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 علی شمخانی :

مطمئن باشید 
به ما حمله نمی شود

رژیم صهیونیستی در میان دیوارهای 
حائل خود، محصور است

ــان اینکــه  ــا بی ــداری اســامی ب ــی بی ــر کل مجمــع جهان دبی
رژیــم صهونیســتی در میــان دیوارهــای حائــل خــود، محصــور 
ــا،  ــداری ملت ه ــت، بی ــان مقاوم ــد گفتم ــت: پیام ــت، گف اس

ــاوری، و ........ 2خودب

همراهی بانک مرکزی با 
واردکنندگان کاالهای اساسی

3

مردم هماهنگی خوبی دارند و 
4به مرزها نمی آیند

طاهری فرماندار شهریار:
٤٠ کارخانه در شهرک صنعتی شهید سردار 

قاسم سلیمانی در دست ساخت است

پروتکل های بهداشتی مراعات 

نمی شود

2

سپردن اجرای پروژه های محله ای به 

مناطق به تسریع عملیات کمک می کند

4

عزم آستان قدس برای کمک به 

حاشیه شهر مشهد جدی است

7

سالمت 6

را  بهداشتی  غیر  اماکن  داریم  اختیار 
تعطیل کنیم

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت گفــت: همــکاران بهداشــت محیــط 
مــا بــه عنــوان ضابطیــن قضائــی، اختیــار تعطیــل کــردن اماکنــی کــه 

پروتــکل هــای بهداشــتی را رعایــت نمــی کننــد، دارنــد ......
5 2

کریم  رباط  و  بهارستان  مردم  نماینده 
حواشی  به  اسامی  شورای  مجلس  در 
واکنش  گلستان  شهرداری  و  شورا  بین 
ممات  و  حیات  گفت:  و  داد  نشان 
دارد. بستگی  آن  اعضای  رفتار  به   شورا 

به گزارش اتفاق روز ؛ حسن نوروزی اظهار 
داشت: مرز شورای اسامی شهرگلستان، 
شورا  اعضای  و  است  ممات  حیات  مرز 
 نباید کاری کنند که این نهاد منحل شود. 

تهران  استاندار  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
را  خواهش کردیم شورای شهر گلستان 
منحل نکند بیان داشت: با آمدن قاسمیان 
انحال  تهران  گلستان استاندار  شهردار 
شورا را از جریان خارج کرد تا این شهر به 
آرامش برسد ولی اگر شورای شهر گلستان 

شیطنت کنند پرونده انحال شورا توسط 
افتاد. خواهد  جریان  به  تهران   استاندار 

نماینده مردم بهارستان در مجلس شورای 
اسامی عنوان کرد: اعضای شورای شهر 
شهردار  پشتیبان  و  حامی  گلستان 
زیرساختی  پروژه های  بتواند  تا  باشند 
کند. اجرا  سرانه ها  ارتقاء  جهت  در   را 

در  مدیریتی  ثبات  بر  پایان  در  نوروزی 
را  رباط کریم  و  بهارستان  شهرستان های 
خاطرنشان  و  تاکید  دولت  آخر  سال  در 
کرد: مسئوالن باید از تمام ظرفیت خود 
و دولت جهت برطرف کردن محرومیت 
استفاده کنند  رباط کریم  و  بهارستان  در 
آزار  را  مردم  اقتصادی  نگذارند مسائل  و 

دهد.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس: 

 حیات و ممات شورا شهر گلستان به رفتار اعضای آن بستگی دارد

 سردار حسین اشتری :

