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قاضی زاده هاشمی:

 صیانت از جمعیت مقدمه ای 
بر سیاست گذاری در تمامی ابعاد کشور است

از سوی رییس قوه قضاییه؛

 دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها 
و برگزاری دادگاه علنی ابالغ شد

صفحه  2 صفحه 8

   قوانین  حقوقی حاکم 
بر قراردادهاي الکترونیکی

مهدیه پورعلی 
توســعه تکنولــوژی در بازارهــای مالی موجب توســعه تجارت 
الکترونیکی در حوزة نقل و انتقاالت شــده است. قراردادهای هوشمند 
جدیدترین  ابزار در بازارهای مالی زنجیره بلوکی هســتند، که در بستر 
بالکچین تحت نظارت هــوش مصنوعی منعقد و مبتنــی بر ارزهای 
رمزنگاری شده دیجیتالی می باشند.این ابزارهای نوین مصرف کنندگان 
را با ســواالت متعددی از جمله این که آیا این  قراردادها  قانونی و معتبر 
هستند؟ و در صورت معتبر بودن چه کارکردی در بازارهای مالی دارند؟ 
روبرو ســاخته اســت.باید گفت این قراردادها با توجه به عدم تصویب 
قوانین خاص در نظامات حقوقی مختلف، تابع قواعد عمومی قراردادها 
تلقی گردیده و با توجه به اصل آزادی قــراردادی، عقودی معتبر تلقی 
می گردند. مقررات وروش های حاکم بر قراردادهاي هوشمند به عنوان 
جایگزینی براي قواعد عمومی قراردادها در نظام های حقوقی تلقی می 
شوند. در قراردادهاي هوشمند که در فضاي مجازي شکل می گیرد،به 
علت فقدان مواجهه فیزیکی عالوه بر ابراز قصد، انتســاب آن به شخص 
معین و عدم تحریف محتواي قصد در جریان انتقال آن نیز از اهمیت ویژه 
اي برخوردار است. لذا رعایت قواعد عمومی ماهوي مثل لزوم وجود قصد، 
اهلیت، معین و معلوم بودن عوضین، در این قراردادها ضروري است .این 
قراردادها از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی با قراردادهای سنتی نداشته  و 
تنها وجه تمایز آنها با قراردادهای سنتی، انعقادآنها در بستر الکترونیکی 
می باشد.وتنها تفاوت این قراردادها با سایر قراردادها این است که آن چه 
در قراردادهاي هوشمند به عنوان عوض قراردادي می تواند مورد معامله 
قرار گیرد، دارایی های هوشمند یا ارزهاي رمزنگاري شده دیجیتالی به 
عنوان وجه قابل پرداخت می باشد. لذا بر خالف قراردادهاي سنتی که 
در موارد شک در وجود قصد انشاء اصل فساد یا اصل عدم جاري می شود 
در این قراردادها می توان اصل صحت را در این مرحله جاري دانســت 
و به اســتناد تضمینی که دولت ها یا نهادهاي عهده داربررسی اصالت و 
صحت این امضاها برعهده گرفته اند. در صورت وجود تقصیر، می توان 
از آنها مطالبه خسارت کرد.مهم ترین چالشی که نظام حقوقی یک کشور 
در پذیرش این نوع قراردادها خصوصاً درحوزه بازارهای پولی و سرمایه 
با آن مواجه است مسأله اعتبارسنجی ارزهای رمزنگاری شده به عنوان 
یکی از عوضین در قراردادهای هوشــمند می باشد.این مشکل از زمان 
ورود بیت کوین به دوران بحران مالی خود و نوسان شدید قیمت این ارز 
در بازارهای مالی جهان به وجود آمد.به این جهت بسیاری از کشورهای 
در حال توسعه با مشاهده چنین نوسانی به دالیلی هم چون عدم وجود 
قوانین در جهت مشروعیت بخشیدن به اســتفاده از این ارزها در نظام 
اقتصادی خود یا نبود سیستم مرکزی پرداخت این ارزها در به کارگیری 
آنها در معامالت متعاملین، استفاده از این ارزها را ممنوع اعالم نمودند. 
به دنبال آن در سطح بین الملل جهت جلوگیری از تاثیر تجارت جهانی 
از نوسانات شدید بیت کوین، ارزاتریوم جایگزین آن در معامالت میان 
تجارگردید.با وجود این، پذیرش و رواج این قراردادها در حقوق داخلی 
کشــورها با چالش هایی هم چون عدم قابلیت پذیرش قانونی بودن به 
کارگیري ارزهاي رمزنگاري شــده دیجیتالی،تعارض مقررات داخلی 
نظامات حقوقی با قواعد پیش نویس شده براي انعقاد این نوع قراردادها 
یا تعارض هنجارهاي موجود در کشورهاي در حال توسعه با کشورهاي 
توسعه یافته که تنظیم کننده قواعد، کنوانسیون ها و مقررات بین المللی 
هســتند، روبه رو اســت رواج دادن این قبیل قراردادها  گرچه مزایاي 
زیادي دارند و امنیت و استحکام معامالت را بسیار باال می برند و موجب 
کاهش دعاوي، افزایش سرعت و دقت در بازارها و رشداقتصادي می شوند.اما 

نیازمند بستر سازی و قانون مندی با ضمانت اجرایی می باشد.
کارشناس ارشد حقوق خصوصی  دانشگاه تهران
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 واکنش هنرمندان 
به قتل بابک خرمدین

کارگردان فیلم سینمایی »سه روز و سه 
قتل« با انتشار یادداشتی به قتل بابک 
خرمدین به دست پدر و مادرش واکنش 

نشان داد.
این روزها قتل هولناک بابک خرمدین 
نویسنده و کارگردان سینما به دست پدر 
و مادرش خبر و بحث روز است و همین 
امر باعــث تحلیل های روانشــناختی 
نیز شده اســت. همچنین برای آسیب 
شناسی این اتفاق و ریشه های خشونت 

ورزی برخی رسانه ها به...

سعید محمد: 
 بحران بی کاری 

را ۴ ساله حل می کنم

ربیعی:
پیوستن به انجمن اهدای 

عضو تجربه زیستی 
فداکارانه است

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد
 نرخ بهره بین بانکی
 را کاهش ندادیم

رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی 
پذیری اقتصاد را پیش نیاز ثبات بازارها 
خواند و گفــت: در مقام مســئول بازار 

پولی کشور معتقدم که ثبات...
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* مرتضی نجفی قدسی 
پیدایش وهابیت در عربســتان و پدید آمدن بهائیت در ایران 
و ایجاد غدة سرطانی اسرائیل در فلسطین اشغالی و تالش برای 
تخریب مسجد االقصی قبلة اول مسلمانان همگی از سیاست های 
کهنه استعمار انگلیس و پیوست آن آمریکاست و در حقیقت این 
فراماسونرهای یهودی هستند که صهیونیسم جهانی ایجاد کردند 
و تمام هدف آنها دشمنی با اســالم است. به مناسبت فرارسیدن 
هشتم شوال سالروز تخریب حرم ائمه در بقیع و همچنین تالش 
صهیونیســت ها برای تخریب مســجد االقصی، مرتضی نجفی 

قدسی یادداشتی به این شرح ارائه کرده  است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ُه یَُسبُِّح لَُه فِیَها  ُ أَن تُْرَفَع َویُْذَکَر فِیَها اْســمُ » فِی بُُیوٍت أَِذَن اهللَّ

بِالُْغُدوِّ َواْلَصاِل«)سورة نور۷ آیة 3۶(
»)نور الهی( در خانه هایی اســت که خداوند اذن داده تا آن ها 
رفعت یابند و نام و یاد خدا در آن خانه ها برده شود و در صبح و شام 

در آن خانه ها تسبیح خدا گویند«.  
بر اساس روایات متعددد از شیعه و اهل سنت منظور از بیوت 
در این آیه، خانه های پیامبران، رســول خــدا و اهل بیت پاک و 
مطهر اوست. جالل الدین سیوطی از علمای اهل سنت در تفسیر 
»الدرالمنثور« در توضیح این آیه آورده ا ست که وقتی رسول خدا 
)ص( این آیه را تالوت فرمودند، شــخصی برخاست و گفت: »اّی 
بیوت هذه یا رســول اهلل؟« این خانه هایی که در آیه به ان اشــاره 
شده کدام خانه ها هستند؟ که حضرت در جواب فرمودند: »بیوت 
االنبیاء« خانه های پیامبران، در این هنگام ابوبکر برخواست و اشاره 
به خانة حضرت علی علیه السالم و فاطمة زهرا سالم اهلل علیها کرد 
و پرسید این خانه هم از آنها است؟ که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 
و آله فرمودند: »نََعم ِمْن اَفاِضلها«؛ »بله و از برترین آنها اســت«. 
عالوه بر سیوطی، بعضی دیگر از علمای اهل سنت مانند آلوسی 
در تفســیر »روح المعانی« این روایت را در رابطه با بیوت انبیاء و 
خانة حضرت علی علیه السالم و فاطمه زهرا سالم اهلل علیها نقل 

کرده اند. 
از ائمه اطهار علیهم السالم نیز احادیث متعددی نقل شده است 
که مراد از بیوت در این آیه، خانه های انبیاء و امامان معصوم علیهم 

السالم اســت، یعنی حرم های اهل بیت از مصادیق بارز این آیة 
شریفه است. 

این بحث را به عنوان مقدمه آوردم تا بی حرمتی در حرم های 
اهل بیت علیهم السالم تکلیفش روشن شود و مخصوصاً کسانی 
که در یکصد سال پیش اقدام به تخریب قبور ائمه در بقیع کردند 
و فتوی به تخریب این بیوت دادنــد، در حقیقت خانه های خدا را 

خراب کردند و به اسم اسالم به جنگ باطن اسالم رفتند. 
* تخریب حرم ائمه اطهار )ع( در بقیع  

هشتم شوال ســالروز تخریب حرم ائمه بقیع علیهم السالم و 
بزرگان مدفون در این قبرستان در سال ۱3۴۴ قمری مطابق با 3۱ 
فروردین ۱3۰5 شمسی است. بعد از سیطرة وهابیون در عربستان 
از جمله اقدامات جنایتبار و منحوس آن ها کشتاری است که در 
مدینه از شیعیان کردند و حرم امامان معصوم علیهم السالم را هم 

تخریب کردند. 
البته وهابیون قباًل هم در ســال ۱2۱۶ قمری به عراق و کربال 
حمله کردند و چندیــن هزار نفر را در کربال کشــتند و حرم امام 
حسین علیه الســالم و. حضرت عباس علیه السالم را تخریب و 
غارت کردند و ضریح را هم دزدیدند و طال و جواهرات حرم ها را به 
یغما برده بودند و سابقه پلیدی در اینگونه کارها داشتند، آنان بعد 
از تخریب قبور بقیع به حرم پیامبر اکرم )ص( نیز حمله ور شدند و 
چهار صندوق پر از طال و جواهرات مرصع به الماس و یاقوت گرانبها 
را با یکصد شمشــیر مطال که در خزانه حرم بود را غارت کردند و 
از ترس واکنش جهان اســالم از تخریب حرم نبی مکرم اســالم 
خودداری کردند ولــی گنبد منور نبوی را به توپ بســتند و قبر 

حضرت حمزه عموی پیامبر و شهدای احد را هم تخریب کردند. 
البته بعد از تخریب حــرم ائمه بقیع که تصاویــر آن در کتب 
تاریخی آمده است، مراجع شیعه در قم و نجف واکنش های زیادی 
داشتند، حضرات آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی بزرگترین 
مرجع تقلید شیعیان در نجف و حاج شیخ عبدالکریم حائری در 
قم حوزه های علمیه را تعطیل و اعالم عزا کردند، مرحوم شــهید 
مدرس در تهران به شــدت این کار را محکوم کرد، مرحوم آیت 
اهلل محمد حسین کاشف الغطاء در نجف اشــرف، وهابیون را به 
مناظره علمی فرا خواند که اجابت نکردند. مردم ایران هم گرفتار 
یک ظالمی به اسم رضاخان قلدر بودند که انگلیس بر آنها حاکم 

کرده بود، در عین حال اعتراضات گسترده ای در شهرهای مهم 
ایران انجام شــد ولی صرفاً روابط با عربستان به مدت چهار سال 
قطع شد یعنی سفر حج تعطیل شــد و کم کم روابط هم برقرار و 

شرایط عادی شد. 
از جمله مطالب مهمی که بعدها از سوی سعودی ها فاش شد 
این بود که شخصی به نام حبیب اهلل عین الملک پدر امیر عباس 
هویدا که سال ها نخست وزیر شــاه در ایران بود، از سران بهایی 
در دربار پهلوی بوده که وی عبدالعزیز بن آل ســعود را ترغیب و 
تشویق به تخریب قبور ائمه می کرد و ا و از واکنش ایران و شیعیان 
ترس و واهمه داشت و این بهایی درباری به او اطمینان خاطر داد 

که واکنش مهمی از جانب ایران صورت نمی گیرد!
به هر حال این فاجعه رخ داد و بســیاری از آثار تاریخی محو و 
نابود شــد و قبور چهار امام شــیعه به اضافه قبور صفیه و عاتکه 
عمه های پیامبر، عبداهلل پدر پیامبر، عبداهلل فرزند امام صادق علیه 
الســالم، ام البنین مادر حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم و 

بسیاری از بزرگان و صحابه و تابعین همه تخریب شدند. 
رهبر معظــم انقالب حضــرت آیت اهلل خامنــه ای )مدظله 
العالی( در رابطه با افکار منحط وهابیون در ۱۶ اردیبهشــت سال 
۱3۹2 در پی تخریب قبر صحابی جلیــل القدر جناب حجرابن 
عدی در سوریه که توســط همین جنایتکاران وهابی انجام شد 
در بیاناتی فرمودند: »آنچه که تلخی ایــن حادثه را مضاعف می 
کند، وجود برخی افــراد دارای افکار پلید، متحجر و عقب مانده و 
خرافی است که تجلیل از بزرگان و برجستگان و چهره های نورانی 
صدر اسالم را شرک و کفر بدانند، اینها همان کسانی هستند که 
گذشتگانشان قبور ائمه علیهم الســالم را در بقیع ویران کردند، 
آن روز که در دنیای اسالم از شــبه قاره هند گرفته تا آفریقا علیه 
اینها قیام کردند، اگر اینها جرأت می کردند قبر مطهر پیغمبر را 
هم ویران می کردند، با خاک یکسان می کردند، ببینید چه فکر 
باطلی، چه روحیة پلیدی، چه انســان های بداندیشــی، احترام 
به بزرگان را اینجوری بخواهند نقض کنند و هتک کنند و این را 
جزو وظایف دین بشمرند! اینها به عنوان این که این کار پرستش 
است این اقدام های خبیث را می کنند! رفتن سر قبر یک انسان و 
طلب رحمت کردن برای او از خدای متعال و طلب رحمت کردن 
برای خود در آن فضای معنوی و روحانی شرک است؟! شرک این 

است که انسان بشود ابزار دست سیاست های انگلیس و آمریکا و 
با این اعمال دل مسلمانان را غمدار کند، آزرده کند، اینها اطاعت 
و عبودیت و خاکســاری در مقابل طواغیت زنده را شــرک نمی 
دانند، اما احترام به بزرگان اسالم را شرک می دانند! خود این یک 
مصیبتی است، جریان تکفیری خبیث که امروز در دنیای اسالم 
به برکت برخی از منابع مادی، متأســفانه پــول و امکانات هم در 

اختیار دارند، یکی از مصائب اسالم است.« 
حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی و برخی دیگر از مراجع عظام 
تقلید تالش برای بازسازی قبور ائمه بقیع را واجب یا واجب کفایی 

دانسته اند و حضرت آیت اهلل سیستانی هم جایز شمرده اند. 
الن حدود یکصد ســال از تخریب قبور ائمه مظلوم بقیع می 
گذرد و شیعیان برای همیشه قلوبشان از این جنایت جریحه دار 
است ولکن بخاطر مصالح کلی مســلمین تا کنون تحمل کرده و 

امیدواریم جنایتکاران وهابی به سزای اعمال ننگینشان برسند. 
پیدایش وهابیت در عربســتان و پدید آمدن بهائیت در ایران 
و ایجاد غدة سرطانی اسرائیل در فلسطین اشغالی و تالش برای 
تخریب مسجد االقصی قبلة اول مسلمانان همگی از سیاست های 
کهنه استعمار انگلیس و پیوست آن آمریکاست و در حقیقت این 
فراماسونرهای یهودی هســتند که صهیونیسم جهانی را ایجاد 
کردند و تمام هدف آن ها دشــمنی با اسالم اســت کما اینکه از 
ابتدای ظهور اسالم یهود مدینه و ساکن در حجاز نهایت دشمنی 

و نقش آفرینی با مشرکین را بر علیه اسالم و مسلمانان داشتند. 
ِّلَِّذیَن آَمُنوا  قرآن کریم می فرماید: »لََتِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ل

َِّذیَن أَْشَرُکوا«)مائده، 82( الَْیُهوَد َوال
»یعنی قطعاً دشمن ترین مردم نسبت به مؤمنان، اول یهود و 

سپس مشرکان را خواهید یافت«. 
محمد ابن عبدالوهاب مؤســس فرقة وهابیت در عربستان از 
یهودیانی بود که ادعای مسلمانی داشت و مستر همفر انگلیسی 
طوری روی او کار کــرده بود که متعهد بــه تخریب حرم پیامبر 
و ائمه بقیع شــده بود و اساساً  انگلیســی ها مذهب وهابیت را به 
شکلی طراحی کردند که از روح اسالم چیزی باقی نماند و افکاری 
خرافی و خشک و پوســیده که هیچ جاذبه ای نداشته و حتی در 
بین غیر مسلمانان نفرت هم نسبت به اســالم ایجاد کند، به آنها 
القاء  کردند قلب عالم اسالم یعنی مکه و مدینه را در اختیار وهابیون 

قرار دادند و پشتیبانی های وسیع مادی و تسلیحاتی از آنها کردند 
تا بر عربستان و حجاز سیطره کامل یابند و ظرفیت عظیم حج و 
مسجد الحرام و مســجد النبی را بی خاصیت کردند و مرکز ثقل 

جهان اسالم را از کارایی انداختند. 
آنان برای جهان تشیع نیز همین نقشه را داشتند و بهائیت را 
برای از بین بردن مکتب پویا و شهادت طلب تشیع طراحی کردند 
و مهره ای به نام ســید محمد علی باب را آماده کردند تا مکتبی 
انحرافی و فرقه ای جدید به نام بهائیت ایجاد کند و عماًل شیعه را 
با افکار خود استحاله نماید ولیکن با بیداری علمای شیعه و مقابله 
قاطعانة شهید امیرکبیر که جان خود را در این راه نهاد به مقصود 
خود نرسید و جز عدة اندکی به او نپیوســتند، البته همین عدة 
اندک چون با انگلیس و اســرائیل پیوند شان محکم بود، در طول 
دوران پهلوی بسیاری از وزراء و مسئولین مهم کشور بهایی بودند 
و تمام تالش خود را در جهت گســترش این مکتب ساختگی و 

انحرافی به خرج می دادند. 
هم اکنون مهمترین مرکز تشــکیالت بهائیــان به نام »بیت 
العدل اعظم« در دامنة کوه کرمل در بندر حیفای اســرائیل قرار 
دارد و کاماًل مبرهن است که این مذهب جعلی هم دست پرورده 

یهودیان فراماسونری انگلیس است. 
بنابراین جنایات صهیونیست ها در اسرائیل، جنایات وهابیون 
در عبرســتان از تخریب حرم ائمه بقیع گرفته تــا هدم تمام آثار 
اسالمی و ایجاد گروهک های تروریســتی در منطقه و قتل عام 
هزاران کودک و زن و مرد بیگناه در ســوریه و عراق و افغانستان و 
یمن و گســترش داعش در منطقه و ا یجاد بهائیت در ایران برای 
به انحراف کشاندن تشــیع و از کارایی انداختن آن و تمام جنگ 
های مذهبی و طایفه ای در اقصی نقاط عالم اســالمی همگی از 
یک مرکز واحد برنامه ریزی و هدایت می شــود و جا دارد که در 
چنین ایامی ضمن ابراز انزجار از اعمال ننگین وهابیون در تخریب 
حرم ائمه در بقیع و صهیونیســت ها که قصد تخریب مســجد 
االقصی و بناکردن معبد ســلیمان را به جای آن دارند، به دشمن 
شناسی بیشتر توجه کنیم تا بتوانیم نقشــه های آنان را خنثی 
کرده و وحدت امت اسالمی را پدید آورده و مقدمات محو اسرائیل 
و وهابیون را از منطقه فراهم آوریم که طلوع صبح نزدیک اســت، 

الیس الصبح بقریب؟ 

از تخریب حرم ائمه در بقیع تا تخریب مسجد االقصی 

بیشتـر بخوانیـد

علی الریجانی:
 برای مناظره با رییسی 
و جلیلی مشکلی ندارم

معاون سازماندهی شورای مرکزی نیروهای انقالب اسالمی گفت: با نزدیک 
شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری و شــوراهای اسالمی شهر و روستا، 

ائتالف نیروهای انقالب، انتخاباتی مجازی برگزار می کند.
احمد صادقی معاون سازماندهی و شبکه سازی اجتماعی شورای مرکزی 
نیروهای انقالب اسالمی از ارسال پیامک به اعضای مجمع عمومی تهران به 

منظور شرکت در انتخابات مجازی این مجمع خبر داد.
وی گفت: انتخابات مجازی مجمع عمومی تهران به منظور انتخاب اعضای 
لیست شورای اسالمی شهر تهران از ساعت 8 اول خردادماه تا ساعت 2۴ سه 

شنبه چهارم خردادماه برگزار خواهد شد.
صادقی اظهار داشــت: در ایــن انتخابات مجــازی اســامی 2۷۰ نفر از 

کاندیداهای جبهه انقالب که برای حضور در شــورای شــهر تهران ثبت نام 
کرده اند در معرض انتخاب اعضای مجمــع عمومی قرار گرفته که پس از این 
انتخابات مجازی، ۶3 نفر به عنوان منتخبین مجمع به هیات انتخاب معرفی 
خواهند شــد.معاون سازماندهی و شبکه ســازی اجتماعی شورای مرکزی 
نیروهای انقالب اسالمی بیان داشــت: تا کنون بیش از ۷8 هزار نفر در مجمع 
عمومی مجــازی تهران ثبت نام کــرده اند که پیش بینی می شــود تا زمان 

برگزاری این انتخابات مجازی این رقم به 8۰ هزار نفر برسد.
صادقی ادامه داد: اعضای مجمع عمومی تهران از طریق ســایت شورای 
ائتالف دات کام )shorayeetelaf.com( می توانند در این انتخابات مجازی 

شرکت کنند.

برگزاری انتخابات مجازی به منظور انتخاب اعضای لیست شوراها آگهی مزایده فروش زمین
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 1400/03/04  در 

ساعات اداری )7:00 الی 14:30(  با شماره تلفن 37256060 داخلی 503 تماس حاصل نمایند.

نوبت دوم

یادداشت

سرمقاله
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سعید محمد: 
بحران بی کاری را ۴ ساله 

حل می کنم
داوطلب شــرکت در انتخابات ریاست 
جمهوری ســیزدهم به بیان توضیحاتی 

درباره حل بحران بی کاری پرداخت.
ســعید محمــد داوطلب شــرکت در 
انتخابات ریاســت جمهوری ســیزدهم 
و فرمانده ســابق قرارگاه خاتــم االنبیا 
در گفــت وگــو بــا خبرنــگار باشــگاه 
خبرنگاران جوان،  دربــاره برنامه هایش 
بــرای رفع بحــران بی کاری در کشــور 
گفــت: خیلی از رئــوس برنامــه های ما 
به منظور رفع بحران بــی کاری و ایجاد 

اشتغال است. 
ایســنا-محمد در ادامــه بیــان کرد: 
بحــث اقتصــاد و مســکن  در نهایت به 
اشتغال ختم می شــود. وقتی که بتوانیم 
هم اشــتغال ایجاد کنیم و هم به ســمت 
عدم خام فروشــی برویم، موفق خواهیم 
شــد. یکی از مســائلی که نخبه گریزی 
داریــم و این نخبــگان در کشــور باقی 
نمی مانند به دلیــل عادت کردن به خام 

فروشی است. 
وی توضیــح داد: برای رفع مشــکل 
خام فروشــی باید به ســمت تکنولوژی 
های روز برویم و شــرایطی را در کشــور 
رقم بزنیــم که نخبگان را در کشــور نگه 
داریم و برای آنهــا کار هدفمنــد ایجاد 

 . کنیم
او با بیان اینکه نباید ســر جوانان خود 
را با پژوهش های دانشــگاهی سر کاری 
که به هیچ دردی نمی خــورد گرم کنیم  
خاطرنشــان کرد: ابتدا بایــد صنعت در 
تمام بخش ها به ســمت حل مســئله و 
مرزهــای دانش خودمان بــرود و بعد بر 
آن اساس اشــتغال خوبی برای جوانان و 

نخبه ها ایجاد می شود. 
فرمانــده پیشــین قــرارگاه خاتــم 
االنبیــا توضیح داد: شــرکت های دانش 
بنیــان پیشــانی اقدامات و طــرح های 
ایجاد اشــتغال هســتند و به این بخش 
نیز توجهــی ویژه خواهیم داشــت. باید 
شــرایط خوبی برای جوانان و مخصوصا 
نخبــگان ایجــاد کنیم. قــول می دهم 
بحران شــغل را حــل کنم، البتــه نه در 
کوتاه مدت، زیرا بــه چرخش درآوردن 
چرخ ســنگین اشــتغال که مدت هاست 
متوقف شــده خیلی ســخت است و در 
چهــار ســاله اول ریاســت جمهــوری 
شــرایط مطلوبــی را در زمینه اشــتغال 

ایجاد خواهم کرد.

ربیعی: پیوستن به انجمن 
اهدای عضو تجربه زیستی 

فداکارانه است
مناســبت  بــه  دولــت  ســخنگوی 
فرارســیدن روز ملــی اهــدای عضو از 
مردم خواســت تا به انجمن اهدای عضو 

بپیوندند. ایرانیان 
علی ربیعی در حســاب کاربری خود 

در توییتر نوشت:
» امروز، روز ملی  اهدای عضو است. با 
پیوســتن به  انجمن اهدای عضو ایرانیان 
می توانیم زیســتی عاطفی و فداکارانه را 
تجربه کرده و به تعالی و انســانی تر شدن 

جامعه  کمک کنیم.

