشویق رفتار خوب
عالوه بر توجه، گوش دادن و تحسین رفتار خوب 
والدین  كه  دارد  وجود  زیادی  روش  های  كودكان، 
خوبی  رفتار  فرزندان شان  تا  دهند  انجام  می  توانند 
داشته باشند. اول، خیلی مهم است كه مطمئن شوید 
خود كودكان می  دانند كه چه انتظاری از آن ها دارید. 
بدرفتار  دلیل  این  به  فقط  كودكان  وقت ها  بعضی 
چه  آن ها  از  دقیقاً  والدین  نمی  دانند  كه  می  كنند 
می  خواهند. وقتی فرزندان شما بدانند كه دقیقاً چه 
انتظاری از آن ها دارید یاد می گیرند افراد مسئولیت-

 پذیری باشند.
كارهای مختلفی وجود دارد كه شما از فرزندانتان 
انتظار دارید آن ها را انجام دهند مثل صحبت كردن 
تکالیف  انجام  خانه،  كارهای  در  كمک  مؤدبانه، 
اغلب  این ها  كودكان.  سایر  با  مهربانی  یا  مدرسه 
به عنوان قوانین خانواده محسوب می  شود. با همراهی 
كردن فرزندانتان وقتی خواسته  ای از آن ها دارید یا 
تشویق آن ها وقتی درخواست شما را انجام می  دهند 
می توانید به آن ها این قوانین را یاد دهید. كودكان 
با دیدن رفتار بزرگ ترها مسائل مختلف را یاد می -
گیرند. رفتار صحیح بزرگ ترها تأثیر زیادی بر روی 

آن ها دارد.
قوانین خانواده به حفظ امنیت فرزندان شما كمک 
می  كند و باعث  شکل  گیری رفتارهای خوب در آن ها 
می  شود. نوشتن لیست ساده  ای از قوانین خانواده به 
قوانین  این  همیشه  تا  می كند  كمک  شما  كودک 
اینکه فرزند  برای  باشد. جمله  بندی مثبت  یادشان 
شما بداند شما از او چه رفتاری را انتظار دارید بسیار 
كنید«،  صحبت  »مؤدبانه  مثال،  برای  است.  مهم 
انجام بده و كامل  »تکالیف مدرسه را هرروز صبح 

كن«، »آرام باشید« یا »خانه را مرتب نگه دارید«.
درازای انجام هر قانون جدیدی كه معرفی می  كنید 
به فرزندتان امتیاز كوچکی بدهید. نیاز نیست برای 
همه كارها امتیاز یا هدیه  ای به او بدهید. فرزندان باید 
آنچه را كه درست است انجام دهند و به درستی انجام 
آن آگاه باشند؛ اما اگر قانونی وجود داشته باشد كه 
در عمل به آن مشکل دارند، دادن یک امتیاز كوچک 
ممکن است به آن ها كمک كند تا آن را به خاطر 

بسپارند و بیشتر تالش كنند.
امتیاز می تواند چیزهایی مثل بیدار ماندن دیرتر از 
معمول در یک شب، دادن وقت بیشتر برای انجام یک 
بازی كه از آن لذت می برند، باهم مطالعه كردن یا 
به عهده گرفتن انجام یکی از كارهای سخت فرزند 
شما در یک روز خاص باشد. امتیاز باید چیزی باشد 
كه هیچ هزینه ای نداشته باشد. به یاد داشته باشید 
از  یکی  می  تواند  یکدیگر  كنار  در  اوقات  گذراندن 

باارزش ترین امتیازات برای فرزند شما باشد.
وقتی می  خواهید كه به فرزند خود بگوئید انجام كاری 
را متوقف كند، مطمئن شوید كه توجه فرزندتان كاماًل 
به شماست و بعد خیلی ساده به او بگویید كه می-
 خواهید چه كاری متوقف شود و می  خواهید چه كاری 
را به جای آن انجام دهد. به عنوان مثال، ممکن است 
بگویید، »داد نزن و با صدای آرام صحبت كن«. اگر 
فرزندتان كاری را كه انجام می  دهد متوقف می  كند، 
از او با استفاده از یک توضیح واضح و مشخص مثل 
آرام صحبت  خواستم  شما  از  وقتی  كه  »متشکرم 

كنید، آن را رعایت كردید« از او تشکر كنید.
برای كودكان و سایر افراد خانواده توضیح دهید كه 
است.  بااهمیت  بسیار  مهربانانه  كلمات  از  استفاده 
وقتی صدای بزرگ ترها یا كودكان باال می  رود استفاده 
از عبارات و كلمات مهربانانه می  تواند در آرام كردن 

آن ها بسیار مفید باشد.

كرونا ویروسی است كه نه تنها بر تمام ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی زندگی افراد تاثیر منفی داشته 
بر روح و روان كودكان نیز سایه انداخته است و در 
این مدت شاهد كودكانی با رفتارهای متفاوت از قبل 

هستیم.
اغلب شاهد اعتراض و انتقاد  والدین از رفتار كودكان 
و فرزندانشان هستیم و كودكان نیز از شرایط كنونی 
ناراضی هستند و تالش بسیار والدین برای سرگرم 

كردن آنها مثمر ثمر نیست.
بچه هایی كه مدت زیادی مدارس آنها تعطیل شده 
این  با  و  شده  بی انگیزه  درس  به  نسبت  نیز  است 

شرایط هدف خاصی را دنبال نمی كنند.
شاید  كه  مدارس  مدت  طوالنی  تعطیلی  وجود  با 
آرزوی همه بچه ها بوده اما این تعطیالت برای آنها 
خوشایند نیست و با بی حوصلگی در حال گذران این 

روزها هستند.
بسیاری از خانواده ها نیز از رفتار فرزندان خود شاكی 

بوده و گاها رفتار مناسبی با آنها ندارند.
با توجه به شرایط موجود و نامشخص بودن مدت 
زمان ماندگاری كرونا همه افراد از جمله كودكان و 
نوجوانان تجربه متفاوتی را همراه با ترس و بیقراری 
طی می كنند كه باید توجه ویژه ای به آن شود و جا 
فرزندانشان  یاری گر  و حوصله  با صبر  والدین  دارد 

باشند.
عضو هیات مدیره خانه روانشناسان، مشاوران و حرف 
یاورانه گفت: بیش از چهار ماه از مبارزه بشریت در 
كره زمین با كرونا می گذرد اما این هیوالی بیرحم 
كام مرگ  به  را  بسیاری  انسان های  روزانه  كماكان 
می كشاند و اشتهای سیری ناپذیر آن همچنان برای 

بلعیدن قربانیان خود، كور نشده است.
ایوب همتی اظهار داشت: اگرچه گروه های خاصی در 
جامعه به ویژه بزرگساالن و افراد دارای زمینه بیماری 
در معرض آسیب بیشتری در زمان شیوع كرونا دارند، 
اما كودكان نیز در این بین با وجود مصونیت بیشتر 
در برابر این ویروس، در معرض آسیب های روحی و 

روانی قرار دارند.

