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اتفاق روز را با ما 
دنبال کنید

دو هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

رهبر معظم  انقالب در دیدار مداحان:

تاب آوری ملت ایران برای 
ناظران جهانی حیرت انگیز است

حضور در انتخابات 
امنیت آفرین است

وزیــر دفــاع بــا بیــان اینکــه امنیــت جمهــوری اســامی ایــران 
یــک امنیــت متکــی بــه مردم اســت، گفــت: حضــور مــردم در 

انتخابــات بــرای کشــور امنیــت آفریــن اســت  ....
2

حضور مردم در انتخابات باعث 
می شود آمریکایی ها 

ریل خود را عوض کنند

2

سخنگوی ستاد تنظیم بازار:

صادرات محصوالت فوالدی 
مشروط شد

قدرت نظامی ایران رشد جهشی 
داشته است

2

شرکت هایی که ایران را ترک 
 می کنند درآینده اقتصاد ما 

اولویت ندارند

2

بومی سازی قلب صنعت پتروشیمی
ــت از  ــت نف ــزات صنع ــازندگان تجهی ــن س ــو انجم ــک عض ی
بومی ســازی دو تجهیــز راهبــردی صنعــت پتروشــیمی خبــر داد 

ــن موضــوع  ... ــق ای ــا تحق و گفــت: ب

3

اقتصادی 3

به  ارتباطی  ارز  نرخ  افزایش 
تصمیم گیری FATF ندارد

ــرخ ارز در  ــا بیــان اینکــه افزایــش ن ــی ب ــر امــور اقتصــادی و دارای وزی
روزهــای گذشــته، ارتباطــی بــه تصمیم گیــری FATF نــدارد، گفــت: 

ــود .... ــع نمی ش ــت ارز منتف ــش قیم ــت از افزای دول
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 علی الریجانی :

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انقاب 
اسامی ما مبتنی بر اراده و رای مردم 
نظام  این  افتخارات  از  گفت:  است، 
رای  و  حضور  خواست،  که  است  این 
حرکت  اساسی  محورهای  جزء  مردم 
سیدابراهیم  اهلل  است.آیت  نظام  در 
رئیسی در نشست هم اندیشی شورای 
مردم  نهادهای  با  قضاییه  قوه  عالی 
نهاد و همچنین آیین رونمایی و اباغ 
تعامل  و  مشارکت  نحوه  دستورالعمل 
ضمن  قضاییه  قوه  با  مردمی  نهادهای 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه 
امروز  گفت:  سلیمانی  قاسم  سپهبد 
جلسه عالی مسئوالن قضایی به حضور 
نمایندگان نهادهای مردمی مزین است 
در  مردم  نقش  هم  جلسه  موضوع  و 

تحوالت قضایی است.
بر  مبتنی  ما  انقاب  اینکه  بیان  با  وی 
خواست و اراده و رای مردم است، گفت: 
نهادهای این کشور مبتنی بر رای مردم 
است  این  نظام  این  افتخارات  و  است 
جزو  مردم  رای  و  حضور  خواست،  که 
محورهای اساسی حرکت در نظام است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه در هر کجا 

که حضور مردم را تجربه کردیم، کارها 
مردم  حضور  گفت:  است،  رفته  پیش 
حضوری است که پشتوانه جدی برای 
و  است  کشور  در  همه دست اندرکاران 
به  توجه  و  نظام  تداوم  برای  جلوه ای 
اینکه مردم امروز آنچه می خواهند باید 

تحقق پیدا کند، به حساب می آید.
حضور  مصادیق  از  یکی  افزود:  رئیسی 
مؤثر مردم، انتخابات است. با این حال 
رأی  از  پس  که  باشد  طور  این  نباید 
خانه هایشان  در  و  بروند  مردم  دادن، 
تعریف  باید  مردم  نقش  بلکه  بنشینند 
شود. هر کجا که به مردم نقش دادیم، 
مصادیق،  این  از  یکی  بودیم.  موفق 

حضور مردم در دفاع مقدس بود.
دفاع مقدس،  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
بر  عاوه  و  بود  مردمی  جانانه  دفاع 
را  مردم  جانانه  حضور  نظامی،  جنگ 
هم به همراه داشت. وی با بیان اینکه 
به  هستیم  مکلف  اساسی  قانون  طبق 
دادن  نقش  افزود:  بدهیم،  نقش  مردم 
از جمله حقوق  در عرصه های مختلف 
عامه و محیط زیست، همچنین برخورد 
جمله  از  ناهنجاری ها،  از  بسیاری  با 

مواردی است که حضور مردم می تواند 
بسیاری از مشکات را حل کند.

در  قانون  از  موادی  احصاء  به  رئیسی 
رابطه با مشارکت های عمومی، اشاره و 
تصریح کرد: طبق شمارشی که در قانون 
آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات 
مورد   ۳۰ از  بیش  داشتیم،  اسامی 
قانون، مشارکت های عمومی را صراحتاً 
در  مشخصاً  می دهد؛  قرار  اشاره  مورد 
کیفری  دادرسی  آئین  قانون   ۶۶ ماده 
و همچنین در موادی از قانون مجازات 
کرده  اعام  صراحتاً  قانونگذار  اسامی، 
قضایی  دستگاه  ویژه  به  دستگاه ها  که 

باید به مردم نقش بدهند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در حکمی 
از  یکی  هم  دادند  بنده  به  رهبری  که 
محورها مردمی بودن بود و این موضوع 

از تکالیف بنده هم محسوب می شود.
وی با بیان اینکه توجه به مردم با سخن 
نمی شود، گفت: باید یک حوزه اقدام و 
عمل را برای آن تعریف کرد. همچنین 
میدان دادن در عمل را باید برای مردم 
که  تعریفی  راستا  این  در  کرد.  تعریف 
برای قوه قضائیه داریم، یک قوه قضائیه 
بزرگ نیست بلکه ما به قوه قضائیه قوی 
می اندیشیم و آن قوه ای است که بتواند 
نگاه مردم را در فرآیند دادرسی داشته 

باشد.

انقالب ما مبتنی بر خواست، اراده و رای مردم است

وزیرخارجه روسیه در جریان نشست خبری با همتای ایتالیایی خود بر ادامه 
کار کمیته قانون اساسی سوریه تاکید کرد و خواستار مسئولیت پذیری جامعه 

بین المللی در برابر سوریه شد.
به نقل از اسپوتنیک، »سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه در جریان شرکت 

در نشست خبری با همتای ایتالیایی خود، به موضوعات مختلفی پرداخت.
در این نشست وزیرخارجه روسیه به همراه وزیر دفاع این کشور در نشستی 
آن  در  و  داشتند  نشست ۲+۲ حضور  قالب  در  و  خود  ایتالیایی  همتایان  با 
موضوعات کنترل ساح، ثبات استراتژیک، وضعیت لیبی و سوریه، امنیت در 
اروپا، بحران های منطقه ای و همچنین همکاری های فنی و نظامی دو طرف 

مورد بررسی قرار گرفت.
الوروف در ارتباط با سوریه عنوان داشت که پیروزی بر تروریست ها در سوریه 
اقدامات درباره سوریه  اولویت  و فراهم کردن فضا برای بازگشت آوارگان در 

قرار دارد.
به گفته الوروف، جامعه بین الملل باید به مسئولیت خود درباره اوضاع سوریه 

عمل کند و به روند حل مشکات انسانی در این کشور امدادرسانی کند.
وزیرخارجه روسیه همچنین با اشاره به ادامه کار کمیته قانون اساسی سوریه بر 
این موضوع تاکید کرد که مسکو به دنبال اطمینان خاطر از این موضوع است 
که کمیته قانون اساسی به دور از دخالت های خارجی کار خود را انجام می دهد 
و همزمان الزم است تا ما درباره حل بحران و کمک به پناهجویان سوری برای 
بازگشت به خانه های خود و همچنین برای بازسازی این کشور اقدامات الزم 

را انجام دهیم.
درباره فلسطین نیز الوروف بر حل مسئله از طریق قوانین بین المللی تاکید کرد.

درباره لیبی نیز وزیرخارجه روسیه به حل بحران این کشور از طریق مشارکت 
از سوی  کشور  این  تسلیحاتی  تحریم  بر  نظارت  و  کرد  تاکید  همه طرف ها 
اتحادیه اروپا را با هماهنگی و همکاری با شورای امنیت سازمان ملل ممکن 

دانست.
سرگئی الوروف در این نشست همچنین به موضوع استقرار موشک های میان 
برد و دوربرد کشورهای غربی در مرزهای شرقی اروپا نیز اشاره کرد و افزود: 
تا مدت زمان  ناتو خواست  از کشورهای عضو  پوتین  سال گذشته والدیمیر 
مشخصی را برای استقرار این موشک ها در مرزهای شرقی اروپا با روسیه اعام 
کنند، اما به جز فرانسه و ایتالیا دیگر کشورهای اروپایی به این درخواست رئیس 

جمهور روسیه پاسخ و واکنشی نشان ندادند و این موضوع پیگیری نشد.
اصلی ترین  از  همواره  اروپا  شرق  در  اروپا  و  ناتو  موشک های  استقرار  مسئله 
مورد  همچنان  که  است  بوده  غربی  کشورهای  و  مسکو  روابط  در  چالش ها 
مناقشه هر دو طرف است. روسیه استقرار این موشک ها در اروپای شرقی را 

تهدیدی علیه امنیت خود عنوان می کند.

روسیه خواستار مسئولیت پذیری جامعه بین المللی 
در برابر سوریه شد

سخنگوی وزارت خارجه چین تصریح کرد: آمریکا به امپراطور هکرها تبدیل 
شده است.

به نقل از راشاتودی، جنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در سخنانی 
اعام کرد که آمریکا به »بزرگترین جاسوس در فضای سایبری« و »امپراطور 

هکرها« تبدیل شده است. 
سخنگوی وزارت خارجه چین در این خصوص تأکید کرد: واشنگتن در حالی 
کشورهای دیگر را متهم به جاسوسی از خود می کند که خود امپراتور هکرها 

در دنیا است.
وی در ادامه افزود: آمریکا سرقت  های سایبری را در مقیاس بزرگ، سازمان 
یافته و به طور غیرمجاز انجام می دهد و از دولت  ها، نهادها و افراد خارجی 
جاسوسی می  کند و این واقعیتی است که از پیش برای همه شناخته شده 
است. اقدامات جاسوسی آمریکا که نقض قوانین بین المللی بوده و اعتماد میان 
آمریکا و دیگر کشورها را زیر سوال می برد، توسط افشاگرانی همانند ادوارد 

اسنودن و ویکی لیکس برما شده است.
گفتنی است، آمریکا در تاش است تا با اِعمال فشار بر سایر کشورهای جهان، 
از فعالیت های شرکت های گوناگون چینی در جهان به ویژه در حوزه فناوری 

اطاعات جلوگیری کند.

چین: آمریکا به امپراطور هکرها تبدیل شده است

رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با ارسال نامه ای از نمایندگان 
مستمری  و  بازنشستگان  مشکات  رفع  راهگشای  که  کرد  درخواست  آینده  مجلس 
بگیران باشید. علی اصغر بیات  در خصوص نامه ای که کانون بازنشستگان برای رئیس 
مجلس ارسال کرده است، اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس و 
مشکاتی که بازنشستگان با آن روبرو هستند، نامه ای به رئیس مجلس نوشته و در آن 
به نمایندگی از بازنشستگان کشور درخواست کرده ایم که نمایندگان جدید در جهت 
مهمی  بسیار  جایگاه  مجلس  گفت:  کنند.وی  تاش  افراد  از  قشر  این  مشکات  رفع 
مظهر  و همچنین  را مشخص می کند  ملت  و  دولت  مسیر حرکت  و  دارد  در کشور 
خواسته های مردم در عرصه های گوناگون است و می تواند راهگشای امور اساسی تمامی 
آحاد جامعه از جمله بازنشستگان و مستمری بگیران باشد که جمعیت قابل توجهی از 
هموطنان را تشکیل می دهند. رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی 
بازنشستگان  بر زمین مانده  از تحوالت و تحقق مطالبات  تاکید کرد: مسیر بسیاری 
تداوم  بیمه ای و همچنین  بگیران در حوزه های مختلف رفاهی، درمانی،  و مستمری 
حفظ و صیانت از ارکان، ذخایر و منابع سازمان تأمین اجتماعی به عنوان امانتی بین 
و  دقیق  نگاهی  با  است  بنابراین ضروری  می گذرد،  اسامی  مجلس شورای  از  نسلی 
هوشمندانه ضمن دعوت آحاد جامعه تحت پوشش به مشارکت مسئوالنه در انتخابات 
پیش رو، مراقبت الزم به لحاظ عدم بهره برداری و سوءاستفاده از ظرفیت های اجتماعی 
کانون های بازنشستگی در راستای اهداف حزبی، گروهی و مطامع شخصی به عمل آید 

تا شاهد حضور افرادی توانمند، متعهد و خدمتگزار در مجلس باشیم.