وزیر خارجه عربستان:
 در پرونده هسته ای ایران باید 
به توافقی با پایه های محکم تر 

رسید
وزیر امور خارجه ســعودی می گوید 
بــدون حــل آنچــه کــه او »مشــکل 
رفتارهــای ایــران« خوانــد، ثبات در 

منطقه ایجاد نخواهد شد.
به گزارش ایســنا فیصل بــن فرحان، 
وزیــر خارجــه عربســتان در گفت وگو 
با شــبکه العربیــه تاکیــد کــرد: ما بر 
ایــن باوریم کــه بــدون رســیدگی به 
دغدغه هــای کشــورهای منطقــه و از 
بین بــردن نگرانی هایشــان نســبت به 
رفتارهای ایران، ثبــات در منطقه ایجاد 

نخواهد شد.
بن فرحــان همچنیــن مدعی دخالت 
ایــران در امــور کشــورهای منطقه در 
راستای ایجاد ناامنی شــد و خاطرنشان 
کرد: مشــکل موشــک های بالســتیک 

ایران باید حل شود.
وزیــر خارجــه ســعودی در بخــش 
دیگری از ســخنانش خاطرنشــان کرد 
که در خصوص پرونده هســته ای ایران 
 بایــد بــه توافقی بــا پایه هــای قوی تر

 رسید.

موج زنده 
علی بنایی

فضای انتخاباتی دوره سیزدهم با ورود 
دکتر علی الریجانی به صحنه رقابت های 
انتخاباتی حــال و هوای دیگــری یافت 
و فضای سیاســی کشــور جان تازه ای به 
خود گرفت و امیدهای خلق حماســه ای 
نو و حضور حداکثری در پای صندوق های 
رأی را دو چندان کــرد. هرچند گروهی 
پس از ایــن رویداد مبــارک زانوی غم به 
بغل گرفتند و بر طبــل تخریب کوبیدند، 
ولی هــر روز و هر ســاعت کــه به پیش 
می رویم، درســتی انتخــاب این حضور 

آشکارتر می شود.
به یاد دارم مهنــدس باهنر در تحلیلی 
در دوره های گذشــته، مالک اثرگذاری 
نامزد را در عرصه انتخابات، موج آفرینی 
او می دانست و می گفت: اگر می خواهید 
ارزیابی درســتی از موفقیت نامزدی در 
عرصه انتخابات داشــته باشید، مالحظه 
کنید که ثبــت نام او چه مــوج و امواجی 
در اقیانوس سرد و منجمد سیاسی ایجاد 
کرده است. آنگاه به درســتی درخواهید 

یافت که نامزد پیروز انتخابات کیست.
حقیقتاً امروز که چنــد روز از ثبت نام 
دکتر علی الریجانی می گذرد، مشــاهده 
می کنیــم مــوج برخاســته همچنان تا 
ســاحل امیــد مــوج آفرینــی می کند. 
زنده بــودن حضور الریجانــی در میدان 
رقابت های ریاســت جمهــوری را باید از 
میزان حمالت و فحش های به او دریافت 

.
او بــدون هــر گونــه کار تبلیغــی و 
خبرســازی و بدون بهره گیری از شبکه 
عظیــم تبلیغاتــی مانند صدا و ســیما، 
ســایت ها و خبرگزاری های رنگارنگ از 
پایان مجلــس دهم به کارهــای علمی و 
دانشــگاهی و وظایف مشــاوره رهبری و 
پیش برد قرارداد 25 ساله چین پرداخت 
و فقط در یک مالقات رسمی حضور یافت 
و جداً از هرگونه برنامه ریزی برای حضور 
در انتخابات ریاســت جمهــوری پرهیز 
می کرد و بــه تعبیر دوســتان نزدیکش 
از ما اصــرار و از او انکار بــود و فقط کلمه 
»نه« را از وی می شــنیدیم و پیش شرط 
در مالقات هــای این مــدت، عدم بحث 
و گفت وگــو دربــاره انتخابات ریاســت 

جمهوری ۱۴۰۰ بود.
این رفتار را مقایســه کنید با کســانی 
که از چهار ســال تا هشت ســال قبل سر 
در ســودای ریاســت جمهوری داشتند. 
بی رغبتی به این متاع وسوسه انگیز نشان 
کمال خواهــی و بی اعتنایی به دعوت ها و 

تشویق ها است.
امروز به الریجانی ایــراد می گیرند که 
چرا از دولت روحانی حمایت کرده و مانع 
از استیضاح یا ســئوال از رئیس جمهور و 
یا وزرای دولت یازدهم و دوازدهم شــده 

است.
اگر بخواهیم منصفانــه برخورد کنیم 
بایــد بگوییم دکتــر علــی الریجانی به 
عنوان مدیری والیت مدار که به درســتی 
بر دیدگاه هــای مقام معظــم رهبری در 
خصوص تعامل با دولــت و مجلس واقف 
بود، توانســت با حفظ مطالبات مجلس 
و تنگناهای اجرایی کشــور که ناشــی از 
تحریــم و کارزار حداکثــری در جنــگ 
اقتصادی بــود، راه میانه ای را برای نجات 

کشور جستجو کند.
خوب اســت منتقدین خــود قضاوت 
کننــد در طی یک ســال عمــر مجلس 
یازدهم، مقام معظم رهبــری چندبار به 
مجلــس تذکر و هشــدار دادنده اند؟ چرا 
اینگونه تصمیم ســازی می کننــد که از 
والیت فقیــه هزینه کنند؟ خودشــان را 
قهرمان و انقالبی جلــوه می دهند که ما 
می خواستیم دولت را ســاقط کنیم ولی 

رهبری مانع شدند!!
فهــم تنظیم رابطه دولــت و مجلس و 
دستگاه های اجرایی کشــور کار سختی 
نبود. اگر چهــار عمل اصلــی ریاضی را 
مورد توجه قــرار می دادنــد و این مقدار 
برای کشور و نظام و معیشت مردم هزینه 

ایجاد نمی کردند.
به قول منتقدیــن، الریجانی در قامت 
فیلســوفی خبره به راحتــی روابط بین 
قوای مختلف کشــور را از سر دلسوزی و 
از باب تقویت نظام جمهوری اســالمی و 
کارآمدی نظریه والیت فقیه در بهره وری 
از قــوا و ظرفیت هــای کشــور از جایگاه 
ریاست مجلس، به جای چوب الی چرخ 
گذاشتن و مانع تراشــی های بی حاصل، 
به رفع مشکالت خردمندانه کشور اقدام 
می کرد؛ به گونه ای که رقبای سیاسی اش 
از تســلط وی بر اداره مجلس و آشنایی به 
قوانین و نحوه کالبد شناســی مشکالت 

مدیریتی کشور شگفت زده می شدند.

 خبــر
  یادداشت

مشاور امور راهبردی مقام معظم رهبری و داوطلب 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شامگاه 
امشب در یک نشست مجازی پرسش و پاسخ که بر بستر 
پلتفرم کالب هاوس برگزار شد به سواالت خبرنگاران و 

فعاالن سیاسی پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی الریجانی مشاور امور 
راهبردی مقام معظم رهبری و داوطلب ســیزدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری شــامگاه امشب در 
یک نشست مجازی پرسش و پاسخ که بر بستر پلتفرم 
کالب هاوس برگزار شد به سواالت خبرنگاران و فعاالن 

سیاسی پاسخ داد.
گفتم حوزه اقتصاد جای تصمیم گیری به روش 

پادگان و دادگاه نیست
رئیس پیشــین مجلس شورای اســالمی در پاسخ 
به ســوالی پیرامون زمینه صحبت های خود در زمان 
ثبت نــام در انتخابات و مطــرح کردن این گــزاره که 
»اقتصاد، پــادگان و دادگاه نیســت« و اینکه چرا این 
مســائل را مطرح کردیــد؟، اظهار داشــت: در آنجا از 
صحبت  من برداشت نادرســتی صورت گرفت، مطلب 
من این بود کــه حوزه اقتصاد جــای تصمیم گیری به 
روش پادگان و دادگاه نیست، در پادگان سلسله مراتب 
و در دادگاه حکم قاضی تعیین کننده اســت اما اقتصاد 
جای بحث های کارشناسی و علمی اســت. برخی در 
این حوزه برداشت نادرست داشتند و حمله کردند، من 
افتخار می کنم که درخدمت نیروی های مســلح بودم 
و در این فضاها خدمت کــردم، همچنین برای قضات 
هم احترام قائل هستم اما این بحث مانند این است که 
ما در وســط اتوبان نهج البالغه بگذاریــم، نهج البالغه 
بسیار عزیز و شریف است اما هرچیزی جای خودش را 
دارد و اتوبان جای آن نیســت.الریجانی در رابطه با حل 
مشکالت اقتصادی که ریشه در عدم تدبیر و قانونگذاری 
دارد و اینکه چرا علیرغم حضور در مجلس به انتخابات 
ریاست جمهوری وارد شده است؟، بیان کرد: هر بخشی 
از حکومت وظیفــه خــودش را دارد، مقوله اصالحات 
اقتصادی بخشی مربوط به تقنین است و برخی مربوط به 
قوه مجربه است. دولت ها در سال یک دهه اخیر سالیق 
متفاوت داشتند، اما در مجلس کارهایی برای ساماندهی 
فضای اقتصادی مطرح شد از جمله قانون بهبود فضای 
کســب و کار یا قانون رفع موانع تولید که می توانستند 
مفید واقع شــوند، منتها قوای مجریه می بایست از این 
قانون بهترین استفاده را می کردند.وی ادامه داد: ما در 
کشور ابرچالش هایی داریم به عنوان مثال صندوق های 
بازنشستگی مختلف از جمله تامین اجتماعی جلسات 
متعددی برگزار شــد و من خــودم جلســات را اداره 
می کردم، ما در بودجه این اعداد را برای پرداخت دولت 
تعیین کردیم که چــه عددی پرداخت شــود و دولت 

همراهی نکرد.
 مسائل بین المللی با سخنرانی و جنجال حل 

نمی شود
مشــاور راهبردی رهبر معظم انقالب، ادامه داد: ما 
به اندازه کافی در بحث هســته ای مشکالت داشتیم اما 
در داخل هم مشــکالت تازه ای ایجاد می کردند، مثال 
می آمدند در بحث هولوکاست صحبت می کردند و تمام 
غرب را متحد می کردند بعد استدالل شان هم این بود که 
برای ما فرصت تازه ساخته اند. ما در قطعنامه دوم و سوم 
با سوالنا به توافقی روی 3 هزار سانتریفیوژ رسیده بودیم 
ولی متاسفانه در داخل پذیرش نبود، در داخل می گفتند 
اصال هسته ای حل شده و نیاز به مذاکره نیست اما شما 
می بینید که بعد از برجام حل شــد و چند ســال بعد از 
آن طول کشــید. باید دقت داشته باشــیم که مسائل 
بین المللی راه و تدبیر خاص نیاز دارد و با ســخنرانی و 

جنجال حل نمی شود.
بنا ندارم کنار بروم

وی درباره این که جبهه شــما با آقای رئیســی و با 
جبهه ای که در جناح بندی ها نزدیک به ایشــان است، 
چیست، آیا به نفع ایشان کنار می روید یا خیر گفت: من 
بنا دارم نظرات خودم را مطرح کنم و دسته بندی های 
متعارف را قبول ندارم و فکر می کنم جامعه هم به دنبال 
چنین کسی نیست، بنا ندارم کنار بروم یک وظیفه دارم 

که اگر مردم مرا قبول کنند انجام می دهم.
وی درباره این که آیا شما ادامه دولت قبلی هستید و 
آیا از جوانان چه بهره ای خواهید برد، بیان کرد: در تاریخ 
پس از انقالب کدام دولت ها مشی شان یکی بوده است ، 
روسای جمهوری برای خودشان فکر و راه دارند . من 2۰ 
سال پیش صداوســیما را با 2 هزار جوان اداره کردم؛ آن 
موقع 2 شبکه تلویزیونی داشتیم که از ۴ شروع می شد 
تا ۱۰ شب، این همه شبکه اســتانی از کجا شروع شد؟ 
در زمینه کارهای فاخر در تلویزیون کارهای درســتی 
صورت گرفت به خاطر دارم شب عیدی آقای شجریان 

را دعوت کردیم اما بعدش کلی انتقاد شد.
الریجانی تاکید کرد: مسائل به مسائل اقتصادی گره 
خورده است و باید برای 2۰ سال آینده، اقتصاد مسئله 

کشور باشد.
در ماجرای کاندیداتوری بحث اذن مطرح نبود

وی درباره ارتباطش با مراجــع و اذن گرفتن از آن ها 
بیان کرد: مراجع به من لطف دارند و نظرات خودشــان 
را گفته اند، والیت فقیه میوه مرجعیت است؛  بحث اذن 

نیست و آن ها به من لطف داشتند.
چین می گفت اگــر FATF را تصویب نکنید 

همین آب باریکه هم قطع می شود
الریجانــی دربــاره FATF اظهار داشــت: عده ای 
می گفتند چه کاری اســت کــه FATF را قبول کنیم 
و تهاتر کنیم، آیا کشور 8۰ میلیونی را می توان اینگونه 
اداره کرد؟ مثال برای خرید واکسن پوست بره بفرستیم؟ 
برخی نیز دربــاره تغییر الزمات گفتند کــه نیاز به یک 
پروسه 5۰ ساله دارد که ایران یک کشور قدرتمند شود 

و با چند کشور بتوانند الزامات جدید را به وجود بیاورند. 
اما با بانک های کوچــک می توان کار کــرد اما همین 
بانک ها پول باالســری می گیرند و وقتی با یک شرکت 
بزرگ می خواهد کار کنند می سوزد و باید برویم سراغ 
بانک دیگر. چین می گفت اگــر این کار را نکنید همین 
آب باریکه هم قطع می شود.الریجانی درباره نظر غرب 
پیرامون برنامه موشکی و حضور منطقه ای، تاکید کرد 
که باید قائل به تفکیــک آرا آنها باشــیم و همه را یکی 
نبینیم آنها حرف های گزاف زیــاد می زنند و ما نباید بر 

مسائل دفاعی با کسی چانه بزنیم.
چند ســال دیگر بــه هیچ عنــوان بحث 

فیلترینگ مطرح نیست
وی همچنین در پاسخ به این سوال که فکر نمی کنید 
دیر وارد فضای مجازی شــده اید و نظرتان در خصوص 
فیلترینگ چیست، گفت: دیگر زمان موضوع فیلترینگ 
گذشته اســت؛ چند ســال دیگر به هیچ عنوان بحث 
فیلترینگ مطرح نیست. این روش ها دیگر جواب نمی 

دهد و من امیدوارم بتوانیم این رویکرد را تغییر دهیم.
اینکه عده ای به من فحش دهند مشــکالت 

کشور حل نمی شود
الریجانی در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه 
تصویری که امروز از شما می بینیم، با آنچه پیش از این 
از شما و خانواده شــما می دیدیم متفاوت است، گفت:  
معتقدم در این زمینه باید کمی تامل داشــته باشید. 
کشور نیازمند مدیری است که بتواند مشکالت کشور 
را حل کند. اینکه عده ای به من فحش دهند مشکالت 
کشور حل نمی شــود. اینقدر به حاشــیه ها نپردازید. 
امسال خشکسالی اســت و باید برای این مساله راه حل 
پیدا کنیم. ما احتیاج به واردات گندم و جو پیدا خواهیم 
کرد. مهمتریــن ارزش برای ما این اســت که خروجی 

حکمرانی ما زندگی خوب برای مردم باشد.
آزادی سیاسی به باروری فکر سیاسی کمک می کند

رئیس پیشین مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: 
این کار مذاکرات دقیق می خواهــد و باید راه حل های 
ملی بر آن حاکم شود و از ظرفیت های موجود استفاده 

شود.
رئیس پیشین مجلس شورای اسالمی درباره آزادی 
گفت: حتما آزادی باید باشــد اما حدود آن چقدر باشد 
بحث دیگری اســت، آزادی سیاســی به باروری فکر 

سیاسی کمک می کند.
باید از وجود مفاخری مانند بیضایی استفاده 

کرد
الریجانی درباره مجوز صادر کردن و سانسور از طرف 
نهادهای دولتی و مهاجرت افرادی مثل بهرام بیضایی 
گفت: مسئله سینما را باید بســیار جدی گرفت، آقای 
بیضایی بخش جــدی از صاحب نظــران در این حوزه 
هستند. من به بسیاری از کشورها رفته و فیلم هایشان 
را دیده ام. رویکرد عاطفی در سینمای ایران نبوغ دارد که 

باید تقویت شود؛ البته کرونا نیز به سینما آسیب زد.وی 
افزود: خیلی از دوســتان دیگر به جز آقای بیضایی جزو 
افرادی هستند که کار فاخر درســت کرده اند که باید از 
وجود آنها اســتفاده کرد.رئیس پیشین مجلس درباره 
مجوز ارشاد و اینکه یک نویسنده باید از کارمند وزارت 
ارشــاد اجازه بگیرد، گفت: در دوره خــودم راه حلی با 
شکل گیری لیست ناشران مورد وثوق و کارمندانی که 
اگر عملکرد خوبی داشتند، مورد وثوق قرار می گرفتند 
را ارائه دادم. چرا که بیش از ۹۰ درصد کارمندان مسائل 
فرهنگی را نمی فهمند. امام فرمودند کار و امورات مردم 
را به دست کارمندان نسپرید. بنابراین باید با سعه صدر 

برخورد شود.
برای مناظره با رئیسی و جلیلی مشکلی ندارم

وی درباره شبکه خانگی نیز گفت: بخشی از قسمت 
متصل به کارهای سینمایی شبکه خانگی است، گردش 
اقتصادی بخشی در سینماها و بخشی در شبکه خانگی 
است. چیزی که به آن اعتقاد ادارم این است که باید برای 
تولیدات فرهنگی سبک و سیاق اقتصادی در نظر گرفت 
تا بتوانند سرپا بیاستند. وی درباره پیشنهاد مناظره میان 
او رئیسی و یا جلیلی گفت:  من مشکلی برای مناظره با 

آقای رئیسی و جلیلی ندارم.
باید فهم مشترکی بین ایران آمریکا به وجود 

بیاید
مشاور رهبر انقالب در پاسخ به سوالی درباره آمریکا 
ستیزی، گفت:  آمریکاســتیزی آن طرف هم دارد؛ آنها 
]آمریکایی ها[ نیز ســتیز می کنند، در این قضیه باید 
واقع بین بود. آیــا در مورد برجام ایــران بد عمل کرد یا 
آمریکا؟ آنها باید رفتارشان را تغییر دهند. بعد از برجام 
رهبری گفتند این یک تجربه اســت و امــا اگر تجربه 
درستی بود  می توان گام های دیگر را نیز برداشت. باید 
یک فهم مشــترک بین ایران آمریکا بــه وجود بیاید و 

مسئله در سطح تخصصی تری دیده شود.

علی الریجانی:

برای مناظره با رییسی  و جلیلی مشکلی ندارم

بر اساس اعالم دبیرخانه شورای حقوق 
بشر، نشست ویژه این شورا برای رسیدگی 
به نقض شدید حقوق بشر در سرزمین های 

اشغالی فلسطین، برگزار می شود.
بر اساس اعالم دبیرخانه شورای حقوق 
بشر، نشست ویژه شــورا برای رسیدگی به 
نقض شدید حقوق بشــر در سرزمین های 
اشغالی فلسطین ۶ خرداد برگزار می شود. 
بر اساس رویه مرسوم، جلسه ای مقدماتی 
برای بحــث و تبادل نظر راجــع به آخرین 
وضعیــت و تصمیم گیری در مــورد نحوه 

برگزاری نشست ویژه تشکیل خواهد شد.
گروه کشورهای اسالمی طی نامه ای به 
رییس شورای حقوق بشر، رسما درخواست 
برگزاری این نشســت ویژه را مطرح کرده 
بودند. همچنین عالوه بر55 کشــور عضو 
سازمان همکاری اسالمی 8 کشور دیگر نیز 

از این درخواست حمایت کرده بودند.
ایرنا-آخریــن نشســت ویژه شــورای 

حقوق بشــر برای بحث در مــورد تحوالت 
فلسطین در سال 2۰۱8 برگزار شده است. 
برگزاری نشست ویژه شــورای حقوق بشر 
در شرایطی که شورای امنیت سازمان ملل 
به دلیل سنگ اندازی آمریکا موفق به هیچ 
تحرکی برای پایان دادن بــه جنایات رژیم 
صهیونیســتی و توقف کشتار فلسطینیان 

نشده است، اهمیت زیادی دارد.
بر اســاس نامه سفیر پاکســتان در ژنو 
خطاب به رییس شــورای حقوق بشــر که 
از طرف کشــورهای عضو گروه ســازمان 
همکاری اسالمی ارســال شده، درخواست 
شده اســت که با توجه به فوریت موضوع، 
جلسه ویژه شورای حقوق بشر تشکیل شود.  
عالوه بر 5۶ کشور عضو سازمان همکاری 
اسالمی، چند کشور غیر اسالمی شامل کوبا، 
ونزوئال، چین، بولیــوی، آفریقای جنوبی، 
اریتره از این ابتــکار حمایت کرده اند. طبق 
آیین کار شــورای حقوق بشــر، برگزاری 

نشست ویژه شــورا برای رسیدگی به موارد 
نقض فاحش و گسترده حقوق بشر مستلزم 
درخواست حداقل ۱۶ کشــور عضو است. 
۱3 کشور اســالمی عضو شــورای حقوق 
بشر به همراه چند کشور غیر اسالمی عضو 
شورا از جمله ونزوئال، کوبا، بولیوی و چین، 
درخواست نشست ویژه شورا را امضا کرده 

اند.
درگیری هــا در غزه و ســرزمین های 
اشــغالی در حالی روز یازدهم خود را پشت 
سر می گذارد که رژیم صهیونیستی بیش 
از 23۰ شهروند غیرنظامی فلسطینی را به 
شهادت رسانده که نیمی از آنها زن و کودک 

هستند..
صهیونیســت ها مدعی اند که حمالت 
خود را علیــه فرماندهان حمــاس انجام 
می دهنــد اما شــهادت کــودکان و زنان 
خود بهتریــن و واضح ترین دلیــل رد این 

ادعاهاست.

قاضی زاده هاشمی:
صیانت از جمعیت مقدمه ای بر سیاست 

گذاری در تمامی ابعاد کشور است
نایب رئیس مجلس گفت: کاهش نرخ رشــد جمعیت و به 
تبع آن گسترش پدیده سالمندی زیرساخت های توسعه را با 

چالش مواجه خواهد کرد.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشــمی، نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی طی یادداشتی عنوان کرد که کاهش نرخ رشد 
جمعیت و به تبع آن گسترش پدیده سالمندی زیرساخت های 

توسعه را با چالش مواجه خواهد کرد.
ایرنا-متن کامل یادداشــت نایب رئیس مجلس شــورای 

اسالمی درباره جمعیت به شرح زیر است:
صیانت از جمعیت مقدمه ای بر سیاســت گذاری در تمامی 
ابعاد کشــور اســت. کاهش نرخ رشــد جمعیت و به تبع آن 
گسترش پدیده سالمندی زیرســاخت های توسعه را با چالش 

مواجه خواهد کرد.
در ایران در طی 28 سال نرخ رشد از ۴۶/2 به ۹۷/۰ در سال 
۹8 رسید و مهمترین پیامدهای کاهش باروری کلی و رسیدن 
آن به زیر سطح جانشــینی، باعث تغییر در کیفیت جمعیت و 
افزایش شاخص سالخوردگی خواهد شد و اثرات منفی و ریشه 
ای بر جایگاه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی 

ایران در منطقه و جهان خواهد داشت.
کاهش جمعیت کشــور و همچنین افزایش سن جمعیتی 
ســبب کاهش نشــاط و بالندگی و کند شــدن موتور محرکه 
اقتصاد ، کاهش نیروی کار، افزایش بــار تکفل ، مصرف گرایی 

و سقوط خودکفایی خواهد شد.
کاهش تعداد فرزندان باعث کاهش بعــد خانوار ، تضعیف 
ســاختار و روابط خانوادگی و همچنین سســت شدن بنیان 

خانواده می شود.
کشورهای پیشــرفته زنگ خطر نزولی شدن نرخ رشد را به 
خوبی احســاس کرده و تدابیر مهمی را اندیشــیده اند و برای 
ترغیب خانواده های جهت فرزندآوری امتیازات متنوعی را در 
نظر گرفتند. بعضی از کشورها ، برنامه مالیاتی خود را با رویکرد 
جمعیتی تنظیم کرده و خانواده های با فرزند بیشــتر ،کاهش 
پرداخت مالیاتی را خواهند داشــت. کشــورهایی با سبدهای 

حمایتی مردم خود را به فرزندآوری تشویق می کنند.
لذا باید از جمعیت صیانت نمود و زنگ خطر نرخ رشد منفی 
جمعیت ایران در ســال ۱۴2۹ و تبعات آن را از جمله شــکل 
گرفتن جامعــه محافظه کار با کاهش قدرت سیاســی مردم و 
دولت در برابر مشــکالت کشــور و تهدیــدات امنیتی، جدی 
گرفت و برای این تهدید جدی برنامه ریزی نموده و در اولویت 

قرار گیرد.

نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد وضعیت فلسطین 
برگزار می شود

سه دستاورد مهم سپاه و راهبردی در حوزه های پهپادی و پدافندی با 
حضور سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه رونمایی شد.