شایعی  پدیده  كودكان  در  پرخاشگری  افزود:  وی 
است كه به صورت های مختلف جسمانی، عاطفی و 
تنش قابل توجه دیده می شود اما یکی از عالیمی كه 
خانواده ها در گزارش های خود بیان می كنند، شدت 
یافتن پرخاشگری كودكان در روزهای كرونایی است.

موضوع  این  از  بخشی  اگرچه  شد:  یادآور  همتی 
می  انتظار  اما  است  طبیعی  رشد،  دوران  طول  در 
به  رفتارهایی كه منجر  با  برخورد  رود كودكان در 
پرخاشگری آنان می شود، كنترل خود را در دست 
و  جسمانی  رشد  تناسب  به  را  موقعیت  و  داشته 

عاطفی، مدیریت كنند.
نقش  میان  این  در  كرد:  تصریح  روانشناس  این 
و  كودكان  روانی  و  روحی  آرامش  در  خانواده ها 
مدیریت آنان در كنترل پرخاشگری خود، بسیار مهم 

است.
پیگیر  و  تأثیر  تحت  خانواده ها  امروزه  افزود:  وی 
مستمر اخبار مربوط به حوادث كرونا هستند و در 
گروه های دوستانه و خانوادگی بحث و گفت و گو 
وفور  به  كرونا  از  ناشی  عوارض  و  پیرامون خطرات 
وجود دارد، بنابراین كودكان نیز ناخواسته در معرض 

اخبار این موضوع قرار دارند.
عضو هیات مدیره خانه روانشناسان، مشاوران و حرف 
یاورانه تاكید كرد: كودكان از نظر روانی با توجه به 
مسأله  به  نسبت  آگاهی  و  دانش  میزان  بودن  كم 
دچار آسیب های روحی و روانی از جمله رفتارهای 

پرخاشگری می شوند.
دفاع  تعریف،  در  پرخاشگری  داشت:  اظهار  همتی 
كردن از حقوق خود به شیوه خصمانه و هدف آن 

پرخاشگر  افراد  این  است،  از دیگران  امتیاز  گرفتن 
به حقوق و خواسته های دیگران اهمیت نمی دهند 
یا  تهدید  مورد  می كنند  احساس  وقتی  اغلب  و 
متوسل  پرخاشگری  به  می گیرند  قرار  بی حرمتی 

می شوند.
وی گفت: متخصصان حوزه روانشناسی عوامل فراوانی 
را در پرخاشگری كودكان دخیل می دانند و یکی از 
باید  عوامل مهمی كه در مورد پرخاشگری كودكان 
مورد توجه قرار گیرد نقش رسانه ها و به ویژه دسترسی 
آسان كودكان به فضای مجازی بدون مراقبت والدین و 

دیدن اعمال پرخاشگرانه است.
بیشتر  هایی كه  فیلم  افزود: همچنین دیدن  همتی 
قهرمانان آنان از طریق اعمال پرخاشگرانه به هدف های 
خود می رسند به عنوان  یک الگوی مخرب و نامناسب 

می تواند از علل مهم پرخاشگری در كودكان باشد.
وی یادآور شد: بسیاری از برنامه ها و فیلم هایی كه 
كودكان در معرض آن قرار دارند معطوف به كامروا 
سازی فوری نیازها و خواسته ها و راه حل های مقطعی 
های  داستان  قهرمان  توسط  پرخاشگرانه  اعمال  با 
مورد نظر است و این مسأله می تواند بروز رفتارهای 
پرخاشگرانه كودكان در این شرایط خاص را دوچندان 

كند.
پرخاشگری  در  محیطی  عوامل  و  تربیتی  الگوهای 

كودكان موثر است
عضو هیات مدیره خانه روانشناسان، مشاوران و حرف 
یاورانه اظهار داشت: از دیگر عوامل مهم پرخاشگری در 
كودكان می توان به خصوصیات فردی، عوامل ژنتیکی، 
الگوهای تربیتی خانواده و یا عوامل محیطی اشاره كرد.
همتی گفت: نقش همساالن و گروه های سنی، هم 
بازی ها، زندگی در محله های ناامنی كه در آن افراد 

معتاد، بزهکار و شرور وجود دارد، حائز اهمیت است.
وی افزود: همچنین عدم نظارت و كنترل یا كنترل 
بیش از حد وسخت گیری های بی مورد و واكنش های 
غیر طبیعی و شدید به رفتارهای پرخاشگرانه كودک 
و یا تنش های خانوادگی می تواند منجر به مشکالت 
رفتاری در كودكان شده و باعث كاهش عزت نفس 
آنان و این مساله به نوبه خود موجب بروز رفتارهای 

پرخاشگری  و بی ادبی نسبت به سایرین شود.
همتی تاكید كرد: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد 
نقش والدین و خانواده ها در مقابله با پرخاشگری 

این  پیرامون  ساده  راهکارهایی  كه  است  كودكان 
موضوع توصیه می شود.

كرونا  حوادث  مورد  در  كمتر  كودكان  حضور  در 
صحبت كنید

عضو هیات مدیره خانه روانشناسان، مشاوران و حرف 
كودكان  كم  دانش  به  توجه  با  كرد:  تاكید  یاورانه 
نسبت به علل، عوامل و یا شرایط به وجود آمده در 
خصوص موضوع كرونا، ضمن توضیح مراقبت های 
الزم برای كودكان به زبان ساده، از بحث و گفت و گو 
و پیگیری مستمر حوادث و مسائل مربوط به كرونا در 
حضور كودكان خودداری و محیطی امن و به دور از 

تنش و استرس را برای كودكان فراهم كنید.
همتی با بیان اینکه موقعیت پرخاشگری را تجزیه 
و تحلیل كنید، افزود: یکی از راه های مناسب برای 
حفظ ارتباط سالم، درک نیازها و احساسات كودک 
این است كه بدانید چه چیزی و چه موقعیتی او را 
نگران كرده و موجب رفتارهای پرخاشگرانه در كودک 
شده است دراین صورت اگر برایتان مقدور است می 
توانید در امور مداخله كنید وبا ایجاد تغییرات مناسب 

به آرام كردن كودک كمک كنید.
وی یادآور شد: والدین باید با نظارت بر محیط، گروه 
های دوستی و الگوهای كودک نسبت به مراقبت از 
فرزند خود در كنار همساالن، هم بازی ها و سایر 
افرادی كه كودک  بیشترین وقت خود را با آنان می 