درخواست بازنشستگان از مجلس آینده با  و پرورش در دیدار  وزیر آموزش  
ابتدایی  آموزش  معاونت  کارکنان 
اظهار کرد: گوهر آموزش  و پرورش 
و  است  ابتدایی  آموزش  دست  در 
اولویت این موضوع در علوم تربیتی، 
تاکید شده  اجتماعی  روانشناسی و 
در  میرزایی  حاجی  محسن  است. 
آموزش  معاونت  کارکنان  با  دیدار 
ائمه  از  روایتی  به  اشاره  با  ابتدایی 
اطهار علیهم السام، اظهار کرد: اگر 
گوهری در دست دارید که دیگران 
بودن  از گوهر  را هیچ می دانند  آن 
یک  اگر  و  شد  نخواهد  کاسته  آن 
تصور  و  دارید  دست  در  هیچی 
می کنید که گوهر است بر ارزش آن 
افزوده نخواهد شد و گوهر آموزش 
و پرورش در دست آموزش ابتدایی 
است و اولویت این موضوع در علوم 
اجتماعی  و  روانشناسی  تربیتی، 

تاکید شده است.
این  بابیان  پرورش  و  آموزش  وزیر 

ارزش  می توان  چگونه  که  پرسش 
این دوره را باال برد، خاطرنشان کرد: 
باید  منزلت  و  جایگاه  احیای  برای 
خودمان دست به کار شویم چراکه اگر 
منتظر باشیم دیگران به اهمیت کار 
ما پی ببرند باید بدانیم که اهمیت 
فایده مندی  باید  و  نیست  کام  در 
خود  دیدن  و  کنیم  آشکار  را  خود 
را به دیگران تحمیل کنیم. بنابراین 
خود  اثربخشی  و  کارآمدی  باید 
مشکات  برای  و  کنیم  آشکار  را 
جامعه راه حل داشته باشیم. حاجی 
اینکه زیربنایی ترین  بابیان  میرزایی 
و اساس ترین جایگاه های تحول در 
گفت:  است،  ابتدایی  دوره  جامعه، 
هیچ تحول پایداری در جامعه اتفاق 
نمی افتد مگر اینکه از دوره آموزش 
را  کشور  آینده  شود.  آغاز  ابتدایی 
آموزش وپرورش می سازد و اگر امروز 
جامعه ما کاستی ها و نارسایی هایی 
دارد باید بررسی کنیم که در جریان 

است  افتاده  اتفاقی  چه  یادگیری 
سایه  جامعه  بر  ما  از  اثری  چه  و 

انداخته است.
وزیر آموزش و پرورش بابیان اینکه 
اندیشمند و خاق  انسان های  برای 
بهترین مجال، عرصه مشکات است 
و  استعدادها  ظهور  و  بروز  چراکه 
می سازد،  ممکن  را  توانمندی ها 
و  هنرنمایی  عرصه  کرد:  اظهار 
است  مسئله  حل  در  ما  توانمندی 
شایسته  حکمرانی  معیارهای  در  و 
خوب  حکمرانی  که  می شود  گفته 
است  جامعه  مسائل  حل  اساس  بر 
حمل  و  انتقال  ما  فرهنگ  در  اما 
مشکات شایع شده است و معتقدم 
با حذف »میم« در واژه حمل به حل 
مسائل بپردازیم بنابراین باید مسائل 
را باهم حل کنیم و در حل مسائل 
به اندیشه شما نیازمندیم چراکه از 
اینجا باید جرقه هایی ایجاد شود تا 
حل  سمت  به  و  بگذاریم  انرژی  ما 

کردن مسائل پیش برویم.
وی تأکید کرد: ایده ها را نابود نکنید 
باید تمام  ایده ها  از  برای مراقبت  و 
ببینیم  باید  و  دید  را  واقعیت ها 
نداشته های  از  می توان  چگونه 
موجود داشته خلق کنیم و افرادی 
که این کار را می کنند و گام بزرگ 

برمی دارند خاق و نوآور هستند.
اینکه  بابیان  آموزش وپرورش  وزیر 
نتیجه  به  و  انتها  به  را  ایده  یک 
نیازمند  امروز  گفت:  برسانید، 
باید  که  هستیم  نقاطی  شناسایی 
به آن رسیدگی شود چراکه نگرش 
روشن،  نتیجه  یک  به  معطوف 

انرژی بخش است.
طرح  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
کرد:  اظهار  خانواده،  با  خواندن 
هرچه زمینه تعامل دانش آموزان را 
با خانواده و محیط پیرامون بیشتر 
کنیم تجربه فضای واقعی تر را برای 

آنان فراهم کرده ایم.

گوهر آموزش و پرورش در دست آموزش ابتدایی است

ــورتر و  ــور پرش ــا حض ــد ب ــردم بای ــت: م ــس گف ــس مجل رئی
انتخــاب صحیــح، کارآمــدی نهــاد مجلــس را افزایــش دهنــد و 

همچنیــن بــا پیــام قدرتمنــدی از ایــن طریــق .....
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حضور در انتخابات امنیت آفرین 
است

امنیت  یک  ایران  اسالمی  امنیت جمهوری  اینکه  بیان  با  دفاع  وزیر 
متکی به مردم است، گفت: حضور مردم در انتخابات برای کشور امنیت 

آفرین است.
امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  در حاشیه نشست 
هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: انقالب اسالمی مردمی ترین 
این  استمرار  و  ادامه  اینکه شروع،  به  توجه  با  و  است  انقالب جهان 
انقالب به حضور مردم بستگی دارد فکر می کنم حضور در انتخابات 

بارزترین نماد حضور مردم در صحنه است.
وی افزود: در این دوره انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا 
دشمن تمام تالش خود را کرده تا این حضور را مخدوش کند و ما  
دشمن را در مقابل ملت ایران یکپارچه می بینیم. گزارشی را می دیدم 
که بر اساس آن کنگره آمریکا به ازای هر روز کاری خودش، یک طرح 
علیه جمهوری اسالمی داشته است و در یک سال گذشته حدود ۱۱۵ 
طرح علیه جمهوری اسالمی داشته که برخی از آنها تصویب و برخی 

دیگر تصویب نشده است.
حاتمی اظهار داشت: در این شرایط داشتن یک مجلس قدرتمند و 
دشمن شناس و بصیر و در عین حال حامی انسجام و وحدت داخلی 
می تواند به قدرت مردم بیفزاید. ان شاءاهلل با حضور پررنگ در انتخابات 

یکبار دیگر حمایت قاطع مردم از جمهوری اسالمی رقم بخورد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: امنیت جمهوری اسالمی 
ایران یک امنیت متکی به مردم است و عقبه راهبردی نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران که عنصر و مولفه اصلی تأمین کننده امنیت 
هستند، مردم اند و فکر می کنم حضور مردم در انتخابات برای کشور 

امنیت آفرین است.

رهبر انقالب اسالمی فرمودند: اگر بخواهیم 
در مقابل موج تهاجم فرهنگی دشمن، سبک 
آن  اسالمی  و  صحیح  مسیر  به  را  زندگی 

بازگردانیم، تنها چاره، فرهنگ سازی است.
فاطمه  میالد حضرت  سالروز  در خجسته   
امام  حسینیه  فضای  علیها  اهلل  سالم  زهرا 
خمینی )ره( معطر به یاد و نام دخت گرامی 
پیامبر اعظم )ص( شد و مداحان و شاعران 
اهل بیت علیهم السالم به قرائت اشعاری در 

وصف آن بانوی بزرگ اسالم پرداختند.
رهبر معظم انقالب در این دیدار، مهمترین 
را  مداحان  جامعه  وظیفه  ترین  اصلی  و 
در  دینی  معارف  تعمیق  و  فرهنگ سازی 
جامعه از جمله در میان جوانان برشمردند 
فرهنگ سازی درخصوص سبک  و گفتند: 
زندگی اسالمی به ویژه همبستگی اجتماعی 
و کمک آحاد مردم به یکدیگر و همچنین 
عمق بخشی به روحیه حماسی و ایستادگی 
و بصیرت در جامعه از مسئولیت های خطیر 

جامعه اثرگذار و تعیین کننده مداح است.
جامعه  وظیفه  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
شادی های  هدایت  و  مدیریت  در  مداحان 
جامعه  عمیق  و  اساسی  عزاهای  و  معنوی 
روشنفکرنما  برخی  آنچه  برخالف  گفتند: 
گریه  کنند،  القا  داشتند  تالش  برهه ای  در 
و تضرع در مجالس اهل بیت و در مراسم 
احساسات  بلکه  نیست  ضعف  گریه  شهدا، 
وسیله ای  و  میدان  وسط  انساِن  یک  عالی 
برای احساس عزت و قدرت و شجاعت است 
ترویج  و  سنت  این  پایه گذار  اطهار  ائمه  و 

کننده این مجالس بوده اند.
تشییع  مراسم  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  شکوه  با 
همرزمانش را نمونه بارزی از چنین مجالسی 
دانستند و خاطر نشان کردند: امروز یکی از 
نیازهای اساسی کشور مجهز شدن جوانان 
به سالح های جنگ نرم است که عبارتند از 
ارتقا و تعمیق قدرت روحی، فکری و معنوی 
جوانان و شناخت صحیح از معارف فاطمی و 

معارف اهل بیت علیهم السالم.
به  شدن  مجهز  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
و  جامعه  مصونیت  موجب  سالحی  چنین 
نظام اسالمی خواهد شد، گفتند: این وظیفه 
و مسئولیت، بر عهده جامعه مداحان است و 
به درستی عمل  این وظیفه سنگین  به  اگر 
سنگین  الهی  مؤاخذه  و  بازخواست  نشود، 

خواهد بود.
معارف  آثار  از  نمونه  یک  به  انقالب  رهبر 
و  یاد  و  حسین  امام  مجالس  و  بیت  اهل 
افزودند:  و  کردند  اشاره  زهرا  حضرت  نام 
فشارهای  برابر  در  ایران  ملت  تاب آوری 
غول وحشی آمریکا که ناظران جهانی را به 
حیرت واداشته است به برکت همین معارف 
است.حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: در 
ملت  حضور  همه،  سختی،  شرایط  چنین 
و  بهمن   ۲۲ راهپیمایی  در  را  ایران  مقاوم 
قبل از آن در تشییع سردار سلیمانی دیدند 

و این تاب آوری واقعاً حیرت انگیز است.
ایشان یکی دیگر از وظایف مهم جامعه مداح 
اسالمی  زندگی  سبک  تعمیق  و  ترویج  را 
برشمردند و تأکید کردند: اگر بخواهیم در 
مقابل موج تهاجم فرهنگی دشمن، سبک 
آن  اسالمی  و  صحیح  مسیر  به  را  زندگی 
بازگردانیم، تنها چاره، فرهنگ سازی است 
بسیار  مهمی  کار  چنین  برای  مداحان  و 

تأثیرگذار هستند.
عالی  معارف  از  یکی  اسالمی  انقالب  رهبر 
فرهنگ  را  اسالمی  زندگی  سبک  و  دینی 
نهراسیدن از دشمن و توکل به خدا دانستند 
و افزودند: اگر در روزهای اول انقالب گفته 
و  علمی  رتبه  لحاظ  از  ایران  که  می شد 
فناوری و جایگاه سیاسی و نفوذ منطقه ای به 

مرحله کنونی می رسد، کسی باور نمی کرد 
اما ملت ایران به خدا توکل کرد و از هیچ 
قدرتی نهراسید و توانست به این مرحله از 

پیشرفت ها دست یابد.
با  همچنین  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
در  جمله  از  فاطمی  درس های  به  اشاره 
عرصه مسائل فرهنگی و موضوع حجاب و 
ایستادگی در مقابل باطل و دفاع از والیت، 
گفتند: یکی از معارف مهم فاطمی، موضوع 
دیگران  به  کمک  و  اجتماعی  همبستگی 
است که در سخنان آن حضرت و رفتارهای 

اجتماعی ایشان به وضوح دیده می شود.
ایشان یکی از نیازهای امروز جامعه به ویژه 
و  اشتغال  همچون  موضوعاتی  حل  برای 
همبستگی  روحیه  ترویج  را  جوانان  ازدواج 
مقابله  برای  افزودند:  و  دانستند  اجتماعی 
با تبلیغات همه جانبه ای که جوانان را به 
فرزند آوری کمتر تشویق می کند و نتیجه 
آسان  تسلط  و  جامعه  شدن  پیر  هم  آن 
دشمنان بر یک جامعه خالی از جوان است، 
فرزندآوری  و  آسان  ازدواج  زمینه  در  باید 

بیشتر فرهنگ سازی شود.
به  اشاره  با  اسالمی همچنین  انقالب  رهبر 
برنامه ریزی اندیشکده ها و تبلیغات گسترده 
رسانه های غربی برای قانع کردن ملت ایران 
به منظور کوتاه آمدن در مقابل آمریکا تأکید 

تاکنون  خدا  لطف  به  ایران  ملت  کردند: 
خواهد  هم  پس  این  از  و  است  ایستاده 
تزریق  نیازمند  ایستادگی  این  اما  ایستاد 

مستمر نیروی معنوی به جامعه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید براینکه 
روح حماسی در کشور همچنان زنده است، 
که  قضایایی  همه  در  ایران  ملت  افزودند: 
در  بوده،  حماسی  و  پرشور  نیازمند حضور 
میدان حاضر بوده اند اما استمرار این روحیه 
فرهنگ  و  دینی  معارف  تعمیق  نیازمند 

سازی است.
جمله  از  را  خطیر  وظایف  این  ایشان 
مسئولیت های جامعه مداحان برشمردند و 
خاطر نشان کردند: به لطف خداوند جنس 
جمهوری اسالمی از همه نظر جور است زیرا 
مردان  خوب،  نظامی  سردار  اسالمی،  نظام 
سازان  فرهنگ  پرانگیزه،  و  جوان  علمی 
پرهمت و باغیرت و هنرمنِد، و مردم آماده به 
کار در همه عرصه ها دارد، بنابراین با چنین 
ظرفیت هایی به فضل الهی، پیروزی قطعی و 
نهایی بر جبهه وسیع دشمن متعلق به ملت 

ایران خواهد بود.
در این دیدار هشت تن از مداحان و شاعران 
از استان های مختلف کشور به قرائت اشعار 
فاطمه زهرا  حضرت  فضائل  در  مدایحی  و 

سالم اهلل علیها پرداختند.

رهبر معظم  انقالب در دیدار مداحان:

تاب آوری ملت ایران برای ناظران 
جهانی حیرت انگیز است

خبر

شرکت هایی که ایران را ترک می کنند 
درآینده اقتصاد ما اولویت ندارند

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: شرکت هایی که ایران را ترک 
می کنند، در آینده اقتصادی کشورمان در اولویت قرار نخواهند داشت.

واکنش  در  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون  عراقچی  عباس  سید   
از  لوازم خانگی  در حوزه  فعال  برخی شرکت های خارجی  به خروج 
کشورمان، گفت: در حال حاضر ما در یک مقطع تاریخی بسیار مهم 

هستیم و سیاست فشار حداکثری آمریکا در اوج خودش است.
وی افزود: طبیعی است کسانی که با سیاست آمریکا همراهی کرده 
و ملت ایران را در این شرایط بسیار سخت و فشار تنها می گذارند، 
حتما  ایران  ملت  و  می کنند  مشخص  آینده  برای  را  خود  حساب 

فراموش نخواهد کرد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان اینکه شرکت هایی که ایران را 
ترک می کنند، در آینده اقتصادی کشورمان در اولویت قرار نخواهند 
و  شرکت ها  تولیدکنندگان،  با  اولویت  همواره  داشت:  اظهار  داشت، 

کارآفرینان داخلی است.
عراقچی افزود: اگر نیاز باشد با شرکت های خارجی مراوده ای صورت 
بگیرد، حتما شرکت هایی که در این شرایط در ایران باقی مانده اند در 
کرده اند،  ترک  را  ایران  که  داشت. شرکت هایی  قرار خواهند  اولویت 

بازارهایی را از دست داده اند که به آسانی به دست نخواهند آورد.
گفتنی است، سیدعباس موسوی سخنگوی دستگاه دیپلماسی نیز در 
ایرانیان دوستان روزهای  بود:  حساب کاربری خود در توئیتر نوشته 
سخت را فراموش نمی کنند؛ برخی شرکت های خارجی که در سال ها 
و ماه های اخیر صرفاً با پذیرش قلدری آمریکا، ایران را ترک کرده اند، 

بدانند بازگشت به بازار ایران بسیار سخت خواهد بود.