به نقل از  سپاه نیوز ؛ در آستانه فرا رسیدن سوم خرداد روز »مقاومت، 
ایثار و پیروزی« ، در مراســمی با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین 
ســالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اســالمی و سردار سرتیپ 
پاســدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای ســپاه، از ســه 
دستاورد مهم و راهبردی دفاعی و نظامی سپاه در حوزه های پهپادی و 

پدافندی رونمایی شد.
به گزارش ایسنا هواپیمای بدون سرنشین فوق  سنگین و پهن پیکر 
» غزه » با تنــوع ماموریت در حوزه های مراقبتی، رزمی و شناســایی و 
مداومت پروازی 35 ســاعت نخستین دســتاورد دفاعی سپاه بود که 

سرلشکر سالمی از مراحل ساخت آن بازدید کرد.
این پهپاد سنگین در ماموریت رزمی قادر به حمل ۱3 بمب تا شعاع  

عملیاتی 2 هزارکیلومتری  و  نیز حمــل 5۰۰ کیلوگرم انواع تجهیزات 
جمع آوری اطالعات و سیگنالی نیز می باشد ؛ با اضافه شدن این پهپاد 
به ناوگان پهپادی نیروی هوافضای ســپاه ، قابلیت اشراف اطالعاتی و 

عملیات مقابله با تهدیدات دشمنان توسعه و ارتقا می یابد.
بنا بر این گزارش؛ پهپاد غزه عالوه بر کاربرد نظامی و دفاعی ،در پایش 
جنگل ها ، عملیات امــداد و نجات و کمک رســانی در حوادث و بالیای 

طبیعی مانند سیل و زلزله می تواند به اجرای ماموریت بپردازد.
رونمایــی از ســامانه موشــکی زمیــن به هــوای تمــام ایرانی » 
۹دی« کــه توانایی درگیری بــا انواع تهدیــدات در فاصلــه نزدیک 
مانند کروز، بمب هواپیمــا و انواع پهپادهــا و انهدام آنهــا را دارد و نیز 
ســامانه راداری »قدس« بــا قابلیت اســتقرار در موضــع و جابجایی 
 سریع از دیگر دســتاوردهای رونمایی شده توســط فرمانده کل سپاه

 بود.

با حضور سرلشکر سالمی انجام شد
 رونمایی از پهپاد پهن پیکر »غزه«،سامانه موشکی تمام ایرانی 

» 9دی«و  رادار چابک »قدس”

مسائل بین المللی با سخنرانی و جنجال حل نمی شود



نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس:
سد کمندان امسال آبگیری 

می شود
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: ســد کمندان امســال آبگیری 

می شود.
حســین گودرزی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: در دو شهرســتان هشــت کار زمین افتاده 
بزرگ داشتیم که زبانزد عام و خاص شده بودند و 

نماد ناکارآمدی مدیریت شده بودند.
وی تصریح کرد: یکی از آن ها فاز ۴ ســیمان 
دورود اســت که ۱۰ درصد پیشرفت داشت که با 
پیگیری های انجام شده مصوب شد تا خردادماه 
و تا پایان دولت پیشرفت به 3۰ درصد برسد که در 

حال حاضر فعالیت خوبی دارد.
نماینــده مــردم دورود و ازنــا در مجلــس 
خاطرنشان کرد: طرح دیگر بیمارستان جایگزین 
دورود بود که جابجایی انجام گرفته و کار شــروع 

شده و فاز اول آن در حال انجام است.
گودرزی اضافه کرد: طــرح دیگر کمربندی 
دورود اســت که ۱2 کیلومتر آن بعد از ۱۰ سال 
۴5 درصد پیشرفت دارد که به ماده 5۶ برده شد 
و مبلغ 3۰ میلیارد تومان برای آن گرفته شــده و 

شروع شده است.
در ادامه پیام این بانک آمده است: جلسه ای با 
حضور تعداد از فعاالن حوزه بازار سرمایه در بانک 
مرکزی برگزار شــد که برداشت سوء از بخشی از 
سخنرانی ایشان، شائبه چاپ پول بدون پشتوانه 
را در فضای رســانه ای ایجاد کرد که بدین وسیله 

تکذیب می شود.
وی بیان کرد: فوالد ازنــا از دیگر طرح ها بوده 
که در ســفر اخیــر رئیس قــوه قضاییه مصوب 
شد ظرف دو ســه ماه آینده تعیین تکلیف شود 
که با راه انــدازی این طرح ۱5۰۰ تــا 2۰۰۰ نفر 

اشتغال زایی خواهد داشت.
نماینده مــردم دورود و ازنــا در مجلس ادامه 
داد: سد کمندان از سال 83 شروع شده و امسال 
آبگیری آن انجام می شود انتقال روستای کمندان 
نیز اعتبار آن آمده است و مردم باید حمایت کنند 
تا مسیر آبگیری آزاد شــود.گودرزی اظهار کرد: 
چهار خطه کــردن ازنا بــه اراک از دیگر طرح ها 
بوده که از طریق ماده 5۶ تالش شد اعتبار خوبی 
بر آن گرفته شــد.وی تصریح کرد: همه پروژه ها 

آغازشده اند ولی باید تالش شود به نتیجه برسند.

بانک مرکزی اعالم کرد
چاپ ۸۰ هزار میلیارد اسکناس 

صحت ندارد
بانک مرکزی اعالم کرد که خبر منتشر شده 
درباره چــاپ 8۰ هزار میلیارد تومان اســکناس 
بدون پشــتوانه صحت ندارد.به گزارش ایســنا، 
بانک مرکزی در پیام توئیتری نوشت: خبر منتشر 
شــده به نقل از رییس کل بانک مرکزی،مبنی بر 
»چاپ 8۰ هزار میلیارد تومان« اسکناس »بدون 

پشتوانه« صحت ندارد و تکذیب می شود.

برداشتن ماسک برای کارکنان 
آمازون آزاد می شود

آمازون اعالم کرد بزودی الزام ماســک زدن 
برای کارکنان داخل انبارهای این شــرکت که به 
طور کامل واکسینه شــده اند، متوقف می شود 
مگر ایــن که قانون چنیــن مقرراتــی را الزامی 
کند.به گزارش ایســنا، آمازون در اطالعیه ای به 
کارمندانش اعالم کرد کارمندان آمازون در آمریکا 
که به طور کامل واکسینه شده اند، دیگر مجبور 
نیستند از ماســک در هنگام کار استفاده کنند 
مگر این که مقررات ایالتی یا محلی ماسک زدن 

را الزامی کند.

ناکامی عربستان در کاهش 
تورم

نرخ تورم عربســتان پس از دو مــاه کاهش 
مجددا در مدار صعودی قرار گرفت.

به نقــل از تریدینگ اکونومیکس، متوســط 
شــاخص بهــای مصرف کننــده در بزرگترین 
اقتصاد جهان عرب تــا پایان مــاه آوریل به 5.3 
درصد رسید که نســبت به بازه مشابه منتهی به 
ماه قبل ۰.۴ درصــد افزایش یافتــه و کمترین 
تورم ثبت شده چهار ماه اخیر در این کشور بوده 
است. در بین بخش های مختلف، بیشترین تورم 
مربوط به حمل و نقل با ۱۴.۹ درصد بوده اســت 
و پس از این بخــش، ارتباطات بــا ۱3.5 درصد 
و لوازم منزل بــا ۷.۴ درصد قــرار دارند. از طرف 
دیگر کمترین تورم مربوط بــه آموزش با منفی 
۴.2 درصد بوده اســت و پس از ایــن بخش، آب 
و برق بــا ۱.2 درصد درصد قــرار دارد.به گزارش 
ایسنا متوسط نرخ تورم عربســتان در سال قبل 
3.3 درصد بود که روند افزایشی آن به ویژه از نیمه 
دوم سال همزمان با بیشتر شــدن شیوع کرونا، 
تعطیلی کســب و کارها و اجرایی شــدن الیحه 
مالیات بر ارزش افزوده در این کشور شدت گرفت 
و باعث شــد تا نرخ تورم به سطحی باالتر از سطح 
 هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی این کشور

 برسد. 

افتتاح نخستین فروشگاه 
فیزیکی گوگل در تابستان

شــرکت گوگل تابستان امســال نخستین 
فروشگاه فیزیکی خود را در شهر نیویورک سیتی 

خواهد گشود.
به گزارش ایسنا، فروشــگاه گوگل در محله 
چلسی نزدیک دفتر نیویورک سیتی این شرکت 

که بیش از ۱۱ هزار کارمند دارد، واقع خواهد بود.
گوگل در گذشــته برای تبلیغ محصوالتش 
فروشــگاههای موقتی راه اندازی کــرده بود و 
اکنون اعالم کرده که در این فروشــگاه فیزیکی، 
تلفنهای هوشمند پیکسل، پیکسل بوکس، مچ 
بند فیتنس فیت بیت و دســتگاه اسمارت هوم 

»نست« را عرضه خواهد کرد.
مراجعــان بــه خدمــات مشــتری بــرای 
دستگاهشــان دسترســی خواهند داشــت و 
سفارشــهای آنالین خــود را در این فروشــگاه 

دریافت می کنند.
اعالم خبر راه اندازی فروشگاه فیزیکی توسط 
گوگل منعکس کننده تالش این غول اینترنتی 
برای دنبال کردن اپل اســت که از فروشگاههای 
فیزیکی خود و خدمات حضوری میلیاردها دالر 

درآمد در دو دهه گذشته کسب کرده است.
بر اســاس گزارش رویترز، اپل که نخستین 
فروشــگاه خود را در ســال 2۰۰۱ در ویرجینیا 
گشود، 2۷۰ فروشگاه در آمریکا و فروشگاههای 
بسیاری در سراســر جهان دارد که به فروش این 
شرکت کمک کرده و امکان دسترسی به خدمات 

مشتری را برای خریداران فراهم می کند.

برق مزارع غیرمجاز استخراج 
رمز ارز در تهران قطع شد

نیروهای اجرایی 22 منطقه برق تهران بزرگ 
با حضور در مراکز غیرمجاز از پیش شناسایی شده 
اســتخراج ارز دیجیتال، اقدام بــه قطع برق این 

مزارع کردند.
به گــزارش ایلنا از وزارت نیــرو، »حمیدرضا 
منصوری« معاون بهره برداری و دیســپاچینگ 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، همزمان 
با برگزاری ششــمین مانور سراسری شبکه های 
برق که به شکل همزمان در سراسر کشور برگزار 
شــد، گفت: این مانور به عنوان ششــمین مانور 
هماهنگ کشوری و دومین مانور سراسری سال 
جاری، همزمان با آغاز فصل گرما و با محور ارزیابی 
آمادگی مولدهای اضطراری برای ورود به مدار در 
شرایط بحرانی، اصالح روشنایی معابر و مبارزه با 
مزارع غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال، برگزار شد 
و طی آن گروه های عملیاتی از 22 منطقه برق با 
حضور در سطح شهر، ضمن بازبینی شرایط شبکه 
و اعمــال اصالحات فنی مورد نظــر و همچنین 
انجام برخی از تعمیرات مورد نیاز، با هماهنگی با 
مراجع قضایی و انتظامی، اقدام به برخورد قانونی 
با متخلفان در حوزه استخراج ارز دیجیتال کردند.

منصوری همچنین با اشــاره به وقوع گرمای 
زودرس و محدودیت تولید نیروگاه های برق آبی 
به دلیل کاهش قابل توجــه بارندگی ها گفت: از 
همه مشترکان و شــهروندان تهرانی درخواست 
داریم حداکثر همکاری را در مدیریت مصرف برق 

به عمل آورند.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا مصرف 
برق تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی تهران، 
روزانه و به صورت لحظه ای در حال پایش است و 
در صورت عدم همکاری ادارات در کاهش مصرف 
برق، اقدامــات قانونی پیش بینی شــده در این 

خصوص به عمل خواهد آمد.

درخواست دریافت تیک آبی در 
توییتر فعال شد

توییتر فرآیند درخواســت احراز هویت برای 
دریافت تیک آبــی را که در نوامبر ســال 2۰۱۷ 

متوقف کرده بود، دوباره به روی عموم گشود.
به گزارش ایسنا، این شرکت فرآیند جدیدی را 
برای درخواست احراز هویت معرفی کرد که تیک 
آبی را به پروفایل حساب یک کاربر در توییتر اضافه 
می کند تا اعتبار حساب مذکور را به کاربران نشان 

دهد.
به منظور درخواســت احراز هویت، حساب 
توییتری باید شامل یک تصویر و یک نشانی ایمیل 
یا شماره تلفن تایید شده باشــد. کاربر در مدت 
شش ماه گذشته باید در توییتر فعال بوده و سابقه 
پایبندی به مقررات این شبکه اجتماعی را داشته 

باشد.
حســابهایی که برای احراز هویت درخواست 
می کنند باید در شــش گروه شامل ۱- دولت 2- 
شرکتها، برندها و سازمانها، 3- سازمانهای خبری 
و خبرنگاران ۴- ســرگرمی 5- ورزش و بازی ۶- 
فعاالن سازمان دهندگان و سایر افراد تاثیرگذار 
قرار داشته باشند.امکان درخواست احراز هویت 
به صورت تدریجی برای کاربــران در چند هفته 
آینده فعال خواهد شد و در تب سرویس قسمت 
تنظیمات حســاب قرار مــی گیرد.کاربرانی که 
تایید شــوند، تیک آبی را به صــورت اتوماتیک 
دریافت خواهند کرد. کسانی که درخواستشان 
رد شود، 3۰ روز پس از تصمیم توییتر می توانند 

مجددا درخواست کنند.

    خبــر    خبــر

در حالی که هنوز ساز و کار رســمی برای خرید و 
فروش رمز ارزها در داخل کشــور تعیین نشده است، 
برخی از خریداران این ارزها خود را مالباخته می دانند.

این روزها اســتقبال عمومی نســبت به خرید و 
فروش رمزارزها افزایش یافته است، با این حال، درباره 
تولید، اســتفاده، خرید و فروش رمز ارزها هنوز قانون 
مشخصی وجود ندارد. بر اساس اطالعات موجود در 
حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون ایرانــی وارد بازار رمز 
ارز ها شده اند و روزانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در 
این بازار معامله می شود، مبلغی که ۱.5 تا 3 برابر حجم 

معامالت بورس در ماه های اخیر است.
شایان رضاپور کارشــناس بازار سرمایه در گفت و 
گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشــگاه 
خبرنگاران جوان، در خصوص ساز و کار رمز ارز ها در 
کشور گفت: از ابتدا شــرکت ها و صرافی های زیادی 
بودند که، به صورت آنالین وارد این صنعت شــدند و 
اتفاقی که رقم خورد این بود که، از میان تعداد زیادی 
صرافی، تقریبا حدود اندکی از آن ها هســتند که، در 
قالب شرکتی در حال فعالیت هستند و شرکت های 
دانش بنیان هستند که این شرکت ها را در سال های 
گذشــته در فین تک ها دیده بودیــم، که طرح های 
خود را ارائه داده بودند و در مســیر گسترش شرکت، 

چالش های زیادی را تجربه کردند.
کارشــناس بازار ســرمایه بیان کــرد: در ایران، 
شرکت های فعال رمز ارز، ســاز و کار قانونی و مجوز 
رسمی از بانک مرکزی ندارند.. کسب و کار هایی بودند 
که بسیار سخت توانستند پیشرفت کنند و بسیاری 
از آنان به سختی توانســتند صرافی های پی تو پی را 
طراحی کنند، که افراد می توانند اردر گذاری کنند و به 

صورت آنالین به خرید و فروش رمز ارز بپردازند.
او افزود: طبق گفته رئیس بانک مرکزی قرار بود، 
در پایان فروردین ماه، تکلیف صرافی ها و رمز ارز های 
داخل کشور مشخص شود، که در حال حاضر تصمیم 

گیری آن در دست شورای عالی پولشویی است.
در تازه ترین اظهار نظر رسمی هفته پیش محمد 
باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه ای به بانک مرکزی 
و وزیر اقتصاد که در تاریخ 22 اردیبهشت منتشر شد؛ 
درباره لزوم ســامان دهی صرافی های ارز دیجیتال 
نوشــت: باید در مورد وضعیــت درگاه های پرداخت 
صرافی های ارز دیجیتال و چگونگــی ادامه فعالیت 

صرافی ها تصمیم گیری شود.
در نامه قالیباف به دژپســند وزیر اقتصاد و همتی 

رئیس کل بانک مرکزی آمده است:
"با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارز ها مطالعات 
آینده پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده 
را از آن فناوری مذکور قلمداد می کنند از سوی دیگر 

نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهــم در منطق ادامه 
کار رمزارز ها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با 
حاکمیت پول های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر 
برای فعالیت غیرقانونی مطرح می شــود. همچنین 
برخی این موضوع را پدیــده مبهم می دانند که حتی 
طراح ایــده آن نیز خود را معرفی نکــرده و در نهایت 
ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی 
کشــور ها و فعاالن اقتصادی جهان به سمت عده ای 
دیگر منجر شــود که این پدیده را به سرنوشت بدی 

دچار سازد.
در این زمینه ســرمایه گذاران این حوزه به ویژه در 
مبادله رمزارز ها تحت عنــوان صرافی های دیجیتال 
تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه 
به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر 
از ابهام وارد کرده آند. در ماهیت رمزارز ها امنیت بستر 

مبادله موجود اطالعات چندانی ندارند."
چند روز پس از انتشــار این نامــه و در حالی که 
امــا و اگرهایی در خصــوص ممنوعیــت و کاهش 
دسترسی به درگاه های پرداخت سایت های صرافی 
به گوش می رسید، خبر دستگیری یکی از صاحبان 
صرافی های دیجیتال در داخل کشور موجب شگفتی 

و نگران فعاالن این حوزه شد.
 بعد از انتشار خبر دستگیری س الف، مدیرعامل 
کریپتولند و از اعضا توکن غیر قانونی و بدون پشتوانه 
BRG، انجمن بالکچین ایران و سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشــور و انجمن فین تک بیانیه ای رسمی 

منتشر کردند.
در این بیانیه اعالم شــده که مدیر این مجموعه بر 
خالف آنچه ادعا شــده، عضو هیچ یک از تشکل های 
صنفی و علمی نبوده و انجمــن بالکچین ایران بار ها 

نسبت به این موضوع هشدار داده است.
همزمان  با دستگیری مالک این صرافی دیجیتال، 
حساب کاربری رسمی این فرد در توئیتر نیز با انتشار 
پستی با امضای مرکز بررســی جرایم سازمان یافته 
سایبری به روز شــد.  اتهام س الف، »اخالل در نظام 

اقتصادی« اعالم شده است.
در متن پســت منتشر شده در حســاب کاربری 

رسمی استوی آمده است؛
»مالک این رسانه، به اتهام اخالل در نظام اقتصادی 
با دستور دادســرای ویژه جرایم اقتصادی، بازداشت 
شد. اطالعات تکمیلی از طریق مراجع رسمی قضایی 

و سایت گرداب اطالع رسانی خواهد شد.
مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری«

با اعالم خبر دســتگیری گرداننده این ســایت 
صرافــی، مراجعه کننــدگان، ســایت را در حال به 
روزرسانی مشــاهده می کنند.  در حال حاضر فعاالن 

در بازار ارزهای دیجیتال که به واســطه سایت خرید 
و فروش می کردند به دلیل عدم دسترسی به حساب 

کاربری خود ابراز نگرانی کردند.
فردی ساکن شــهر کرمان در گفت  وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با ابراز نگرانی بابت بسته شدن سایت 
صرافی ارز دیجیتال و اعالم بسته شدن دسترسی به 
کیف پول مجازی خود گفت: نزدیک به یک میلیارد 
تومان مجموع سرمایه جمعی خانواده ما بود که بعد از 
ضررهای پی در پی بورس، آن را به خیال جبران ضرر 

وارد بازار ارزهای دیجیتال کردیم. 
او ادامه داد: در حال حاضر دسترســی ما به کیف 
پول مجازی ممکن نیست و موجودی حساب ما صفر 

است.
سرمایه گذار دیگری از شــهر اصفهان در تماس با 
باشگاه خبرنگاران جوان اعالم کرد که در حال فعالیت 
در بازار ارزهای دیجیتال است، اما همواره نگران است، 
چرا که ســاز و کار قانونی از طرف مراجع رسمی برای 

این بازار اعالم نشده است.
او ادامه داد: درگاه های مجاز که مورد استفاده قرار 
می گیرند، درگاه های رسمی هستند و انتقال وجه به 
واسطه همین درگاه ها انجام می شــود اما همچنان 

نمی دانیم که تکلیف سرمایه ما چیست؟
شخص دیگری که ساکن اردبیل است در گفت و 
گو با باشــگاه خبرنگاران جوان با اشاره به دستگیری 
گرداننده ســایت صرافی مجازی، گفت: روز گذشته 
تعدادی از فعاالن این بازار که حساب کاربری در این 
سایت داشتند به دفتر این سایت در محدوده میدان 

ونک مراجعه کردند اما پاسخی دریافت نکردند.
او با اشــاره به دغدغه مالباختگان اعــالم کرد: بر 
اســاس رتبه این کارگزاری در جســتجوی مرورگر 
کامپیوتر، حساب کاربری ایجاد کردم و از آنجایی که 
به درگاه های پرداخت خارجی دسترسی نداشتم به 
ســراغ این کارگزاری رفتم، اما یک شبه کل سرمایه 
ما از دست رفت. در حال حاضر ســر در گم هستیم و 
نمی دانیم برای زنده کردن سرمایه مان باید چه کاری 

انجام دهیم.
مالباختگان صرافی کریپتولند به ســایت 

گرداب مراجعه کنند
معاون اجتماعــی پلیس فتــا ناجا بــا توجه به 
دستگیری مدیران متخلف صرافی »کریپتولند« به 
اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشــور از مالباختگان 
خواست تا مدارک و ادعای خود به سایت گرداب ارائه 

کنند.
به طور کلی شــروع گســترده فعالیــت در قالب 
رمزارز ها در کشــورمان را  می توان ســال ۹۶ اعالم 
کرد، در آن زمان بیت کوین شــناخته شده ترین ارز 
دیجیتال با ســرعت شــگفت انگیزی بین ۱۴۰۰ تا 

25۰۰ دالر خرید و فروش می شد.
افزایش فعالیت درحوزه رمز ارزها در کشــورمان 
سبب شد تا بانک مرکزی در تاریخ ۹ دی ۱3۹۶، طی 
اطالعیه ای به کارگیری بیت کویــن و دیگر ارز های 
مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشــور را ممنوع 
اعالم کند. طبق این اطالعیه هرگونه استفاده و خرید و 
فروش بیت کوین و دیگر ارز های دیجیتال در بانک ها، 
موسســات مالی و صرافی هــای دارای مجوز بانک 

مرکزی رسما ممنوع اعالم شد.
براین اســاس تنها بانک و صرافی هــای زیر نظر 

بانک مرکزی از خرید و فــروش بیت کوین به صورت 
رسمی منع شدند. اما بهمن ســال ۹۷ بانک مرکزی 
در مصوبه ای اولین ضوابط رمزارز ها را تصویب کرد که 
البته در آن بیشتر به تعریف رمزارز، کیف پول دیجیتال 
و صرافی های رمز ارزی پرداخته بود و کســانی را که 
مجاز به ارائه رمز ارز هســتند بر مبنای پشتوانه های 
مختلــف معرفی کــرده و در انتها هم گفتــه بود که 
مقررات گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت 

بانک مرکزی خارج است.
در مرداد سال ۹8 هیئت وزیران درباره قانون رمز 
ارز ها با اســتخراج فراورده های پردازشی رمزنگاری 
شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با دریافت مجوز 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد. در ۱2 
شهریور همان ســال هم معاون امور فضای مجازی 
دادستان کل کشور از تدوین دستورالعملی به منظور 
تعیین تکلیف حقوقی و قضایی رمز ارز ها با همکاری 

دادستانی با کارشناسان و قانون گذاران خبر داد.
در نهایت در اسفند پارسال، شاپرک طی نامه ای از 
شرکت های پرداخت یار خواست تا خدمات پرداخت 
الکترونیــک کســب و کار های نامتعــارف و خالف 
جمهوری اسالمی ایران و بانک مرکزی را قطع کنند 
و هشدار داده اســت که با متخلفان، برخورد قانونی 
صورت خواهد گرفت. در این نامه به صورت مستقیم 
و شــفاف به »فروش رمزارز« به عنوان فعالیتی مغایر 
با قوانین جمهوری اســالمی و الزامات بانک مرکزی 

اشاره شده بود.
در نهایت 22 اردیبهشت ماه امسال رئیس مجلس 
در نامه ای به رئیــس بانک مرکزی و وزیــر اقتصاد با 
یادآوری خاطره موسسات اعتباری از آن ها خواست 

فورا برای رمزارز ها و صرافی های آن فکری شود.
پس از انتشــار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر 
اقتصاد و رئیــس کل بانک مرکزی، همتــی درباره 
مدیریت و تنظیم گری مبادالت دیگر رمز ارز ها اظهار 
کرد: »مدیریت و تنظیم گری مبادالت دیگر رمز ارز ها 
نیازمند بررســی همه جانبه، جامع و منسجم است و 
معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل 
گری باید هماهنگی الزم بین تمام عوامل و ذی نفعان 
ایجاد شود.«همتی اظهار کرد: »بانک مرکزی تا زمان 
ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده ای که 

این روز ها شایع شده است، خودداری می کند.«
نکته جالب اینکه دژپســند با اظهــار بی اطالعی 
خطاب به خبرنگاران گفت: در مورد این نامه اطالعی 

ندارم.
کالم آخر اینکه پس از تجربه زیان در بازار سرمایه، 
برخی از افراد و ســهامداران در نقاط مختلف کشور 
برای جبران ضرر مالی، به ســراغ بازار ناشــناخته ای 
رفتند که چارچوب رســمی فعالیت آن همچنان در 
هاله ای از ابهام قرار دارد. ارزهــای دیجیتال با وجود 
ابهامات فــراوان به قدری جذاب بــوده که گروه های 
مختلف را برای حضور ترغیب کرده است. با توجه به 
فعالیت صرافی های ارز دیجیتال در زیر پوست قوانین 
حاکم، این روزها لزوم تدویــن قواعد و قوانین بیش از 
پیش به چشــم می خورد. انتظار مردم از دستگاه ها و 
مراجع رسمی این است که با اعالم چارچوبی رسمی 
کارکرد این بازار در اقتصاد کشــور را تعیین کنند تا 
گروهی از ســرمایه گذاران در بــازار ارز دیجیتال از 

بالتکلیفی خارج شوند.