گذراند، اهتمام ورزند.
ادامه داد: همچنین محله و مکانی  روانشناس  این 
كه كودكان در آن بازی و یا اوقات فراغت خود را 
می گذرانند مراقبت الزم را به عمل آورند، كودكی 
كه در گروه همساالن و هم بازی ها همواره  شاهد 
آوردن  دست  به  اغلب  و  بوده  دعوا  و  پرخاشگری 
امتیازات توسط دیگران با اعمال پرخاشگرانه را ببیند، 
بدست  برای  نامناسب  رفتاری  الگوی  این  از  حتما 

آوردن نیازهای خود استفاده خواهد كرد.
سبک تربیت خود را مورد بررسی و در صورت نیاز 

تغییر دهید
عضو هیات مدیره خانه روانشناسان، مشاوران و حرف 
یاورانه گفت: چنانچه والدین از سبک های تربیتی 
غیر اصولی در تربیت كودكان استفاده كنند، قطعا 
كودكان در برخورد با رفتارهایی كه منجر به تهدید 
یا تخریب شخصیت آنان شود برخورد پرخاشگرانه 

خواهند داشت.
همتی اظهار داشت: كودكانی كه والدین قدرت طلب 
یا بی مسوولیت دارند در 2 طیف مخالف هم، از یک 
طرف با اعمال رفتارهای زورگویانه و از طرف دیگر 
عدم توجه به نیاز های كودک بطور ناخواسته خود 

عامل پرخاشگری در كودكان هستند.
از محرک های پرخاشگری دوری كنید

شما  كــودک   كه  زمانی  گفت:  روانشناس  این 
مختلفی  دالیل  است  ممکن  كند  می  پرخاشگری 
داشته باشد به عنوان والدین، شما باید ابتدا دلیل 
پرخاشگری او را شناسایی كنید و ببینید آیا مقصود 
بی  و  خستگی  یا  تنهایی  احساس  توجه،  جلب  او 

حوصلگی است، سپس به حل مشکل بپردازید.
خواب،  ورزش،   ، مناسب  تغذیه  اینکه  بیان  با  وی 
توجه  مــورد  كــودک  مناسب  و  كافی  استراحت 
قرارگیرد، افزود: پرخاشگری را با پرخاشگری پاسخ 
ندهید، اگر شما چیزی را بارها برای كودک تکرار 
كنید در واقع او را آزار می دهید و چنانچه مرتب 
را  كنید كودک  و سرزنش  بزنید  نق  بدهید،  تذكر 

لجوج تر خواهید كرد.
 به گفته همتی، می توانید در عین شکیبایی عواقب 
اورا  تنها  تنبیه  زیرا  دهید  توضیح  او  رابــرای  كار 

پرخاشگر تر و مقاوم تر می كند.
كودک را تشویق كنید

عضو هیات مدیره خانه روانشناسان، مشاوران و حرف 
یاورانه گفت: استفاده از راهکارهای تشویقی مثبت 
مانند سیستم انگیزش و پاداش به كاهش پرخاشگری 

كودک كمک می كند.
همتی یادآور شد: اگر كودک را با خود به مهمانی 
نموده  را تحسین  او  رفتار مناسبی داشت  و  بردید 
و مورد تشویق قرار دهید و نشان دهید به كودک 
را  شما  رفتارش  و  گذاشته  احترام  شخصیتش  و 

خوشحال كرده است.
وی تصریح كرد: از یک روان شناس كودک مشورت 
بگیرید اگرمشکل به صورت دراز مدت باقی ماند در 
استفاده از نظر یک روان شناس كودک دریغ نکنید.

همتی تاكید كرد: مشاوران حرفه ای و متخصصان 
این حوزه این توانایی را دارند كه فاصله بین شما 
و كودكتان را پر كنند و كانال های ارتباطی شما و 

كودكتان را بهبود بخشند.

در دوران کرونا چگونه با کودکمان رفتار کنیم؟

فلوشیپ ناباروری با بیان اینکه 20درصد زوجین 
ترس  از  زنان  برخی  گفت:  نابارور هستند،  ایرانی 
ازدست دادن موقعیت شغلی، تمایل به فرزندآوری 

ندارند!
دكتر آتوسا كریمی در گفت وگو با خبرنگار بهداشت 
و درمان باشگاه خبرنگاران پویا با بیان این كه شیوع 
اظهار  است،  درصد   20 حدود  ایران  در  ناباروری 
كرد: از هر پنج زوجی كه ازدواج می كنند، یک زوج 
نابارور هستند كه با توجه به هزینه های میلیونی 
جراحی های درمان ناباروری، افراد نابارور باید تحت 
پوشش بیمه قرار بگیرند تا مراحل درمانی را طی 

كنند.
از موارد در كشور ما  وی اضافه كرد: در بسیاری 
به دالیل مختلف فرهنگی، آقایان حاضر به بررسی 
از لحاظ ناباروری نیستند و توقع شان این است كه 
ابتدا باید خانم مورد بررسی قرار بگیرد؛ در حالی كه 
این كه نخستین قدم در درمان ناباروری، این است 

كه آقا و سپس خانم مورد بررسی قرار بگیرند.
موقعیت شغلی  ازدست دادن  ترس  از  زنان  برخی 

تمایل به فرزندآوری ندارند!

عضو تیم تخصصی مركز درمان ناباروری ابن سینا 
و  زایمان  برای  كشورها  برخی  در  شد:  متذكر 
بارداری، مرخصی كافی به زنان و حتی همسر آنها 
داده می شود و این تضمین به زنان داده می شود كه 
اگر به مرخصی زایمان بروند شغل خود را از دست 
نخواهند داد اما متأسفانه در كشور ما مدت مرخصی 
زایمان كم است و از سوی دیگر برخی زنان نیز 
این نگرانی را دارند كه اگر به مرخصی زایمان بروند 
موقعیت شغلی خود را از دست دهند كه این نکته 

می تواند در تمایل به فرزندآوری بسیار مؤثر باشد.
فلوشیپ ناباروری با اشاره به باال بودن هزینه های 
درمان ناباروری تأكید كرد: باید زوج های ناباروری 
كه تمایل به فرزندآوری دارند برای درمان ناباروری 

از لحاظ مالی و بیمه ای حمایت شوند.