قدرت نظامی ایران رشد جهشی 
داشته است

معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه باید آن قدر قوی باشیم که 
دشمن فکر تعرض به کشور ما به ذهنش خطور نکند، گفت: امروز 

قدرت نظامی ما رشد جهشی داشته است.
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، در مراسم 
اختتامیه مسابقات سراسری دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش که 
در دانشکده افسری امام علی )ع( برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری 
مسابقات دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش اقدام بسیار مناسبی 

بود و امیدواریم هر سال بر کیفیت این مسابقات افزوده شود.
وی با اشاره به بیانات اخیر فرمانده معظم کل قوا در دیدار با فرماندهان 
قوی شدن  بهمن، گفت: الزمه  نوزدهم  روز  در  ارتش  هوایی  نیروی 
کشور این است که کشور ما در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی، نظامی و … قدرتمند شود.
امیر سیاری با بیان اینکه ما قصد تعرض به هیچ کشوری را نداشته و 

نخواهیم داشت، گفت: ما تهدیدی برای سایر کشورها نیستیم.
معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه امروز قدرت نظامی ما رشد 
جهشی داشته است، اما این قدرت برای حفظ امنیت کشور است نه به 
منزله تهدیدی برای سایر کشورها، گفت: ما باید آنقدر قوی باشیم که 

دشمن فکر تعرض به کشور ما به ذهنش خطور نکند.
وی با بیان اینکه ما اگر قوی باشیم در مذاکرات بین المللی محکم پشت 
میز می نشینیم، ادامه داد: ما اگر قوی شویم، دشمن می داند اگر دشمن 

تعرضی به ما کند، جوابی پشیمان کننده دریافت خواهد کرد.
امیر سیاری با بیان اینکه دکترین یا رهنامه جمهوری اسالمی ایران 
دفاعی و مبتنی بر توان بازدارندگی است، عنوان کرد: برای رسیدن به 

بازدارندگی ما در وهله اول نیازمند »نیروی انسانی« هستیم.
معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه نیروی انسانی هم می تواند 
یک  ورشکستگی  باعث  می تواند  هم  برساند،  اوج  به  را  سازمان  یک 
یک  برای  می تواند  کیفی  انسانی  نیروی  کرد:  تصریح  شود،  سازمان 

سازمان رشد جهشی ایجاد کند.
وی ادامه داد: نیروی انسانی کیفی باید متعهد، مبتکر، خالق، مومن، 

متفکر، مخلص، منضبط، والیتمدار و ایثارگر باشد.
امیر سیاری با بیان اینکه مطمئناً با وجود همه فشارها علیه کشورمان، 
در گام دوم انقالب رشد جهشی بیشتری نسبت به گام اول خواهیم 
نیروی  محوری  ویژگی  سه  دانش،  و  شجاعت  ایمان،  گفت:  داشت، 
انسانی نظامی است که در کالم فرمانده معظم کل قوا به آن ها اشاره 

شده است.
وی با بیان اینکه شجاعت و سلحشوری از ویژگی های تمییز دهنده 
گفت:  است،  انسانی  نیروهای  سایر  به  نسبت  نظامی  انسانی  نیروی 

نظامی منهای شجاعت مساوی با صفر است.
امیر سیاری با بیان اینکه ما باید روز به روز دانش خود را در کاری که 
انجام می دهیم افزایش دهیم، عنوان کرد: امروز اگر در عرصه دانش 

نظامی یک روز غفلت کنیم، به اندازه یک سال عقب می افتیم.
امیر سیاری با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ علم است، گفت: جنگ 

امروز در زمین، هوا، فضا. دریا، سایبر، جنگ علم است.
نظر  یگان تحت  فرمانده ای موفق است که  وی خاطرنشان کرد: آن 
خود را رشد بدهد و این رشد ابعاد مختلف جسمانی، بصیرتی، علمی 

و ایمانی را شامل می شود.

سردار شیرازی:

رهبری انتظار دارند نیروهای مسلح 
کارهای نو و خالقانه ارائه دهند

رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا گفت: مقام معظم رهبری از 
نیروهای مسلح انتظار دارند که کارهای نو و خالقانه ارائه دهند.

در  قوا  کل  معظم  فرمانده  نظامی  دفتر  رئیس  شیرازی  محمد  سردار   
هشتمین همایش مدیران و مسئوالن ارتباطات مردمی نیروهای مسلح 
که به میزبانی نیروی زمینی سپاه در سالن غدیر مجتمع فتح المبین 
برگزار شد با اشاره به اینکه در رژیم گذشته آمریکایی ها در حوزه نظامی 
دخالت های زیادی داشتند، گفت: امروز پس از گذشت ۴۰ سال از پیروزی 
ایران داخلی  انقالب اسالمی عمده تجهیزات دفاعی جمهوری اسالمی 

است.
وی افزود: مقام معظم رهبری از نیروهای مسلح انتظار دارند که کارهای 
نو و خالقانه ارائه دهند و یکی از این اقدامات نو و خالقانه این است که 

ارتباطات گسترده در سطح نیروهای مسلح وجود داشته باشد.
رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا با تأکید بر اینکه تا زمانی که ما 
در راه خدا گام برداریم عنایت خداوند متعال پابرجاست، گفت: شهادت 
شهید سلیمانی مسیر تاریخ جهان را تغییر داد و خداوند با اراده خودش 
به شهید سلیمانی عزت داد. شهید سلیمانی همیشه مقام معظم رهبری 
را با انجام کارهای ممتاز در شرایط خوب و خوب تر قرار می داد و این باید 

در نیروهای مسلح به عنوان یک الگو در نظر گرفته شود.
سردار شیرازی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره شهید 
سلیمانی، تاکید کرد: شهید سلیمانی بنا به فرمایش مقام معظم رهبری 
هم یک فرمانده جنگ آور بود و هم شجاع با تدبیر بود و بهترین تصمیمات 

را در عرصه نظامی می گرفت.
وی با بیان اهمیت لزوم توجه به معیشت کارکنان نیروهای مسلح در ابعاد 
مختلف از جمله مسکن، خوراک و پوشاک، اظهار داشت: یک نظامی باید 
هم از نظر سازمانی و هم از نظر معیشتی دغدغه ای نداشته باشد تا بتواند 

در میدان به وظایف خود به خوبی عمل کند.
در  داشت:  اظهار  همچنین  قوا  کل  معظم  فرمانده  نظامی  دفتر  رئیس 
نیروهای  تعداد  به  که  می شود  توصیه  هم  سازمانی  خانه های  خصوص 
مسلح خانه های سازمانی تهیه شود و در این زمینه نحوه استفاده و ساز 
خانه های  در  است.  مهم  بسیار  خانه ها  این  دادن  قرار  اختیار  در  کار  و 
سازمانی باید در نظر داشته باشیم که وعده ای که داده می شود در زمان 

الزم به آن عمل شود.
سردار شیرازی با اشاره به لزوم توجه به بازنشستگان به عنوان یکی از 
تأکیدات جدی فرمانده معظم کل قوا تصریح کرد: توجه به بازنشستگان 
باید  فرمودند  رهبری  مقام معظم  و همانطور که  است  کارمندان  آئینه 
به عموم نیروهای مسلح اعم از بازنشستگان و ایثارگران توجهی جدی 

داشته باشیم.
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حضور  با  باید  مردم  گفت:  مجلس  رئیس 
نهاد  کارآمدی  صحیح،  انتخاب  و  پرشورتر 
مجلس را افزایش دهند و همچنین با پیام 
را  آمریکایی هایی  طریق  این  از  قدرتمندی 

خم کنند تا آنها مسیر خود را تغییر دهند.
شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  علی   
مردم  حضور  اهمیت  به  اشاره  با  اسالمی  
موضوع  دو  گفت:  جمعه  روز  انتخابات  در 
در مورد انتخابات پیش رو مطرح است که 
باید به آنها توجه کرد؛ نخست اینکه اصوالً 
نهادهای جمهوری اسالمی ایران به وسیله 
انتخابات شکل می گیرد و کارآمدی آنها به 

دو موضوع بستگی دارد.
وی افزود: نخستین موضوع داشتن پشتوانه 

دارد،  زیادی  اهمیت  که  است  قوی  رأی 
بتوانند  نهادها  این  می شود  سبب  چراکه 
با قوت و قدرت بیشتری به حل مشکالت 

بپردازند.
الریجانی با بیان اینکه هر چه پشتوانه رأی 
به طور  باشد،  نهادهای حکومتی ضعیف تر 
کارها  در  آنها  تأثیر  و  نفوذ  قدرت  طبیعی 
کاهش می یابد، ادامه داد: اگر قصد ما حل 
فعلی  در شرایط  که  است  مشکالت کشور 
باید پشتوانه  دارد،  پیچیدگی های مختلفی 

نهادهای دموکراتیک نیز قوی شود.
تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
رو  پیش  انتخابات  در  که  افرادی  اینکه  بر 
انتخاب می شوند، همان طور که مقام معظم 

رهبری فرموده اند باید متدین باشند، افزود: 
مصالح  به  افراد  اینکه  در  بودن  خداترس 
ملی توجه کنند بسیار مؤثر است و ویژگی 
سرزندگی و انقالبی بودن افرادی که انتخاب 
خود  حیات  به  انقالب  اینکه  در  می شوند، 
و  کاردان  است.وی  تأثیرگذار  دهد،  ادامه 
و  کشور  مصالح  به  توجه  بودن،  باتدبیر 
شناخت موضوعات اساسی کشور را از دیگر 
در  باید  مردم  که  کرد  عنوان  ویژگی هایی 
کنند  توجه  آن  به  خود  منتخبان  انتخاب 
و ادامه داد: البته ممکن است همه افرادی 
اما  نباشند،  انتخاب می شوند متخصص  که 
از دیدگاه  باشند که  داشته  را  این ظرفیت 
متخصصان استفاده کنند.وی با بیان اینکه 
انتخاب  و  حکومتی  نهادهای  به  قوی  رأی 
جمهوری  نظام  برای  همیشه  اصلح  افراد 
اسالمی ایران، رکنی و اساسی است، تصریح 
پشتوانه ای  قوی،  و  باال  رأی  موضوع  کرد: 
و  است  اساسی در در حل مشکالت مردم 
افرادی که انتخاب می شوند باید ویژگی هایی 
را که رهبر معظم انقالب فرموده اند، داشته، 
نظرات  اخذ  صالحیت  و  بوده  کاردان 
داشته  مختلف  بخش های  از  را  تخصصی 
باشند.الریجانی با بیان اینکه آمریکایی ها در 
این مقطع چند موضوع را دنبال می کنند، 
همه  تحریم های  موضوعات،  از  یکی  افزود: 

جانبه ای است که اعمال کرده اند، به طوری 
که پس از پیروزی انقالب این حجم وسیع از 
تحریم ها را نداشته ایم. رئیس مجلس شورای 
تنها  آمریکایی ها  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
به موضوع تحریم اکتفا نکرده اند، ادامه داد: 
افرادی همانند پمپئو در آمریکا بر موضوع 
را  مردم  تا  متمرکز شده اند  ایران  انتخابات 
انتخابات  تشویق کنند که رأی نداده و در 
بر  مبنی  سوالی  طرح  با  نیابند.وی  حضور 
انتخابات  مولفه  بر  آمریکایی ها  چرا  اینکه 
تمرکز کرده اند، تاکید کرد: این موضوع به 
آن برمی گردد که آنها متوجه شده اند اگر 
داشته  انتخابات حضور چشمگیر  در  مردم 
باشند، در کارآمدی کشور موثر خواهد بود، 
در حالی که آنها می خواهند این کارآمدی را 
ضعیف کنند.الریجانی با اشاره به اینکه ایران 
در حال حاضر با آمریکایی ها مصاف سیاسی 
و اقتصادی دارد، ادامه داد: آمریکایی ها در 
حال حاضر فشار را بر ایران افزایش داده اند 
و در تحریم ها فصل جدیدی را در موضوعات 
مختلف صنعتی و معدنی باز کرده اند که اگر 
بخواهیم در مصاف با آنها موفق باشیم و کم 
هزینه عبور کنیم، باید نشان دهیم که مردم 
در انتخابات شرکت جدی دارند، چرا که این 
موضوع به حل مشکالت و جلوگیری از فشار 

آمریکایی ها کمک می کند.

حضور مردم در انتخابات باعث می شود آمریکایی ها 
ریل خود را عوض کنند

گفت:  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
ایران  فراوانی در مورد حمله  اطالعات 
ترجیح  اما  داریم  عین االسد  پایگاه  به 
میزان  به  خود،  آمریکایی ها  می دهیم 

خسارات وارده اعتراف کنند.
فرمانده  جانشین  فدوی  علی  سردار 
کل سپاه پاسداران درباره قدرت جبهه 
مقاومت، اظهار داشت: انقالب اسالمی 
به  ایران  جغرافیای  محدوده  در  ایران 
پیروزی رسید اما اکنون جبهه مقاومت 
وسیعی  بسیار  جغرافیای  یک  در 

شعار،  تنها  نه  و  است  شده  گسترده 
بلکه هر اقدامی که الزم باشد را انجام 

می دهد.
وی با بیان اینکه مسلماً جبهه مقاومت 
روال فعلی خود را ادامه می دهد، افزود: 
روز  هر  را  مقاومت  جبهه  ویژگی   ۲
شاهد خواهیم بود و آن ۲ ویژگی این 
است که جبهه مقاومت هر روز وسیع تر 

و قدرتمندتر می شود.
درباره  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
در خلیج  آمریکایی ها  اخیراً  که  قایقی 

عدن به بهانه کمک تسلیحاتی به یمن 
توقیف کرده اند، گفت: آمریکایی ها هر 
از گاهی برای اینکه شکست های خود 
در یمن را توجیه کنند، از این مسائل 
یمنی ها  دارد  امکان  می کنند؛  مطرح 
سالح هایی را از خارج خریداری کنند و 
به کشورشان ببرند و این مسئله مربوط 
که  تهمت هایی  اما  است  یمنی ها  به 
به سایر کشورها می زنند،  آمریکایی ها 
مایه حقارت آنها است. آمریکایی ها به 
دنبال مقصر برای شکست های خود در 

یمن می گردند.
اقدامات  اینکه  بیان  با  فدوی  سردار 
باطل  جبهه  شکست  سبب  یمنی ها 
برخی  صهیونیست ها،  آمریکا، 
کشورهای اروپایی، عربستان سعودی و 
امارات شده است، ادامه داد: در جنگ 
نیز  ایران  علیه  عراق  ساله  تحمیلی ۸ 
پشت  در  اما  بود  صدام  پیکان  نوک 
ایران همکاری  صحنه ۵۲ کشور علیه 
می کردند و اکنون نیز همین روند را در 

یمن شاهد هستیم.

اطالعات فراوانی در مورد حمله ایران به پایگاه عین االسد داریم



اقتصاد
اخبار

افزایش قدرت موتور ناوگان صیادی، 
ذخایر دریایی را به خطر می اندازد

رئیس سازمان شیالت ایران گفت: با افزایش قدرت موتور و نیز ناوگان 
صیادی، فشار مضاعف بر منابع و ذخایر دریایی وارد شده و در نتیجه، 

آینده معیشتی جامعه صیادی را به مخاطره می اندازد.
 نبی اهلل خون میرزایی در رابطه با دلیل مخالفت سازمان شیالت با 
افزایش قدرت موتورهای قایق های صیادی اظهار کرد: مخالفت سازمان 
به علت محدویت  قایق های صیادی  موتور  قدرت  افزایش  با  شیالت 

منابع و ذخایر دریایی است.
وی افزود: با افزایش قدرت موتور و نیز ناوگان صیادی، فشار مضاعف 
بر منابع و ذخایر دریایی وارد شده و در نتیجه، آینده معیشتی جامعه 

صیادی را به مخاطره می اندازد.
بنزین  سهمیه  تصویب  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  میرزایی  خون 
نگران قاچاق سوخت نیست؟  آیا سازمان شیالت  قایق های صیادی، 
قاچاق  زمینه  در  نظر  تخصصی صاحب  دستگاه  ما  کرد:  خاطرنشان 

سوخت نیستیم و اظهار نظر هم در این زمینه نمی کنیم.
رئیس سازمان شیالت ایران تصریح کرد: آنچه به ما مربوط است صید، 
تالش صیادی و تولید با توجه به میزان تخصیص سهمیه سوخت است 
که آن را برنامه ریزی و مدیریت می کنیم و سهمیه سوخت متناسب با 

تالش صید و صیادی منظور شده است.