بــه شــهروندان عزیــز اطــالع مــی گــردد در جهــت حمایــت از سیاســت های قــوه قضاییــه در مبــارزه بــا فســاد،  راه را بــرای  مفســدان نــا امــن 
ــی  ــه اطــالع نهادهــای نظارت ــه فســاد ادارات ب ــه در زمین ــات صــورت گرفت ــه گزارش هــای مردمــی در جهــت تخلف ــم کلی ــم  در نظــر داری کنی
برســانیم . و ایــن نشــریه بــا حفــظ و صیانــت کامــل از هویــت گــزارش دهنــده آنهــا رابــه نهادهــا و دســتگاه های مربوطــه ارجــاع  وجــواب  و 
نتیجه گیــری را بــه مخاطبــان گــزارش مــی دهــد. و در صــورت نــدادن پاســخ قانــع کننــده از نهــاد مســئول، گــزارش همــراه بــا مســتندات بــه 
قــوه قضاییــه ارجــاع شــده وبــا مســیر دادگاه پیگیــری میشــود و نتیجــه را بــدون افشــای هویــت گــزارش دهنــده واجــازه قاضــی در رســانه  
منتشــرمی کنیــم  از مــردم عزیــز می خواهیــم مــدارک فســادهای اقتصــادی واداری را کــه از منابــع عمومــی وبیــت المــال بــه تــاراج می برنــد 

بــه همــراه مســتندات مربوطــه اعــالم نماینــد.

اطالعیه

شماره پیامک  نشریه       09361377917

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
09126968123
02156438444

رییــس بانــک مرکــزی از همراهــی این بانــک بــا واردکنندگان 
کاالهــای اساســی و تولید کننــدگان .......

شورای  که در این چهار سال جزء تفرقه و سنگ اندازی در کار شهرداری 
هیچ عایدی برای شهر گلستان نداشته است. چطورمی شود  در آخر سال 
عمر خود خیالبافی ها وعملکرد ضعیف خودشان را به اسم شهرداروقت 
می گذارند. شهرداری که تازه صندلی مدیریت شهری را بااکثریت آرای 
شورا بدست گرفته است  ، برخی از اعضای شورای گلستان  لشگره یک 
از این  اند وطبل تفرقه افکنی را می کوبند.وبه نظرم بخشی  نفره شده 
شعارها وحرفها ظاهری است. یکی از ماک های مهمی که وجود دارد 
این است که آیا یک عضو به اقتضائات عملکرد نظام شورا پایبند است 
یا نه؟ اینکه آیا قائل به همگرایی، وحدت و تبعیت از خرد جمعی می 
باشد یانه؟ اگر نظام شورایی است حتی تصمیم غلطی هم گرفته شود 
 فرد باید تبعیت کند و چون قبول ندارد نباید بر علیه آن جنجال کند. 
عملکرد  میزان  با  گلستان  شهر  چهارم  دوره  اسامی  شورای  عملکرد   
شورای  دوره  این  آیا  شود،  می  سنجیده  حال  و  گذشته  به  نسبت 
اسامی شهر به شاخصه های خود رسیده کدام عضو شورا توانسته در 
 این مدت نمایندگی پارلمان  شهری به وظیفه خود درست عمل کنند.

 آیا شورای شهر گلستان تابه حال کارگروهی برای تک تک مشکات تشکیل 
داده نتیجه چه بوده است ، جلسات شورا در این مدت برای شهرچه خروجی 
داشته غیر از انتخابهای پی در پی شهردار، عملکرد شورا دراین چهار سال 
برای گلستان پوچ ، شاید اگر روزی از مردم کوچه و خیابان درباره شورای 
شهر بپرسید، کمتر کسی است از انجام وظایف، اقدامات و حتی از عملکرد 
آنان راضی باشد. وبرخاف تفکر رایج، درشورای اسامی شهر گلستان به 
 عنوان پارلمان شهری، نهادی تاثیرگذار و دارای عملکرد راضی کننده نبوده.

این  آیا محور  زنند  اعضای شورا در نطق ها حرفهای خوبی می  برخی 
حرف ها و سخنان به نقطه قوت و فرصت تبدیل شده اگر بوده مردم و 
 رسانه ها دیدن باید بازگو کنند و این را هم بازمردم قضاوت خواهند کرد.