بی قانونی رمز ارزها کار دست خریداران داد
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رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد

نرخ بهره بین بانکی را کاهش 
ندادیم

رئیس کل بانــک مرکزی پیــش بینی پذیری 
اقتصاد را پیش نیاز ثبــات بازارها خواند و گفت: در 
مقام مســئول بازار پولی کشــور معتقدم که ثبات 
همه بازارها در راســتای یکدیگر اعــم از بازارهای 

پولی، ســرمایه، تولید و کار از اهمیت باالیی برخوردار است و در این زمینه بانک مرکزی از رونق بازار 
سرمایه حمایت می کند.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در دیدار با فعاالن بازار سرمایه، با تاکید بر اینکه رویکرد بانک 
مرکزی حمایت از بازار سرمایه است، تصریح کرد: یکی از محورهای اعتقادی اقتصادی شخصی من 

این است که مشکل ما در اقتصاد عدم تکامل بازارهای مالی و به طور ویژه بازارسرمایه است.  
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ابتدای ســال ۱3۹۹، اقتصاد کشــور با شرایط حادث شده 
ناشــی از شــیوع ویروس کرونا مواجه شــد، گفت: در نتیجه شــیوع همه گیری کرونا فعالیت های 
اقتصادی کشــور به شــدت کاهش یافت؛ در این بین با تصویب ســتاد ملی مبارزه با کرونا ۷5 هزار 
میلیارد تومان در اردیبهشــت ماه ۱3۹۹، برای کمک به معیشــت خانوارها و نیز اعطای تسهیالت 
یک میلیون تومانی و بخش های مختلف اقتصادی مطرح شــد. از طرفی برای تحقق این رقم، بانک 
مرکزی نیز نسبت به آزادسازی 2۰ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی اقدام  

کرد.  
وی ادامه داد: مجموع این اتفاقات موجب شــد عرضه پول از تقاضای آن پیــش بیفتد. بنابراین 
تحت این شــرایط بانک ها با بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان منابع مازاد بین بانکی مواجه شدند و نرخ 
بین بانکی به شــدت کاهش یافت و بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات بازارها و جلوگیری از بحران 
پولی ناچار شد نرخ بازار بین بانکی را درمحدوده ۱2-۱۴ درصد قرار دهد. در حالیکه درحالت عادی 
بانک ها همیشه ۱۰-۱5 هزار میلیارد تومان پول نزد بانک مرکزی داشتند. این ادعا که بانک مرکزی 

نرخ بهره بین بانکی را کاهش داد، صحیح نیست.
از رونق بازار سرمایه حمایت می کنیم 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از رونق بازار سرمایه حمایت می کنیم، تصریح کرد: در مقام 
مسئول بازار پولی کشــور، معتقدم که ثبات همه بازارها در راســتای یکدیگر اعم از بازارهای پولی، 
سرمایه تولید و کار از اهمیت باالیی برخوردار است و در این زمینه بانک مرکزی از رونق بازار سرمایه 

حمایت می کند.
به گفته همتــی انتظارات تورمی بر نرخ ســود بانکی  موثر اســت و از این رو امید اســت کاهش 

انتظارات تورمی، منجر به کاهش تورم و نیز کاهش نرخ شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بازارها نســبت به انتظارات از حساسیت باالیی برخوردارند، 
گفت: تمام بازارها نســبت به تغییرات و انتظارات از حساســیت باالیی برخوردارنــد و این امر تنها 

منحصر به بازار سرمایه نیست.  

سقوط نفت تحت تاثیر احتمال 
رفع تحریم های ایران

قیمت نفت تحت تاثیر قــوت گرفتن احتمال 
احیای توافق هســته ای و متعاقبا رفع تحریم ها 
علیه صادرات نفت ایران، برای سومین روز متوالی 

کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایســنا، بهای نفت در نیویورک پس از کاهش ۱.3 درصد در روز چهارشــنبه، در اوایل 
معامالت روز پنج شــنبه حداکثر ۱.۹ درصد کاهش داشت. نهایتا وســت تگزاس اینترمدیت با یک 
دالر و 3۱ ســنت معادل 2.۱ درصد کاهش، در ۶2 دالر و 5 سنت در هر بشــکه بسته شد. بهای نفت 

برنت با یک دالر و 55 سنت معادل 2.3 درصد کاهش، در ۶5 دالر و ۱۱ سنت در هر بشکه بسته شد.
حجت االســالم والمســلمین حســن روحانی- رییس جمهــوری ایران اعالم کــرد قدرتهای 
جهانی پذیرفتــه اند که تحریم هــای اصلی علیه ایران رفع شــود و در عین حال گفــت: دیپلماتها 
 پیــش از توافــق نهایــی، همچنان ســرگرم مذاکــره در خصــوص جزییــات و نــکات ظریف 

هستند.
چشم انداز بازگشــت نفت ایران به بازار در معامالت نفت برنت منعکس شده است. جی هت فیلد، 
مدیرعامل شرکت »مدیریت سرمایه زیرساخت« در این باره گفت: نفت تا زمانی که به ژوئن برسیم 
در الگوی ثابتی خواهد ماند زیرا در آن زمان است که بازگشــایی اروپا آغاز می شود و فصل رانندگی 
آمریکا رســما کلید می خورد. از هم اکنون تا آن زمان عامل اصلی تاثیرگذار بر بازار، اخبار مربوط به 
ایران به عنوان عامل منفی برای رشــد قیمتها و بهبود بیشتر بازار آمریکا به عنوان یک عامل حمایت 

کننده عمل خواهد کرد.
بهای نفت تحت تاثیر چشــم انداز احیای برجام، به مدت ســه روز متوالی نزول کرده که طوالنی 
ترین روند کاهشی از مارس است. اگرچه زمان این توافق نامعلوم است اما ایران صادراتش را افزایش 

داده و پاالیشگاههای هندی اعالم کرده اند که مایل به خرید نفت ایران هستند.
جان کیلداف، از شرکای شــرکت اگین کپیتال گفت: اظهارات مثبتی از سوی طرفین مختلف در 
مذاکرات وین در خصوص نزدیک بودن توافق شنیده می شود. اگرچه می دانیم که ایران پیش از این 

صادراتش را افزایش داده اما این خبر به حس منفی در بازار افزوده است.
انریکه مورا، معاون دبیرکل و دبیر سیاسی ســرویس اقدامات خارجی اروپا که مسئول هماهنگ 
سازی دیپلماسی برای مذاکرات هســته ای در وین اســت، گفت: انتظار دارد همه طرفین پیش از 
انتخابات ریاســت جمهوری ایــران در ۱8 ژوئن بــه توافــق 2۰۱5 بازگردند. گروه مالی ســیتی 
 گروپ پیش بینی کرد میزان عرضه از اواســط سه ماهه سوم 5۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش پیدا 

می کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، در این بین نوسان به بازار برگشــته و بهای نفت برنت که به باالی ۷۰ 
دالر صعود کرده بود، حدود پنج دالر نوســان در معامالت هفته جاری داشته است. شاخص نوسان 

بازار به باالترین حد از اوایل آوریل تاکنون صعود کرده است.
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افزایش ۴۰۰ درصدی 
بودجه شهرداری گرگان در 
دوره مدیریت دکتر دادبود 

شهردار گرگان
آمارهــا از افزایــش ۴ برابــری بودجه 
شهرداری گرگان در ۴ سال اخیر حکایت 

می کند.
یکی از اصلــی ترین اســتراتژی های 
مدیریت شهری از ســال ۱3۹۷ تا ۱۴۰۰، 
جهــت برنامه ریزی و توســعه ســرمایه 
گذاری در راستای افزایش بودجه و با هدف 
تحقق برنامه های عمرانی، زیرســاختی، 
ترافیکی، گردشگری، خدماتی، فرهنگی 

و ورزشی، تدوین و اجرایی شده است.
در ۴ ســال اخیــر بودجه شــهرداری 
گرگان به میزان ۴۰۰ درصد رشــد داشته 
است و هرســال درآمدی بیش از بودجه 

پیش بینی شده، محقق شده است؛
درحالیکه از ســال ۱3۹3 تــا ۱3۹۶، 
بودجه شــهرداری گــرگان تنها 5درصد 
افزایش داشــته و تحقق بودجه در ســال 

های ۹5 و ۹۶، منفی بوده است.

تاکید مدیران ارشد آبفا و 
صدا و سیمای مرکز اصفهان 

بر افزایش سواد آبی 
شهروندان

در نشست مشــترک مدیران و معاونان 
آبفا و صداوسیمای مرکز اصفهان بر ارتقاء 

سواد آبی شهروندان تاکید شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در این نشســت بــه چالش های 
ناشی از خشکسالی اشاره کرد و گفت: باید 
با اطالع رسانی گســترده و پخش برنامه 
های آموزشی، مردم را از کاهش منابع آبی 
و مشــکالت تامین آب شــرب پایدار آگاه 

ساخت.
هاشــم امینی تأثیر مثبت برنامه های 
صداوســیما بر مخاطبان را یادآور شــد و 
گفت: تالش آبفای اصفهــان، تعامل همه 
جانبه با رســانه ملی برای آگاهی بخشی و 
اطالع رسانی به مخاطبان از طریق کمک 
به تولید برنامه های خبری و آموزشی و در 

نهایت افزایش سواد آبی شهروندان است.
وی در عیــن حــال مهمتریــن هدف 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 
تابستان پیش رو را تامین آب شرب پایدار 
برای مشترکین شهری و روستایی با بهره 
گیری از سامانه های تله متری، تله کنترل 

و مدیریت فشار شبکه عنوان کرد.
مدیرکل صداوســیمای مرکز اصفهان 
نیز آمادگی این ســازمان را برای افزایش 
همــکاری با شــرکت آب و فاضالب اعالم 
کرد و گفت: باید نگاه ملــی به موضوع آب 
داشته باشــیم و بر همین اساس درصدد 
تولیــد و پخــش مجموعــه ای از برنامه 
های خبری، آموزشــی و ســرگرم سازی 
بــا رویکرد مدیریــت مصــرف بهینه آب 

هستیم.
بهرام عبدالحسینی افزود: اطالع رسانی 
به مردم و مســئوالن در زمینه آب نیاز به 
تشــکیل اتاق فکر و تدوین پیوست رسانه 
ای دارد کــه به زودی  با همــکاری آبفای 
استان اصفهان این کار عملیاتی شده و در 

قالب تفاهم نامه ای به اجرا در می آید.

بهره برداری از ۶۸ طرح 
مخابراتی در استان یزد

مدیــر مخابرات منطقــه یزد گفت: 
۶8 طرح مخابراتــی در هفته مخابرات 
در اســتان یزد به بهره برداری خواهد 

رسید.
زارع با اشــاره به افتتاح این طرح ها 
با اعتباری بالغ بــر 3۴ میلیارد تومان 
اظهار داشت: از این میزان 22 میلیارد 
تومان مربوط بــه طرح های همراه اول 
و بقیه در زمینه های تلفــن و اینترنت 

ثابت مخابرات استان هستند.
وی افزود: در ســال گذشــته 3۶۴ 
طرح با اعتباری بالغ بــر ۱۹۶ میلیارد 
تومان در زمینه هــای اینترنت همراه 
اول، تلفن ثابت و اینترنت مخابرات به 

بهره برداری رسیده است.
مدیر مخابــرات منطقه یزد، تکمیل 
فاز هشتم همراه اول استان در قالب ۶۰ 
سایت، ادامه اجرای طرح های فیبر در 
منزل و vdsl برای مشترکان و حفظ و 
ارتقای کیفی سرویس های مخابراتی 
را از برنامه هــای مخابرات اســتان در 
سال جاری عنوان کرد و اظهار داشت: 
در حال حاضر ۱5۰ مرکــز مخابراتی 
در اســتان فعالیت می کنند و 2۰ هزار 

شماره تلفن ثابت داریم.
زارع ادامه داد: ســال گذشته بیش 
از ۷۰۰ مشــترک دیتــای اســتان از 
خدمات vdsl و پنج هزار مشــترک نیز 
از خدمات فیبر در منزل بهره مند شده 

اند.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
88 درصــد از راه های اســتان و ۶۴3 
کیلومتراز مســیر ریلی اســتان تحت 
پوشش تلفن همراه قرار دارند، تصریح 
کرد: 8۰ درصد از روستا های باالی 2۰ 
خانوار کشــور باید به اینترنت متصل 
شوند و در هفته آینده همه روستا های 
باالی 2۰ خانوار اســتان بــه اینترنت 

مجهز خواهند شد.
مدیر مخابرات منطقه یــزد درباره 
توســعه تلفن همراه گفــت: از مردم 
اســتان می خواهیم نگران تشعشات 
دکل های مخابراتی نباشند، چون همه 
این تشعشــعات با انــدازه گیری های 
اســتاندارد است و مســتندات قانونی 

داریم.
زارع خاطرنشــان ســاخت: شماره 
2۰۰۰ برای پرداخــت قبوض تلفن به 
صورت رایگان و شــماره ستاره 2۰2۰ 
مربع برای مشاهده و پرداخت صورت 
حساب، حجم باقی مانده، اعالم خرابی 

تلفن است.
وی تأکیــد کــرد: مــردم اســتان 
می توانند بــرای اســتفاده از خدمات 
الکترونیک به ســایت مخابرات استان 
به نشــانی tci.ir مراجعه کــرده و در 
بخش مخابــرات من عضو شــوند و از 
 همــه خدمات تلفــن ثابت اســتفاده 

کنند.

زیرسازی و ترمیم نوار 
حفاری آبفا در بلوار فنی 

و حرفه ای اهواز
در راســتای تســهیل در رفــت و 
آمــد ایمــن و کســب رضایتمندی 
شهروندان عملیات زیرسازی و ترمیم 
نوار حفــاری های آبفا در بلــوار فنی و 
حرفه ای روبــروی زنــدان کارون در 
 دستور کار شــهرداری منطقه 8 قرار

 گرفت .
به گزارش اداره ارتباطات شهرداری 
منطقه 8 اهــواز ، محمدرضــا قنواتی 
مدیر منطقه با اعالم مطلب فوق گفت 
: در پی پیگیریهای شهرداری منطقه 8 
ترمیم و آسفالت نوار حفاری های آبفا 
در ســطح منطقه 8 در دستور کار قرار 

گرفت . 
قنواتــی ضمن تشــکر و قدردانی از 
صبر و بردباری شــهروندان عزیز این 
سرمایه های ارزشــمند و قدرشناس 
گفــت : بــی شــک مدیران شــهری 
تمام تالش خــود را برای رفــع موانع 
و مشکالت شهری ، آســایش و رفاه و 
جلب رضایت شــما عزیزان و رسیدن 
 بــه نتیجــه ایــده آل بــکار خواهد

 بست .
گفتنــی اســت در پــی پیگیــری 
هــای مدیــران شــهرداری منطقه 
8 ، عملیات زیرســازی نــوار حفاری 
آبفا در بلوار فنی و حرفــه ای روبروی 
زندان کارون انجــام و در روزهای آتی 
 عملیــات آســفالت ریــزی آن انجام

 می شود.

  خبــر  خبــر

۴

رئیس تعمیــرگاه ریخته گری مداوم شــرکت 
فوالد مبارکه گفت: کســب عمر یــک میلیون تن 
تختال برای هر سگمنت، به عنوان شاخصی مهم در 
سنجش کیفیت نگهداری تعمیرات ماشین های 

ریخته گری مورد استفاده قرار می گیرد.
روح اهلل بیران وند گفت: در تمام فوالدســازهای 
دنیا، عمر کاری یک میلیون تــن تختال به عنوان 
هدف و معیــار )بنچ مارک( برای ســگمنت های 
ماشــین های ریخته گری در نظر گرفته می شود و 
رســیدن به این میزان تولید به ازای هر سگمنت، 
نشــان دهنده کیفیت مطلوب سیستم نگهداری 
و تعمیرات در ماشــین های ریخته گری و تأمین 
قطعات اســتاندارد و بی عیب است. ازاین رو کسب 
عمر یک میلیــون تن تختال برای هر ســگمنت، 
به عنوان شــاخصی مهــم در ســنجش کیفیت 
نگهداری تعمیرات ماشین های ریخته گری مورد 

استفاده قرار می گیرد.
وی افزود: سگمنت های ماشین های ریخته گری 
مداوم مجموعه ای از دو ردیف غلتک هستند که یک 
ردیف در زیر تختال و ردیف دیگر روی تختال قرار 
می گیرد و عالوه بر حفظ کیفیت سطحی تختال، 
وظیفه حرکت دادن شــمش به ســمت انتهای 

ماشین ریخته گری را بر عهده دارند.
بیران وند ادامه داد: با توجــه به اینکه تختال در 
حین حرکت در ماشــین ریخته گــری، نیروهای 
استاتیکی و داینامیکی بسیار سنگینی به تجهیزات 
و سازه ماشین وارد می کند، الزم است سگمنت های 

ماشین ریخته گری مجهز به سیستم های مختلفی 
ازجمله هیدرولیک، روانکاری برخط و خنک کاری 
هم زمان نیز باشــد. تجمع این سیستم ها در کنار 
تعداد زیادی غلتک در داخل یک تجهیز به اســم 
»سگمنت« سبب افزایش حساسیت و حیاتی شدن 
این تجهیز می شود.رئیس تعمیرگاه ریخته گری 
مداوم خاطرنشان کرد: در مجموع گاهی تا حدود 
۱۰۰۰ قطعه ریز و درشــت بر روی یک سگمنت 
نصب می گردد و چنانچه هرکــدام از این قطعات 
آسیب ببیند، به نحوی که سگمنت نتواند عملکرد 
مورد انتظار را داشته باشد، باید ماشین ریخته گری 
را متوقف کرد و اقدام به تعویض ســگمنت نمود. 
تعویض هر ســگمنت عالوه بر متوقف کردن خط 
تولید، هزینه های تعویض قطعاتی ازجمله غلتک 

و سیلندر هیدرولیک را نیز به دنبال دارد. متوسط 
هزینه هر تعویض سگمنت حدود یک تا ۱.5میلیارد 
تومان اســت که هزینــه ای قابل مالحظه از منظر 
مالی است.در همین زمینه، کامران مرادی رئیس 
تعمیرات ماشــین های ریخته گری مــداوم ۱ تا ۴ 
گفت: با توجه به هزینه تعویض هر سگمنت، همواره 
تالش می شود که با حفظ و ارتقای کیفیت محصول، 
تعداد تعویض سگمنت ها در ماه و سال کاهش داده 
شود. بدیهی است برای کاهش تعداد تعویض ها، باید 
با اصالح و بهینه سازی قطعات و تعمیرات و ارتقای 
نگهداری و پشتیبانی سگمنت در حین بهره برداری، 
عمر سگمنت ها را افزایش داد.وی گفت: در همین 
راســتا تعمیــرگاه ریخته گری مداوم هر ســال با 
همکاری دفتــر فنی تعمیــرات ریخته گری، تیم 

تعمیرات پیشگیری و تعمیرات جنبی ریخته گری 
و تعمیرگاه مرکــزی، اقدام به اجــرای پروژه های 
متنوعی جهت افزایش عمر ســگمنت ها و کاهش 

تعداد تعویض ها می نماید.
مجتبی افشاری رئیس تعمیرات و سرویس های 
جنبی ریخته گری مداوم نیــز در این زمینه گفت: 
از ابتدای سال ۱3۹8 تاکنون پروژه های مختلفی 
جهت بهبود تعمیــرات غلتک ها، ســیلندرهای 
هیدرولیک و قطعات و اتصــاالت آب و هیدرولیک 
سگمنت ها انجام شــده که نه تنها منجر به کاهش 
تعداد تعویض ها گردیده، بلکه سبب شده در چندین 
مورد، رکورد عمر کاری سگمنت ها شکسته شود 
و حتــی از رکوردهای جهانی نیز عبــور کند و این 
امر افتخار و برگ زرین دیگری در کارنامه شــرکت 
فوالد مبارکه اســت.وی ادامه داد: بر اساس نتایج 
به دست آمده و با توجه به کاهش 5 عددی تعویض 
سگمنت ها نسبت به ســال قبل، این اقدام حدود 
5.5 میلیارد تومان کاهــش هزینه های تعمیراتی 
را در برداشــته و عــالوه بر آن به همین نســبت، 
مدت زمان توقفات اضطراری و توقفات برنامه ریزی 
ماشــین های ریخته گری کاهش پیدا کرده است. 
کاهش توقفات ماشین های ریخته گری به معنای 
افزایش آماده به کاری ماشین های ریخته گری است.

افشاری افزود: موفقیت های شرکت فوالد مبارکه 
در ســال ۱3۹۹ ماحصل تالش هــا و برنامه ریزها 
مختلفی بوده و رکوردهای عمر ســگمنت ها نیز 

نقش بسزایی در کسب این موفقیت داشته است.

رسیدن به شاخصی مهم در سنجش کیفیت نگهداری تعمیرات ماشین های 
ریخته گری فوالد مبارکه

نخستین آزمایشــگاه تشــخیص ســلولی، مولکولی شهرستان 
بندرماهشهر از محل بودجه شورای راهبردی شرکت های منطقه ویژه 

اقتصادی پتروشیمی، تاسیس، تجهیز و راه اندازی شد.
ظهر روز )سه شــنبه 28 اردیبهشــت ۱۴۰۰( در مراســم افتتاح 
آزمایشگاه سلولی، مولکولی )PCR( بیمارستان صنعت نفت ماهشهر، 
مدیرعامل این سازمان گفت: صنایع پتروشیمی از ابتدای شیوع کرونا، 
اقدامات وســیعی را برای حفظ سالمت شــهروندان منطقه و استان 
خوزستان انجام داده که از جمله فعالیت های برنامه ریزی شده، کمک 
به تشخیص و غربالگری بود که احداث آزمایشگاه  مذکور در همین راستا 

مرتبط بوده است.
ســیدامید شــهیدی نیا، افزود: هدف از احداث و تجهیز آزمایشگاه 
PCR، سرعت بخشی به انجام آزمایشات مربوطه و تشخیص بیماری 

کرونا می باشد. 
وی تاکید کرد: نظیر این آزمایشگاه در منطقه موجود نبوده و ایجاد آن 

برای کاهش زمان تشخیص بیماری ضروری بود.
آزمایشگاه، با چند ماه تاخیر افتتاح شد و علت تاخیر هم وقفه در  روند 
اخذ مجوزهای آن و تالش جهت انطباق آزمایشــگاه با استانداردهای 
موجود بوده، در صورتی که تجهیزات آن توسط پتروشیمی از شش ماه 

پیش خریداری شده است.
مدیرعامل بهداشت و درمان صنعت نفت، نیز با اشاره به اهمیت مقابله 
با همه گیری کرونا، گفت: خوشبختیم که نخستین آزمایشگاه سلولی 
مولکولی pcr در شهرستان بندر ماهشــهر توسط صنایع پتروشیمی 

افتتاح شد. 
دکتر سیدمهدی هاشــمی، این اقدام را یک گام موفق برای منطقه 

دانســت و اظهار امیدواری کرد که با همیاری دانشگاه علوم پزشکی و 
بهداشت و درمان صنعت نفت، برای مردم این منطقه مفید و موثر باشد. 
وی افزود: این اولین بار نیست که صنعت پتروشیمی از بهداشت و درمان 
حمایت می کند اما با توجه به شــیوع پاندمی جهانــی کرونا، نقطه اوج 
کمک های پتروشیمی به بهداشــت و درمان، طی یکساله اخیر شکل 

گرفته است. 
هاشمی، ضمن تشکر از صنعت پتروشــیمی گفت: امیدواریم این 
اقدامات اثربخش که پیک های کرونا را یکی پس از دیگری پشــت سر 
گذاشته ایم ، تا پایان بحران و بازگشت سالمت کامل به جامعه ادامه یابد. 

محسن آتش زمزم، مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی در این 
مراسم گفت: این مرکز با بودجه 25 میلیارد ریال ساخته و تجهیز شده 

است. 

مخابــرات منطقــه گلســتان که در 
نشســت خبری با رســانه هــای محلی 
استان ســخن می گفت : حمایت جدی 
از مخابــرات را الزمه توســعه ارتباطات 
مخابراتی دانســت.در نشست خبری که 
با حضور رســانه های محلی در مخابرات 
برگزار شــد دکتر غالمعلی شــهمرادی 
ضمــن تبریک هفتــه ارتباطــات و روز 
جهانی مخابــرات و جامعــه اطالعاتی و 
قدردانی از زحمات کارکنــان مخابرات 
استان ، با اشــاره به عملکرد مخابرات در 
ایام چالش برانگیز شــیوع ویروس کرونا 
گفــت : علی رغــم افزایش ســه برابری 
ترافیک در شــبکه مخابراتی اســتان ، 

با تالش و اقدامات انجام شــده توســط 
مجموعــه مخابــرات منطقه گلســتان 
، کمتریــن نارضایتــی در بیــن مردم 
مشاهده شــده و توانســتیم زیرساخت 
ها را تامیــن و تقویت نموده تــا عالوه بر 
کاهش اختالل در ارتباطــات مخابراتی 
،کیفیــت ارتباطــات را نیــز افزایــش 
دهیم .وی بــا تاکید بر اینکه رســانه ها 
بعنوان ابــزاری درجهت اطالع رســانی 
و آگاهی بخشــی به مردم برای سازمان 
ها محســوب می شــوند گفت : انعکاس 
درخواســت هــا و مشــکالت مردمی از 
طریق رسانه ها بســیار ارزشمند است و 
سازمان ها در جهت رفع آن کمک میکند 

ولی در مقابــل ترویج و اشــاعه عملکرد 
ســازمانهای خدمــت رســان همچون 
مخابرات نیز در ایجــاد همدلی و اعتماد 
 بین مــردم و مســئوالن تاثیــر فراوانی 

دارد .
مدیــر مخابــرات منطقه گلســتان با 
برشمردن ســرقت تجهیزات مخابراتی 
، عدم همــکاری هــای الزم در تملیک 
جهت احداث ســایت های همــراه اول و 
همچنین عدم حمایت نهادهای تصمیم 
گیرنــده در خصــوص بازنگــری تعرفه 
های مخابرات را بعنوان ســه مانع بزرگ 
در توســعه بیشــتر مخابرات  در استان 
افزود: حمایت و انعــکاس این معضالت 
در رســانه ها و فرهنگ ســازی در بین 
جامعه ،کمک بزرگی به مخابرات خواهد 
کرد تا بتواند با رفع موانع و پشــتیبانی ، 
خدمات مطلوب تری به هم اســتانی ها 
ارائه نماییم .غالمعلی شــهمرادی با مهم 
برشمردن نقش ارتباطات و مخابرات در 
عصر کنونی و اشاره به شــعار روز جهانی 

مخابــرات و جامعه اطالعاتی در ســال 
جدید تحت عنوان  ســرعت بخشیدن به 
تحول دیجیتالی در زمــان تهدید  گفت 
: مخابرات توانســت در ســال گذشته و 
شــرایط بحرانی شــیوع ویروس کرونا از 
این فرصت بهره بــرده و تحول عظیمی 
در حوزه دیجیتال ایجاد کرده و با تقویت 
زیرساخت ها از بخش های مختلف اعم از 
آموزش مجازی و کسب و کار الکترونیکی 
حمایت کرده و موجب شــود از آســیب 
 به بسیاری از کســب و کارها جلوگیری

 کند.
وی ظرفیــت ســازی در بســترهای 
مخابراتــی  را از اقدامات مهــم مخابرات 
استان در سال گذشــته دانست و اضافه 
کرد همــه تالش هــا در جهــت ارتقاء 
شــبکه ، ارائــه خدمــات بــا کیفیت و 
رضایت مشــتریان اســت که امیدواریم 
هم اســتانی ها هم حمایــت و همراهی 
الزم را داشــته تــا در کنــار هــم از 
 بهترین امکانــات مخابراتــی بهره مند 

نخستین آزمایشگاه PCR شهرستان بندر ماهشهر افتتاح شد

مدیر مخابرات منطقه گلستان در نشست خبری با رسانه های محلی:

 توسعه ارتباطات مخابراتی ، نیازمند حمایت جدی از مخابرات است

 آگهی مناقصه عمومی
    شرکت آب وفاضالب استان لرستان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد پذیرفت، الزم است کلیه مناقصه گران واجد صالحیت در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1400/03/02 می باشد. 