مدیر کل امور بانوان استانداری گیالن:
کمرنگ شدن گفتگو بین اعضای 
خانواده دغدغه امروز در جامعه است

خانواده  و  بانوان  امور  كل  مدیر  سرا-  صومعه 
بین  گفتگو  شدن  كمرنگ  گیالن  استانداری 
و  كرد  عنوان  امروز  دغدغه  را  خانواده  اعضای 
گفت: راه اندازی فضاهای فرهنگی به تقویت این 

ارتباط كمک می كند.
به گزارش خبرنگار مهر، زهرا یعقوب نژاد پیش از 
ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح دومین كتابخانه 
ویژه مادر و كودک گیالن در صومعه سرا ضمن 
قدردانی از تالش های انجام شده برای راه اندازی 
این مکان فرهنگی، اظهار كرد: اجرای این طرح 

ابتکاری و خالقانه است.
وی با بیان اینکه وجود هم افزایی بین دستگاهی 
در زمینه اجرای چنین پروژه های فرهنگی الزم 
میان  گفتگوی  تقویت  افزود:  است،  ضروری  و 
در  اصلی  دغدغه های  از  یکی  خانواده  اعضای 

حوزه زنان و خانواده است.
مدیركل امور بانوان و خانواده استانداری گیالن 
پروژه های  چنین  اندازی  راه  اینکه  به  اشاره  با 
فرهنگی كه نقش مادران و كودكان را در كنار هم 
قرار می دهد می تواند زمینه كاهش این دغدغه را 
فراهم كند، گفت: جای خوشحالی است كه با 
تعریف یک فضا در كنار ارتقای فرهنگ كتاب 
و كتابخوانی به نقش آموزش و مشاوره برقراری 
ارتباط سالم و آموزش مهارت های زندگی برای 

اعضای خانواده فراهم می شود.
وی با بیان اینکه در سال های اخیر توجه خوبی از 
سوی نهاد كتابخانه های كشور و استان گیالن به 
این بخش شده است، اضافه كرد: انتظار می رود 
از این دست پروژه هایی كه به برگزاری و برقراری 
كمک  خانواده  اعضای  میان  در  خوب  ارتباط 
می كند با هم افزایی و همکاری بیشتر دستگاه ها 

اجرایی شود.

یک پنجم زوجین ایرانی نابارورند!

رئیس كمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس شورای اسالمی گفت: غربالگری به هیچ وجه از قانون حذف نشده 
بلکه تنها موضوع ما اجباری یا اختیاری بودن غربالگری بود و اجبار آن حذف شده است.

امیرحسین بانکی پور عضو كمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح جوانی جمعیت 
گفت: این طرح پس از ٧ سال بالتکلیفی در مجلس 2٧ اسفند سال 99 به تصویب رسید و محوریت آن بر اساس افزایش 

جمعیت كشور و حمایت از نهاد خانواده و جوانان است.
وی با بیان اینکه مشوق های متعددی با هدف حمایت از فرزندآوری در این طرح وجود دارد عنوان كرد: این مشوق ها ابعاد 
مختلفی دارد و در حوزه مسکن، مسائل مالی، مشوق های استخدامی، تسهیالت آموزشی، اشتغالزایی، بهداشت و درمان، 

بیمه و فرهنگ سازی در این زمینه در نظر گرفته شده كه مجموعاً دارای ٧4 ماده استدر نظر گرفته شده است. 

بانکی پور :
غربالگری به هیچ وجه از قانون حذف نشده است
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امام علي علیه السالم
کونا لِلّظالِِم َخْصما َو لِلَْمْظلوِم َعْونا؛

پیوسته دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید.
نهج البالغه، از نامه4۷

)حافظ(
بشوییم کینه  از  دل  مهر   با  که  زیباست،  چه 
تاریک عــالــم  ــن  ای از  بیایید،  بیایید، 

برآریم خار  از  گل  عشق،  با  که  نیکوست  چه 
آریــم ــر  دگ جهاني  صبح،  از  ــر  ــروزت اف دل 
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روحانی در تماس تلفنی با امیر قطر:

حمالت رژیم صهیونیستی 
علیه مردم فلسطین باید فورا 

متوقف شود

رئیس جمهور گفت: حمالت و تجاوزات رژیم 
صهیونیستی علیه مردم فلسطین و غزه باید 
این  دهیم  اجازه  نباید  و  شود  متوقف  فورا 
مردم مظلوم بیش از این مورد ظلم و ستم 

قرار گیرند.
نقل  به  سبز،  شاخه  گزارش  به  گزارش  به 
جمهوری،  ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  از 
گفتگوی  در  روحانی  حسن  حجت االسالم 
تلفنی با امیر قطر، ضمن تبریک عید سعید 
فطر به دولت و مردم این کشور، تاکید کرد: 
از  دفاع  برای  اسالمی  کشورهای  است  الزم 
این کشور و مقابله  مردم فلسطین و آزادی 
با تجاوزات و اقدامات خصمانه و نژاد پرستانه 
رژیم صهیونیستی که در روزهای اخیر و در 
ماه مبارک رمضان شاهد آن بودیم، با یکدیگر 

همکاری کنند.
اسالم  جهان  تن  پاره  را  فلسطین  روحانی 
رژیم  تجاوزات  و  حمالت  افزود:  و  دانست 
صهیونیستی علیه مردم فلسطین و غزه باید 
فورا متوقف شود و نباید اجازه دهیم این مردم 
قرار  ستم  و  ظلم  مورد  این  از  بیش  مظلوم 
بگیرند. رئیس جمهور با بیان اینکه هم افزایی 
یک  فلسطین  محور  با  اسالمی  کشورهای 
سازمان  داشت:  اظهار  است،  اساسی  هدف 
تحوالت  درخصوص  اسالمی  های  همکاری 
اخیر در فلسطین باید نقش فعال تری داشته 
بحران  برای  اساسا  سازمان  این  زیرا  باشد 

فلسطین و مسجد االقصی ایجاد شده است.
روحانی در ادامه با اشاره به اوضاع یمن و با 
نظامی  راه حل  یمن  بحران  اینکه  بر  تاکید 
نداشته و ندارد، بر ضرورت همکاری و تالش 
ابراز  و  تاکید  کشور  این  بحران  حل  برای 
با  جویانه  صلح  های  انگیزه  کرد  امیدواری 
محوریت سازمان ملل برای برقراری صلح و 

آرامش در یمن نتیجه دهد.
تلفنی  گفتگوی  این  در  جمهور  رئیس 
به  رو  و  خوب  روابط  به  اشاره  با  همچنین 
گسترش دو کشور و رویکرد دوجانبه خوبی 
که در این زمینه آغاز شده است بر توسعه و 
تعمیق روابط در زمینه های مختلف سیاسی 
،اقتصادی و تجاری تاکید و ابراز امیدواری کرد 
اجرایی و عملیاتی شدن طرح عظیم ارتباط 
حمل و نقل معروف به جاده ابریشم، موجب 
رونق بیشتر اقتصادی بین کشورهای شمال و 

جنوب خلیج فارس شود.
امیر قطر: مشکالت یمن راه حل نظامی ندارد

ثانی«  آل  بن خلیفه  بن حمد  تمیم  »شیخ 
امیر قطر نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک 
فرا رسیدن عید سعید فطر به دولت و ملت 
ایران از موضع جمهوری اسالمی ایران درباره 
فلسطین  اخیر  های  درگیری  و  تحوالت 
قدردانی کرد و گفت: قطر در محکومیت و 
به  تر حمالت  توقف هر چه سریع  پیگیری 
فلسطینیان با ایران هم نظر بوده و خواهان 
نقش آفرینی موثر سازمان کنفرانس اسالمی 

در این زمینه است.
امیر قطر همچنین با تایید رویکرد کشورمان 
در قبال درگیری های یمن، اظهار داشت: قطر 
نظامی  راه حل  یمن  است مشکالت  معتقد 
ندارد و بر این باوریم که همه بازیگران صحنه 
یمن نیز به این نتیجه رسیده اند که تنها راه 

حل بحران، نشستن پشت میز مذاکره است.
ثانی  آل  خلیفه  بن  حمد  بن  تمیم  شیخ 
مدبرانه  و  حکیمانه  رویکرد  از  همچنین 
رئیس جمهور کشورمان در حل و فصل مسائل 

منطقه ای و بین المللی تجلیل کرد.