تجهیزات  سازندگان  انجمن  عضو  یک 
تجهیز  دو  بومی سازی  از  نفت  صنعت 
راهبردی صنعت پتروشیمی خبر داد و 
گفت: با تحقق این موضوع، خطر توقف 
تولید در مجتمع های پتروشیمی منتفی 

است.
حسین خطیبی، عضو انجمن سازندگان 
منتفی  از  ایران  نفت  صنعت  تجهیزات 
صنعت  در  تولید  توقف  خطر  شدن 
تحریم  شرایط  در  کشور  پتروشیمی 
تجهیز  دو  ساخت  بومی سازی  دلیل  به 
خبر  پتروشیمی  مجتمع های  راهبردی 
تولید در  قلب  داد و گفت: کمپرسورها 
که  هستند  پتروشیمی  مجتمع های 
شرکت های خارجی با افزایش تحریم ها 
جانبی،  خدمات  هرگونه  ارائه  و  فروش 
صنعت  به  را  یدکی  قطعات  تأمین 
اما  کردند،  متوقف  ایران  پتروشیمی 
هم اکنون در کنار ارائه تمامی خدمات به 
دانش فنی طراحی و ساخت کالس های 

مختلف کمپرسورها دست یافته ایم.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی تمامی 
تأمین  تعمیرات،  شامل  جانبی  خدمات 
و  راه اندازی  ساخت،  یدکی،  قطعات 
متخصصان  سوی  از  فنی  گارانتی های 
ارائه  پتروشیمی  شرکت های  به  داخلی 
دنبال  به  شرکت  این  افزود:  می شود، 
بازارهای جهانی کمپرسورهای  به  ورود 
هوا به عنوان تأمین کننده هوای فشرده 

در مجتمع ها و اکسترودرها است.
این مقام مسؤول همچنین از بومی سازی 
مورد  اکسترودرهای  ساخت  و  طراحی 
نیاز صنایع پتروشیمی خبر داد و اظهار 
کرد: اکسترودر تجهیزی مهم و راهبردی 
در واحدهای پلیمری صنعت پتروشیمی 
است که هم اکنون بدون نیاز به حضور 
از  ساالنه  و  می شود  ساخته  خارجی ها 
کشور  از  ارز  چشمگیری  مقدار  خروج 

جلوگیری می شود.

از  ژاپنی ها  اینکه  بیان  با  خطیبی 
حدود ۱۰ سال قبل همکاری در حوزه 
اکسترودرها  خدمات  ارائه  و  فروش 
متوقف  را  ایران  پتروشیمی  صنعت  به 
هم  حوزه  این  در  کرد:  تأکید  کرده اند، 
به  ندارد،  وجود  مشکلی  کوچک ترین 
شرکت های  در  مثال  برای  که  طوری 
و…  شازند  مارون،  جم،  پتروشیمی 
حضور  بدون  و  تأمین  تجهیزات  این 
مشکلی  کوچک ترین  بدون  خارجی ها 

در حال فعالیت است. این عضو انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت هزینه 
کمپرسورها  داخلی  ساخت  و  طراحی 
در  نیاز  مورد  اکسترودر  دستگاه های  و 
کمتر  درصد   ۵۰ را  پتروشیمی  صنایع 
از نمونه خارجی عنوان و اظهار کرد: در 
کنار کاهش وابستگی و ریسک تولید در 
صنایع پتروشیمی، زمینه اشتغال پایدار 
و صرفه جویی قابل توجه ارزی هم فراهم 

شده است.

گزارشبومی سازی قلب صنعت پتروشیمی

رئیس اتاق تهران مطرح کرد

گالیه فعاالن اقتصادی از کاالهای مانده 
در گمرکات

رئیس اتاق بازرگانی تهران با ابراز گالیه فعاالن اقتصادی از کاالهای 
مانده در گمرکات گفت: متاسفانه دولت تصمیم گیری می کند؛ ولی این 

تصمیمات دیرهنگام خواهد بود.
 مسعود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با 
بیان اینکه دولت در بسیاری از موارد، دیرهنگام تصمیم می گیرد، نمونه 
این ورود دیرهنگام دولت را در ترخیص خودروهای وارداتی عنوان کرد 
و گفت: روند ترخیص خودروهای وارداتی با مصوبه جدید هیأت دولت 
آغاز شده، اما متأسفانه در بسیاری از موارد از جمله لوازم آرایشی و 

بهداشتی و سایر اقالم، هنوز هم رسوب کاال در گمرکات وجود دارد.
وی افزود: بیش از ده ماه است که محصوالت آرایشی و بهداشتی در 
گمرکات مانده است و علیرغم پیگیری های دولت، همچنان مشکالت 
سرنوشت  به  که  هستند  زیادی  کاالهای  اینکه  ضمن  است؛  پابرجا 

همین اقالم دچار شده و در گمرکات باقی مانده اند.
به گفته خوانساری، به خاطر کمبود بودجه دولت، فشارهایی از بابت 
تأمین اجتماعی و مالیات به بنگاههای اقتصادی وارد می شود که این 
موارد تأثیر منفی در محیط کسب و کار کرده و آنها را نیز دچار مشکل 

می کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: اگر اکنون فرصت جذب سرمایه گذاری 
خارجی فراهم نیست، فضای کسب و کار را هم نباید برای سرمایه 

گذاران داخلی نامساعد کنیم.
وی تصریح کرد: هزینه آلودگی هوا بالغ بر ۸ میلیارد دالر در روز برآورد 
شده است که عمدتاً کشورهای چین، آمریکا و هند بیشترین زیان را 
می بینند؛ این در حالی است که در چین بالغ بر ۱.۸ میلیون نفر در 
سال، در هند ۱ میلیون نفر و در کل دنیا ۴.۵ میلیون نفر در دنیا تلفات 

به ثبت رسیده است.
به گفته خوانساری، در گذشته نگاه به بخش خصوصی مثبت نبود؛ 
به همین دلیل باید در اقشار مختلف مردم، نفوذ را داشته باشیم؛ به 
همین دلیل تالش کرده ایم که با ایفای مسئولیت های اجتماعی کار 

را پیش بریم.
وی از فعاالن اقتصادی درخواست کرد تا در رسانه های مجازی نقش 

جدی را داشته باشند.

رئیس کل سازمان مالیاتی خبر داد
حذف اخذ مالیات مضاعف میان ایران و هند در 

آستانه تصویب

موافقتنامه  انعقاد  ضرورت  بر  هند  سفیر  و  مالیاتی  سازمان  رئیس 
اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دو کشور و تصویب هر چه سریع تر 

این موافقتنامه توسط مراجع قانونگذاری تاکید کردند.
درمندرا  قدم  با  بهمن  دیداری که سه شنبه ۲۹  در  پارسا  امیدعلی 
سفیر هند در تهران برگزار شد، خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی ایران 
در طی سال های اخیر گام های مؤثری در جهت پیاده سازی مالیات 
الکترونیک در کشور برداشته و هم اکنون، تالش ها برای اجرای نظام 
مالیات هوشمند از طریق دستیابی به تمامی دیتاها و اطالعات اشخاص 

در نزد دستگاه های مختلف ادامه دارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه الیحه موافقتنامه اجتناب 
از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی بین دو کشور ایران و 
هند، در دی ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده، 
ولی از سوی شورای نگهبان چند ایراد شکلی به آن وارد شد، عنوان 
کرد: امیدواریم پس از رفع ابهامات و ایرادات مذکور، اوایل سال آینده، 

شاهد تصویب موافقت نامه در مجلس باشیم.
مناسبات  ارتقای  به  منجر  موافقتنامه،  این  اجرای  کرد:  تصریح  وی 
اقتصادی و تبادل تجاری بین دو کشور خواهد شد و تجار و بازرگانان 

دو کشور در وضعیت ایده آل تری به تجارت خواهند پرداخت.
پارسا همچنین به موضوع اجرای قانون نصب، راه اندازی و استفاده از 
پایانه های فروشگاهی توسط اصناف کشور اشاره کرد و گفت: اجرای 
این قانون، یکی از اقداماتی است که به مدرن سازی و تحقق نظام 

مالیاتی هوشمند در کشور کمک قابل توجهی می نماید.
قدم درمندرا سفیر هند در ایران نیز در این دیدار، با اشاره به روابط 
دیرینه تجاری و اقتصادی بین دو کشور عنوان داشت: ایران یکی از 
شرکای ارزشمند هند است و تصویب موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات 

مضاعف، مراودات اقتصادی دو کشور را توسعه می بخشد.
وی با بیان اینکه الیحه موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف 
بین دو کشور ایران و هند به تصویب مجلس این کشور رسیده، عنوان 
کرد: اجرای این موافقتنامه عالوه بر اینکه به جلوگیری از فرار مالیاتی 
کمک می نماید، به توسعه صنعت حمل و نقل دریایی و هوایی و تقویت 

روابط بین دو کشور خواهد انجامید.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار:

صادرات محصوالت فوالدی مشروط شد

سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: صادرات انواع محصوالت فوالدی از گمرک، 
پس از این با مجوز معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت صورت 

خواهد گرفت.
با توجه به تولید  بازار گفت:   محمد رضا کالمی در حاشیه نشست تنظیم 
بیش از ۲۵ میلیون تن انواع فوالد در کشور و ضرورت های تأمین نیاز داخل، 
در جلسه تنظیم بازار مقرر شد، صادرات انواع محصوالت فوالدی پس از این 
توسط گمرگ، فقط با مجوز معاونت امور معادن و صنایع معدنی صورت پذیرد.

وی ادامه داد: این بدان معناست در صورتی که واحدهای تولیدی نیاز داخل 
را به هر میزان که تقاضا وجود دارد، تأمین کنند؛ معاونت امور معادن و صنایع 
آنها  به  هم  را  اجازه صادرات  فوالدی  واحدهای  عملکرد  به  توجه  با  معدنی 

خواهد داد.
کالمی ادامه داد: اما اگر کسی تعهد عرضه را رعایت نکند از ابزار صادراتی برای 

مدیریت بازار استفاده خواهد شد.
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معاون وزیر صنعت:
سایپا در داخلی سازی قطعات خودرو موفق عمل کرد

گروه  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  برنامه  و  طرح  معاون 
بومی سازی قطعات خودرو  اجرای طرح ملی  خودروسازی سایپا در 
موفق عمل کرد و توانست بخش زیادی از قطعات مورد نیاز تولید را 

داخلی سازی کند.
مجموعه سازی شرکت  تولید  افتتاح خط  مراسم  در  زرندی  سعید   
قالب های بزرگ صنعتی سایپا و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای این 
شرکت در زمینه داخلی سازی، افزود: سایپا در زمینه کاهش هزینه ها 
و واگذاری شرکت های غیرسودده و مازاد خود اقدامات مهمی انجام 

داد که در آینده این خودروساز آثار مطلوبی خواهد داشت.
کشور  در  خودرو  تولید  امسال،  دی  و  آذر  ماه  دو  در  وی  گفته  به 
۱۰۰ درصد افزایش یافت و خودروسازان توانستند تحویل خودرو به 
مشتریان را نیز ۱۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 

دهند.
زرندی با اشاره به موفقیت سایپا در زمینه به صفر رساندن خودروهای 
دارای کسری قطعات، تأکید کرد: تعهدات برجای مانده از گذشته ۳۵ 
درصد کاهش یافته و ادامه این روند، موجب بهبود وضعیت تولید و 

تحویل خودرو به مشتریان خواهد شد.
به گفته وی در حال حاضر ۶۳۰ هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم 
در صنعت خودرو کشور فعالیت می کنند و ظرفیت تولید این صنعت 
به ساالنه ۵,۲ میلیون دستگاه افزایش یافته که بیانگر تأثیر باالی آن 

در اقتصاد و اشتغال است.
وی با اشاره به موضوع واسطه گری و سودجویی در بازار خودرو و ایجاد 
از  با قیمت سازی کاذب  بازار گفت: واسطه ها  این  حاشیه قیمت در 
طریق برخی سایت ها و تبلیغات در این زمینه، برای رشد کاذب بهای 
خودرو در بازار تالش می کنند که در حال شناسایی آنان هستیم و 

به زودی برخورد الزم با این پدیده صورت خواهد گرفت.
شرکت  در  خودرو  بدنه سازی  مجموعه  تولید  خط  است  گفتنی 
قالب های بزرگ صنعتی سایپا با استفاده از توان و ظرفیت داخلی و 
طراحی و ساخت متخصصان این شرکت به مرحله بهره برداری رسید.

عالوه بر آن، شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا در ماه های اخیر 
درصد   ۱۰۰ ساخت  و  طراحی  زمینه  در  را  دستاوردهایی  توانسته 
سانتریفیوژهای  بدنه  برق،  نیروگاه های  بادی  توربین های  گیربکس 
و ساخت ۱۰۰ درصدی  نفت، طراحی  وزارت  به  مربوط  نفتی  مواد 
کنترلی،  فیکسچرهای  ساخت  و  طراحی   ،CNC فرز  ماشین های 
بومی سازی بلوک متریال فیکسچرهای کنترلی و صرفه جویی ارزی 
ساالنه ۱۵۰ هزار دالر و تأمین و بومی سازی قطعات استاندارد قالب 
از داخل کشور و جلوگیری از خروج ساالنه ۱۳۲ هزار دالر از کشور 

محقق کند.
 CNC این شرکت همچنین توانسته در تعمیر و بازسازی دستگاه
یورو،  و صرفه جویی ۱۵۰ هزار  داخلی  توان  از  استفاده  با  پنج محور 
صرفه  با   CNC تراش  فوم  دستگاه  به  دیجی تایزر  دستگاه  تبدیل 
اقتصادی ۵۰ هزار دالری و دستیابی به دانش فنی تولید قالب های 
در کشور،  نخستین بار  برای  پیشرفته  فناوری  با  پالستیکی  پیچیده 

موفق عمل کند.