نوبت  اول

کد فراخوان در 
سامانه

محل تامین 
اعتبار

مبلغ تضمین 
)ریال( برآورد اولیه )ریال( عنوان پروژه ردیف

2000001340000013 عمرانی 1،429،000،000 _ تامین 78 دستگاه تابلوبرق سافت استارت مطابق 
مشخصات فنی پیوست 1

2000001340000014
عمرانی 1،087،426،385 21،748،527،703 اجرای قسمتی از نقاط انفصال خطوط اصلی و 

فرعی شبکه جمع آوری فاضالب شهر دورود 2

2000001340000015
عمرانی 842،965،067 16،859،301،349 عملیات اجرایی ساختمان نگهبانی و حصار 

دیوار تصفیه خانه فاضالب شهر خرم آباد 3

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 09  مورخ1400/03/02  لغایت ساعت 19 مورخ 1400/03/08.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 19  مورخ 1400/03/18.

زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9 صبح مورخ 1400/03/19.
زمان اعتبار پیشنهاد قیمت : ساعت 9 صبح مورخ 1400/06/18.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات )الف(:
آدرس: خرم آباد -  میدان 22 بهمن -  بلوار ولیعصر )عج( -  خیابان شهید شفیع پور )60 متری شمالی(- کدپستی:6817855371 

تلفن 33225804-5 -33224492 -  33222745 -066 
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس 27313131-021                          دفتر ثبت نام: 021-88969737- 021-85193768

خاک مرده روی دستگاه های تولید!
یک تولیدکننده پالستیک با بیان اینکه در شــهرک های صنعتی 5۰ تا 55 درصد کارخانه ها راکد هستند و 
خاک مرده برروی دستگاه نشســته، از افزایش قیمت مواد اولیه خبر داد و گفت: تولیدکنندگان مواد اولیه در 
بخش پتروشیمی اجناس خود را به افغانستان ارزانتر از ایران می فروشــند و در مواردی این مواد از افغانستان 

دوباره وارد ایران می شود. 
ســیدرحیم مقیمی اصل در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه مواد اولیه داخلی گران تر از خارجی است، از 
افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت مواد اولیه خبر داد و اظهار کرد: واردات مواد اولیه ممنوع اســت، اما در حال 
حاضر در داخل با وجود اینکه خوراک آنها نیز در کشــور تامین می شــود گران تر از خارجی ها به تولید کننده 
عرضه می شود. رییس پیشین اتحادیه سازندگان و فروشندگان پالستیک، نایلون و مالمین تهران با بیان اینکه 
سامانه بهین یاب در حال حاضر به یک مشکل تبدیل شده، تصریح کرد: ســامانه بهین یاب مواد اولیه را جیره 
بندی کرده در حالی که در بسیاری از موارد کمتر یا بیشتر از ظرفیت واقعی کارخانه ها در آن تعیین شده است. 

همین موضوع باعث شده در مواردی دستگاه هایی که بیش از یک میلیارد قیمت دارند بالاستفاده بمانند. 
به گفته این تولیدکننده، نگاهی گذرا به شــهرک های صنعتی نشــان می دهد 5۰ تا 55 درصد کارخانه ها 
راکد هستند و خاک مرده به دستگاه نشسته، چرا که موانع و قوانین مانع از فعالیت درست آنها می شود. در این 
شرایط فقط واحدهایی که پول دارند می توانند فعالیت کنند. عالوه بر هزینه های تولید، هزینه های حامل های 
انرژی، حمل و نقل و کارگران هم افزایش چشمگیری داشــته و باید در حوزه مالیات بررسی کارشناسی انجام 
شــود. وی با بیان اینکه در حال حاضر بهتر اســت به جای افتتاح واحدهای جدید واحدهای راکد احیا شوند، 
اظهار کرد: برای مثال کارخانه خود من از ۱5 اســفند تعطیل شــده و قیمت مواد اولیه نیــز در هر روز تغییر 
می کند. تولیدکنندگان مواد اولیه در بخش پتروشیمی اجناس خود را به افغانستان ارزانتر از ایران می فروشند 

و در مواردی این مواد از افغانستان دوباره وارد ایران می شود. 
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کارگردان فیلم سینمایی »سه روز و سه قتل« با انتشار یادداشتی 
به قتل بابک خرمدین به دست پدر و مادرش واکنش نشان داد.

این روزها قتل هولناک بابک خرمدین نویســنده و کارگردان 
سینما به دست پدر و مادرش خبر و بحث روز است و همین امر باعث 
تحلیل های روانشناختی نیز شده اســت. همچنین برای آسیب 
شناسی این اتفاق و ریشه های خشــونت ورزی برخی رسانه ها به 

بازخوانی آثار سینمایی ایران و جهان نیز پرداخته اند.
در همین رابطه مسعود امینی تیرانی کارگردان فیلم سینمایی 
»ســه روز و ســه قتل« که به تازگی آماده پخش شــده و مســیر 
جشنواره ای خود را طی می کند در یادداشتی به  مساله خشونت و 

پیامد آن که می تواند قتل باشد، پرداخته است.
در متن این یادداشت وی می خوانیم: 

»همه ما بسادگی می توانیم قاتل باشیم.
این تجربه و مضمونی بود که تالش کردم در فیلم »سه روز و سه 

قتل« نمایش دهم.
مرز میان خواستن و نخواستن خشونت چنان در میان ما کم رنگ 
و ناپیدا شده اســت که گاهی نمی دانیم همه آنچه در لحظه لحظه 
این روز و شــب ها انجام می دهیم نمونه ای از خشونت عریان است. 
نمونه ای که به سادگی و در یک لحظه می تواند به قتل منجر شود. 
حاال همه به قتــل بابک خرمدین واکنش نشــان می دهیم ولی به 
لحظه هایی قبل از آن که خشونت ذره ذره در همه وجودمان ریشه 

دوانده هیچ عکس العملی نشان نداده ایم. 
همه ما به خشونت عادت کرده ایم و انگار در دورانی که مسووالن 
نمی خواهند تا به هشــدارهای جدی که سال هاست با صدای بلند 
می گویند که جامعه از خشونت اشباع شده، گوش دهند و ما مردم 
هم هر روز بر شکل های عریان تری از خشونت حریص تر می شویم، 

چاره ای نداریم که تنها تماشاگر هر روزه قتل هایی فجیع تر باشیم.
ما همه قاتلیم!«

در خالصه داستان »سه روز و ســه قتل« آمده است: »۶ اجراگر 
وارد خانه ای می شــوند که سال ها قبل، ســه قتل در مدت سه روز 

در آن رخ داده اســت و اجساد برای پنج ســال در آن خانه مدفون 
بوده اند.«

بهناز جعفــری، حمید پورآذری، شــادی کرم رودی، ســونیا 
سنجری، میالد رحیمی و سهند کبیری و امیر شکرگزار از اجراگران 
»سه روز و سه قتل« هستند و این فیلم تجربه ای متفاوت در کارنامه 
بازیگری آن هاست زیرا هم از لحاظ فرم هم محتوا اثری کامال تجربی 

محسوب می شود.
عوامل این فیلــم عبارتند از طراح و کارگردان: مســعود امینی 
تیرانی، اجراگران: بهناز جعفری، حمید پورآذری، شادی کرم رودی، 
سونیا سنجری، میالد رحیمی، سهند کبیری، امیر شکرگزار، گروه 
ایده پردازی: منصور براهیمی، مجید شیخ انصاری، مسعود مددی، 
مشــاوران کارگردان: عباس نظامدوســت، امیــر جاللیان، مدیر 
فیلمبرداری: داود ملک حســینی، تدوین: مسعود امینی تیرانی، 
مهدی باقری، دســتیار کارگردان و برنامه ریز: پان ته آ حســینی، 
صدابردار:  هادی معنوی پور، صداگذار: آرش قاسمی، طراح صحنه: 
فراز مدیری، مدیر تولید: میثم جمالی، مجری طرح: نیما عباسپور، 
سرمایه گذار و جانشــین تهیه کننده: آرش شجاعی، تهیه کننده: 

جعفر صانعی مقدم، مشاور رسانه ای: نغمه دانش آشتیانی.

موسیقی فیلم؛ »منچستر کنار واکنش هنرمندان به قتل بابک خرمدین
دریا«

»منچســتر کنار دریا« فیلمــی درام به 
نویسندگی و کارگردانی »کنت لونرگان«، 
فیلمنامه نویــس و کارگــردان 58 ســاله 
آمریکایی اســت. این فیلم توسط منتقدان 
تحسین شد و جایزه اسکار بهترین فیلمنامه 
غیراقتباسی و بهترین بازیگر نقش اول مرد 
را از آن خود کرد. موسیقی این فیلم ساخته 
»لزلی باربر« آهنگساز کانادایی است که در 
کنار موسیقی فیلمو تئاتر، با چندین ارکستر 
نیز همکاری کرده اســت. او برای این فیلم، 
شــش قطعه را نیز از میان آثار موســیقی 
کالسیک انتخاب کرد؛ از جمله »آداجیو در 

سل مینور« اثر مشهور »توماسو آلبینونی«.

ااسداهلل یکتا از بیمارستان 
مرخص شد

اسداهلل یکتا با انتشــار عکسی از خودش 
و همســرش در منزل شخصی شان خبر از 

مرخص شدنش از بیمارستان داد.
به گــزارش خبرنگار ایلنا، اســداهلل یکتا 
بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون 
که بــه دلیــل ابتال بــه ویــروس کرونا در 
بیمارستان نیکان بستری شده بود و به علت 
گرفتگی قلبی به تشخیص پزشک به بخش 
مراقبت های ویــژه )icu( انتقال پیدا کرد، از 

بیمارستان مرخص شد.
او با انتشــار عکســی در منزل همراه با 
همسرش در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
»معجزه یعنــی دعاهای شــما که من 

دوباره هستم و هنوز نفس می کشم 
دلخوشی یعنی داشتن شماها دلخوشی 
یعنی پیغام های همکارام که تو بیمارستان 

تو حالت بیهوشی هم می شنیدمشان 
ممنون از همــه همکاران و َمــردم عزیز 

کشورم 
ممنــون از حاج رضــا فــردوس عزیز از 
خیرین با معرفت و بی منت تهران که در این 
ایام بیماری با هزینه های غیر قابل باور پشت 

و پناه من و خانواده ام بود
مخلص تک تک شماها اسداهلل یکتا.«

مجوز جدیدترین فیلم 
سینمایی علی غفاری صادر 

شد
شــورای پروانــه نمایــش فیلم هــای 
ســینمایی با صدور پروانه نمایش یک فیلم 

موافقت کرد.
به گزارش حوزه سینما باشگاه خبرنگاران 
جوان به نقل از روابط عمومی ســازمان امور 
سینمایی و سمعی بصری، شــورای پروانه 
نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر 
با صدور پروانــه نمایش بــرای فیلم: »تک 
تیرانداز« به تهیه کنندگی ابراهیم اصغری 

و کارگردانی علی غفاری موافقت کرد.

   خبــر
برگزاری جشنواره فیلم کوتاه 

نور امید به صورت مجازی
شورای عالی قرآن شهرداری تهران با مشارکت 
ســازمان دارالقرآن کریم، جشــنواره فیلم کوتاه 
نور امید را در بســتر فضای مجــازی برگزار می 
کند.بــه منظور رشــد و اعتالی فرهنــگ و هنر 
اسالمی و ترویج معارف قرآنی شورای عالی قرآن 
شهرداری تهران با مشارکت ســازمان دارالقرآن 
کریم جشنواره ای در بستر فضای مجازی برگزار 
می کند.رشته های اعالم شــده جهت شرکت در 

جشنواره ملی فیلم کوتاه قرآنی

حرکاتی ساده بر پیشرفت در 
بازیگری

بازیگری یکی از مشــاغل محبوب در ســطح 
جهان محسوب می شود، بازیگری فارغ از شهرت 
و ثروتی که ممکن است برای فرد بازیگر به همراه 
داشته باشد، جهانی است که می توان در آن ایفای 
نقش در قالب شــخصیت های مختلف را تجربه 

کرد.
خبرگزاری میزان - بازیگری یکی از مشــاغل 
محبوب در ســطح جهان محســوب می شود، 
بازیگری فارغ از شــهرت و ثروتی که ممکن است 
برای فرد بازیگر به همراه داشــته باشــد، جهانی 
اســت که می تــوان در آن ایفای نقــش در قالب 

شخصیت های مختلف را تجربه کرد.
در این بین اکثریت مواقــع بازیگری به عنوان 
یکی از مشاغل ســخت جهان محسوب می شود، 
شاید از دور برای بســیاری اینکه بازیگری اتفاقی 
سخت باشد، قابل لمس نباشــد اما اگر به صورت 
اصولی و به مفهوم واقعی بــه بازیگری نگاه کنیم، 
این هنر بــه واقع بــه تمرین، مطالعه، شــهود و 

مطالعات فراوانی نیازمند است.
چند حرکت ساده را از میان حرکت هایم دست 
چین کرده و به تکرار فقط همان ها می پردازم. باید 
بسیار تکرار کنم و ســعی کنم که به آن حرکت ها 
در دوره تمرین یــک روزه چیــزی اضافه نکنم. 
شماره ای گفته می شود وعضو   عضو بدن بر اساس 

شماره هایش حرکت می کند.
وقتی به آن چند حرکت کامال مشــرف شدم، 
حاال شماره های هر حرکت را از آخر به اول می گویم 
و عضو آن شــماره را به حرکــت درآورده و ادامه 
می دهم. بسیار باید بر تمرین های خود پافشاری 
کنم. زود نباید خسته شوم و هر قسمت تمرین را 

حداقل تا 2۰ دقیقه به هیچ دلیلی متوقف نکنم.
در قســمت بعد اعــداد هر حرکــت را در هم 
می ریزم و نامنظم بازگــو می کنم و اعضای بدن را 
به حرکت وادار می کنم. هر شماره ای که بی هیچ 
تاکیدی در ذهنم بگذرد به زبان می آورم و آن قدر 
این تمریــن را منظم انجــام داده ام که بی درنگ 
عضوی که آن شماره را داشته به حرکت در می آید. 
در انتهای این کارگاه سعی می کنم بسیار تدریجی 
هر قسمت را با شــمارش صحیح به نظم اولیه اش 
برگردانم.نکتــه ۱: به طور قطع، اگــر این کارگاه 
با حضور یک مربی هدایت شــود گروه بازیگران 
می توانند بدون دغدغه به خاطــر آوردن و بازگو 
کردن شــماره فقط با تمرکز بسیار باال به حرکت 

بپردازند و خود را با اندام خود آشناتر کنند.

  خبــر

نشست نقد و بررسی کتاب »موالناخوانی: کتاب 
عشق و آیات عرفانی« نوشــته  عفیفه احمد برگزار 

می شود.
این نشست در روز سه شنبه )چهارم خردادماه( 
ساعت ۱۱ صبح با حضور عفیفه احمد، اولی االبصار 
عبداهلل و محمودرضا اســفندیار به صورت مجازی 

برگزار می شود.
به گزارش ایســنا در خبر برگزاری نشست نقد 
کتاب »موالناخوانی: کتاب عشــق و آیات عرفانی« 
و در معرفی این کتاب آمده اســت: به تازگی کتاب 

»موالناخوانی: کتاب عشــق و آیات عرفانی« به قلم 
عفیفه احمد در اندونزی منتشــر شــده  است. این 
کتاب در 228 صفحه و سرشــار از دانش معنوی و 
فکری از موالنا جالل الدین رومی است. عفیفه احمد 
از معدود زنان اندونزیایی است که می تواند به خوبی 
و جذاب درباره موالنا به زبان اندونزی بنویســد که 
دارای محتوای مترقی و پر از فضای بی نظیر معنوی 

است.
موالناخوانی شامل زیبایی عشــق و انسانیت به 
همراه ابعاد آن اســت و نیز اســتخراج اندیشه های 

موالنا در مورد زنان و برابری جنســیتی است.این 
کتاب شامل پنج فصل اســت، اگرچه به زبان ساده 
نوشته شده است، اما نویســنده سعی کرده از منابع 
معتبر اســتفاده کند. در فصل اول، نویسنده تالش 
می کند جهان بینی یا ایده های مهم مولوی را درباره 
مفهوم عشق و انسان منتقل کند. فصل دوم درباره  
زنان و برابری است. فصل سوم به اخالق اجتماعی، 
مدارا و صلح می پردازد. در این جا نویســنده بازتاب 
شعر موالنا در مورد مســائل معاصر را ارائه می دهد؛ 
به عنــوان مثال مشــکالت زنان، محیط زیســت، 

تســامح و حلم و... . در فصل چهارم، نویسنده سعی 
دارد جنبه های عبادت آیینی را در شــعر موالنا به 
خوانندگان برســاند؛ مانند نحوه تفســیر مولوی 
از نماز، روزه، حج، توســل و غیره. فصل پنجم این 
کتاب سعی در معرفی کتاب های کالسیک در مورد 
موالنا است که شاید زیاد شناخته شده نباشد، مانند 
تفســیر مثنوی معنوی، احادیث مثنــوی، قرآن و 
مثنوی و غیره. در قســمت پایانی این کتاب، تمام 
اشــعار موالنا که در فصل های قبل نوشته دوباره با 

متن فارسی و ترجمه اندونزیایی آورده   است.

یک نویســنده کتاب گفــت: کتاب »جاده 
استراتژیک فاو بصره« شــب چهارم عملیات 
»والفجر هشت« را از نگاه افراد مختلف که در 

همان جبهه بوده اند را روایت کرده است.
یحیی نیــازی در گفت و گو بــا خبرگزاری 
میزان پیرامــون کتاب »جاده اســتراتژیک 
فاو بصــره« گفت: کتاب »جاده اســتراتژیک 
فاو بصــره« یک کتاب پژوهشــی اســت که 
مرور کوتاهی بر شــرایط جبهه ها و عملیات 
های اجرا شــده از سال ســوم تا پنجم جنگ 

تحمیلی عــراق علیه ایران می کنــد، تبیین 
وضعیت خاص جغرافیایی فاو و دشواری ها و 
موانع پیش رو، طرح مانور، چگونگی سازمان 
رزم توســط قرارگاه مرکزی »خاتــم االنبیاء 
)ص(« و هدایت و اجرای آن توســط قرارگاه 
هــای عملیاتی کربــال و نوح، آغــاز عملیات 
و وضعیت نبرد در ســه محور منتهی به فاو تا 
پایان روز ســوم نبرد از جمله سایر بخش های 
این کتاب اســت.وی در همین راســتا ادامه 
داد: کتاب »جاده استراتژیک فاو بصره« شب 

چهارم عملیات »والفجر هشت« را از نگاه افراد 
مختلف که در همان جبهــه بوده اند را روایت 
کرده اســت. این کتاب ژانری متفاوت نسبت 
به سایر ادبیات هشــت سال دفاع مقدس دارد 
اما مطالعه آن بســیار جذاب است، این کتاب 
در ســال ۹۰ به چــاپ رســید و موضوعاتی 
جذاب و مهم پیرامون ســال ۶۴ منطقه فاو و 

عملیات های متعدد آنجا را مطرح کرده است.
نیازی بــه فصــل هــای کتــاب »جاده 
استراتژیک فاو بصره« اشاره و ابراز کرد: فصل 

اّول این کتــاب به تبیین چارچــوب و زمینه 
های رویدادهــا و اتفاقــات پرداخته و هفت 
فصل دیگر تصمیم گیری و ماهیت و عملکرد 
یگان های سپاه پاسداران در انهدام لشکر گارد 
صدام را تشــریح می کند. فصل های چهارم تا 
هشــتم این کتاب به صورت مجزا، محورهای 
محاصره لشــکر گارد ریاست جمهوری عراق 
توســط پنج لشــکر فعال در منطقه از وسط و 
چهار جهت جاده راهُبردی را به قلم کشــیده 

است.

هنگامه قاضیانی بــه عنــوان جدیدترین بازیگر 
سریال »جزیره« با سیروس مقدم همکاری می کند.

طبق اعالم روابط عمومی سریال جزیره، هنگامه 
قاضیانی بازیگر ســینما که تجربه حضور در سریال 
»هم گناه« را در کارنامه دارد در دومین سریال نمایش 

خانگی به گروه »جزیره« پیوســت تا در جدیدترین 
سریال ســیروس مقدم ایفای نقش کند.خبرگزاری 
میزان-قاضیانی با بازی در فیلم سینمایی »به همین 
سادگی« توانســت حضور خودش را در سینما اثبات 
کند و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را از 

جشنواره فیلم فجر بگیرد. او همچنین برای »روز های 
زندگی« این ســیمرغ را تکرار کرد.ســیروس مقدم 
کارگردان موفق و پرکار تلویزیون که تجربه ســاخت 
آثار پرمخاطب و ماندگاری همچون مجموعه پایتخت 
را در کارنامــه دارد این بار با فیلمنامــه ای به قلم علی 

طالب آبادی به ســراغ یک درام اجتماعی رفته است 
که تصویربرداری آن در جزیره کیش در حال پیگیری 
است.ســریال »جزیره« بــه تهیه کنندگی منوچهر 
محمدی و امیرحسین حیدری به صورت اختصاصی 

از فیلیمو پخش خواهد شد.

»موالناخوانی« نقد می شود

شب چهارم عملیات والفجر ۸ به روایت »جاده استراتژیک فاو بصره«

هنگامه قاضیانی مقابل دوربین »جزیره« رفت

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

 آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وســاختمانهای فاقدسندرســمی برابررای شماره 
۱2۰۰۰3۱۹مورخ ۰2-۰2-۱۴۰۰هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نقی فاضلی به شــماره ملی 2۱8۰۷۰۹۴۷۱فرزند اسماعیل در 
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴2-238مترمربع پالک 5۷-اصلی واقع در مازندران بخش۱8ثبت نکا به 
کالسه۱۴۰۰-۴خریداری شده از اقای سلیمان فاضلی محرز گردیده لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی میشود تا 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 

بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 01-03-1400 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400-03-22 
م.الف  19912184
امیرخندان رباطی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نکا

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی 

آگهــی موضــوع ماده3قانــون وماده۱3آیین نامــه قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی واراضی وســاختمانهای فاقدسندرســمی 
برابــررای شــماره۱2۰۰۰52۴مورخ۱3-۰2-۱۴۰۰هیات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک نکاتصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای محمدجوادابدالی اومالی به شــماره 
ملی۴۹۹۹8۴553۹فرزندعبدالعلی در5دانگ و2۴سیرو8مثقال مشاع عرصه بانضمام ششــدانگ اعیانی یک قطعه زمین بابنای احداثی به 
مساحت۹۰-2۰5مترمربع ازپالک28اصلی به کالسه۹۹-285واقع دراراضی نکابخش۹ثبت نکاکه مقدار۱5سیرو8مثقال مشاع عرصه وقف 
می باشدخریداری شده ازاقای علی ابدالی محرزگردیده لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله۱5روزآگهی میشود تا در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 

صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
. تاریخ انتشار نوبت اول: 01-03-1400   تاریخ انتشار نوبت دوم :22-03-1400    م.الف  19912183
امیرخندان رباطی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نکا

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حسین قاسمی وانق علیا مدیر عامل شرکت پیروز پرور برابر درخواست وارده به شماره 2885 مورخ ۱۴۰۰/۰2/۰۱ و به استناد دو برگ استشهادیه به شماره 2885 گواهی امضا شده جهت اخذ سند مالکیت المثنی به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت  تک برگ به شماره چاپی 
2۱۱5۴۷ مربوط به شش دانگ یک قطعه زمین پالک ۷۱8 فرعی از 5۰ اصلی بخش ۴ به علت نامعلوم مفقود گردیده است برابر دفتر امالک شش دانگ پالک فوق ذیل ثبت ۴۱۷8۹ صفحه 2۴۷ جلد ۱58 بنام شرکت پیروز پرور ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است و دفتر امالک بیش از این 
حکایت این دارد. لذا به استناد تبصره یک ماده ۱2۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود 

را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
صید آقا نجفوند دریکوندی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی

 آگهی موضــوع ماده3قانون وماده۱3آییــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وســاختمانهای فاقدسندرســمی برابررای شــماره 
۱2۰۰۰5۱۷مورخ ۱3-۰2-۱۴۰۰هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران به شماره شناســه۱۰۷۶۰۱8۷8۱۷در5دانگ و 
3۰سیرمشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین محصوربه مســاحت22-2۰۱۶مترمربع ازپالک52اصلی به کالسه۹۷-۴۷3واقع 
دراراضی نکا که مقدار۱۰سیرمشاع عرصه وقف میباشدخریداری شده ازاقای حســینعلی یعقوبی محرز گردیده لذابه منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روزآگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 01-03-1400              تاریخ انتشار نوبت دوم :1400-03-22
م.الف  19912209
 امیرخندان رباطی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نکا