جزئیات جدید میدل ایست آی از 
مذاکرات ایران و عربستان سعودی

میدل ایست آی  به  عراقی  مطلع  مقام های 
گفته اند جنگ در یمن بیشترین موضوع مورد 
بحث میان طرف ها بوده. این مسئله اصلی ترین 
محور گفت وگوهای میان نمایندگان ایران و 
بوده  ساعته ای  چهار  مذاکرات  در  عربستان 
برگزار شده  که هفته گذشته میان طرف ها 
خواستار  مذاکرات  آن  در  است.سعودی ها 
حوثی ها  حمالت  اتمام  برای  ضمانت هایی 
مراکز  و  نفتی  تأسیسات  به  یمن(  )انصاراهلل 
اقتصادی خود شده اند.میدل ایست آی مدعی 
شده طرف ایرانی هم در مقابل خواستار کمک 
عربستان سعودی برای فروش نفت خود و دور 

زدن تحریم های آمریکا شده است.

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

رد صالحیت شدگان انتخابات 
شوراها 4 روز برای اعتراض 

مهلت دارند

انتخابات شوراهای  بر  هیات مرکزی نظارت 
اسالمی کشور از فرصت چهار روزه داوطلبان 
برای  شوراها  انتخابات  شده  صالحیت  رد 

اعتراض خبر داد.
به گزارش شاخه سبز، هیات مرکزی نظارت 
طی  کشور  اسالمی  شوراهای  انتخابات  بر 
داوطلبان  تمامی  که  کرد  اعالم  اطالعیه ای 
رد صالحیت شده در هیات های عالی نظارت 
استان می رساند؛ مستند به تبصره های 4 و ۵ 
ماده 6۳ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی کشور از تاریخ ابالغ نتایج 
چهار روز برای ثبت اعتراض خود وقت دارند.

متن کامل این اطالعیه به شرح زیر است:
به اطالع تمامی داوطلبان رد صالحیت شده 
در هیات های عالی نظارت استان می رساند؛ 
مستند به تبصره های 4 و ۵ ماده 6۳ قانون 
شوراهای  انتخابات  و  وظایف  تشکیالت، 
کلیه  )شامل  معترضان  کشور  اسالمی 
شهرهای زیر 2۰۰ هزار نفر و باالی 2۰۰ هزار 
نفر( از تاریخ ابالغ نتایج چهار روز برای ثبت 
اعتراض خود وقت دارند. با توجه به شرایط 
همه گیری ویروس کرونا در کشور، داوطلبان 
می توانند اعتراضات خود را از سه روش زیر 

ثبت کنند:
۱. مراجعه به فرمانداری های سراسر کشور در 

شهرستان حوزه انتخابیه داوطلب
2. مراجعه به هیات های عالی نظارت استانی، 
مستقر در مرکز استان حوزه انتخابیه داوطلب
۳. مراجعه به کمیته رسیدگی به اعتراضات 
انتخابات شوراهای  بر  هیات مرکزی نظارت 
اسالمی کشور مستقر در میدان شهدای هفتم 
استادیوم  جنوبی،  مفتح  شهید  خیابان  تیر، 

شهید شیرودی، سالن شهید افراسیابی
در پایان، بار دیگر از همه داوطلبان مجدانه 
تقاضا می شود، با توجه به شرایط همه گیری 
کرونا برای ثبت اعتراضات به فرمانداری های 
مستقر در شهرستان حوزه انتخابیه خود و یا 
هیات های عالی نظارت استان مراجعه کنند.

بدیهی است هیات مرکزی نظارت بر انتخابات 
اعتراضات  کلیه  به  کشور  اسالمی  شوراهای 
طبق قانون و با اولویت رسیدگی خواهد کرد.

سهام اروپا سقوط کرد
سهام اروپا در معامالت دیروز، پنج شنبه، تحت 
تأثیر شوک ناشی از گزارش تورم آمریکا سقوط 
ماه  برای  آمریکا  ماهانه  تورم  گزارش  کردند. 
رشد  داد  نشان  و  شد  منتشر  دیشب  آوریل 
قیمت ها در این ماه فراتر از انتظار بوده است. 
تا  اروپا   6۰۰ استاکس  پن یوروپین  شاخص 
درصد   ۱.6۱ تهران،  وقت  به   ۱۳:۰۰ ساعت 
سقوط کرد. داکس آلمان 2.۰۳ درصد سقوط 
کرد و فوتسی انگلیس 2.22 درصد از ارزش 
با سقوط  فرانسه  داد. کاک  از دست  را  خود 
۱.۷۹ درصدی روبرو شد و فوتسی میالن ایتالیا 
۱.۹۷ درصد پایین آمد. در بازار ارز، دالر در 
برابر ارزهای اروپا تقویت شد. نرخ برابری دالر 
با یورو و پوند به ترتیب به ۱.2۰۸2 واحد و 

۱.4۰4۸ واحد رسید.

تسال دیگر بیت کوین قبول 
نمی کند

پس از اینکه ایالن ماسک اعالم کرد به علت 
نگرانی از تأثیرات مخرب تولید ارزهای مجازی 
بر شرایط آب وهوایی، تسال دیگر بیت کوین را 
قبول نخواهد کرد ارزش ارزهای مجازی سقوط 
کرد. ارزش بیت کوین و ریپل به شدت سقوط 
کردند تا ۳6۵.۸۵ میلیارد دالر از بازار ارزهای 
مجازی نابود شود. ایالن ماسک اعالم کرد هیچ 
بیت کوین های  و  فروخت  نخواهد  بیت کوینی 
ارزهای  ماینرهای  که  زمانی  تا  را  شرکت 
دیجیتال از به سوی منابع انرژی تجدیدپذیر 
کوچ نکنند نگاه خواهد داشت. پیش از اعالم 
بیانیه ایالن ماسک ارزش بازار ارزهای مجازی به 
2.4۳ تریلیون دالر رسیده بود اما ساعاتی پس از 
این بیانیه این بازار تا 2.۰6 تریلیون دالر سقوط 
کرد. در این میان بیت کوین به عنوان مهم ترین 
ارز مجازی جهان ۱2 درصد سقوط کرد. این در 
حالی است که در ماه فوریه تسال اعالم کرده 
بود ۱.۵ میلیارد دالر بیت کوین خریداری کرده 
و در نظر دارد از این به بعد بیت کوین را برای 
خرید خودروهای الکتریکی خود بپذیرد. با وجود 
سقوط امروز ارزش بیت کوین همچنان در ۱2 

ماه گذشته 4۰۰ درصد رشد کرده است.