گفت:  اقتصاد  وزیر  اقتصادی  معاون 
دلیل  مرکزی  بانک  ضعیف  نظارت 
بانک های  نامطلوب  عملکرد  اصلی 

خصوصی است.
محمدعلی دهقان دهنوی در ششمین 
با  مقاومتی  اقتصاد  ساالنه  همایش 
تولید،  در خدمت  بانکی  نظام  عنوان 
در  خصوصی  بانکداری  آثار  نشست 
کالن  اقتصاد  منظر  از  ایران  اقتصاد 
هدایت  بانک ها  وظیفه  اینکه  بیان  با 
منابع به سمت فعالیت های با بازدهی 
شرایط  این  در  گفت:  است،  باالتر 
طرفداران بانکداری خصوصی معتقدند 
باشد،  بانک ها خصوصی  مالکیت  اگر 
پاسخ بهتری به نیاز تخصیص بهینه 
اساس  بر  اقتصاد می دهند.  در  منابع 
بانک  یا  و  بنگاه  مدیر  دیدگاه  این 
مانند  نبودن،  ذینفع  دلیل  به  دولتی 
بنگاه خصوصی به فکر بهبود عملکرد 

بانک نیست.
در  که  دیگری  دلیل  داد:  ادامه  وی 
زمینه خصوصی سازی بانک ها مطرح 

بانک های  که  است  این  می شود 
سیاسی  ابزارهای  به  تبدیل  دولتی 
مختلف  جناح های  سیاستی(  )نه 
شده اند؛ چنین روندی عملکرد آن ها 
در  است.  داده  قرار  تحت الشعاع  را 
ابزار  از  حکمرانان  است  ممکن  واقع 
توزیع رانت بانک های دولتی در جهت 

انگیزه های سیاسی استفاده کنند.
برای  انگیزه ای  خصوصی  بانک های 
کشور  اقتصادی  توسعه  در  مشارکت 

ندارند.
بیان  با  اقتصاد  وزیر  اقتصادی  معاون 
خصوصی  بانک های  مخالفان  دالیل 
افزود: مخالفان خصوصی سازی عرصه 
بانکداری دو دلیل را مطرح می کنند. 
اول اینکه این بانک ها انگیزه ای برای 
مشارکت در توسعه اقتصادی در کل 
منافع خود  دنبال  به  و  ندارند  کشور 
هستند؛ و دوم اینکه رفتار بانک ها و 
چرخه های  مورد  در  مالی  مؤسسات 
تجاری در دوره های رونق و رکود، به 
تشدید این آثار منجر می شود و این 

برخالف منافع ملی است. در حالی که 
بانک دولتی در دوران رکود تسهیالت 
بیشتری می دهد تا جاهای مشکل دار 
را با تزریق پول راه بیندازد و در واقع 

رفتار ضد چرخه ای دارد.
حال  در  معتقدم  داشت:  اظهار  وی 
کشور  در  خصوصی  بانکداری  حاضر 
شکل گرفته و باید نسبت به شناسایی 
در مسیر طی شده  اشکاالت موجود 
چنین  از  انتظار  کنیم.  فکر  بیشتر 
به  که  است  این  علمی  نشست های 
خصوص  در  شواهدی  تجربی  لحاظ 
چرخه ای یا غیر چرخه ای عمل کردن 
تفاوت های  آنها،  بازدهی  بانک ها، 
ارائه   .… و  بانک ها  توزیع تسهیالت 
دیدگاه  دو  هر  به  باید همزمان  کند. 
خصوصی  بانکداری  و  داشت  توجه 
در  اشکاالت  کمترین  با  دولتی  و 

زمینه های گفته شده ایجاد کرد.
اینکه  بر  تأکید  با  دهنوی  دهقان 
دلیل  مرکزی  بانک  ضعیف  نظارت 
بانک های  نامطلوب  عملکرد  اصلی 

سال هاست  گفت:  است،  خصوصی 
برخی می گویند نظارت بانک مرکزی 
بانک خصوصی  ما  ضعیف است پس 
این  معتقدم  من  اما  باشیم؛  نداشته 
پاک کردن صورت مساله است؛ بلکه 
نظارتی  ابزارهای  زمینه  این  در  باید 
تا عملکرد  بانک مرکزی اصالح شود 

بانک های خصوصی بهینه شود.
که  مطلب  این  پذیرش  ضمن  وی 
خصوصی  بانک های  زیان  امروز 
سرمایه  اصل  از  بیشتر  مراتب  به 
دولتی  بانک های  افزود:  آن هاست، 
بنابراین  و  هستند  دار  مشکل  هم 
بانکداری خصوصی هم نباید به کلی 
ربطی  واقع  در  شود.  گذاشته  کنار 
ندارد بانک خصوصی باشد یا دولتی، 
کند  عمل  درست  باید  مرکزی  بانک 
تا شرایط کنونی اصالح شود و بانک ها 
اقتصاد  در  خود  مطلوب  عملکرد  به 
آثار عملکرد  عقیده من  به  بازگردند. 
بد بانک دولتی به علت وسعت بیشتر 

از بانک خصوصی بیشتر است.

در همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی مطرح شد؛ 

انتقاد معاون وزیر اقتصاد از نظارت ضعیف 
بانک مرکزی بر بانک ها
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اینکه  بیان  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته، ارتباطی 
به تصمیم گیری FATF ندارد، گفت: دولت از 

افزایش قیمت ارز منتفع نمی شود.
شورای  جلسه  حاشیه  در  دژپسند  فرهاد   
جمع  در  بخش خصوصی  و  دولت  گفتگوی 
خبرنگاران با بیان اینکه خزانه دولت از افزایش 
نرخ ارز بهره مند نمی شود، گفت: حتی اگر ارز 
دولتی داشته باشیم و بخواهیم بفروشیم، این 
ارتباط  که  می شود  تعیین  نیما  بازار  در  نرخ 
از  دولت  بنابراین  ندارد؛  آزاد  بازار  به  زیادی 
افزایش قیمت ارز منتفع نمی شود. وزیر امور 
اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بهترین شرایط 
قبول  قابل  دامنه  ثبات آن در یک  ارز،  برای 
است، خاطرنشان کرد: دولت منفعتی از بابت 
را هم  ندارد و گرانی آن  افزایش قیمت دالر 

دنبال نمی کند.
مشکالتی  ارز  نرخ  افزایش  اینکه  بیان  با  وی 
را برای دریافت کنندگان تسهیالت از صندوق 
توسعه ملی به وجود آورده است، افزود: بر این 
تشکیل شود  کارگروهی  تا  مقرر شد  اساس، 
که تسهیالت را طبقه بندی کرده و مشخص 
چه  تسهیالت  این  دریافت کنندگان  نماید 
معنا  این  به  کرده اند؛  تولید  را  نوع محصولی 

نظارت  تحت  آنها  تولیدی  محصول  اگر  که 
یا محصولی  است  بازار  تنظیم  و ستاد  دولت 
صادراتی باشد در شرایط آن تجدیدنظر خواهد 
شد.دژپسند خاطرنشان کرد: در قانون اشاره ای 
باید این  نشده که در شرایط اضطرار چگونه 
دلیل  همین  به  شود،  بازپرداخت  تسهیالت 
مجلس این موضوع را در دستور پیگیری دارد 
تا اگر نیاز باشد مصوبه ای در این حوزه داشته 
ارز  بازگشت  خصوص  در  اقتصاد  وزیر  باشد. 
از  ارز حاصل  بازگشت  صادراتی گفت: میزان 
صادرات از ابتدای امسال تا کنون ۲۲ میلیارد 
دالر بوده است؛ ضمن اینکه در سال گذشته 
از صادرات  ارز حاصل  بازگشت  مشکالتی در 
وجود داشته که تا حدود زیادی حذف شده 
است؛ بنابراین دولت تصمیم گرفت تا استرداد 
مالیات بر ارزش افزوده صادرات را موکول به 
در  کند.وی  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت 
افزایش  آیا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ 
قیمت ارز به دلیل پرداخت حقوق کارمندان 
دولت اتفاق افتاده است، گفت: نمی دانم چرا 
کارکنان  مزایای  و  حقوق  به  را  موضوع  این 
مسأله  این  اگر  اما  می دهند؛  نسبت  دولت 
عاملی برای کاهش قیمت ارز شود ما نگران 
اخذ  با  رابطه  در  همچنین  دژپسند  نیستیم. 

مالیات بر معامالت کالن ارز اظهار داشت: ما از 
مالیات برای درآمدهایی که در بازارها اختالل 
ایجاد می کند استفاده کرده و برای کسانی که 
باال  و درآمدهای  داشته  فعالیت  بازار  این  در 
دارند از اهرم مالیات استفاده کنیم البته نحوه 
اخذ مالیات از این افراد را سازمان مالیاتی به 
موقع اعالم می کند. وزیر امور اقتصاد و دارایی 
با بسته رونق تولید بیان  همچنین در رابطه 
داشت: این بسته در حال عملیاتی شدن است؛ 
بنابراین یکی از اقدامات در این خصوص این 
بود تا افرادی که مالیات معوق دارند را حمایت 

کنیم؛ بدین ترتیب که مقرر شد تا افرادی که 
مالیات معوق دارند اگر تا تاریخ ۳۰ مهر اصل 
جرایم  درصد   ۱۰۰ بپردازند  را  خود  مالیات 

تأخیر آنها بخشوده شود.
وی گفت: اگر کسی بعد از این تاریخ اقدام به 
پرداخت مالیات کند مشمول تخفیف جرایم 
می شود اما درصدی از آن بخشودگی کاهش 
هزار  باعث شد ۱۰  سیاست  این  که  می یابد 
مالیات  زمینه  در  ما  درآمد  تومان  میلیارد 
افزایش یابد و همچنین دغدغه تولیدکنندگان 

و مؤدیان مالیاتی حل شد.

افزایش نرخ ارز ارتباطی به تصمیم گیری 
FATF ندارد
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سخنگوی سازمان غذا و دارو، گفت: اقتصاد 
مقاومتی در صنعت داروسازی را نمی توان از 

تولید مواد اولیه دارویی جدا کرد.
کیانوش جهانپور، در نشست خبری دومین 
نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه که 
در سالن کنفرانس سازمان غذا و دارو برگزار 
اولیه  مواد  تولید  اهمیت  به  اشاره  با  شد، 
افزود:  داروسازی کشور،  در صنعت  دارویی 
هرگز نمی توان اقتصاد مقاومتی در صنعت 
داروسازی را از تولید مواد اولیه دارویی جدا 

کرد.
تولید  به سهم ۶۷.۵ درصدی  اشاره  با  وی 

پیش  گفت:  کشور،  در  دارویی  اولیه  مواد 
بینی می کنیم در پایان همین دولت یعنی تا 
سال ۱۴۰۰، این عدد به بیش از ۸۰ درصد 

برسد.
به  اشاره  با  دارو،  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
ایجاد محدودیت ها و تحریم های آمریکا علیه 
ایران، افزود: اقتصاد مقاومتی باعث شده تا 
صنعت داروسازی کشور از این تحریم ها به 
عنوان فرصتی برای خودکفایی در تولید دارو 

استفاده کند.
وی، نمایشگاه فارمکس را به عنوان یک برند 

در منطقه نام برد.

تولید ۸۰ درصد مواد اولیه دارویی 
در کشور تا ۱۴۰۰

ترامپ دلقک دروغگو و جنگ افروز

وزیر ارتباطات بر ضرورت 
ایتالیا  و  ایران  همکاری 
هوش  دانش  توسعه  در 
و  کرد  تاکید  مصنوعی 
گفت: معنای شبکه ملی 
کردن  ملی  اطالعات، 

اینترنت نیست.
آذری  محمدجواد 

سفیر  پرونه  جوزپه  با  دیدار  در  جهرمی 
ایتالیا در تهران، بر ضرورت ایجاد ارتباط 
و  ایرانی  دانشمندان  همکاری  و  بیشتر 
هوش  دانش  توسعه  باهدف  ایتالیایی 
و  کرد  تأکید  کشور  دو  در  مصنوعی 
سایر  با  مقایسه  در  تاکنون  ایتالیا  گفت: 
فشارهای  مقابل  در  اروپایی  کشورهای 

بهتر  مواضع  آمریکا  غیرقانونی 
قبال  در  را  مستقل تری  و 
اتخاذ  ایران  اسالمی  جمهوری 
کرده است.وی افزود: هم اکنون 
فناوری  و  ارتباطات  حوزه  در 
اطالعات تعدادی از شرکت های 
ایتالیایی در ایران فعال هستند 
همکاری های  به  همچنان  و 
ادامه  تهدیدها  و  تحریم ها  وجود  با  خود 
بسیار  ما  برای  مسئله  این  که  می دهند 
که  هستیم  عالقه مند  ما  است؛  ارزشمند 
این رابطه بیش از این توسعه پیدا کند و 
باید زمینه نزدیکی بیشتر مردم و گسترش 
همکاری های اقتصادی بخش خصوصی در 

دو کشور را تسهیل کنیم.

همکاری ایران و ایتالیا در
 توسعه هوش مصنوعی
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فناوری

مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطالعات 
در  سامسونگ  شرکت  تصمیم  به  اشاره  با 
محدود کردن کاربران ایرانی در خرید نرم 
اقدامات  فهرست  گفت:  موبایل،  افزارهای 

برای مقابله با سامسونگ آماده اجرا است.
ارسال  با  سامسونگ  شرکت  تازگی  به   
ایمیلی به کاربران ایرانی »گلکسی مارکت« 
اعالم کرده که به زودی ارائه خدمات فروش 
نرم  اشتراکات  و  )اپلیکیشن ها(  ها  برنامک 
را  اندروید  بر سیستم عامل  افزاری مبتنی 
تنها  ایرانی  کاربران  و  کرد  خواهد  محدود 
قادر به استفاده از نرم افزارهای رایگان این 

پلتفرم خواهند بود.