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای حسین قاسمی وانق علیا مدیر عامل شرکت پیروز پرور  به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی دریافت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت  تک برگ به شــماره 2۱۱5۴8 تحت پالک ۷۱۹ فرعی از 5۰ اصلی واقع 
در بخش ۴ متعلق به شرکت پیروز پرور می باشد که به علت نامعلوم مفقود گردیده است با بررسی دفتر معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۴۱۷۹۰ 
صفحه 25۰ جلد ۱58 بنام شرکت پیروز پرور ثبت و صادر و تسلیم شده است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد  لذا به استناد تبصره یک ماده ۱2۰ 
آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشــار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای 
به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
صید آقا نجفوند دریکوندی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای حسین قاسمی وانق علیا مدیر عامل شرکت پیروز پرور برابر درخواست وارده به شماره 2885 مورخ ۱۴۰۰/۰2/۰۱ و به استناد دو برگ 
استشهادیه به شماره 2885 جهت اخذ سند مالکیت المثنی به این اداره مراجعه و مدعی است ســند مالکیت  تک برگ به شماره ۷۴۴5۶۰ مربوط به 
شش دانگ یک قطعه زمین پالک ۷۶2 فرعی از 5۰ اصلی بخش ۴ به علت نامعلوم مفقود گردیده است برابر دفتر امالک شش دانگ پالک فوق ذیل ثبت 

۴335۶ صفحه3۹2 جلد ۱۷۰ بنام شرکت پیروز پرور ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است و دفتر امالک بیش از این حکایت این دارد.
  لذا به استناد تبصره یک ماده ۱2۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا 

سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
صید آقا نجفوند دریکوندی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال1399حوزه ثبتی شهرستان آمل
 براســاس مواد۱۱)اصالحی۱۰-۰۷-۱3۱۷(و۱2)ااصالحی۱۰-۰3-۱322(قانون ثبت وماده5۹آئین نامه اجرائی قانون مذکور امالکی که 
درسه ماهه چهارم پذیرش درخواست ثبت شــده وهمچنین امالکی که به موجب تبصره یک ماده 25قانون ثبت ومطابق رای هیات نظارت 
نیازبه تجدید آگهی دارد وامالکی که طبق ماده۱3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرســمی وآئین نامه 
مربوطه درهیات حل اختالف منجربه صدور رای می گردد به شــرح ذیل آگهی می گردد. امالک واقع دربخش۹ دهستان لیتکوه ۴۴-اصلی 
قریه دورانسر وبربرخیل ۱۶۰۹۷فرعی آقای اسرافیل اسمعیلی فرزند حسینعلی درششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
25-25۱مترمربع. لذا اشخاصی که نســبت به رقبات درخواست ثبت شــده مندرج دراین آگهی اعتراضی داشته باشند می توانند به استناد 
ماده۱۶قانون ثبت ازتاریخ اولین انتشار ظرف مدت ۹۰روز درخواست واخواهی خودرا به دبیرخانه این اداره تسلیم ورسید اخذ نمایند ووهرگاه 
بین تقاضاکننده ودیگری قبل از انتشار این آگهی دعوی درمراجع قضایی اقامه شده باشد معترض باید گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورسندمالکیت می نماید این آگهی دردونوبت 
به فاصله 3۰روزمنتشر خواهدشــد آگهی تحدید حدودامالک مذکور مطابق ماده۱۴قانون ثبت طی آگهی دیگری به عمل خواهدآمد.مدت 
اعتراض به آگهی نوبتی تجدیدی ازتاریخ انتشار نوبت اول به مدت 3۰روز می باشد همچنین امالکی که دراجرای ماده۱3قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی آگهی گردید تحدیدحدود آن همزمان انجام می شود
 . تاریخ انتشارنوبت اول01-02-1400             تاریخ انتشار نوبت دوم1400-03-01 
م.الف  19911202
فیض اله ذبیحی سرپرست ثبت اسنادوامالک آمل

 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال1399حوزه ثبتی شهرستان آمل
 براســاس مواد۱۱)اصالحی۱۰-۰۷-۱3۱۷(و۱2)ااصالحی۱۰-۰3-۱322(قانون ثبت وماده5۹آئین نامه اجرائی قانون مذکور امالکی که 
درسه ماهه چهارم پذیرش درخواست ثبت شــده وهمچنین امالکی که به موجب تبصره یک ماده 25قانون ثبت ومطابق رای هیات نظارت 
نیازبه تجدید آگهی دارد وامالکی که طبق ماده۱3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرســمی وآئین نامه 
مربوطه درهیات حل اختالف منجربه صدور رای می گردد به شــرح ذیل آگهی می گردد. امالک واقع دربخش۹ دهستان لیتکوه ۴5-اصلی 
قریه درازان ۱۰۱۷فرعی آقای روح اله وحیدپورفرزند حسین درششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی باکاربری مسکونی به مساحت 
۴۰-۴28مترمربع. لذا اشخاصی که نســبت به رقبات درخواست ثبت شــده مندرج دراین آگهی اعتراضی داشته باشند می توانند به استناد 
ماده۱۶قانون ثبت ازتاریخ اولین انتشار ظرف مدت ۹۰روز درخواست واخواهی خودرا به دبیرخانه این اداره تسلیم ورسید اخذ نمایند ووهرگاه 
بین تقاضاکننده ودیگری قبل از انتشار این آگهی دعوی درمراجع قضایی اقامه شده باشد معترض باید گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورسندمالکیت می نماید این آگهی دردونوبت 
به فاصله 3۰روزمنتشر خواهدشــد آگهی تحدید حدودامالک مذکور مطابق ماده۱۴قانون ثبت طی آگهی دیگری به عمل خواهدآمد.مدت 
اعتراض به آگهی نوبتی تجدیدی ازتاریخ انتشار نوبت اول به مدت 3۰روز می باشد همچنین امالکی که دراجرای ماده۱3قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی آگهی گردید تحدیدحدود آن همزمان انجام می شود
 . تاریخ انتشارنوبت اول01-02-1400 تاریخ انتشار نوبت دوم1400-03-01 
م.الف 19911265
فیض اله ذبیحی سرپرست ثبت اسنادوامالک آمل



 سال هفدهم   شماره 3۹۷۱   ۱ خرداد  ۱۴۰۰ 

ایران سومین تیم پرافتخار 
بسکتبال آسیا کاپ

تیم ملی بســکتبال ایران سومین تیم پر افتخار 
مسابقات آسیا کاپ در تاریخ این رویداد بین المللی 

است.
فدراســیون بســکتبال آســیا پرافتخارترین 
تیم های تاریخ مسابقات آســیا کاپ را معرفی کرد 
 که تیم ملی ایران در رتبه ســوم این رده بندی قرار 

دارد.
بلند قامتان ایران با کسب 3 طال، یک نقره و یک 
برنز، بعد از چین )تیم اول( و فیلیپین )تیم دوم( در 

رتبه سوم قرار دارند. 
به گزارش ایسنا، طبق اعالم فیبا آسیا، رده بندی 

پنج تیم برتر تاریخ این مسابقات به شرح زیر است: 
۱- چین با ۱۶ مدال طال

2-فیلیپین با 5 مدال طال
3- ایران با 3 مدال طال

۴- کره جنوبی با 2 مدال طال
5- ژاپن با 2 مدال طال

ایران همچنین با کسب ۶۷ درصد برد در بازی های 
این رویداد بین المللی، تیم پنجم آسیا و اقیانوسیه 

است.
 رده بنــدی تیم ها از نظر درصد کســب پیروزی در 

بازی های مسابقات آسیا کاپ به شرح زیر است: 
 ۱- استرالیا با ۱۰۰ درصد برد )استرالیا تنها در فصل 

2۰۱۷ مسابقات آسیا کاپ حضور داشته است(
2-چین با ۹5/۹۱ درصد برد

3- کره جنوبی با ۱2/۷۷ درصد برد
۴- کره شمالی با ۴3/۷۱ درصد برد

5- ایران با ۹2/۶۶ درصد برد

حضور چهار تیم ایرانی در نیمه 
نهایی دونفره تور جهانی تنیس 

جوانان
چهار تیم ایرانی به مرحله نیمــه نهایی جدول 

دونفره تور جهانی زیر ۱8 راه یافتند.
مرحله یک چهــارم نهایی جــدول دونفره  تور 
جهانی تنیس زیر ۱8 سال شــیراز برگزار شد و تیم 
های راه یافته به نیمه نهایی مشــخص شدند. چهار 
تیم از ایران به نیمه نهایی جدول پســران و دختران 

راه یافتند. 

اعتصاب باشگاه های فوتسال 
در صورت فروش ساختمان های سازمان لیگ 
فوتسال، چند تیم لیگ برتری اعتصاب خواهند 

کرد.
چند باشگاه فوتســال قصد دارند در صورت 
عملی شدن قضیه فروش ساختمان های سازمان 
لیگ فوتســال دســت به اعتصاب بزنند. چند 
روز پیش بود که خبر رســید فدراسیون فوتبال 
برای پرداخت بدهی های خــود قصد فروش دو 
ساختمان سازمان لیگ که با هزینه باشگاه های 
فوتسال ساخته شــده را دارد. این ساختمان ها 
چند سال پیش با افزایش مبلغ ورودی تیم های 
لیگ برتری و لیگ دســته اول فوتسال ساخته 
شد تا کمیته فوتسال و ســازمان لیگ فوتسال 
ساختمانی مجزا از فوتبال داشته باشند اما حاال 
شنیده می شود این ساختمان که سند آن به نام 
فدراســیون فوتبال است توســط عزیزی خادم 

فروش خواهد رسید.
 به گزارش ایسنا، ســعید نجاریان مدیرعامل 
باشگاه شهروند ساری و عضو سابق هیئت رئیسه 
ســازمان لیگ فوتســال در این خصوص گفت: 
اقدام به فروش این ساختمان ها غیرقانونی است و 
مطمئن باشید اگر این اتفاق رخ دهد من به عنوان 
اولین باشگاه اعتصاب خواهم کرد و در مسابقات 
باشگاهی شرکت نمی کنیم. در این زمینه چند 
باشگاه دیگر نیز با من هم عقیده هستند و اجازه 
ندهیم حق فوتسالی ها پایمال شود و ساختمان 
که هزینه خود فوتسالی ها ساخته شده به راحتی 

به فروش برسد.

مصالیی پور تنها داور کشتی 
ایران در المپیک توکیو شد

اتحادیه جهانی کشتی تنها یک سهمیه برای 
کشــتی ایران در المپیک توکیو در نظر گرفت.

محمد مصالیی پور رئیس کمیســیون داوران 
کشتی کشــور و داور درجه  ۱ به عنوان نماینده 
کشــتی ایران در المپیک 2۰2۱ توکیو قضاوت 
می کند.به گزارش ایسنا، اتحادیه جهانی کشتی 
با ارسال ایمیلی به فدراسیون کشتی، از انتخاب 
محمد مصالیی پور داور درجــه  ۱ به عنوان داور 

قضاوت کننده در المپیک 2۰2۱ توکیو خبر داد.

   خبر ورزشـی   خبر ورزشـی

۶

فوتبال ایران مرزهای کل کل در جهان را جابه جا می کند. سطح کل کل 
و کری خوانی در فوتبال ایران دارد به جاهای عجیب و غریبی می رســد؛ 
یعنی کم کم همــان مختصر قوه منطق هــم در حال زوال اســت و آدم 

چیزهایی می شنود که حیرت می کند.
روزنامه همشهری نوشت: »مطابق انتظار پرسپولیس کار سختی برای 
پیروزی بر شاهین بندر عامری نداشت. سرخپوشان بعد از توقف در نیمه 
اول مسابقه و در شرایطی که بوی شگفتی به مشام می رسید، یک نیمه دوم 
طوفانی داشتند و کار را با پیروزی ۴ بر یک به پایان رساندند. به این ترتیب 
آنها به جمع 8 تیم پایانی مسابقات راه یافتند و باید منتظر قرعه کشی باشند 
تا حریف بعدی خود را بشناسند. متأسفانه در مرحله بعد دیگر تیم دسته 
دومی نداریم و سرخپوشــان ناچارند باالخره با تیمی از سطح باالتر بازی 

کنند!
ایســنا-قبل از هر چیز دیگری بایــد از گزارش مطلــوب و باکیفیت 
گزارشگر بوشــهری یاد کرد. ما مخاطبان تلویزیون ایران، مخصوصا در 
یکی - دو ســال گذشته حســابی از دست گزارشــگران فوتبال »زجر« 

کشیده ایم و حاال حتی در تهران هم نیروی خوب و مؤثر در این زمینه کمتر 
پیدا می شود. دوست بوشهری مان اما با تســلط خوب، اطالعات دقیق، 
کم حرفی و رعایت بی طرفی یک گزارش مثبــت و دلپذیر ارائه داد. اگر به 
هر دلیلی ناچار شدید بخشی از این مسابقه را از رادیو ورزش گوش کنید، 
حتما با ما هم عقیده هستید که حتی گزارشگر رادیویی مرکز بوشهر هم 

عملکرد بسیار خوبی داشت. دست مریزاد!
آیا مهدی عبدی با  2 گلی که زد احیا شده است؟ قضاوت به این سادگی 
نیست. کیفیت تیم رقیب در سطحی نبود که اجازه این خوش خیالی را به 
مخاطب بدهد. به عالوه او در خط حمله رقبای سرســختی دارد. شهریار 
مغانلو تبدیل به یکی از مهم ترین بازیکنان تیم شده است؛ بنابراین طبیعتا 
عبدی باید برگردد روی نیمکــت. این دبل اما شــاید او را دوباره به زمره 
تعویضی ها بازگرداند و فرصت بیشــتری برای بازی در اختیارش بگذارد. 
اگر این اتفاق رخ داد، عبدی باید از موقعیت هایش خیلی بهتر اســتفاده 
کند. او برای این که فصل بعد هم در پرســپولیس بمانــد باید در فرصت 
کوتاه باقیمانده خودی نشــان بدهد. عبدی بازیکن بااستعدادی است و 
قبال گل های مهمی زده؛ پس توانایی اوج گرفتن را دارد اما این اصال پروژه 

آسانی نیست.
بعد از پایان این مســابقه هم مدیر رسانه ای پرســپولیس اعالم کرد 
یحیی گل محمدی در اعتراض به اظهارات برخی مجریان و کارشناسان 
برنامه های تلویزیونی، صداوسیما را تحریم کرده و تا زمانی که از او رسما 
عذرخواهی نشود در این رسانه حاضر نخواهد شــد. این هم از آن دسته 
رفتارهای عجیب و غریب برخی مربیان ایرانی است. همه عیوب تلویزیون 
سر جای خودش اما مگر عالم و آدم صبح تا شب باید از شما تعریف و تمجید 
کنند تا راضی باشید؟ واقعا چرا این قدر نازک نارنجی هستید؟ مگر در اروپا 
همه تلویزیون های دولتی و غیر دولتی بــرای مربیان و بازیکنان چه چه 

می زنند؟ باالخره همه  جا نقد هست، شوخی هست و حتی شاید بی انصافی 
هم باشد. وقتی مربی یک تیم بزرگ و محبوب هستید، طبیعی است که 
کلی محتوای درســت و غلط در موردتان تولید شود. این که فورا بگویید: 

»من قهرم« یعنی چه؟
فوتبال ایران مرزهــای کل کل در جهان را جابه جا می کند. ســطح 
کل کل و کری خوانــی در فوتبال ایران دارد به جاهــای عجیب و غریبی 
می رســد؛ یعنی کم کم همان مختصر قوه منطق هم در حال زوال است و 
آدم چیزهایی می شــنود که حیرت می کند. به  عنوان مثال بعد از بازی 
پرســپولیس با شــاهین بندرعامری، تعداد زیادی از هواداران این تیم 
از فرصت گل خوردن تیم شــان اســتفاده کردند و علیه استقالل کری 
خواندند. مضمون هم این بود که تیم دسته دومی بندر عامری موفق شد 
به پرسپولیس گل بزند اما استقالل از این مهم عاجز ماند! حاال باز ای کاش 
این قبیل کری خوانی ها به همان شبکه های اجتماعی محدود می شد و 
یکی مثل مرتضی فنونی زاده در گفت وگو با خبرگزاری رســمی مملکت 
چنین حرفی نمی زد. بگذریم که همین کری خوان ها وقتی بازی در نیمه 
اول با تساوی یک بر یک به پایان رسید، کلی نگران شدند که مبادا داستان 
مسابقه با قشقایی تکرار شود. نکته اینجاســت که در زمینه آزاردادن تیم 
حریف داریم به جاهایی می رسیم که تا به حال دست بشر نرسیده است؛ 
تا جایی که همه  چیز شوخی و فانتزی باشد، اشکالی ندارد اما آسیبی که 
این کل کل ها به فوتبال ایران می زند، بسیار عمیق و جدی است. اگر آسان 
بگیریم، مربیان جرأت می کنند الاقل در مسابقات ساده حذفی از جوانان 
بیشتری استفاده کنند و این به سود آینده همان باشگاه است. ما اما آن قدر 
به هم سخت گرفته ایم و چنان در کمین لغزش رقیب هستیم که سرمربی 
نایب قهرمان آسیا در بازی با تیم دسته دومی از شدت نگرانی کنار زمین 

چنباتمه می زند.«

کری خواندن با گل خورده!

رییس فدراســیون فوتبال گفت: خوشــبختانه اولین مرحله 
از کمک های ســازمان برنامه و بودجه از طریــق وزارت ورزش و 

جوانان در اختیار فدراسیون قرار گرفت.
به گــزارش ایرنــا، پانزدهم مــاه مــی میــالدی در تقویم 
کنفدراسیون فوتبال آســیا روز ملی فوتبال پایه نام گذاری شده 
است. به همین ترتیب هیات فوتبال استان البرز که از هیات های 
فعال استانی در بخش فوتبال پایه به شــمار می رود، فستیوالی 
یک روزه با شرکت شش مدرسه فوتبال اســتان و ۶۰ بازیکن در 
رده ســنی زیر یازده ســال برگزار کرد. نفرات برگزیده شده این 
فســتیوال، نه تنها زیر نظر هیات فوتبال برای پرورش اســتعداد 

قرار می گیرند، بلکه به تیم منتخب استان هم راه پیدا می کنند.
شــهاب الدین عزیزی خادم رییــس فدراســیون فوتبال در 
ســخنرانی کوتاه خود ضمن تاکید بر اهمیت فوتبال پایه در این 
مراسم گفت: بارها گفته ایم در این فدراســیون توجه ویژه ای به 

بخش فوتبال پایه و پشتوانه ســازی برای تیم هــای ملی خواهد 
شد. سعی و تالش ما این است که اســتعدادیابی را در تمام نقاط 
کشــور به ویژه مناطق محروم با برنامه ریزی جامع انجام دهیم و 
هر جایی که نیاز به حضور بنده باشــد، قطعا در کنار آینده سازان 
فوتبال کشــور خواهم بود و حمایت و نگاه ویژه بــه آنها خواهم 

داشت.
وی ادامه داد: توجه داشته باشید که ما این طرح استعدادیابی 
و حمایت را برای فوتبال بانوان هم با همین قدرت انجام خواهیم 
داد. از تمــام خانواده هایــی که بــه فوتبال اهمیــت می دهند 
و فرزندان خود را بــرای کمک به جامعه و آینده فوتبال کشــور 

تربیت می کنند، تشکر و قدردانی می کنم.
وی در حاشیه این فســتیوال یک روزه درباره دریافت کمک 
ویژه ســازمان برنامه و بودجه به تیم های ملی فوتبال هم گفت: 
با مســاعدت محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس 

ســازمان برنامه و بودجه، در حساس ترین و ســخت ترین زمان 
ممکن، مســووالن به کمک فوتبال ملی آمــده و قول پرداخت 

کمک مالی ویژه به تیم های ملی را دادند.
رییس فدراسیون فوتبال ادامه داد: خوشبختانه اولین مرحله 
از کمک های ســازمان برنامه و بودجه از طریــق وزارت ورزش و 
جوانــان در اختیار فدراســیون قرار گرفت و در تالش هســتیم 
با توجه بــه نگاه ویژه نوبخت بــه فوتبال ملی، با توجــه به برنامه 
 فشــرده پیش روی تیم های ملی مابقی این بودجــه را دریافت 

کنیم.
وی ادامه داد: جا دارد باز هم از حمایت همه جانبه مســووالن 
به ویژه نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه تشکر کنم. مسعود 
ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان نیز شــخصا پیگیر تخصیص 
اعتبار ویژه سازمان برنامه و بودجه و نیز برخی مشکالت تیم ملی 

هستند و جا دارد از او نیز تشکر ویژه داشته باشم.

عزیزی خادم: بخشی از بودجه تخصیصی سازمان برنامه و بودجه دریافت شد

 به گزارش خبرنگار شاخه سبز، محمد اسالمی، وزیر راه وشهرسازی 
در آئین بهره برداری از پروژه هــای عمرانی و آغاز عملیات اجرایی 
سه هزار و 500 واحد مســکونی طرح اقدام ملی مسکن شهر جدید 
بهارستان با اشاره به اینکه تحریم ها تاثیر بسزایی در افزایش قیمت 
مسکن در کشور داشته است، اظهار داشت: انشاهلل با برداشته شدن 
و یا کاهش تحریمها شاهد از بین رفتن حباب  ها در بازار مسکن باشیم 

و روند تولید مسکن در کشور مستمر شود.
تایید 515 هزار نفر متقاضی اقدام ملی مسکن

وی با بیان اینکه متقاضیان ثبت نام کننده در اجرای طرح اقدام ملی 
مسکن چشم انتظار مسکن هستند و باید این طرح ها هر چه زودتر 
اجرایی شود، اضافه کرد: دومیلیون و 400 هزار نفر در کشور متقاضی 
مســکن در طرح اقدام ملی بودند که با توجه به بررسی های صورت 
گرفته حدود 515 هزار نفر شرایط موردنیاز برای واگذاری این منازل 

را داشتند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برای ارزیابی شرایط متقاضیان 
اقدام ملی مسکن شرایط معیشتی افراد را نیز با دسترسی به سامانه 
رفاه مورد توجه قرار دادیم، اضافه کرد: شناسه های ملی و اقتصادی 
افراد متقاضی در پرونده های طرح اقدام ملی مسکن آنها لحاظ شده 

است.
افزایش تسهیالت طرح اقدام ملی مسکن تا 300 میلیون تومان

وی با اشــاره به برنامه ریزی برای افزایش میزان تسهیالت در طرح 
اقدام ملی مسکن ابراز داشت: در این زمینه با توجه به دریافت مصوبه 
شــورای پول و اعتبار این میزان تا 300 میلیون تومان افزایش یافته 

است که فرصت خوبی برای سرمایه گذاران در این بخش است.
اسالمی با بیان اینکه برای ساخت مسکن باید از ظرفیت مردم حداکثر 
استفاده را داشته باشیم، گفت: در بسیاری از شهرها پروژه های اقدام 
ملی مسکن آغاز شده و با سرعت خوبی توسط مردم در دست بهره 

برداری است.
وی با تاکید بر اینکه باید در اجرای طرح های ساخت و ساز به انضباط 
و ساخت بناهای ماندگار و مفرح توجه داشت، افزود: باید شهرهای 
جدید که از سال 70 توسط زنده یاد کازرونی پایه گذاری شده و از سال 
98 تاکنون از 17 به 23 شهر رسیده است به فضایی با نشاط و پویا برای 
زندگی تبدیل شوند و ما همه توان خود را برای تحقق این امر به کار 

گرفته ایم.
شهرهای جدید نباید خوابگاه باشند

وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر اینکه شهرهای جدید نباید تنها 
خوابگاه باشند، گفت: باید کسب وکار در این شهرها رونق داشته باشد 

و این هدف نهایی ماست.
وی با بیان اینکه برای ساخت مسکن باید از ظرفیت مردم حداکثر 
استفاده را داشته باشیم، گفت: در بسیاری از شهرها پروژه های 
اقدام ملی مسکن آغاز شده و با ســرعت خوبی توسط مردم در 

دست بهره برداری است.
 طرح های عمرانی در موعد مقرر 

بهره برداری شود
همچنین عباس رضایی استاندار اصفهان نیز 
دراین آئین ضمن قدردانی از عملکرد مسئوالن 
شهر بهارستان برای ارائه خدمت به شهروندان 
اظهار داشــت: تاکنون خدمات خوبی در این 

زمینه ارائه شده که قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه اجرای همه طرح ها باید در موعد 
مقرر دنبال شود، گفت: از این رو درخواست داریم 
با توجه به تامین اعتبار صورت گرفته با همکاری 

رئیس سازمان برنامه و بودجه برای مترو بهارستان این پروژه در زمان 
تعیین شده بهره برداری شود.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه همکاری دیگر دستگاه ها با شرکت 
عمران بهارستان برای بهره برداری از مترو بهارستان امری ضروری 
اســت، تصریح کرد: از این رو ضروری اســت هم افزایی خوبی بین 

مسئوالن در این زمینه ایجاد شود.
لزوم ساماندهی ورودی جنوب اصفهان

وی در ادامه با اشاره به لزوم ساماندهی ورودی جنوب اصفهان اضافه 

کرد: در این راستا باید توجه داشت که یک سال 
ونیم اســت که پیگیری این امر را داشته ام اما 
شــاهد اقدام جدی نبودهام و ضروری است با 
همکاری شــهرداری های اصفهان و بهارستان 
و شرکت عمران بهارستان این طرح به صورت 

فوریت در دستور کار قرار گیرد.
رضایی اضافه کرد: بنا بر اعالم معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری اصفهان طرح مطالعاتی 
این پروژه با اعتبار دو میلیارد تومان انجام شده و 

نیاز به اجرایی شدن دارد.
وی در حضور وزیر راه و شهرســازی از وضعیت 
نامناسب راه های اصفهان به ویژه در محور اصفهان-  کاشان انتقاد کرد 
و گفت: این محور مایه شرمساری است و باید با تامین اعتبار بهسازی 

آن در دستور کار قرار گیرد.
روزانه 1,2 میلیارد تومان برای متروبهارستان هزینه می شود

محمدرضا احمدی، مدیرعامل شرکت عمران بهارستان در این آئین 
ضمن قدردانی از حضور مسئوالن با اشاره به آخرین وضعیت مترو 
بهارستان اظهار داشت: تاکنون این پروژه در بخش زیرساخت 93 

درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: باید توجه داشت که با مســاعدت دولت در سال گذشته 
200 میلیارد تومان از بخش دولتی و 160 میلیارد تومان از محل درآمد 
شرکت عمران برای مترو بهارستان هزینه شده است و میتوان گفت 
سال گذشــته برای این پروژه در هر روز یک میلیارد تومان اعتبار 

هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با بیان اینکه در سال جاری نیز 
به صورت میانگین در هر روز یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای 
پروژه مترو بهارستان هزینه می شود، تصریح کرد: طول این پروژه 
14 کیلومتر اســت و تاکنون 1,2 میلیون متر مکعــب در این پروژه 

خاکبرداری داشته ایم.
وی با اشــاره به اینکه 9,4 کیلومتر پروژه مترو بهارستان گالری و 
4,5 کیلومتر روگذر اســت، ادامه داد: 15 کیلومتر ریل گذازی رفت 
وبرگشت برای این پروژه انجام شده که ســه هزار تن از آن را از ذوب 

آهن دریافت کرده ایم و 1,5 هزار تن آن استفاده شده است.
مترو بهارستان در موعد مقرر بهره برداری می شود

احمدی با تاکید بر اینکه همه توان خــود را برای بهره برداری هر چه 
سریعتر مترو به کار گرفته ایم، افزود: این پروژه حداکثر در نیمه اول 

سال جاری بهره برداری خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه 21 هزار نفر در شهر جدید بهارستان متقاضی 
دریافت مسکن در طرح اقدام ملی هستند، گفت: تاکنون شرایط 14 
هزار نفر از آنها تعیین تکلیف شده است و برای هفت هزار واحد دیگر 

نیز در حال رایزنی برای انعقاد تفاهم نامه های همکاری هستیم.
همچنین در سفر وزیر راه و شهرســازی به شهر جدید بهارستان 
بوستان دوستی بهارستان با اعتبار 85 میلیارد ریال ودر مساحت 37 

هزار متر مربع به بهره برداری رسید.
گفتنی است برای این پروژه چهار هزار و 500 متر جدول استفاده شده 
و 13 هزار و 200 متر از مســاحت این پروژه برای پیاده روی در اختیار 

شهروندان قرار گرفته است.
این بوستان دارای 210 پایه روشنایی است و 15 هزار متر مکعب خاک 
ریزی، دوهزار متر مکعب بتن ریزی، یک هزار و 400 متر فضای بازی 
برای کودکان و یک هزار و 300 متر زمین برای اسکیت در این پروژه 

دیده شده است.
افتتاح میدان امام علی )ع( شــهر جدید بهارستان نیز با اعتبار 80 
میلیارد ریال و مســاحت 25 هزار و 800 متر از دیگر پروژه های بهره 

برداری شده امروز در شهر جدید بهارستان بود.
این پروژه نیز دارای 11 هزار متر پیاده رو، 11 هزار متر مربع فضای سبز و 

583 متر آبنما است.
344 پایه روشــنایی برای میدان امام علی )ع( اســتفاده شده و 
برای بهره برداری از آن یکهزار و 700 متر مکعب بتن ریزی شــده 
 و دوهــزار و 740 متر در ایــن پروژه جــدول کاری صورت گرفته

 است.