  خبــر  خبــر

ظرفیتی  هــمــواره  صندوق  ــت،  دول نگاه  در 
سیاهه   از  و  است  پیش برنده  و  بن بست شکن 
مسائل حل نشده خواهد کاست به همین سبب 
دولت همواره از بازگشت به قانون و حق انتخاب 
شهروندان دفاع کرده و یگانه  نسخه  چیرگی بر 
رقابت  قواعد  و  جمهوریت  به  التزام  را  بحران ها 

مردمساالرانه می داند.
با توجه به برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست 
دولت  جاری،  سال  ماه  خرداد  در 2۸  جمهوری 

بیانیه ای صادر کرد. 
  متن بیانیه دولت در خصوص برگزاری سیزدهمین 

انتخابات ریاست جمهوری بدین شرح است:
موسم انتخابات در کشور، بار دیگر فرصتی برای 
تجلی اراده ملی و حراست از مردم ساالری دینی، 

فراهم آورده است. 
آرمان  تحقق  و  ایران  سربلندی  که  آنها  همه 
را  اسالمی  در جمهوری  آزادی  و  استقالل  های 
می خواهند، وظیفه دارند که نگهبان حق انتخاب 
آزادانه و آگاهانه شهروندان باشند و با کمک به 
اقتدار  انتخابات،  در  مردم  گسترده  مشارکت 
اراده  شهروندان  آرا و  اعمال  را در  منتخب ملت 

برای حل مسائل کشور تقویت نمایند.
الزمه مشارکت حداکثری در انتخابات  که مقام 
در  نخست   اولویت  عنوان  به   رهبری،  معظم 
انتخابات پیش رو مورد تاکید قرار دادند  اطمینان 

مردم به رعایت کامل و بدون تبعیض قانون و امید 
تعیین  در  شهروندان  مشارکت  اثرگذار  نقش  به 

آینده کشور است.
سیاسی  و  فکری  متنوع  جریانات  و  مردم  همه 
کشور، باید بتوانند در جمع نامزدهای انتخابات، 
گزینه ای را بیابند که بیانگر خواست ها و نظرات 
آنها باشد. دولت، از شورای محترم نگهبان و همه 
نهادهایی که در فرآیند انتخابات نقش دارند، انتظار 
دارد که با توجه به ضرورت تقویت وحدت ملی 
در شرائط کنونی کشور، با دوراندیشی، تعهد به 

روح حاکم بر قانون اساسی و وفاداری به منافع 
ملی، زمینه امیدآفرینی و شورانگیزی در انتخابات 
در  مشارکت  زمینه  تقویت  با  و  آورند  فراهم  را 
انتخابات، تداوم امنیت و پیشرفت کشور را تضمین 

کنند.
دولت عمیقا باور دارد که وحدت در حضور، معنا 
می یابد و نه در حذف؛ دولت عمیقا باور دارد که 
اسالمی بودن نظام سیاسی اقتضا می کند که از 
شود؛  پاسداری  جانبداری  بدون  آن  جمهوریت 
دولت عمیقا باور دارد که فراهم ساختن شرایط 

بر  تکلیفی  و  سیاسی، حق شهروندان  مشارکت 
حاکمان است و در مردمساالری دینی، بیش از 
این  باشند،  آنکه شهروندان در مشارکت، مکلف 

حاکمان هستند که مکلف اند و موظف.
ساختن  ناامید  با  هرگز  پیشرفت  و  استقالل 
از  ــان  آن ــدن  ــاران ت و  صندوق  از  شهروندان 
تصمیم سازی ها و سیاستگذاری های کالن تعبیر 
نخواهد شد آنچنانکه توسعه  ایران با حضور محدود 
محقق  انسانی  منابع  از  بسته  دایره ای  و  سالیق 
نمی شود. در نگاه دولت، صندوق همواره ظرفیتی 
سیاهه   از  و  است  پیش برنده  و  بن بست شکن 
مسائل حل نشده خواهد کاست به همین سبب 
دولت همواره از بازگشت به قانون و حق انتخاب 
شهروندان دفاع کرده و یگانه  نسخه  چیرگی بر 
رقابت  قواعد  و  جمهوریت  به  التزام  را  بحران ها 

مردمساالرانه می داند.
دولت، همه تدابیر بایسته برای حضور نگرش های 
متنوع و به تبع، تحقق حق انتخاب و مشارکت 
گسترده مردم در انتخاباتی قانونمند و امیدبخش 
را به کار خواهد گرفت و با تمام توان، به وظیفه 
خود در اجرای قانونی انتخابات، عمل خواهد کرد 
و از همه کنشگران اجتماعی و سیاسی و شخصیت 
ها و نهادهای اثرگذار نیز دعوت می کند که نقش 
سازنده خود را در شکل گیری جلوه ای شکوهمند 
از تجلی حق انتخاب سرنوشت مردم، ایفاء نمایند.

بیانیه دولت در خصوص انتخابات 1400: 

همه باید نگهبان حق انتخاب آزادانه و آگاهانه شهروندان باشند 

االخبار چاپ بیروت در مطلبی به قلم ابراهیم األمین 
نوشت: از مدتها پیش از انتخابات ریاست جمهوری در 
ایاالت متحده، رابرت مالی و دیگر افرادی که در کنار 
اوباما بودند، به کاهش خطرات ناشی از تصمیم ترامپ در 
مورد خروج از توافق هسته ای با ایران فکر می کردند. 
این مساله آسان نبود، با این حال، خارج بودن از دولت 
به این اشخاص فرصت شناخت امور مهمی را داد و پس 
از پیروزی بایدن در انتخابات، مسیر جدید آمریکا در 
مورد پرونده ایران، کامال واضح بود. اما تشکیل گروهی 
که مأموریت رسیدگی به این پرونده را دارند، دشوار به 