فناوری  سازمان  حقوقی  دفتر  رو  این  از 
شرکت  مدیرعامل  به  نامه ای  در  اطالعات 
فارس،  خلیج  منطقه  در  سامسونگ 
سیاست  در  شرکت  این  بازنگری  خواستار 
ایرانی در دسترسی  محدود کردن کاربران 
برنامه های پولی »گلکسی استور« شده  به 

است.
دفتر حقوقی  مدیرکل  نعناکار  محمدجعفر 
سازمان فناوری اطالعات ایران در گفتگو با 

خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد.
سیاست های  روند  تغییر  به  اشاره  با  وی 
ایرانی که  شرکت سامسونگ برای کاربران 
خروج  برای  تصمیم  با  و  گذشته  سال  از 

اپلیکیشن های  بازار 
گارانتی  از  ایرانی 
گوشی های این برند، 
آغاز شد گفت: سال 
سامسونگ  گذشته 
های  ضمانتنامه 
را  خود  گوشی های 
عرصه  و  ایران  در 
طوری  المللی  بین 
بود  کرده  طراحی 
یک  کاربر،  اگر  که 
ایرانی  افزار  نرم 
نصب  گوشی  روی 
بازار  از  یا  و  می کرد 
اپلیکیشن های ایرانی 
استفاده می کرد، این 
گارانتی  از  گوشی 
خارج می شد. در آن 
زمان طی نامه نگاری 
و  شرکت  این  با  ما 
روزه  چند  فرصت 
شرکت  این  به  که 
داده شد، ضمانتنامه 
و  مدنظر اصالح شد 
کاربران توانستند روی گوشی هایشان عالوه 
بر »گلکسی مارکت« و »گوگل پلی«، امکان 

نصب مارکت ایرانی هم داشته باشند.
نعناکار گفت: امسال اما این شرکت ظاهراً 
تصمیم گرفته که روی »گلکسی مارکت«، 
تا  که  را  پولی  افزارهای  نرم  خرید  امکان 
پیش از این به صورت ریالی برای کاربران 
و  خارج  دسترس  از  را  بود  ممکن  ایرانی 
محدود کند. این شرکت اعالم کرده که از 

اوایل اسفندماه قصد انجام این کار را دارد.
فناوری  سازمان  حقوقی  دفتر  مدیرکل 
انجام  تبعات  به  اشاره  با  ایران  اطالعات 

چند  از  موضوع  این  گفت:  تصمیم  این 
اینکه بین  جنبه مورد توجه است. نخست 
استفاده  برای  ایرانی  غیر  و  ایرانی  کاربران 
از خدمات سامسونگ، تبعیض ناعادالنه ای 
صورت می گیرد. چرا که کاربری که خارج از 
ایران است می تواند از برنامه های سامسونگ 
استفاده کند اما کاربری که در ایران است 
این  بابت  بیشتری  هزینه  که  وجودی  با 
محصول می پردازد امکان استفاده از آن را 

ندارد.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که توسعه 
محصوالت  که  ایرانی  اپلیکیشن  دهندگان 
و  گلکسی« می گذاشتند  »بازار  در  را  خود 
حتی در خارج از ایران فروش داشتند نیز 
کسب و کارشان تحت الشعاع قرار می گیرد. 
از طرف دیگر، دسترسی به برنامه هایی که از 
طرف سایر بازارهای اپلیکیشن ممکن نبود 
»بازار  طریق  از  می توانست  ایرانی  کاربر  و 
باشد  داشته  دسترسی  آن  به  سامسونگ« 

نیز با اجرای این تصمیم محدود می شود.
نعناکار اضافه کرد: از این رو دفتر حقوقی 
نامه ای  در  ایران  اطالعات  فناوری  سازمان 
که به شرکت سامسونگ ارسال کرد، از این 
تصمیم  این  مورد  در  که  خواست  شرکت 
اگر  که  است  این  واقعیت  کند.  تجدیدنظر 
نگیرد  صورت  تجدیدنظر  خصوص  این  در 
ابزارهای قانونی وجود دارد که  از سوی ما 

بتوان با این تصمیم، مقابله کرد.
وی گفت: سامسونگ ۵۳ درصد بازار ایران 
را در اختیار دارد و ما بازار بسیار بزرگی را 
با  نخواهد  اگر  قرار دادیم که  اختیارش  در 
ایران همکاری کند، این بازار می تواند بین 
شیائومی،  مانند  دیگری  برندهای  صاحبان 
هواوی و آنر تقسیم شود. اینها شرکتهایی 
هستند که تمایل دارند در بازار ایران فعالیت 

داشته باشند.

شکالت  دهد  می  نشان  مطالعات 
داغ )هات چاکلت( می تواند موجب 
نظیر  دردناکی  مشکالت  تسکین 

بیماری عروق محیطی شود.
دکتر »مری مک درموت«، سرپرست 

تیم تحقیق از دانشگاه 
شیکاگو،  نورث وسترن 
می گوید:  باره  این  در 
درمانی  »تغذیه 
و  ایمن  شیوه ای 
جهت  در  مطمئن 
راه  توانایی  بهبود 
رفتن در افراد مبتال به 
بیماری عروق محیطی 
ادامه  در  وی  است.« 
»بیماری  می افزاید: 
عروق محیطی مشکلی شایع و علت 
اصلی ناتوانی در افراد باالی ۵۵ سال 
است.«بیماری عروق محیطی موجب 
کننده  تأمین  خونی  عروق  تنگی 

عالئم  می شود.  قلب  از  پاها  خون 
متداول آن شامل درد بخصوص در 
زمان راه رفتن، و گرفتگی و ضعف 
آنجائیکه  است.از  پا  ماهیچه های 
مقدماتی  مراحل  در  مطالعه  این 
بوده  فرد   ۴۴ شامل  فقط  و  بوده 
این  در  بیشتری  تحقیقات  است، 
این  در  است.محققان  نیاز  زمینه 
مطالعه میزان فالوانول های کاکائو 
بررسی  خون  آزمایش  طریق  از  را 
موجود  ترکیبی  ها  کردند.فالوانول 
در بسیاری از مواد خوراکی گیاهی 
هستند که می توانند موجب بهبود 
فشارخون  کاهش  و  خون  جریان 

شوند.

شکالت داغ به تسکین درد انسداد عروق 
خونی پا کمک می کند

نوشتار طرح وزارت ارتباطات برای مقابله با اقدام اخیر سامسونگ

دولت اسپانیا قصد دارد مالیات 
دیجیتال بر شرکت های بزرگ 

فناوری را وضع کند.
آسوشیتدپرس،  از  نقل  به 
گذشته  روز  اسپانیا  دولت 
کسب  بر  مالیات  الیحه 
و  دیجیتال  کارهای  و 
را  بورس  مالی  تراکنش های 

تصویب کرد.
این در حالی است که پیش 
اروپایی  کشورهای  اسپانیا  از 
دیگر نیز اقدامی مشابه انجام 
این  دولت  کابینه  داده اند. 
کشور در جلسه هفتگی خود 
اقداماتی  گرفته اند  تصمیم 
و  گوگل«  »مالیات  نام  به 
اجرایی  را  توبین«  »مالیات 
اسپانیا  پارلمان  البته  کنند. 
تأیید  را  اقدامات  این  هنوز 

نکرده است.
به گفته »مارا خسوس مونترو« 
وزیر اقتصاد این کشور، قانون 
پایان  از  گوگل«  »مالیات 

این  می شود.  اجرایی   ۲۰۲۰
آمریکایی  مقامات  مالیات 
است.  کرده  خشمگین  را 
همچنین دولت ترامپ تهدید 
کرده در صورت اجرایی شدن 
تعرفه های  گوگل«،  »مالیات 
وارداتی سنگینی بر کاالهای 

اسپانیایی وضع کند.
است  امیدوار  اسپانیا  دولت 
جامعه  جاری،  سال  پایان  تا 
وضع  برای  بین المللی 
کارهای  و  کسب  بر  مالیات 
دست  توافقی  به  دیجیتال 
سازمان  راستا  درهمین  یابد. 
توسعه  و  اقتصادی  همکاری 

اکنون سعی  )OECD( هم 
وجود  به  را  توافق  این  دارد 

بیاورد.
به گفته مونترو دولت اسپانیا 
خواهان یک سیستم مالیاتی 
مبتنی  که  است  تر  عادالنه 
بر روندهای اقتصادی جهانی 

سازی باشد.
بسیاری از شرکت های بزرگ 
فناوری مانند گوگل و فیس 
مختلفی  روش های  از  بوک 
استفاده  مالیاتی  فرار  برای 
می کنند. وضع مالیات جدید 
در اسپانیا نیز برای مواجهه با 

این امر است.

تا پایان ۲۰۲۰؛

اسپانیا قانون »مالیات گوگل« را اجرایی می کند
نوشتار

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید 
های  ظرفیت  از  استفاده  بر  بهشتی، 
شگفت انگیز هوش مصنوعی در حوزه 

توانبخشی تاکید کرد.
 رضا خسروآبادی، در آستانه برگزاری 
علوم  المللی  بین  همایش  هشتمین 
و   ۲۷ همایش  این  گفت:  شناختی، 
و  اساتید  حضور  با   ۹۹ فروردین   ۲۹
صاحب نظران برجسته در حوزه علوم 
بر  عالوه  و  می شود  برگزار  شناختی 
علمی  دستاوردهای  جدیدترین  ارائه 

در این زمینه تبادل دانش و تجربیات نیز 
انجام خواهد گرفت.

بین  همایش  هشتمین  محورهای  از  افزود:  وی 
و  شناختی  علوم  ارتباط  شناختی  علوم  المللی 
ارزیابی  مغز،  تصویربرداری  در  خالقیت  رسانه، 
شناختی، مدل سازی شناختی، استفاده از هوش 
مصنوعی، زبان شناسی شناختی و توانبخشی علوم 

شناختی است.
استادیار پژوهشکده علوم شناختی و مغز شناختی 
به  اشاره  با  بهشتی،  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه 
در  طوالنی  سابقه  مصنوعی  هوش  موضوع  اینکه 
تحقیقاتی  حوزه  در  زیادی  کارهای  و  دارد  ایران 
لحاظ  از  است، گفت:  گرفته  انجام  زمینه  این  در 

حجم مقاالت و استنادات در تحقیقات، ایران رتبه 
شانزدهم دنیا در زمینه هوش مصنوعی را دارد.

هوش  از  استفاده  داشت:  اظهار  خسروآبادی 
علوم  پزشکی،  علوم  شناختی،  علوم  در  مصنوعی 
تاب آوری  جمله  از  اجتماعی  علوم  و  اعصاب 
اجتماعی امکان پذیر است که در حال حاضر بخشی 
و  رسیده  کاربردی  مرحله  به  موضوعات  این  از 
عملیاتی شده و بخشی از آن محقق نشده است. 
حیطه  در  مصنوعی  هوش  از  استفاده  عبارتی  به 
تشخیص بیماری ها بیشتر انجام گرفته تا اینکه در 
حوزه توانبخشی بتوان از آن استفاده کرد در حالی 
که هوش مصنوعی در حوزه توانبخشی ظرفیت های 

شگفت انگیزی دارد.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

هوش مصنوعی ظرفیت های زیادی برای 
استفاده در حوزه توانبخشی دارد 

سالمت

مشکل جدی  یک  غیرالکلی  کبدچرب  بیماری 
جهانی است که در حال وخیم تر شدن است.

ایالتی  دانشگاه  محققان  جدید  تحقیق  نتایج 
تمرین  منظم  انجام  می دهد  نشان  پنسیلوانیا 
فاقد  نوشیدنی های  مصرف  و  ورزشی  های 
کافئین می تواند برای افراد مبتال به کبد چرب 

مفید باشد.
ورزش  و  سبز  چای  ترکیب  دریافتند  محققان 

موجب کاهش شدت بیماری کبدچرب مرتبط 
با چاقی تا ۷۵ درصد در موش های تغذیه شده 
باال  شیوع  دلیل  شد.به  پرچرب  غذایی  رژیم  با 
فاکتورهای پرخطر نظیر چاقی و دیابت نوع ۲، 
پیش بینی می شود تعداد افراد مبتال به بیماری 
کبدچرب تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۱۰۰ میلیون 
برسد. در حال حاضر هیچ درمان معتبری  نفر 
برای این بیماری وجود ندارد.در این مطالعه، به 

مدت ۱۶ هفته به موش ها رژیم غذایی پرچرب 
داده شد. برخی از این موش ها عصاره چای سبز 
با روی  با دویدن  و ورزش منظم  مصرف کرده 
چرخ انجام می دادند. در مقایسه این موش ها با 
یک  تنها  شد  مشخص  کنترل  گروه  موش های 
چهارم رسوبات لیپیدی در کبدشان باقی مانده 
بود.همچنین در موش های که تحت درمان فقط 
گرفته  قرار  ورزش  فقط  یا  با عصاره چای سبز 

بودند تقریباً نیمی از چربی کبدشان در مقایسه 
با گروه کنترل باقی مانده بود.

در  تحقیق،  تیم  سرپرست  المبرت«،  »جوشوآ 
این باره می گوید: »ما معتقدیم پلی فنول های 
موجود در چای سبز با آنزیم های گوارشی ترشح 
تا  و  یافته  انفعال  و  شده در روده کوچک فعل 
حدودی مانع از تجزیه کربوهیدرات ها، چربی و 

پروتئین غذا می شود.«

چای سبز به همراه ورزش برای افراد مبتال به کبدچرب مفید است



توصیه  انتخاباتی رهبرانقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای
باید فردی را برای مجلس انتخاب کرد که مؤمن، انقالبی، شجاع، دارای روحیه 

جهادی، کارآمد و به معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت باشد. فردی که از سخن گفتن 
بر ضد فالن قدرت خارجی هراس دارد، الیق نمایندگی مردم با عزت، مقتدر و شجاع 

ایران نیست. باید افرادی را انتخاب کرد که بتوانند پرچم عدالت اعم از عدالت 
اقتصادی، حقوقی و سیاسی را در کشور برافراشته نگه دارند.
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دروغهای مجازی،
 واقعیت های نوروزی

در  کاندیدا  کدام  نفع  تبلیغات  وشروع  صالحیت ها  تعیین  نتایج  بااعالم 
گرفتن رای بیشتر خواهد بود؟!

اقبال مردم به سمت کسانی خواهد رفت که عملکرد و کارنامه درخشانی 
دارند.

با اعالم نظر شورای نگهبان در خصوص رد یا تایید صالحیت کاندیداهای 
فضای  در  موجود  گمانه زنی های  و  شایعات  بر  پایانی  مجلس،  انتخابات 
این  اعالم  و  بود؛  بهارستان  رباط کریم  انتخابیه  سیاسی-انتخاباتی حوزه 
نتایج،که تعدادی شاخصه هایی  هم اوت شدند ودر عوض شاخصه های 
دیگر بودندکه وارد عرصه رقابت شدند که این امر تأثیر مهم بر رقابت ها 
گذاشت. وبازاین دوره هم بنابه تحلیلیها موازنه قدرت درشهرستان به سمت 

دکترنوروزی سوق داده شد. 
با ورود 3 کاندایدای  قدرتمند که جبهه مبارزه را سمت یکی از کاندیدها 
کشانده اند واین رقابت های انتخاباتی به عرصه جنگ گالدیاتورها شباهت 
شاخص  ازکاندیداهای   یک  بین  ودراین  حریف  تک  با  است  کرده  پیدا 
، قدرتمندتروبا پایگاه مردمی مناسب و دارای رأی ، بنام حسن نوروزی 

مبارزه می کنند. آنها حتی فضای رسانه ای را بدست گرفته اند ودر فضای سم آلود مجازی بیکار ننشسته و نوک حمله را به سمت یک فرد انقالبی با عمکرد شاخص پیش برده اند حتی با حجمه و تبلیغات منفی 
سنگین هنوز نتوانسته اند نظرات مردم و روشنفکران را عوض کنند. و با تخریب ها نابحق و سازماندهی شده علیه دکتر نوروزی پیش می روند با دروغ های دروغین دروغ می سازند با عملکرد کرده نکرده می کنند. 

پاکدستی واقبال مردم به انتخاب اصلح
مردمی و پاک دست بودن نوروزی برای همه اثبات شده ودر این چند سال خدمت یکنفر نیرو از فامیل ویا منطقه اجدادی به این شهرستان مهاجرت نداده هر چه بوده فرزندان خود شهرستان بوده حاال در بین 
این نیروها چه پاکدست باشد ویایکی از انها نادرست دربایید نمی توان به نماینده خرده گرفت .ولی پاکدست نوروزی برای همه ثابت شده .  و ی به هیچ احدی باج نداده و برای همسو کردن دیگران ریالی هزینه 
نکرده و قاعده بازی رانت خواری و مال اندوزی را بلد نبوده  اگر یک مورد تخلف مالی یا سوء استفاده نوروزی برای بکارگیری اقوام و بستگانش در ادارات شهرستان بود بلنگوها به صدا در می آمدند  ولی دیده شده 

کسانی که کاندید و یا مسئولیتی در شهرستان گرفتند اول به فکر قوم خویش خود شدندوجایی برای فرزندان ای شهرستان باقی نگذاشتند ودر این انتخابات جنگ زرگر وتهی دست است.