مترو بهارستان امسال بهره برداری می شود
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روابط عمومی بیمه ایران رتبه های برترجشنواره روابط 
عمومی های صنعت بیمه را درو کرد

    هشتمین جشــنواره روابط عمومی های صنعت بیمه 
با درخشش و کســب عناوین برتر، از جمله تندیس زرین، 
2 رتبه نخســت، 2 رتبه دوم و یک رتبه سوم توسط شرکت 

بیمه ایران به کار خود پایان داد.
    به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، آیین اختتامیه 
هشتمین جشــنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه 

کشور با حضور رییس کل بیمه مرکزی برگزار شد.
   در این برنامه، برترین های صنعت بیمه درحوزه های 
نه گانه جشــنواره معرفی و تندیس و لــوح تقدیر خود را از 
دکتر ســلیمانی رییس کل، مصدق و امینی اعضای هیات 

عامل ، قاسمی مدیر کل حوزه ریاست کل، زندی مدیرکل 
روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی و دکتر داوود 
زارعیان به عنوان نماینده هیات داوران جشنواره دریافت 

کردند.
    به این ترتیب، روابط عمومی شــرکت سهامی بیمه 
ایران  رتبه نخست روابط عمومی های برتر را در هشتمین 
جشنواره روابط عمومی های صنعت بیمه کشور در رشته 
های  انتشــارات  و  ارتباطات درون ســازمان   کسب کرد، 
همچنیــن رتبه دوم در بخــش های  خالقیــت و نوآوری  
و  ســالمت و بیمه  و رتبه ســوم در بخــش  روابط عمومی 
الکترونیکی  از دیگر رتبه های کسب شــده توسط روابط 

عمومی بیمه ایران در این جشنواره بوده است. 

    در لوح تقدیــری که بــه همین مناســبت به بیمه 
ایران اعطا شده آمده است  : »دســت یابی روابط عمومی 
شرکت سهامی بیمه ایران در کســب رتبه اول بخش های 
انتشارات  و ارتباطات درون ســازمان ، رتبه دوم در بخش 
هــای  خالقیت و نوآوری  و  ســالمت و بیمه  و رتبه ســوم 
در بخش  روابط عمومی الکترونیکی  در قالب هشــتمین 
جشنواره روابط عمومی های صنعت بیمه کشور، شایسته 
تحســین بوده و می تواند به عنوان یک تجربه موفق برای 
شــرکت های دیگر مورد توجه قرار گیرد. بدین وســیله از 
مجموعه روابط عمومــی بیمه ایران در تنظیم درســت و 
اجرای مناسب مأموریت ها قدردانی می شود و از پروردگار 

یگانه برای شما بهروزی و موفقیت آرزومندیم.«

 روابــط عمومی هــای شــرکت های 
بیمه بایــد آیینه تمام نمــای فعالیت ها و 

دستاوردهای این صنعت باشند.
به گــزارش اداره کل روابــط عمومی 
و امــور بین الملــل بیمه مرکــزی، دکتر 
غالمرضا ســلیمانی که در آیین اختتامیه 
هشتمین جشــنواره روابط عمومی های 
برتر صنعت بیمه ســخن می گفت با اعالم 
این مطلب، افــزود: در عصــر ارتباطات و 
انفجــار ارتباطات در پیــش گرفتن رفتار 
سنتی توسط روابط عمومی ها قابل قبول 

نیست.
رئیس کل بیمــه مرکــزی، رقابت در 
فضای ارتباطات را موضوعــی قابل تامل 

ارزیابی کرد و افزود: روابــط عمومی ها با 
نیازسنجی و ســنجش ظرفیت ها باید به 
شــرکتهای بیمه کمک کنند تا طرح های 
جدید و متناسب با نیاز بازار تهیه و عرضه 

شود.
وی جذب ســرمایه های خــرد مردم را 
از مهم ترین اهداف صنعت بیمه دانســت 
و اظهــار داشــت: روابط عمومــی ها می 
تواننــد با تکیه بــر اصل اعتماد ســازی و 
تبیین اهمیت امنیت روانی آحاد جامعه، 
مأموریــت همگانی ســازی محصوالت 
بیمه ای را با جدیت بیشتری دنبال کنند. 
رئیس شــورای عالی بیمه، بلندپروازی  با 
رعایت واقع گرایی را از ویژگی های روابط 

عمومــی های کارآمــد، نام بــرد و افزود: 
خالقیت، نــوآوری، درک ضرورت تغییر و 
بهره بردن از زبان ســاده و گویا در انتقال 
مفاهیم پیچیــده صنعت بیمــه به آحاد 
جامعه یک ماموریت بــزرگ برای روابط 
عمومی ها به شمار می رود.دکتر سلیمانی 
با تاکید بر بازتعریف جایگاه روابط عمومی 
ها در صنعت بیمــه از مدیران این واحد ها 
خواست تا با حساسیت و جدیت بیشتری 

وظایف و تکالیف خود را دنبال کنند.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی در پایان 
ضرورت انعــکاس دســتاوردها، معرفی 
محصوالت نویــن بیمــه ای و تولید ایده 
و اندیشه را یادآور شــد و از مدیران روابط 

عمومی های صنعت بیمه قدردانی کرد.
شــایان ذکر اســت در آیین اختتامیه 
هشــتمین جشــنواره روابــط عمومی 
هــای برتــر صنعــت بیمه ایــن صنعت 
 برگزیدگان خود را در بخش های مختلف

 شناخت.گفتنی است در آغاز این نشست 
که با حضور اعضای هیات عامل و مدیران 
روابط عمومی شــرکت های بیمه - برگزار 
شــد دکتــر داوود زارعیان   اســتاد علوم 
ارتباطات و روابط عمومی   با قرائت بیانیه 
هیات داوران از نقــاط قوت روابط عمومی 
های صنعت بیمه یاد کرد و اســتقالل رای 
هیــات داوران را در انتخاب روابط عمومی 

های در رشته های مختلف، یادآور شد.

افتتاح حساب حدود 225 هزار نفر از متقاضیان 
طرح اقدام ملی مسکن در بانک مسکن

عضو هیات مدیره بانک مسکن از افتتاح حساب بیش 
از 22۴ هزار متقاضی طرح اقدام ملی مسکن در آن بانک 
برای اجرای طرح خبر داد و مبلغ واریز شــده به حساب 
بانک را از آورده متقاضیان معادل ۷ هزار و 255 میلیارد 

تومان عنوان کرد. 
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا به نقل 

از وزارت راه و شهرســازی، محمدحسن علمداری عضو 
هیات مدیره بانک مســکن، تازه تریــن وضعیت افتتاح 
حساب و واریز وجوه متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در 

آن بانک را توضیح داد.
عضو هیات مدیره بانک مســکن، گفت: تعداد افتتاح 
حســاب 22۴ هزار و 83۰ نفر اســت. میزان واریز وجوه 
مبالغ ۷ هزار و 255 میلیاردتومان است که از این میزان 
یکهــزار و ۶۰۰ میلیاردتومان برای احــداث پروژه های 
طرح اقدام ملی مســکن تخصیص یافته است و مابقی 

نیز در حســاب بانک اســت و بــه تدریج با پیشــرفت 
 فیزیکی و آغاز احــداث به پروژه هــا تخصیص خواهد

 یافت.
علمداری ادامه داد: ۶5۷ پروژه  معادل 5۴ هزار و ۴۰۹ 
واحد به بانک معرفی شــده است. همچنین، تسهیالت 
ســاخت ۱83 پروژه  معادل ۹ هزار و ۶32 واحد پرداخت 
شده و ۴۶ پروژه معادل 3 هزار و ۹۱2 واحد در دفترخانه 
آماده انعقاد قرارداد اســت و مابقی نیز در دســت اقدام و 

انجام است.

تندیس زرین، 2 رتبه نخست، 2 رتبه دوم و یک رتبه سوم

رئیس کل بیمه مرکزی:

روابط عمومی ها زبان گویا و شیوای مفاهیم پیچیده صنعت بیمه هستند

   روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، 
روزی برای یــادآوری اهمیت و نقش 
حیاتی هنر - صنعت روابط عمومی در 
دنیای بی انتهای  ارتباطات و  مهم ترین 
هنر روابط عمومی نیز برقراری ارتباط 
صادقانه و خیرخواهانه با مردم و ایجاد 
اعتمــاد بین مــردم و دســتگاه های 

اجرایی است.
      به گــزارش روابط عمومی بیمه 
ایران، سید مجید بختیاری مدیرعامل 
بیمه ایران با بیان این مطلب در دیدار با 
کارشناسان روابط عمومی این شرکت 
که به مناســبت روز ملی ارتباطات و 

روابط عمومی انجام شد، از اقدامات و 
فعالیت  های ایــن اداره کل قدردانی و 

تشکر کرد.
    در ایــن دیــدار کــه در فضایی 
صمیمی برپــا شــد، مدیرعامل بیمه 
ایران، ضمن تبریــک روز ارتباطات و 
روابط عمومی در خصــوص اقدامات 
و فعالیت هــای روابــط عمومــی با 
کارکنان این واحد به گفتگو پرداخت 
و همــکاران ایــن حوزه نیــز نظرات 

ودیدگاه های خود را مطرح کردند.
    مدیــر عامــل بیمــه ایــران در 
ســخنانی روابــط عمومــی را دارای 
خصوصیات  برون گــرا، خالق وپویا، 
امین و حافــظ کیان و برند شــرکت 

دانســت و تاکید کــرد : فعالیت های 
حوزه روابط عمومی، فقط به برگزاری 
همایش ها، مراســم ها، اطالع رسانی 
و خبر خالصه نمی شــود و با توجه به 
امکانات، متدولــوژی و فناوری های 
هــای جدیــد در  عرصه گســترده 
ارتباطات می توان از قدرت این ابزارها 
وامکانــات در افزایش ضریــب نفود 
بیمــه وهمچنین اجــرای برنامه ها و 
 اهداف تعالی بخش شــرکت استفاده

کرد.
    وی در ادامه افزود: این مناســبت 
تنها مربــوط به فعاالن حــوزه روابط 
عمومی نیســت بلکه متعلــق به تمام 
کســانی اســت که با  اخالق خوب و 

روی گشــاده، خداونــد متعــال را به 
خاطر  نعمت  های فراوانی که به آنها 
عطا کرده شکرگزارند و با روی خوش 
پاســخگوی نیاز های مشتریان و بیمه 

گذاران هستند.
بختیــاری، در پایــان، روز ملــی 
ارتباطــات و روابــط عمومــی را  به 
تمامی مدیران، مسئوالن، کارمندان 
 و همــه دســت اندرکاران ســاعی و 
پرتالش عرصــه ارتباطــات و روابط 
عمومــی بیمــه ایــران در سراســر 
کشــور تبریک و تهنیت گفــت  و از 
درگاه ایزد منان برایشــان ســالمتی 
روزافــزون  مســئلت  توفیــق   و 

نمود. 

برگزاری نشست مدیریت شعب 
استان قم با رییس انجمن انبوه 

سازان کشور
دکتر مجتبی بیگدلی رییس انجمن انبوه سازان 
کشور یاد آور شد ؛ ما انبوه سازان همیشه خود را عضو 

افتخاری بانک مسکن می دانیم. 
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در 
نشستی با حضور مسوولین مدیریت شعب استان 
قم و مدیران انجمن انبوه سازان کشور ، راهکارهای 
توسعه تعامالت بانک و انجمن انبوه سازان تبیین و 

بررسی شد.
در این نشســت که بــا حضور محمد رســول 
خاکساری مدیرشعب اســتان قم و دکتر مجتبی 
بیگدلی رییس انجمن انبوه ســازان کشور برگزار 
شد،مدیر شعب قم اظهارداشت: بر اساس سیاست 
های تعیین شــده،همواره به دنبال آن هســتیم تا 
بتوانیم با کمک همه بخش های مختلف و منجمله 
با کمک ســازندگان و پیمانکاران ساختمانی ، گره 
ای از مشکالت بخش مســکن مردم برداریم و برای 
دستیابی به این مهم،هر نوع پیگیری که الزم باشد از 

مرکز انجام خواهیم داد .
محمد رسول خاکساری ضمن اشــاره به بافت 
فرسوده حال حاضر قم اذعان داشت : این آمادگی را 
داریم چنانچه طرح و راه حلی از سوی انجمن برای 
بهبود اوضاع بافت فرسوده شــهر قم ارایه شود؛ آن 
را برای اجرا به مدیران عالــی بانک انعکاس دهیم و 
خوشحال خواهیم شد برای رفع بحران مسکن کشور 
، شهر قم بعنوان پایلوت کشوری بتواند این طرح ها 
را با همیاری انبوه ســازان در این شهر عملیاتی و به 

مرحله انجام برساند .
در ادامه این نشست اســدی معاون مدیر شعب 
قم ضمن اشاره به تسهیالت پرداختی از سوی بانک 
مسکن در بخش مسکن مهر و مشکالتی که همگی 
با مساعدت ها و پیگیری های صورت گرفته از سوی 
بانک رفع شــده اند افزود : رسالت و فلسفه وجودی 
بانک مســکن ایجاب می کنــد، هرکجا صحبت از 
تدارک سرپناه و ســاخت و ساز برای متقاضیان می 
شــود بعنوان بنگاه تامین مالی به موضوع ورود پیدا 
کند و به لطف خدا تا به امروز توانســته ایم با کمال 
افتخار و تامین مالی خشت به خشــت پروژه های 
مســکونی در جای جای این کشور ، به مردم شریف 

ایران اسالمی خدمت کنیم.
اسدی در خصوص شــروع پروژه اقدام ملی در 
بانک مســکن گفت : هرچند در ابتــدای آغاز طرح 
اقدام ملی سخن از مشــارکت همه بانک ها به میان 
آورده شده بود ولی این بانک مسکن بود که با انعقاد 
تفاهم نامه پرداخت تسهیالت ساخت حدود سیصد 
هزار واحد مسکونی در سطح کشور ، از سایر رقبا در 
خدمت رسانی به مردم میهن پیشی بگیرد و این مهم 
اکنون در استان قم به عنوان شهر زائرین و مجاورین 
کریمه اهل بیت با انعقاد اولین قــرارداد طرح اقدام 
ملی در سطح کشور کلید خورده و با همکاری بنیاد 
مسکن به مرحله پرداخت سهم الشرکه و پیشرفت 

مراحل ساخت پروژه رسیده است .
اســدی در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
خاطرنشان ســاخت : بانک مســکن نیز با تاسی از 
فرمایش مقام معظم رهبری و به منظور تحقق شعار 
ســال جدید مبنی بر تولید ، پیشــتیبانی ها و مانع 
زدایی ، اهتمام الزم را بــرای حمایت همه جانبه از 
انبوه سازان ، سازندگان واحدهای مسکونی و تعاونی 
های مســکن به کار گرفته و با افزایش چشــمگیر 
سقف تســهیالت ساخت مســکن براساس روش 
ســاخت و نوع سازنده ، در ســال جاری حسن نیت 
خود را به تمامی فعاالن بخش مسکن و ساختمان 
به اثبات رسانده اســت و اکنون نوبت به آن رسیده 
است تا همه دســت اندرکاران ساخت مسکن اعم 
انبوه سازان، پیمانکاران ساختمانی و سازمان های 
عامل نظیر انجمن های ســاختمانی، بنیاد مسکن 
و نظام مهندسی مشــارکت با بانک مسکن را برای 
حل معضل مسکن کشور و همچنین احیای بافت 
فرسوده مناطق شهری در دستور کار قرار دهند .در 
ادامه این نشست دکتر بیگدلی رییس انجمن انبوه 
سازان کشور گفت : تا چندی پیش عمده طرح های 
بانک مسکن برای انبوه سازان به لحاظ فنی و صرفه 
صالح سازندگان و نیز رقم اندک و نازل قابل پرداخت 
، اجرایی نبود و در اغلــب اوقات با اقبال کمی مواجه 
بود ولی با توضیحاتی که اکنون در خصوص سیاست 
اعتباری بانک در ســال پیش رو مطرح شــد تنوع 
بسیاری در رقم های پرداختی برای افراد با صالحیت 
های مختلف مالحظه شــد که این بــرای جامعه 
سازندگان و انبوه سازان کشوری بسیار شگفت انگیز 

و جذاب خواهد بود .
وی تصریح کرد باتوجه به تعامالت قبلی انجمن 
با بانک مسکن و خصوصاً مدیریت شعب استان قم ، 
همچنان بدنبال تداوم ارتباط تنگاتنگ خود با بانک 
مسکن هستیم تا در کنار این همیاری و تعامل ، شاهد 
رخداد اتفاقات مثبت در حوزه مسکن باشیم .دکتر 
بیگدلی افزود : بانک مسکن همیشه خانه دوم انجمن 
انبوه سازان به شمار رفته و ما با شور و اشتیاق فراوان 
، همواره خود را عضو افتخاری بانک می دانیم .وی با 
توجه به بررسی و مشاهده عرضه و تقاضای مسکن 
در کشور خاطرنشان ساخت جامعه کنونی به حداقل 
تعداد یک میلیون واحد مسکونی در سال برای رفع 
نیاز متقاضیان حوزه مسکن احتیاج دارد و این مهم 
بجز با همیــاری و تعامالت تنگاتنگ ســازندگان 
و پیمانکاران ســاختمانی با بانک مســکن محقق 

نخواهد شد .

تودیع و معارفه مدیر حراست و 
بازرسی بیمه آسیا

مراســم تودیع و معارفه مدیر حراســت و 
بازرسی بیمه آسیا با حضور مدیرعامل و اعضای 
هیات مدیره بیمه آسیا، معاونان مدیرعامل، 
رییس کل مرکز حراست وزارت امور اقتصادی 
و دارایی و معاونان این مرکز  و مدیر حراست 

بیمه مرکزی ج.ا.ایران برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه آســیا ، در 
این مراسم مسعود بادین، نایب رییس هیأت 
مدیره و مدیرعامل بیمه آســیا در سخنانی با 
تقدیر از عملکرد مدیر سابق و آرزوی موفقیت 
برای مدیر جدید حراســت و بازرسی، با اشاره 
به توانمندی های بیمه آسیا، گفت: بیمه آسیا 
گنجینه ارزشــمند نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران اســت، که همواره برای ارائه 
خدمات بیمه ای به مردم به ویــژه در فجایع 
بزرگ طبیعی و شیوع ویروس کرونا  آماده و 

مهیا بوده است.
مدیر عامل بیمه آسیا با تاکید بر توانمندی 
ها و ویژگی های بی نظیر بیمه آســیا تصریح 
کرد: تداوم موفقیت های بیمه آســیا ، نیاز به 
همدلی و همیاری بیش از پیــش اجزای آن 
دارد که در فضایــی آرام و به دور تنش محقق 

شود.
در ادامه این مراسم، سید مهدی فاطمی، 
رییس کل مرکز حراست وزارت امور اقتصادی 
و دارایی نیز ضمن تقدیر و تشکر از مدیر سابق 
حراســت و بازرسی بیمه آســیا، در سخنانی 
،اخالق محور بودن و ایجاد آرامش در سازمان 

ها را از اهداف حراست ها برشمرد.
 گفتنی است، طی احکامی از سوی مدیر 
عامل بیمه آســیا، نعمت اله غیاثوند به عنوان 
مدیر جدید حراست و بازرســی بیمه آسیا و 
مرتضی پیر علی، به عنوان مشاور و بازرس ویژه 

مدیر عامل  منصوب شدند.

 کارکنان بانک ملی ایران، در 
کنار مشتریان و کرونا!

کارکنان بانک ملی ایران طی بیش از یک 
سال گذشته، هم در کنار مشتریان بوده اند و 
هم در کنار کرونا! به گــزارش روابط عمومی 
بانک ملی ایران، پس از این که تحقیقات نشان 
داد شعب بانک ها از مستعدترین مراکز برای 
انتقال ویروس کرونا هستند، همه تالش ها بر 
کاهش مراجعه حضوری مشــتریان به شعب 
و انجــام امور آنها با روش هــای غیرحضوری 

متمرکز شد.
با این حال، همان مراجعات اندک به شعب 
نیز اثر نامطلوب خود را گذاشت، به طوری که 
کارکنان بانک ها در زمره بیشترین خسارت 
دیدگان از این ویروس منحوس بوده و هستند.

این در حالی است که علی رغم درگذشت 
تعداد زیادی از کارکنان بانک ها در اثر ابتال به 
این بیماری و نیز قرنطینه شــدن تعداد قابل 
توجهی از آنهــا در دوره ابتال، کار مشــتریان 
بدون وقفه انجام شد تا رضایت حداکثری در 

آنها ایجاد شود.
کارکنان بانک ملی ایران در این مدت هم در 
سنگر جنگ اقتصادی و هم در سنگر مقابله با 
کرونا، بی وقفه و با همــه وجود تالش کردند و 
اجازه ندادند که بحران کرونا، اثر نامطلوبی بر 
فعالیت های بانکی داشته باشد.بدون شک این 
روند تا قطع کامل زنجیره کرونا ادامه خواهد 
یافت و برگ زرین دیگری بر کارنامه افتخارات 

بانک ملی ایران خواهد افزود.

  خبــر  خبــر

دیدار مدیرعامل بیمه ایران با کارکنان روابط عمومی 
شرکت در روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون دستیابی 
به اهداف توانمندســازی بخش تعاون را از مسیر 
نوآوری قابــل تحقق دانســت . امیرهوشــنگ 
عصارزاده عضوهیات مدیره بانک توســعه تعاون 
که به عنوان ســخنران اصلی رویداد اینوتکس در 
دهمین نمایشگاه نوآوری در پارک فناوری پردیس 
سخن می گفت اظهار داشت: فراهم سازی زمینه 
رشد و بالندگی فعالیت های نوآورانه از مهم ترین 
راهکارهای دستیابی به اهداف توسعه ای از قبیل 
 ایجاد اشــتغال و رونق کســب وکارها می باشد.

وی افــزود: حمایت از شــرکت های دانش بنیان، 
اســتارتاپ هــا و کســب وکارهای نوگرایانه از 
راهبردهــای اصلی بانک توســعه تعــاون طی 
چندین سال اخیر بوده است و ضمن انعقاد تفاهم 
با معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و 
صندوق نوآوری شکوفایی، تسهیالت مناسبی را 
به معرفی شدگان این دو نهاد اعطا نموده است که 
این تفاهم نامه موجب ایجاد اشتغال در بخش های 
 نوظهــور اقتصــاد و بخش تعاون شــده اســت.

وی در ادامه به تشــکیل مرکز نوآوری و توســعه 
تعاون ایران )) منتا(( اشــاره نمــود و گفت: بانک 
توســعه تعاون به عنــوان یکــی از ارکان اصلی 
تأســیس این مرکــز حضــور یافته اســت و در 
توانمندسازی استارتاپ ها و تعاونی های نوظهور، 
 دانش بنیــان نقش موثــری ایفا نموده اســت.

عضــو هیــات مدیــره بانــک توســعه تعاون 
گفــت: اقدامــات و تدابیر ایــن بانــک همواره 
متمرکز بر اعطای تســهیالت اشــتغال آفرین 
و هدایــت منابــع بانکــی بــه سمت وســوی 
اســت. بــوده  تولیــدی   فعالیت هــای 

وی تصریح نمود: گرچه ســرمایه بانک توســعه 
تعاون به عنوان بانک صد در صــد دولتی مطابق 
برنامه ها محقق نگردیده است، بااین وجود ارکان 
سیاســت گذار بانک همواره با برقراری ارتباط با 
دســتگاه های اجرایی و ایفای نقــش عاملیت در 
طرح های ملی، نســبت به تقویت توان تسهیالت 
دهی بانک اقدام نموده است و توانمندی بانک در 
 عرصه بانکداری توســعه ای اثبات گردیده است.