نظر می رسید.
در ادامه این مطلب آمده است: اسرائیل که در دولت 
آمریکا نفوذ دارد، توافق هسته ای با ایران را نه تنها برای 
نیز  ایاالت متحده  استراتژیک  منافع  برای  بلکه  خود، 
خطرناک می داند. این تفکر اسرائیل پس از روی کار 
آمدن بایدن شکل تازه ای به خود گرفت و صهیونیستها 
تمرکز خود را روی همکاری با دولتهای منطقه ای نظیر 
عربستان و امارات گذاشتند. کامال هریس نقش مهمی را 
در انتخاب تیم مذاکره کننده با ایران ایفا کرد، اما از همان 
ابتدا واضح بود که دور کردن رابرت مالی از این پرونده، 
کاری دشوار است. با این حال، امکان تشکیل گروهی 
که مالی را محاصره کرده و ابتکار عمل را از او بگیرند، 
وجود داشت. در یاران هم پرونده توافق هسته ای به 
موضوهی برای رقابت انتخاباتی تبدیل شد. پرونده برجام 
محل اختالف جناح های مختلف در ایران بوده است. 
رهبر جمهوری اسالمی سقفی را برای مذاکرات تعیین 
کرده و البته باب بازگشت به توافق را هم باز گذاشته 
است. در میان این درگیریهای سیاسی در دو دولت ایران 
و آمریکا، اروپایی ها تالش می کنند جایگاهی برای خود 
ایجاد کنند تا با یک توافق جدید، دستاوردهایی را برای 

خود محقق کنند. ایشان می خواهند موقعیت خود را 
بهتر کرده و سهمشان از نتیجه توافق را افزایش دهند، 
اما مساله جدیدی که به نفع آمریکا و دیگران نیست، 
تحول در روابط ایران با روسیه و چین و ایجاد روزنه 
های جدی در رابطه تهران با اتحادیه اروپاست، امری که 
بر شدت اختالفات در داخل دولت آمریکا افزوده است، 
به این ترتیب که برخی معتقدند تعدیل در توافق هسته 
ای به نحوی که پرونده های داغ منطقه ای را دربرداشته 
باشد ضروری است و عده ای دیگر بازگشت آمریکا به 
توافق هسته ای را زمینه ساز ورود به دیگر پرونده های 
مورد اختالف میدانند. گروه دیگری هم به رهبری رابرت 
مالی هستند که از حمایت شخص بایدن برخوردارند و 
به دنبال اضافه کردن به بندهای توافق نیستند. این گروه 
معتقدند گام اول مستلزم یک تفاهم سریع و روشن با 
ایرانی ها برای بازگشت دو طرف به توافق و سپس، آغاز 
گفتگو در زمینه های دیگر است. به احتمال زیاد، تیم 
مالی واقعیتی را درک کرده اند که دیگران از ان عاجزند، 
مبنی بر اینکه ایران این بار به شکلی متفاوت از دور قبلی 
مذاکرات، پرونده را زیر نظر دارد. عالوه بر اینکه اقدامات 
داخلی در ایران طی دوره ریاست جمهوری ترامپ، چه 
در سطح برنامه های هسته ای و چه در سطح افزایش 
ظرفیتهای اقتصادی، بر پایه یک درگیری روشن و شدید 
با آمریکایی ها و هم پیمانان اروپایی شان استوار بوده 

است.
تیم مذاکره کننده آمریکا، که مالی در رأس آن قرار دارد، 
به خوبی از استراتژی ایران اگاه است و به همین دلیل 
سعی داشت وارد مذاکره مستقیم با ایران شود تا نیازی 
به وساطت اروپایی ها یا دیگر دولتها نباشد. اما مالی 
که به تایید قبلی بایدن نیاز داشت، روز به روز با حجم 
فشارهایی که در داخل دولت بایدن وی را محاصره کرده 

بود مواجه شد. تا اینکه یک سوال مهم مطرح شد: آیا با 
ایران مذاکره می کنیم تا به توافق هسته ای بازگردیم 
یا در صدد تعدیل توافق قبلی هستیم؟ با توجه به اینکه 
تهران مذاکره مستقیم با آمریکایی ها را به نفع خود نمی 
دانست، تصمیم گرفت این بار شرکای اروپایی با قدرت 
به سمت یک تفاهم جدید حرکت کنند. هدف ایران این 
است که این دولت ها تضمین دهند که اگر دولت آمریکا 
قصد نقض توافق را داشته باشد، دولتهای اروپایی مجاز 
به همراهی با دولت فعلی آمریکا نباشند. تمایل اروپا برای 
سرمایه گذاری در ایران، باعص تعجیل آنها برای توافق 
دوباره بین ایران و آمریکا شده، بویژه آنکه همه با دقت 
از جزئیات توافق بزرگ بین ایران و چین و رشد روابط 

روسیه و ایران آگاه شده بودند.
در طرف آمریکایی به نظر می رسد این اطمینان ایجاد 
شده که امکان افزودن بندهای جدید به توافق وجود 
ندارد، از این رو، اختالف نظرها در داخل دولت آمریکا 
بار دیگر باال گرفته و این سوال را مطرح می کنند که 
کدامیک مهمتر است، منفعت ایاالت متحده یا منفعت 
هم پیمانان آمریکا؟ و ایا آمریکا باید عناصر قدرت و 
نفوذ بیشتری را برای خدمت به هم پیمانان خود از 
دست بدهد؟ آن هم هم پیمانانی که حتی نتوانستند 
در جبهه های  و  کنند  استفاده  ترامپ  تحریمهای  از 
یک  آگاه،  منابع  گفته  به  مختلفی شکست خوردند؟ 
مسئول آمریکایی سواالتی را خطاب به متحدان معترض 
به بازگشت به مذاکرات با ایران طرح کرده که از این 
قرار است: »طی سالهای محاصره ایران، چه چیزی تغییر 
کرد؟ آیا ما به یک تحول بزرگ در تهران نزدیک می 
شویم؟ آیا نفوذ نظامی و سیاسی ایران در خاورمیانه 
کاهش یافت؟ آیا اقتصاد ایران فروپاشید؟ آیا اسرائیل 
امروز میتواند ادعا کند که توان حمله به تمام جبهه 