تحليلی واقعی و بدون تعصب که واقعيتها را نشان می دهد

دو هفته نامه  اجتماعی-فرهنگی - اقتصادی
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بــا  همســو  نیــوز  فیــک  هــای   رســانه 
رسانه های بیگانه

در بخــش ســوم ایــن تحلیــل نمونــه عملکــرد نماینــده 
فعلــی رقابــت بــا ســایر کاندیدهــا را آســان و حجمــه 
بشــیتر کــرده چنــد نمونــه از عملکــرد و شــاخصه های 
ملــی وشهرســتانی نماینــده شهرســتان کــه مــی تــوان 

اشــاره کــرد.
چــرا یــک عــده همســو بــا رســانه بیگانــه کــه در پــی 
تخریــب هســتند همصــدا مــی شــوند و گفتــه هــای 
خیــر و صــاح نــوروزی را وارونــه بیــان مــی کننــد کــه 
بــه چنــد نمونــه آن مــی توان اشــاره کــرد 1- نــوروزی 
ــان کــرده  ــه جوان ــه ب در یکــی از نطــق هایــش توصی
ــه بحرانهــای اقتصــادی و ضعــف  ــا توجــه ب ــان ب جوان
ــده از مســئولین  ــک ع ــه در کشوراســت و ی ــی ک های
ــا بحــران مواجــه  ــردم نیســتند وکشــور را ب ــه فکرم ب
ــاال  ــه ب ــا مهری ــه ازدواج ب ــن بره ــد در ای ــاخته ان س
صــاح نیســت چــرا کــه جوانــی کــه ابتــدای زندگــی 
و بــدون پشــتوانه مالــی بــا مهریــه بــاال ی هــزار ســکه 
یــا کمتــر و بیشــتر آن هــم بصــورت عندالمطالبــه کــه 
قیمــت هــر ســکه  میلیونهــا تومــان اســت خــود را بــه 
دردســر مــی انــدازد چــه تعدادبــه خاطرهمیــن  مهریه 
هــا در زنــدان اســت ودر بیــن هــم جوانــی دختــر مــی 
ســوزد و هــم پســر و نبایــد آنهابــا )مهریــه بــاال( ازدواج 
کنــد ، برخــی طــور دیگــر عنــوان و ســم پاشــی مــی 
ــات  ــی از تبع ــدم آگاه ــا ع ــان ب ــون جوان ــد چ کنن
مهریــه بــا حقــوق ماهیانــه ۵/1میلیــون یــا در حالتــی 
بدتــر بــدون داشــتن شــغل بــه راحتــی بــا تعییــن100 
تــا 1000هــزار ســکه مهریــه موافقــت مــی کننــد، این 
در حالــی اســت کــه خــود جــوان بــه خوبــی می دانــد 
کــه حتــی توانایــی پرداخــت یــک ســکه را نیــز نــدارد.

بــس فکــر عاقانــه این اســت . نطــق دیگرنــوروزی این 
ــان خارجــی آن هــم  ــود کــه  چــرا کــه آمــوزش زب ب
فقــط یــک زبــان )انگلیســی( باشــد چــرا مــا بــا توجــه 
بــه وجــود زبانهــای رایــج و پراســتفاده دیگــر در دنیــا 
آن را خــوب نمیدانیــم وی قائــل بــه ایــن مهــم اســت 
ــان  ــد زب ــی بای ــان انگلیس ــوزش زب ــار آم ــه در کن ک
هــای مطــرح دنیــا حتــی زبانهــای داخلــی خودمــان 
هــم تدریــس شــود و برخــی بــه دروغ مــی گوینــد کــه 
نــوروزی گفتــه بایــد زبــان انگلیســی حــذف شــود.اینها 

نمونــه هــای بودنــد کــه داخلــی هــای خــودی همســو 
ــدند.  ــدا ش ــه همص ــای بیگان ــون ه ــو وتلویزی ــا رادی ب

شــما مــردم قضــاوت کنیــد!
واقعیت های یک نماینده

و  ملــی  طرحهــای  بخــش  در  نــوروزی  عملکــرد 
ــا ادوار گزشــته نبــوده   ــل مقایســه ب کشــوری هــم قاب
ــه  ــر حــوزه انتخابی ــم  بفک ــوروزی ه ــل ن ــده مث نماین
خــود هســت ومــردم کشــوررا هــم فرامــوش نمــی کند 
تنهــا نماینــده شهرســتانهای ربــاط کریــم و بهارســتان 
اســت کــه بیشــترین نطــق ملــی وشهرســتانی داشــته 
وعمکــردش در حوزهــای ملــی وشهرســتانی بــه 
ثمرنشســته کــه از حــوزه ملــی مــی تــوان تدویــن منع 
ــون  ــی ، اصــاح قان ــان مال ــه و محکوم ــان مهری زندانی
ــدام  ــذف اع ــون ح ــاع از قان ــب و دف ــویی ،تصوی پولش
ــه  ــوم ب ــوان محک ــزاران ج ــات ه ــدر و نج ــواد مخ م
اعــدام ، پیگیــری ثبــت امــوال مســئولین نظــام  کــه 
ــری  ــا جلوگی ــد از سواســتفاده آنه ــی توان ــر م ــن ام ای
کنــد ودههــا طــرح و لوایــح دیگــر کــه مــی تــوان ملی 

قلمــداد کــرد.
ــام داده  ــده انج ــات ارزن ــتانی خدم ــوزه شهرس ودرح
درســت اســت نماینــده کارش اجرایــی نیســت وکارش 
ــی ایــن هــم درســت اســت  ــون گــذاری اســت. ول قان
ــت  ــد درس ــته باش ــا داش ــدای رس ــد ص ــده بای نماین
اســت  نماینــد بایــد مثــل رســانه مســئوالن ناالیــق و 
کــم تــوان را هوکنــد وایــن هــم درســت اســت نماینده 
ــری  ــانه وپیگی ــک رس ــا کم ــت وب ــردم اس ــدای م ص
ــه  ــی ب ــای عمران ــران کاره ــان ومدی ــای اوازمتولی ه
بــار مــی نشــیند ایــن نماینــده اســت کــه مدیــر کــم 
رونــق را بــا نطــق آتشــینش از خــواب بیدارمــی کنــد 
ــه جســارت الزم  ــده ای ک ــی گمــارد نماین ــه کارم و ب
رانداشــته باشــد نمــی توانــد کارمــردم را پیــش ببــرد 
ــا  ــت واینه ــه اس ــوروزی نهفت ــه در ن ــا هم ــس اینه ب
ــه  ــوروزی ای ک ــت  ن ــروزی وی اس ــارز پی ــه ب نمون
ــه ثمــر نشســته و  ــری او ب ــا پیگی ــاس ب ــل ب خــط ری
ــاط کریــم و بهارســتان  مــردم عزیــز شهرســتانهای رب
ــاس از متــرو هــم  ــل ب اســتفاده مــی کننــد قطــار ری
ارزانتــر هــم در جابجایــی مســافران بــه مســیر زودتــر 
ــد  ــی دهن ــه شــعار م ــرد و کســانی ک ــی گی انجــام م
نــوروزی درغگــو اســت وقــرار بــود متــرو بیــاورد ایــن 

از متروبــه صرفــه تراســت و تعــداد خــط ســفر بیشــترو 
حتــی کارهــای پیگــری متــرو هــم در ایــن دوره انجــام 
شــده اســت اینهــا شــاخصهای اســت در پیــروزی فــرد 

ــش دارد نق
دروغ های مجازی واقعیت های نوروزی

عــده ای هســتند شــعارهای بــه ثمرنشســته دوره قبــل 
را پــوچ مــی داننــد وبــه عینــه می بیننــد ولــی در بازگو 
کــردن خــوراک دروغ بــه مــردم میدهنــد کــه تعــدادی   
ــوروزی را  ــر ن ــری دکت ــل و پیگی ــعارهای دوره قب ش
در4ســال در اینجــا توضیــح داده مــی شــود 1 – مترو-  
ــی  ــم م ــم عل ــرودوره ده ــه صــورت تیت ــح آن ب توضی
کننــد و مــی گوینــد قــول داده انجــام نشــده یــک بــه 
یــک اشــاره واروعامیانــه،  بجــاش ریــل بــاس احــداث 
شــده و متــرو هــم هــم در دســت پیگــری و مکاتبــه 
ــه وجــود  ــا انجــام شــده 2 – دانشــگاه – باتوجــه ب ه
چندیــن دانشــگاه در منطقــه کــه احــداث آن چــه در 
اداور گذشــته بــوده و چــه آالن پیگیــری در جهــت باال 
بــردن کیفیــت آمــوزش و اســتفاده از نیروها و اســتادان 
منطقــه بــوده اســت پیگیــری افتتــاح دانشــکده 
پزشــکی ، دانشــکده کشــاورزی ،واخــذ  دههــا مجــوز 
ــی  ــارک – م ــداث پ ــر 3- اح ــی دیگ ــی و آموزش علم
ــرد از  ــاره ک ــی اش ــای جنگل ــداث پارکه ــه اح ــوان ب ت
جملــه پــارک 3۵ هکتــار ده حســن ،700 هکتــار رباط 
کریــم 12۵ هکتــار نصیرشــهر 32 هکتــاری پرنــد کــه 
ــامت و  ــنتری در س ــق روش ــد اف ــی توان ــده م در آین
ــه   ــتان -  ک ــد4- بیمارس ــا کن ــس شــهروندان ایف تنف
پیگیــری و اخــذ مجوزهــای مربوطــه بیمارســتان 230 
ــد  ــی پرن ــهر 200 و96تختخواب ــیم ش ــی نس تختخواب
ــرطان  ــز س ــش مرک ــتان ارت ــت بیمارس ــذ موافق اخ
شناســی مرکــز تولــد بیمارســتان ربــاط کریــم و 
پیگیــری جهــت احــداث دهــا کلینیــک و درمانــگاه در 
مناطــق شهرســتان از جملــه اقدامــات هســت ۵ – آب 
شــرب – آ ب شــرب یکــی از نیازهــای اساســی منطقــه 
ــده  ــه در آین ــر در منطق ــروژ طــرح الغدی ــه پ اســت ک
کل جمعیــت ســاکن در ایــن مناطــق را از کمبــود آب 
شــرب بــی نیازمیکنــد ایــن طــرح که بــا پیشــرفت 90 
درصــدی حاصــل بــوده و حتــی کمــک باعضــوض که 
بــه نماینــدگان در دوره 4 ســاله تعلــق مــی گیــرد در 
ایــن طــرح خــرج شــده اســت چــرا کــه مشــکل 20 تــا 
۵0 ســال آینــده آب شــرب دو شهرســتان ربــاط کریــم 
ــغ  ــاری بال ــذ اعتب ــا اخ ــد را ب ــهر پرن ــتان و ش ،بهارس
1۵00 میلیــارد تومــان از دولــت بــرای طــرح آبرســانی 
الغدیــر را حــل کــرده ، امــا عــده ای مــدام مطــرح مــی 
کننــد کــه کجاســت خدمــت نــوروزی ، وقتــی عنــوان 
مــی شــود نــوروزی بــا رایزنــی و پیگیــری فــراوان ایــن 
اعتبــار را جــذب کــرده مــی گوینــد کار مهمــی نبــوده 
ــاخت  ــری و س ــن پیگی ــوده ! وهچنی ــی ب ــروژه مل و پ
تصفیــه خانــه ودفــع فاظــاب از جملــه طــرح هــا در 
دوره نمایندگــی نــوروزی بــوده .6- پیگیــری و ســاخت 
ــذرو  ــذرو زیرگ ــی روگ ــای مواصات ــدی راه ه کمربن
راه ارتباطــی ، پیگیــری و اخــذ زمیــن آرامســتان 
ــهر ،  ــای وزرشــی  در نســیم ش ــتادیوم ه ــاخت اس س
اخــذ مجوزاســتایوم نصیــر شــهر ســاخت ســالن هــای 
ــرا  ــه اج ــای وی ب ــا پیگریه ــه ب ــدد ک ــی متع ورزش
ــری مشــکات  ــی پیگی ــای صنعت ــده شــهرک ه درآم

ــتقرارادارات   ــت اس ــک در جه ــدگان ، کم ــد کنن تولی
وپیگیــری ســاخت زیزســاختهای شــهرپیگیری احــداث 
ــروژه  ــا پ ــری و صدهه ــی هن ــز فرهنگ ــاح مرک و افتت
در جهــت پیگیــری اخــذ مجــوز وســاخت آن حاصــل 
تاشــها ایــن نماینــده بــوده ، وحتــی بنابــه آمــار بانــک 
ــه  ــذ وام ب ــت اخ ــی در جه ــترین معرف ــزی بیش مرک
مــردم منطقــه از بانکهــا نامــه از طــرف نــوروزی بــوده 

اســت
ــب،  ــق طل ــوربودن ، ح ــای جس ــاخصه ه ش

تعهدرمزموفقیــت انقالبــی، 
ــردم هستندچشــم  ــن م ــا ای ــا و دیدگاهه ــه تحلیه بناب
بینــای دارنــد و بــه عینــه عملکــرد تــک تک مســئولین 
را مــی بیننــد و در ایــن دوره هــم قضــاوت و انتخــاب 
بــا خودمــردم اســت .ذهــن و افــکار مــردم تعییــن یــک 
نماینــده جســور، ســالم ، حــق طلــب و مردمــی اســت 
ودر ادامــه نکتــه ای کــه مســلم اســت   شــرایط را بــه 
نفــع حســن نــوروزی ، رقــم خواهــد زد ،نــوروزی یــک 
عضــو طایــی نیروهــای انقابــی اســت کــه معــادالت 
ــه  ــرده و هم ــه دورک ــی را ب ــر قومیت گرای ــی ب مبتن
قومیتهــا در کنــار او هســتند و بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه لیدرهــای دیگرکاندیدهــا  بــه شــدت در پــی 
تخریــب ایشــان هســتند بهرحــال بــا توجــه بــه تعهــد 
نــوروزی بــه انقــاب و مــردم  آرای بســیاری را به ســبد 

رأی وی اضافــه خواهــد کــرد.
ــت وی  ــرد مثب ــوق و عمک ــکات ف ــه ن ــه ب ــا توج ــذا ب ل
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه نتایــج آرا کامــًا بــه نفــع 
ــی  ــان انقاب ــی جری ــردم و خروج ــه م ــوروزی، گزین ن
ــتقبال  ــن دوره اس ــه در ای ــا اینک ــود؛ و مضاف ــد ب خواه
ــی  ــان اصولگرای ــمت جری ــه س ــور ب ــردم در کل کش م
ــاً  ــز قطع ــد نی ــت بع ــه اینکــه دول ــت ب ــا عنای ــوده و ب ب
دولــت اصولگــرای انقابــی خواهــد بــود، محتمل تریــن 
ــود  ــد ب ــوروزی خواه ــات ن ــن انتخاب ــدای پیروزای کاندی
ــاط  ــای رب ــتان ه ــت در شهرس ــال خدم ــن چهارس وای
کریــم بهارســتان یکــی از دوره هــای طایــی نمایندگــی 
وی خواهــد شــد و امیــد بــر ایــن اســت کــه مــردم بــا 