عصارزاده خاطرنشــان کرد: رویکــرد موجود در 
فعالیت تعاونی ها در کارکرد موثری در دستیابی به 
اهداف مهم اجتماعی از قبیل ایجاد اشتغال فراگیر، 
پیاده سازی نظام عادالنه توزیع و رعایت مالحظات 
زیست محیطی و نگاه دانش محور به توسعه دارد. 
شایان ذکر اســت عضو هیات مدیره بانک توسعه 
تعاون در پنل مشترک با بهزاد شیری مدیرعامل 
پست بانک ایران به تشریح اقدامات بانک توسعه 
تعــاون در طرح های ملی از قبیل طرح اشــتغال 
پایدار روستایی و عشایری پرداخت.بازدید معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور از غرفه بانک توسعه 
تعاون گفتنی است سورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور و علی اکبر صالحی معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی از غرفه 
بانک توسعه تعاون در این نمایشگاه بازدید نمودند. 
در این بازدیدها مســئولین غرفــه در خصوص 
فعالیت توســعه ای، خدمات بانکداری توسعه ای 
و تسهیالت ارائه شده به کارآفرینان و تعاون گران 

توضیحاتی ارائه دادند.

توسعه بخش تعاون از گذرگاه نوآوری قابل تحقق است 

 آگهی دعوت از بستانکاران شرکت ارمغان تندرستی
 پارسیان )مسئولیت محدود(

به شماره ثبت 12818 و شناسه ملی 14003998024
نوبت دوم

در اجرای ماده 2۱5 اصالحیه قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شــرکت ارمغان تندرســتی پارســیان درحال تصفیه 
)مسئولیت محدود( به شماره ثبت ۱28۱8 و شناســه ملی ۱۴۰۰3۹۹8۰2۴ که آگهی انحالل آن در صفحه ۹۴ روزنامه 
رسمی کشور به شــماره 2۱88۴ مورخ ۱3۹۹/۰2/۱5 درج گردیده اســت دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 
یک سال از تاریخ انتشــار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه خانم سارا ستاری بشماره همراه 
۰۹۱۹5۱۹5۷3۷مستقر در آدرس استان قم- شهر قم- خیابان هفت تیر- کوچه 5- پالک ۱۶- طبقه 3 واحد ۶ کد پستی 
3۷۱۹۶۱۷۶۷۶ مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق 

به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیر تصفیه شرکت ارمغان تندرستی پارسیان )مسئولیت محدود( درحال تصفیه- خانم سارا ستاری

آگهی مفقودی
برگ سبز و پالک خودروی ســواری پراید مدل ۱383 تیپ جی تی ای ایکس ای به رنگ سفید روغنی شماره موتور  

۰۰۶۹۷۶۷۹ ، شماره شاسی S۱۴۱22832۴۱85۰ ، شماره پالک: ایران 82-۷۱س233
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
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پیامبر اکرم )ص(:

َ ضاِحکاً ُمسَتبِشراً َفلَیَتَولَّ َعِلیَّ ابَن ُموَسی الرِّضا )ع(. َمن أَحبَّ أن َیلَقی اللَّ
کسی که دوست دارد خندان و با روی گشاده خداوند را دیدار کند، باید از محّبت و والیت علی بن موسی الرّضا )ع( بهره  مند باشد.

بحار األنوار )ط-بیروت( ج ۳۶، ص 2۹۶

)پروین اعتصامی(

ز خواب جهل، بس امسال ها که پار شدند 
خوش آن که بیهده امسال خویش پار نکرد 

روا مدار پس از مدت تو گفته شود 
که دیر ماند فالنی و هیچ کار نکرد

روزنامه     شنبه /  1 خرداد  1400 / 10 شوال May  2021  /  1442 22 / 8 صفحه /  سال هفدهم  /  شماره 3971

نوش آبادی: امیدواریم قبل 
از سوم خرداد تصمیمات 
خوبی در وین گرفته شود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: امیدواریم 
مذاکرات وین فرسایشی نشود و قبل از سوم خرداد 

تصمیمات خوبی در وین گرفته شود.
حسین نوش آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شده است با اشاره به ادامه 
ایران و طرف های غربی در وین، گفت:  مذاکرات 
رصد  را  وین  مذاکرات  مرتب  صورت  به  مجلس 

می کند و حساسیت جدی بر این موضوع دارد.
وی با بیان اینکه امیدواریم این مذاکرات فرسایشی 
نشود و در چارچوب شرایطی که تعیین شده انجام 
شود ادامه داد: خطوط تعیین شده در مذاکرات باید 
از سوی تیم مذاکره کننده دنبال شود، منافع ملی 
از  مواردی که  از  و تخطی  قرار گیرد  توجه  مورد 

سوی رهبر انقالب اعالم شده است انجام نگیرد.
نماینده ورامین در مجلس با تاکید بر اینکه خروجی 
مذاکرات برای ایران باید برداشتن تحریم ها باشد 
سوی  از  نیز  راستی آزمایی  باید  البته  کرد:  اضافه 
ایران انجام شود تا ما بتوانیم به منافع خود در برجام 
دست پیدا کنیم.کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با بیان اینکه نمایندگان به صورت 
رصد  را  تحریم ها  لغو  قانون  اجرای  نحوه  مرتب 
می کنند عنوان کرد: این قانون در حال انجام شدن 
است و مجلس نیز به طور جدی مراقبت می کند که 

آن قانون به صورت دقیق اجرا شود.

بورل: پیش رفت خوبی در 
مذاکرات برجام حاصل شده 

است
در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
پیامی توییتری ضمن خبر دادن از گفت و گو 
پیرامون برجام با وزیر امور خارجه کشورمان، 
اظهار کرد که مذاکرات احیای برجام در وین 

پیش رفت خوبی داشته است.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در صفحه توییترش نوشت: با محمدجواد 
برجام  درباره  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف 
گفت و گو کردم. تیم های ]مذاکره کننده[ 
هفته  در  خوبی  پیشرفت  وین،  در  مستقر 
اکنون  ها  طرف  همه  اند.  داشته  اخیر  های 
کنند  اتخاذ  را  الزم  سیاسی  تصمیمات  باید 
و  برسانیم  نتیجه  به  را  مذاکرات  بتوانیم  تا 
ای[  هسته  ]توافق  کامل  شدن  اجرایی  به 
بازگردیم. برای آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مهم است که فعالیت های راستی آزمایی اش 

را ادامه دهد. 

عطریانفر: رقابت نهایی 
انتخابات احتماال میان 

جهانگیری و الریجانی است
عضو شــورای مرکزی حــزب کارگزاران 
انتخابــات  گفــت:  ایــران،  ســازندگی 
ریاست جمهوری قطعا به مرحله دوم کشیده 
می شــود و احتمال می دهم شــاهد دوگانه 

جهانگیری و الریجانی در این مرحله باشیم.
محمد عطریانفر درباره فضــای انتخابات 
ریاســت جمهوری، گفت: با توجــه به اینکه 
گروه های سیاسی نتوانستند از ۶ تا یک ماه قبل 
روی چهره های سیاسی متمرکز شوند، انتخاب 
و گزینش افراد به دقیقه ۹۰ رسید. از این جهت 
وضعیت کنونــی به گونه ای نیســت تا خیلی 
مطابق با برخــی از پیش بینی های گذشــته 

حرکت کنیم.
عضو شــورای مرکزی حــزب کارگزاران 
ســازندگی در گفت و گو با خبرنگار سیاســی 
ایرنا ادامه داد: با توجه به آنکه ۴۰ نفر از داوطلبان 
ریاســت جمهوری شــخصیت های شاخص 
هستند، پیش بینی می کنم که ۷ تا ۱۰ نامزد 
تایید صالحیت شوند که از میان آنها سه نامزد 
چهره  شاخص و مهم رقابت انتخابات خواهند 

بود.  
عطریانفر ادامــه داد: رقابت اصلی انتخابات 
28 خرداد میان اســحاق جهانگیری، ســید 
ابراهیم رییســی و علی الریجانی خواهد بود و 
ممکن اســت کنار آنها چهره های کمکی هم 
حضور داشــته باشــد. به این معنا که مسعود 
پزشــکیان در عرصه رقابت هــا گفتمانش با 
جهانگیری و ســعید جلیلی هم ممکن است 

گفتمانش با رییسی همسو باشد.
وی ادامــه داد: جلیلی در گفــت و گوها و 
مناظره ها با رییسی همسویی می کند و تا آخر 

می ماند اما در بزنگاه انصراف می دهد.
عضو شــورای مرکزی حــزب کارگزاران 
ســازندگی، افــزود: جهانگیــری، محمــد 
شریعتمداری و مسعود پزشکیان که به احتمال 
زیاد تایید صالحیت می شــوند طبق توافقی 
که در نهاد اجماع ساز صورت گرفته، در هفته 
پایانی پس از مشخص شدن نتایج نظرسنجی 
به نفع یک نفر کنار می رونــد.  عطریانفر افزود: 
جهانگیری در انتخابات پاســخگوی انتقادات 
به دولت اســت و از این فرصت بــرای ترویج و 
تبلیغ و بیان دیدگاه ها و جهت گیری های کل 
کشور اســتفاده می کند و بر آرای منفی خود 
فائق آمده و دوســتان دیگر به نفع او از صحنه 
خارج می شــوند.این فعال سیاسی یادآور شد: 
قطعا انتخابات به مرحله دوم کشیده می شود 
و احتمال می دهم شاهد دوگانه جهانگیری و 
الریجانی در مرحله دوم باشــیم چون رییسی 
در دور گذشــته انتخابات ریاســت جمهوری 
)ســال ۹۶( که مشــارکت خیلی باال و حدود 
۴۰ میلیون بود حداکثر ۱۶ میلیون رای آورد. 
پیش بینی می کنم کــه رای او به مرز ۱۰ یا ۱۱ 
میلیون برسد.وی ادامه داد: از آنجایی که پیش 
بینی می کنم مشارکت باالی 55 درصد باشد 
رییســی نمی تواند در مرحله اول توفیق یابد و 
در مرحله دوم هم رقابت نهایی از آن الریجانی 
و جهانگیری اســت.این فعال سیاسی، سعید 
محمد، حسین دهقان و رستم قاسمی را ذیل 
محســن رضایی طبقه بندی کرد و گفت: اگر 
چه چهره جوانتری مثل محمــد یا دهقان که 
تاحدودی خود را اصالح طلب معرفی می کند یا 
رستم قاسمی خیلی حرفی برای گفتن ندارند.  
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری 
همزمان بــا انتخابات میــان دوره ای مجلس 
شورای اسالمی، میان دوره ای مجلس خبرگان 
رهبری و شوراهای اســالمی شهر و روستا  28 

خرداد برگزار می شود.  

  خبــر  خبــر

رئیس قوه قضاییه در جهــت اجرای مقررات 
آیین دادرســی کیفری و قانون مجازات اسالمی 
»دستورالعمل نحوه انتشــار احکام دادگاه ها و 

برگزاری دادگاه علنی« را ابالغ کرد.
به گزارش ایسنا، متن »دســتورالعمل نحوه 
انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی« 

به شرح زیر است:
“ماده ۱- حکم محکومیــت قطعی موضوع 
صدر ماده 3۶ قانون مجازات اســالمی در جرائم 
موجب حد محاربه و افساد فی االرض و در جرائم 
موجب تعزیر درجه های یک تــا چهار و نیز جرم 
کالهبــرداری درصورتی که مــال موضوع جرم 
بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی که 
دادگاه انتشار آن را موجب اخالل در نظم و امنیت 
جامعه بداند، به دســتور قاضی اجــرای احکام 
کیفری با نام و مشــخصات محکومین منتشــر 
خواهد شد. درصورتی که ممنوعیت انتشار حکم 
به موجب رأی دادگاه مقرر نشــده باشد، قاضی 
اجرای احکام به محــض وصول پرونده موظف به 

انتشار حکم است.
تبصــره ۱- درصورتی کــه انتشــار حکــم 
محکومیت به تشــخیص دادســتان، به دلیل 
گذشت زمان با تغییرات وضعیت امنیتی جامعه 
در زمان اجرای حکم به مصلحت نباشد، مراتب 
به دادگاه صادرکننده حکم اعالم می شود. دادگاه 
با رعایت جوانب امنیتی و مصالح اجتماعی اعالم 
نظر خواهد نمود و درصورتی که نیازمند مشورت 
با مقامات عالی قضایی باشد، دادگاه مراتب را به 

نحو مقتضی استعالم خواهد نمود.
تبصره 2- انتشــار حکم موضــوع این ماده 
در یکی از روزنامه های منتشــره در استانی که 
محاکمه در آن انجام شده است صورت می گیرد. 

در این مورد و در کلیه مواردی که انتشار حکم در 
روزنامه انجام می شود، رسانه ها می توانند حکم 

منتشر شده را باز نشر نمایند.
مــاده 2- در جرائم موضوع تبصــره ماده 3۶ 
قانون مجــازات اســالمی درصورتی که میزان 
مال موضوع جرم ارتکابی بیــش از یک میلیارد 
ریال باشــد، انتشــار حکم محکومیت به وسیله 
قاضی اجرای احکام در رســانه ملی یــا یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار الزامی است. اعم از 

اینکه در حکم دادگاه مقرر شده یا نشده باشد.
ماده 3- در مواردی کــه دادگاه به موجب بند 
)س( ماده 23 و بنــد )چ( ماده 2۰ قانون مجازات 
اسالمی، شخص را عالوه بر حد، قصاص یا تعزیر 
به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا 
مجازات جرمی انتشــار حکم محکومیت قطعی 
اســت، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و 

ماده ۴ این دستورالعمل منتشر خواهد شد.
مــاده ۴- درصورتی کــه دادنامــه طوالنی 
باشــد، خالصه ای از رأی دادگاه مشتمل بر نام 

و مشــخصات محکومین، عناویــن مجرمانه و 
اقدامات ارتکابــی مجرمین و میــزان مجازات 
مقرر، حســب مــورد در یکــی از روزنامه های 
محلی یا کثیراالنتشــار و »دادنامــه تفصیلی« 
در ســامانه اختصاصی »انتشــار آراء محاکم« 
قوه قضائیه که حداکثر ظــرف 2 ماه پس از ابالغ 
این دســتورالعمل توســط مرکز آمار و فناوری 
اطالعات قوه قضائیــه جهت انتشــار احکام به 
ترتیب با اولویت آراء دیوان عالی کشــور، دادگاه 
کیفری یک و ســایر دادگاه هــا و مراجع قضایی 

ایجاد می گردد، منتشر خواهد شد.
ماده 5- در غیر از مــوارد مندرج در مواد فوق، 
کلیه آراء دادگاه ها بدون نام و مشخصات شاکیان 
و متهمــان و خواهان هــا و خوانــدگان با حفظ 
حریم خصوصی اشخاص، به نحوی که محتوای 
رأی منتشر شده موجب شــناخته شدن هویت 
اصحاب دعوی نگردد، جهت نقد و بررسی توسط 
حقوقدان ها و آحاد جامعه منتشــر خواهد شد، 
مگر اینکه حسب مورد به تشخیص قاضی اجرای 

احکام یا قاضی صادرکننده انتشــار آن ها خالف 
عفت عمومی یا امنیت ملی باشد.

مــاده ۶- محاکمات در دادگاه هــا به صورت 
علنی انجام می شــود، مگر در مــوارد مندرج در 
ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه 
قرار غیرعلنی بودن محاکمــه را صادر می کند. 
قاضی دادگاه موظف است دالیل غیرعلنی شدن 

محاکمه را در قرار ذکر کند.
ماده ۷- منظور از علنــی بودن محاکمه، عدم 
ایجــاد مانع بــرای حضور اشــخاص حقیقی یا 
خبرنگاران و اصحاب رســانه با توجه به ظرفیت 
دادگاه اســت. در صورت اخالل در نظم دادگاه 
توســط افــراد حاضــر، قاضــی دادگاه مطابق 
مــاده 35۴ قانون آیین دادرســی کیفری اقدام 

می نماید.
ماده 8- درصورتی که انتشار جریان رسیدگی 
و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن 
مشخصات شاکی و متهم است به جهاتی از قبیل 
حفــظ نظم عمومــی و ترمیم وجــدان جمعی 
خدشه دار شده، به تشخیص دادستان کل کشور 
و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان 
رسیدگی با ذکر نام و مشــخصات متهم منتشر 

خواهد شد.
ماده ۹- منظور از روزنامه در این دستورالعمل 

اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن می باشد.
ماده ۱۰- رؤســای دادگســتری استان ها بر 
حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند 
کرد و هر ۶ ماه یک بار گزارش آراء انتشــار یافته 
را برای حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهند 
کرد. این دســتورالعمل در ۱۰ مــاده و 2 تبصره 
در تاریخ 2۷ / 2 / ۱۴۰۰ بــه تصویب رئیس قوه 

قضائیه رسید.

از سوی رییس قوه قضاییه؛

دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی ابالغ شد

آگهی مزایده عمومی
شهرداری نظرآباد به استناد مجوز شماره 2819 /ش به تاریخ 99/10/30، در نظر دارد ساماندهی بازارهای روز هفتگی، دستفروشان 
و وانت بارهای سطح شهر را از طریق مزایده عمومی به مدت 8 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 1/000/000/000 ریال به عنوان سپرده 
شرکت در مزایده به حساب سیبا به شماره  0104746757008 بانک ملی واریز و یا معادل آن اسناد خزانه تهیه و ضمیمه پیشنهادات 
خود نموده و حداکثر تا تاریخ 1400/3/13 به واحد مالی شهرداری ارائه نمایند.بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات صاحب 
اختیار بوده و به پیشنهادات مشروط، مخدوش و پیشــنهاداتی 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 

نوبت  دوم

عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تشریح 
فضای انتخاباتی کشــور، تاکید کرد: این بار مردم به سوی برنامه محور 
بودن افراد حرکت کردند؛ یعنی به جای توجه به شعارهای غیر واقعی به 

برنامه محور بودن کاندیداها توجه خواهند شد.
احمدحسین فالحی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به فضای انتخاباتی 
کشور در تشریح پیش بینی خود از آرایش سیاسی کاندیداها باتوجه به 
طیف هایی که ثبت نام کردند گفت: افرادی که در عرصه حاضر شدند 
گرایش و خطوط جناحی مشــخصی دارند، چه اصول گرا و یا اصالح 
طلب، سابقه و کارنامه روشــنی از افراد وجود دارد؛ برای مثال چه آقای 

تاج زاده و چه سابقه و کارنامه جریان دیگر، تقریبا عمده شخصیت هایی 
که ثبت نام کردند شخصیت های شناخته شــده و مطرحی هستند؛ 
اگرچه ممکن است بخشی از طیف عوام جامعه در جریان نگاه و کارنامه 
این افراد نباشــند، اما به صورت کلی برای تشخیص و انتخاب کارنامه 

عملکردی آن ها روشن است.
وی همچنین در پاسخ به این ســوال که منطقی ترین شرایطی که 
برای انتخاب بهتر مردم با این تعداد داوطلب به نظر می رســد چیست 
بیان کرد؟ تشــخیص این مســئله برای مردم عادی سخت تر است و 
شرایط زمانی دشوارتر می شــود که افراد با شعارهای رنگ و لعاب دار و 

دوگانه سازی فضای انتخابات را از حالت عادی خارج سازند.
نماینده مردم همدان در مجلس تصریح کرد: این دوره از انتخابات 
تا حدودی یک تغییر در  نگرش جامعه ایجاد شــده است، اگرچه کافی 
هم نیست ولی این بار مردم به ســوی برنامه محور بودن افراد حرکت 
کردند؛ یعنی به جای توجه به شــعارهای غیر واقعــی به برنامه محور 
بودن کاندیداها توجه خواهند کرد، اگر بــه اظهارات ابتدایی و کارنامه 
عملکردی این کاندیداها هم نگاهی داشته باشیم متوجه آن خواهیم 
شد که خیلی از این افراد برنامه مشخص و مدونی ندارند و صرفا در قالب 

شعار و ترساندن مردم از رقیب اقدام می کنند.

فالحی: مردم به برنامه محور بودن کاندیداها توجه خواهند کرد

بورل: 

پیش رفت خوبی در مذاکرات برجام حاصل شده است
حاجی پور: امسال در صحنه انتخابات باید اربعینی عمل کنیم

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اهمیت اتحاد و همدلی در صحنه انتخابات پیش رو 
عنوان کرد: امسال در صحنه انتخابات باید اربعینی عمل کنیم.

رضا حاجی پور با اشاره به وظیفه خطیر رسانه در آگاهی بخشی انتخاباتی و تبیین برنامه های کاندیداها گفت: 
رسانه و شما خبرنگاران نقش حائز اهمیتی در ایجاد اتحاد و همدلی در صحنه انتخاباتی کشور بر عهده دارید و 
باید به این نقش مهم خود در راستای حضور هر چه باشــکوه تر مردم در پای صندوق های رای توجه کنید، اگر 
خبرنگاران و روزنامه نگاران به خوبی در این حوزه عمل کنند با امید به خدا مســیر پیش روی ما به درستی طی 

خواهد شد.
وی در گفت وگو با ایسنا افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، آنچه امروز برای نظام و کشور ما حائز 
اهمیت می باشد اتحاد و همدلی است، اگر این اتحاد و همدلی سرلوحه کار ما قرار نگیرد قطعا دشمنان از این فضا 
بهره خواهند برد، کاندیداهای انتخابات پیش رو صرفا باید در راستای تشــریح برنامه های خود اقدام کنند و از 

توامندی های خود بگویند، خدایی نکرده در پی تخریب یکدیگر نباشند.
این عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد: مردم انتظار دارند در جریان برنامه ها و میزان 
توامندی کاندیداها قرار گیرند، این مهم باید برای مردم تشریح شــود نه اینکه فضا به گونه ای باشد که افراد به 
حواشی بپردازند چرا که دشمنان درحال رصد فضای انتخاباتی کشور ما هستند و تالش می کنند مردم در صحنه 
حضور پیدا نکنند، بر همین اساس ما باید صرفا در مسیری که رهبر معظم انقالب ترسیم فرمودند حرکت کنیم، بر 
اساس منویات ایشان قدم برداریم و به استحکام همدلی و اتحاد در کشور کمک کنیم و خدایی نکرده کاری نکنیم 
که سبب خوشحالی دشمنان فراهم شود.نماینده مردم آمل در مجلس بیان کرد: دشمنان ما از ابتدای انقالب 
تاکنون از اتحاد و همدلی ما هراس داشتند، امروز هم باید کاری کنیم که این هراس آن ها دوچندان شود، اینبار 
هم با امید به خدا شاهد این مهم خواهیم بود، یعنی ما باید در این دوره از انتخابات اربعینی عمل کنیم و مشارکت 
پرشوری را به نمایش بگذاریم، دشــمنان و برخی از بی تدبیران داخلی نمی خواهند اتحاد و همدلی ما را شاهد 

باشند، پس گوش و دل ما باید به فرمایش رهبرمان لبیک گوید و اربعینی عمل کنیم.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش معمولی 
موضوع مناقصه:  تامین بیست)20( دستگاه جراثقال25و30تن مدل1995میالدی و به باال مورد نیاز دستگاههای حفاری مستقر در اقصی نقاط 

کشور با خدمه مربوطه بصورت 24ساعته
*     مشخصات مناقصه :

نوبت  اول

 کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 ) ستاد ( به آدرس    www.setadiran.irانجام می شود .
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*     ارزیابی کیفی مناقصه گران : 

*    نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

* تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

مبلغ برآورد ) ریال (شماره فراخوان سامانه ستادنام مناقصه گزار

2000093985000094131/244/875/000شرکت ملی حفاری ایران

روش ارزیابی 

۱-  براساس حداقل امتیاز )5۰( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه 
تکمیل می شود، انجام می گردد .

2-  هر مناقصه گر حداکثر می تواند برنده دو)2( مناقصه مشابه باشد.

دریافت و تحویل  اسناد

از  1400/03/03 لغایت 1400/03/12تاریخ شروع و پایان دریافت اسناد

تاریخ شروع و پایان تحویل  استعالمهای ارزیابی 
کیفی

از  1400/03/13  لغایت 1400/03/26

آدرس مناقصه گزار جهت دریافت 
اطالعات

آدرس - اهواز -بلوار پاسداران - باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی - طبقه اول - 
پارت A - اداره قراردادها 

 شماره تلفن کارشناس پرونده  :  061-34146524

 چهار میلیارد و هشتصد میلیون)000ر000ر800ر4( ریالمبلغ تضمین) شرکت در فرآیند ارجاع کار(

انواع تضامین قابل قبول

	 ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ 50659  هـ
تاریخ ۱3۹۴/۰۹/22و اصالحات بعدی آن .

 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 و شماره شبا 	
IR 350100004001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان 

تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

شناسه آگهی: 1137382

  

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در پیامی توییتری ضمن 
خبر دادن از گفت و گو پیرامون برجام با وزیر امور خارجه کشــورمان، 
اظهار کرد کــه مذاکرات احیــای برجــام در وین پیــش رفت خوبی 

داشته است.
جوزپ بورل مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در صفحه توییترش 
نوشــت: با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره برجام گفت و گو 
کردم. تیم های ]مذاکره کننده[ مســتقر در وین، پیشــرفت خوبی در هفته 

های اخیر داشته اند. 
همه طرف ها اکنون باید تصمیمات سیاســی الزم را اتخاذ کنند تا بتوانیم 
مذاکرات را به نتیجه برســانیم و به اجرایی شــدن کامل ]توافق هسته ای[ 

بازگردیم. 
برای آژانس بین المللی انرژی اتمی مهم اســت که فعالیت های راســتی 

آزمایی اش را ادامه دهد.
یــن مطرح می شــود کــه در هفته  ت بــورل در پی ا ا ر ظها  ا
ســتای  ا م در ر ت کمیســیون مشــترک برجا کرا ، مذا خیر های ا
ن -  ا نبه تهر زگشــت دو جا یــق با ز طر ی ا فق هســته ا ا حیای تو ا
ســت و در  ر بوده ا ا قر ین بر ی در و فق هســته ا ا شــنگتن به تو ا و
ت  کرا یی بــا توجه به موفــق بودن مذا خیــر خوش بینی ها ر ا دو
مده  ن آ ختالفــی به میــا ئل ا و حل شــدن بخــش عمــده مســا

. ست ا