های ایران در خاورمیانه را دارد؟ آیا عربستان موفق به 
پیشرفت در یمن یا حتی میدانهایی مثل لبنان، سوریه، 
عراق یا فلسطین شد؟ نتیجه توافقهای عادی سازی بین 
اسرائیل و امارات، بحرین و سودان چه شد؟ آیا اطمینان 
دارید که شمال آفریقا نسبت به گذشته به ما نزدیکتر 
شده است؟« این سواالت مطرح شده تا تاکید کند منافع 
امروز آمریکا نوع دیگری از مذاکره را می طلبد، ولو اینکه 
باشد،  نداشته  تناسبی  آمریکا  پیمانان  هم  منافع  با 
همانطور که در افغانستان، عراق و سوریه شرایط به این 
صورت است. به همین منوال، مذاکرات در حال برگزاری 
است و در صورتی که غربی ها به صورت مستقیم یا به 
نمایندگی از آمریکا، پرونده های داغ و حساس مربوط به 
میدانهای یمن، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین را مطرح 
کنند، مذاکره کننده ایرانی پاسخ مثبتی به خواسته های 
آنها نهواهند داد. می توان گفت جبهه مقاومت به رهبری 
ایران از یک سو به سمت باال بردن سطح مقابله با دشمن 
صهیونیستی حرکت می کند و از سوی دیگر، امکان 
معادالت جدید در میدانهای معینی نظیر سوریه و عراق 
را بررسی می کند. و جنگ دفاعی در یمن، رو به سوی 
انصاراهلل،  با  تحوالتی دارد که در صورت صلح نکردن 
طرف دیگر را در موقعیت سختی قرار می دهد. افزون 
بر اینکه جبهه دیگر، از بحرانهایی همچون بی اعتمادی 
طرف مقابل رنج می برد. آمریکایی ها در برابر آزمون 
زمان هستند و به نظر نمی رسد ایران برای دست یابی 
به توافق جدید به هر قیمتی، عجله داشته باشد. بلکه 
برعکس، طرفهای ذینفع در ایاالت متحده و اروپا، مایلند 
به این مهم دست یابند، چرا که در تیم مذاکره کننده 
آمریکا، یک اتفاق نظر مهم وجود دارد مبنی بر اینکه: ما 
به دنبال راه حل هستیم، اما نمی خواهیم جو بایدن یک 

ابله یا شکست خورده جلوه کند.

االخبار:

مذاکرات وین؛ آمریکا در برابر آزمون زمان

در چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری، برخی از چهره های سیاسی 
انتخابات کشور برای  و اجتماعی با حضور در ستاد 

شرکت در این دوره از انتخابات ثبت نام کردند.
روز  چهارمین  سبز،  شاخه  گزارش  به  گزارش  به 
ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم 
صبح امروز )جمعه( در ستاد انتخابات کشور در خیابان 

فاطمی تهران آغاز شد.
به گفته دبیر ستاد انتخابات کشور، ۸۱ نفر در سومین 
روز ثبت نام به ستاد انتخابات کشور مراجعه کردند و 

تعداد ثبت نام کنندگان را به 2۱۱ نفر رساندند.
مهرعلیزاده،  علی مطهری، محمود صادقی، محسن 
تنها  صباغیان  محمدرضا  و  مهمانپرست  رامین 
داوطلبان  ثبت نام  روز  سومین  چهره های سرشناس 

انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم بودند.
پیش بینی می شود علیرغم ترافیک سبک روز سوم 
در  تهران  فاطمی  خیابان  کشور،  انتخابات  ستاد 
چهارمین روز خود شاهد تردد پرحجم داوطلبان و 

چهره های مطرح سیاسی کشور باشد.
انتخابات  در  تــاج زاده«  »مصطفی   11:00

ریاست جمهوری سیزدهم ثبت نام کرد
»مصطفی تاج زاده« فعال سیاسی اصالح طلب صبح 
امروز )جمعه( با حضور در محل ستاد انتخابات کشور 
در خیابان فاطمی تهران در سیزدهمین دوره انتخابات 

ریاست جمهوری ثبت نام کرد.
تاجزاده پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 
سیزدهم در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه 
من یک اصالح طلب، معاون بین الملل سازمان فرهنگ 
و ارتباطات دولت میرحسین موسوی و معاون سیاسی 

وزیر کشور در دولت سیدمحمد خاتمی هستم، گفت: 
من یک زندانی سیاسی هفت ساله و ایرانی هستم که 

رسماً نامزد انتخابات شدم.
فعال سیاسی اصالح طلب افزود: پا در عرصه انتخابات 
نهادم تا بگویم مخالف راهی هستم که حاکمیت در 
حال پیمودن است، با سیاست داخلی و بستن دهان 
که  ایرانی  هر  از  تشکیالتی  گرفتن حق  و  مخالفان 

خشونت را نفی می کند مخالفم.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: من با نظارت 
استصوابی مخالفم، من با نگاه طالبانی و داعشی به 
اجباری و سلب حقوق  با حجاب  دین مخالفم. من 
شهروندی مخالفم. من با سیاست خارجی پرهزینه و 

آمریکا ستیزی و روسیه دوستی مخالفم.
و  استخدام ها  در  تبعیض  با  من  داد:  ادامــه  وی 
و  انحصار  با  من  مخالفم،  عقیدتی  گزینش های 
تکصدایی صدا و سیما و فیلترینگ شبکه های اجتماعی 
نیز مخالفم. تاجزاده تصریح کرد: باید به شرایطی که 
گرانی، رکود و بیکاری خیلی ها را به زیر خط فقر برده 

است پایان دهیم.
انتخابات  در  عباسی«  »فریدون   9:56

ریاست جمهوری سیزدهم ثبت نام کرد
»فریدون عباسی« صبح امروز )جمعه( با حضور در 
محل ستاد انتخابات کشور در خیابان فاطمی تهران 
در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام 
انتخابات  در  ثبت نام  از  پس  عباسی  فریدون  کرد. 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در نشست خبری 
با خبرنگاران با بیان اینکه من نیامده ام که با کسی 
رقابت کنم و به نفع کسی کنار بروم، گفت: من همراه 
سایر داوطلبانی هستم که تائید شورای نگهبان را اخذ 

کرده باشند.
نماینده مردم کازرون و کوه چنار در مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: اگر شورا تائید کند و جزو افرادی 
باشم که در جلساتی به مردم معرفی شوم، فرصت دارم 

حرف های خودم را بزنم.
وی ادامه داد: این معنی ندارد که به ضرر کسی حضور 

داشته باشیم یا به نفع کسی کنار برویم.
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی گفت: صالحیت من 
رد نخواهد شد و فقط ممکن است احراز صالحیت 

برای پست ریاست جمهوری را نداشته باشم.
دوره  سیزدهمین  در  افشار«  »علیرضا   9:12

انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد
»سردار علیرضا افشار« فرمانده اسبق نیروی مقاومت 

محل  در  حضور  با  )جمعه(  ــروز  ام صبح  بسیج 
در  تهران  فاطمی  خیابان  در  کشور  انتخابات  ستاد 
انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام  سیزدهمین دوره 
کرد. وی پس از ثبت نام در انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری در نشست خبری با خبرنگاران با بیان 
اینکه من با برنامه به عرصه انتخابات آمده ام، اظهار 
کرد: 4۷ برنامه ملی و تحول آفرین دارم که برخی از 

این برنامه ها اجرای آزمایشی داشته اند.
افشار با تاکید بر اینکه این برنامه ها را باید با یک کابینه 
مقتدر و پاکدست پیاده کنیم گفت: البته معنای برنامه 
این نیست که برنامه دولت قبل را کنار بگذاریم. مسکن 
مهر و طرح کارت سوخت اگر اشکالی داشتند باید 

ایراداتشان را رفع می کردیم و ادامه می دادیم.

در ستاد انتخابات کشور؛

ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری وارد چهارمین روز خود شد