مشــارکت خــود حماســه دیگــر خلــق کننــد.
ودرآخرتمــام خــواص اخــاص و عمگرایــی در نمایندگی 
حجــت االســام و المســلمین حــاج حســن نــوروزی می 
ــدرک  ــه دارای م ــت وی ک ــه اس ــه دراو نهفت ــد ک بینن
تحصیلــی دکتــرای مدیریــت راهبــردی اســت و نزدیــک 
بــه 2۵ ســال کــه در منطقــه حضــور دارد ومــی تــوان 
ــی  ــرد و آنهای ــداد ک ــه قلم ــا منطق ــی از بومیه اورا یک
ــی  ــه او واردات ــی اســت ن ــوروزی واردادت ــد ن ــی گوین م
ــه  ــه صــرف اینکــه  خال نیســت شــماها هســتید کــه ب
ــا توجــه  ــد شــدید  )ب ــد کاندی ــد آمدی ــا عمــه داری و ی
بــه اینکــه اغلــب 90درصــد جمعیــت دو شهرســتان را 
ــم  ــن ه ــر مهاجری ــد( واکث ــکل میدهن ــن ش مهاجری
ــم  ــان ه ــدادی خودش ــدری واج ــهرهای پ ــی در ش حت
منافعــی دارنــد بــس نمــی تــوان افــراد را محکــوم بــه 
ــوروزی را مــی  ــودن کــرد امــروز دکتــر ن شهرســتانی ب
ــه بحســاب آورد  ــرد بومی)ســاکن( منطق ــک ف ــوان ی ت
ــر اینکــه  چــرا کــه وی در ســوابق کاری خــود عــاوه ب
امــام جمعــه بــودن شهرســتان ربــاط کریم)زمانــی کــه 
دو شهرســتان یکــی بــود( را دارد ، نماینــده دوره هشــتم 

ــوده اســت. و دهــم مجلــس شــورای اســامی نیــز ب

تخریب و سم پاشی  شاخص ها جواب نمی دهد ، 
مردم هوشیار و بیدارند
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دت کار

- پیگیــرى بیمارســتان حضــرت ابوالفضــل(ع) نسیم شــهر، تخصیــص زمیــن و اخــذ موافقــت اصولــى و 
نقشــه ســاخت از وزارت بهداشــت و دیوارکشــى توســط شــهردارى نسیم شــهر

- پیگیــرى جهــت شــبانه روزى شــدن کلینیــک تامیــن اجتماعــى نسیم شــهر و در ادامــه آغــاز بــه کار شــیفت 
عصــر پزشــکان درمانگاه

- پیگیرى جهت احداث زیرگذر آرامستان باغ بهشت نسیم شهر
- پیگیرى جهت تکمیل و تجهیز درمانگاه اوقاف نسیم شهر (آماده افتتاح)
- پیگیرى مجدانه و روزانه جهت حل مشکل اهالى سعیدآباد نسیم شهر 

- پیگیرى احداث میدان امام حسین(ع) - کلمه
- بازدید روزانه ادارات و ارگان ها

- استفاده از نظرات متدینین و معتمدین شهرستان
ــن چمــن ورزشــى 5000 نفــرى  ــاح زمی ــرى احــداث (پیشــرفت فیزیکــى 100 درصــدى) و افتت - پیگی

نسیم شــهر
- پیگیرى واگذارى زمین جهت احداث سالن ورزشى زورخانه در شهر گلستان که افتتاح شد

- پیگیــرى تامیــن اعتبــار مــورد نیــاز جهــت تکمیــل ایســتگاه هاى ریــل بــاس  رباط کریــم، بهارســتان 
بــه ســمت تهــران و بالعکــس

ــه 30  ــاس کــه از 10 ســرویس ب - پیگیــرى اضافــه نمــودن ســرویس رفــت و برگشــت قطــار ریــل ب
ســرویس افزایــش یافــت

- پیگیرى تکمیل سالن ورزشى حصارك پایین که در خردادماه 99 به بهره بردارى مى رسد.
 - پیگیــرى در راســتاى ســاماندهى رودخانــه شــادچاى و تامیــن اعتبــار جهــت تکمیــل دیــواره بتنــى و 

ســنگى رودخانــه
ــاز اول در دهــه فجــر و  ــردارى ف ــوت نسیم شــهر درآســتانه بهره ب ــى نب ــارك جنگل ــرى ایجــاد پ - پیگی

شــروع بــه کار فــاز دوم
- پیگیرى ایجاد پارك نهج البالغه بهره بردارى فاز اول و افتتاح فاز دوم دردهه فجر

- پیگیرى ایجاد پارك بانوان نسیم شهر و بهره بردارى فاز 4 بوستان خلیج فارس
- پیگیرى رفع موانع تکمیل و افتتاح پردیس سینمایى نسیم شهر با مشارکت بخش خصوصى

- پیگیــرى رفــع مشــکالت حــوزه بیمــه تامیــن اجتماعــى از مدیــر کل اســتان و افتتــاح کارگــزارى بیمــه 
در بخــش بوســتان 

ــه  ــرف ب ــاد (مش ــمت احمدآب ــهر از س ــوپ نسیم ش ــپ ول ــاح رم ــداث و افتت ــتاى اح ــرى در راس - پیگی
ــاوه) ــران - س ــان ته اتوب

- پیگیرى و مکاتبات الزم جهت استقالل تربیت بدنى بخش بوستان
- پیگیــرى جهــت عملیاتــى شــدن انتقــال گاودارى همــت بــا توجــه بــه صورتجلســات و مصوبــات انجــام 

ه  شد
- تشکیل جلسات استانى جهت حل مشکالت مالیاتى شهرستان رباط کریم و بهارستان

- اخــذ بودجــه ده میلیــارد ریالــى جهــت تکمیــل و بهره بــردارى ازســاختمان دانشــگاه پیــام نــور واحــد 
بهارســتان

- اهــداء زمیــن جهــت ســاخت ســاختمان خیریــه علــى ابــن ابیطالــب(ع) و آغــاز عملیــات ســاختمانى 
(پیشــرفت فیزیکــى 80درصــد)

- اخذ دستور بودجه جهت تکمیل حوزه علمیه جواداالئمه(ع) نسیم شهر
- پیگیــرى و حــل مشــکل ســپرده گذران صنــدوق ولیعصر(عــج) در شهرســتان هاى رباط کریــم و 

ــات ــت مطالب ــتان و پرداخ بهارس
- پیگیــرى تخصیــص، تحویــل و احــداث ســاختمان ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه حضــرت ابوالفضــل(ع) 

ــتان بهارستان  شهرس
- پیگیرى احداث کمربندى از اسالمشهر به نسیم شهر و اخذ دستور از وزیر کشور

ــم و  ــتان هاى رباط کری ــتاهاى شهرس ــى در روس ــوط ارتباط ــى خط ــرادات آنتن ده ــع ای ــرى و رف - پیگی
بهارســتان

- پیگیرى جهت رفع معارض و تعریض خیابان صیاد شیرازى نسیم شهر 
- پیگیرى در خصوص حل مشکل مدارس بوستان در خصوص رفع موانع انشعاب گاز، برق، آّب

- پیگیرى و افتتاح شعب بانک هاى دولتى و خصوصى
- پیگیــرى در راســتاى جلوگیــرى از پرداخــت ارزش افــزوده پایانــه حمــل و نقــل اســتان تهــران واقــع در 

شــهر نسیم شــهر بــه شــهردارى تهــران کــه منتــج بــه تخصیــص ارزش افــزوده مذکــور بــه شهرســتان 
بهارســتان (نسیم شــهر) گردیــد

- پیگیرى جهت استقرار و راه اندازى اداره ثبت اسناد و امالك در شهرستان بهارستان
- پیگیرى و تخصیص زمین جهت احداث مجتمع قضائى شهرستان بهارستان 

- اخــذ بودجــه یــک هــزار و یکصــد میلیــارد تومانــى جهــت انتقــال و احــداث خــط لولــه آب شــرب طــرح 
الغدیــر در شهرســتان هاى رباط کریــم و بهارســتان

- پیگیــرى حــل مشــکل اخــذ انشــعابات گازبیــش از 2000 واحــد مســکونى بــا توجــه بــه وجــود موانــع 
بســیار در ایــن زمینــه

- پیگیرى و احداث رمپ و لوپ روستاى همدانک مشرف به محله امام خمینى(ره)
ــه در جهــت  ــال محمدی - حمایــت از بخــش کشــاورزى منطقــه و افزایــش حــق آب کشــاورزان از کان

احیــاء کشــاورزى منطقــه
- پیگیرى و راه اندازى کالنترى روستاى اورین 

- پیگیرى تقاطع غیرهمسطح گلستان - نسیم شهر
- پیگیرى دریافت مساعدت مالى جهت تکمیل پروژه مصلى حضرت امام خمینى(ره) نسیم شهر

- پیگیــرى جهــت افزایــش پذیــرش دانشــجو از طریــق ایجــاد رشــته هاى تحصیلــى متعــدد در دانشــگاه 
ــور نسیم شــهر ــام ن پی

ــه  ــى ب ــات امین ــانى و خدم ــوزه آتش نش ــین آالت ح ــل ماش ــص و تحوی ــت تخصی ــرى در جه - پیگی
شهرســتان شــهردارى هاى 

- پیگیرى تامین و تحویل دو دستگاه آمبوالنس در پایگاه اورژانس جاده اى  رباط کریم
ــق  ــى کلینیــک تخصصــى نسیم شــهر از طری ــروى انســانى متخصــص پل ــن نی ــرى جهــت تامی - پیگی

دانشــگاه علــوم پزشــکى ایــران 
- جلســه بــا رئیــس ســازمان بهزیســتى در خصــوص حــل مشــکل مددجویــان بهزیســتى منطقــه و اخــذ 

بودجــه 200 میلیــون تومانــى
- پیگیــرى و مکاتبــات صــورت گرفتــه جهــت کلنــگ زنــى و آغــاز پــروژه مــدارس اســتثنایى نسیم شــهر، 

شــهر گلســتان و شــهر جدیــد پرند
- پیگیــرى و مکاتبــات صــورت گرفتــه جهــت کلنــگ زنــى و آغــاز پــروژه احــداث ایســتگاه هاى قطــار 

سراســرى بخــش بوســتان وگلســتان
- پیگیــرى و اخــذ راى دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران در خصــوص اعــاده ســرانه هاى شــهر گلســتان 

از شــرکت صــادرات تمیزبــا توجــه بــه توافــق حاصلــه قبلــى شــهردارى گلســتان باشــرکت مذکور
- پیگیرى احداث وتکمیل ساختمان ثبت احوال شهرستان بهارستان و آغاز به کار آن

- پیگیــرى و دعــوت از مجمــع خیریــن مدرسه ســاز جهــت احــداث و نوســازى مــدارس در شهرســتان هاى 
رباط کریــم و بهارســتان

- اخذ مجوز استقرار دفاتر سازمان هاى انتقال خون و هالل احمر شهرستان بهارستان
- پیگیــرى و شــروع پــروژه فاضــالب شــهرى در شــهرهاى شهرســتان بهارســتان و همچنیــن ترمیــم 

تعویــض شــبکه فرســوده آبرســانى 
- اخذ مجوز جهت راه اندازى دانشگاه آزاد اسالمى شهرستان بهارستان

- پیگیرى و اخذ بودجه تکمیل و راه اندازى بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان بهارستان
- تشکیل جلسات متعدد شهرستانى و استانى براى حل مشکالت مالیاتى

- اخذ بودجه در جهت تکمیل کمربندى جنوبى شهرستان بهارستان (صالحیه به واوان اسالمشهر)
ــهرك هاى  ــت ش ــش صنع ــاالن بخ ــویق فع ــب و تش ــت ترغی ــرمایه گذار در جه ــذب س ــرى ج - پیگی

صنعتــى
- اخذ مجوز و پیگیرى احداث ایستگاه ذخیره آب و مخزن پاالیش فاضالب شهرستان

- پیگیرى مکاتبات الزم جهت احداث بیمارستان هسته اى در شهرستان بهارستان
- پیگیرى افزایش آنتن دهى تلفن همراه و پهناى باند اینترنت

- احداث پل تعریض جاده ساوه بر رودخانه شادچاى شهر گلستان
- پیگیرى اخذ موافقت وزیر کشور جهت احداث کمربندى نسیم شهر به اسالمشهر 

- اخذ بودجه جهت اجرا و اتمام پروژه زیرگذر سه راهى آدران 
- پیگیرى جهت رونق بازار مبل شهرستان (مبل امام رضا(ع)) و رسانه اى شدن این صنف

- پیگیرى و اخذ بودجه جهت آسفالت بلوار الغدیر بخش بوستان - نسیم شهر
ــاد  ــه کار زیرگــذر راه آهــن بیــن بخش هــاى بوســتان و گلســتان (ســلطان آب - اخــذ مجــوز و شــروع ب

- خیرآبــاد پاییــن)
ــاى  ــهردارى ها و دهیارى ه ــازمان ش ــه، س ــه و بودج ــازمان  برنام ــار از س ــذ اعتب ــت اخ ــرى جه - پیگی

ــى  ــاى عمران ــام پروژه ه ــرى و اتم ــت پیگی ــور جه کش
- پیگیرى هاى مکرر از اداره کل ورزش و جوانان جهت تکمیل سالن ورزشى شهر صالحیه

- پیگیرى و حصول نتیجه در استقرار پلیس راهور در شهر صالحیه
- پیگیــرى و مکاتبــه تــا حصــول نتیجــه جهــت تکمیــل و افتتــاح درمانــگاه شــبکه بهداشــت و درمــان 

شــهر صالحیــه 
- پیگیــرى مســتمر در راســتاى حفــر چنــد حلقــه چــاه آب و بهره بــردارى بــه منظــور بهبــود کمیــت و 

کیفیــت آب شــرب شهرســتان بهارســتان
- پیگیــرى و رایزنى هــاى متعــدد در راســتاى آغــاز زیرســازى و مقاوم ســازى و بتون ریــزى بســتر جــاده 

کمربنــدى جنوبــى آزادگان بــه ســمت شهرســتان رباط کریــم و رفــع معارضیــن ایــن پــروژه ملــى
- مکاتبــه و پیگیــرى تامیــن اعتبــار بــه منظــور احــداث کمربنــدى امــام زاده باقــر(ع) بــه انتهــاى شــهر 
ــه شــهرك  ــه ب ــاد شــیرازى حــد فاصــل صالحی ــوار صی ــل وحــدت و اتصــال بل ــه و تکمیــل پ صالحی

واوان 

بخشى از عملکرد 
دکتر نوروزى

 (چهار ساله)
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سردبیر: احسان همتی         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  

بلی مردم به نوروزی
 صداقت وحق طلبی با 

کد انتخاباتی 412 
حسن نوروزی
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