شورا  اعضای   از  بعضی  در  که  است  اخاق  رعایت  دیگر  مسئله   
مداری   اخاق  از  ولی  دارند  پروژه  کارو  انتظار  نشده  دیده 
می کند اندازی  سنگ  شهر  عمران  کار  در  و  هستند   دور 

هیچ،کاری  نمی کند  مصوب  شهر  عمران  با  مدون  برنامه  و 
نیم  پروژهای  واتمام  نگری  آینده  بافکر  شهرداری  که 
شود.  می  کشیده  چالش  به  کند  می  ساخت  به  شروع   تمام  
کدام مصوبه ازجانب شورا همراه با تعین ردیف بودجه به شهردار رسیده و 
انجام نشده مدیریت سکانداری شهر به نیم سال نرسید شمادر این چهار 
سال کارنامه موفق ندارید شهردار در عرض این چهار ماه چطور کارنامه ارائه 
دهد.ولی باز با این شرایط عملکرد دکتر قاسمیان در این مدت را میتوان با 
یک نمره خوب تحسین کرد.  در این ۴ سال فعالیت وعملکرد خودرا باید 
به رسانه ها گزارش دهید حتی ارائه گزارش فرد فردهر کدام از نمایندگان 
 مردم در شورا برای سنجش فرد وعمق فعالیت گذشته آنان می باشد. 
طبیعتاً ارائه این گزارش برای آن دسته از نمایندگانی که غوغای خبری 
راه می اندازند و با ژستهای  رسانه ای حساب کشی از خود رادور نگه 
داشته ،وسخت و تلخ کردن عرصه خدمت را برای خادمان حقیقی مردم 
و  مردم  موجب حساسیت  عملکرد  که  می برند  زیر سوال  در شهرداری 
مسئولین  بوده است. به فرموده رهبر معظم انقاب اسامی:  مردم حق 
دارند بعد از گذشت زمان معقولی، از مسئوالن هر یک از بخش ها سؤال 
کنند که نتیجه ی کار شما چیست؟ باید خودتان را برای پاسخگویی آماده 
کنید. باید کار را به گونه ای تنظیم کنید که بتوانید محصول و نتیجه ی آن 
را به مردم نشان دهید و دلیل نقایص آن را باز گویید. مردم حسابگر و 

هوشیارند.

عزیزاله نظری- مدیر مسئول

سخنی با اعضای شورای گلستان ،مردم 
 حسابگر و هوشیارند

یادداشت

می گوید،  ونزوئا  رئیس جمهور 
هر  و  سوریه  ایران،  کاراکاس،  دولت 
تحریم   مشمول  که  دیگری  کشور 
از  برخورداری  حق  است؛  آمریکا 
را  خود  سرنوشت  تعیین  و  آرامش 
رئیس جمهور  مادورو  نیکاس  دارد. 
نوشت:  توئیتری  پیامی  در  ونزوئا، 
کوبا، نیکاراگوئه، سوریه، ایران، ونزوئا 
حق  از  ما  برادر،  کشورهای  دیگر  و 

تعیین سرنوشت و صلح برخورداریم. 
که  هستیم  مستقل  و  آزاده  مردمی 
خواهان آزارها و تحریم هایی هستیم 
که شکوفایی مردم را تهدید می کند.

مادورو پیشتر هم گفته بود کاراکاس 
برنامه  پیشبرد  برای  تاش  رغم  به 
همکاری  به  بومی؛  تسلیحات  تولید 
ادامه  نیز  ایران  و  چین  روسیه،  با 
می دهد.این در حالی است که دوشنبه 

سوال  زیر  با  آمریکا  گذشته،  هفته 
کاراکاس-تهران،  تجاری  روابط  بردن 
ونزوئا  علیه  را  جدیدی  تحریم های 
اقدام،  این  به  واکنش  کرد.در  اعمال 
خصمانه  رفتار  ونزوئا  خارجه  وزارت 
واشنگتن را زیر سوال برد و یادآوری 
کرد که آمریکا نمی تواند مانع از حق 
مشروع کاراکاس برای تجارت با ایران 

شود.

مادورو: ونزوئال، ایران و سوریه حق تعیین سرنوشت خود را دارند

نگاه به ترکیب بندی ظاهری خیابان های یک شهر اولین برداشت 
بصری هر فرد از آن شهر است. معابر اصلی شهرستان بهارستان 

محورهای با ارزش در شهرهای 
 بهارستان است که با گذشت زمان، به دلیل عدم اجرای کامل طرح 
تعریض، فرسودگی بدنه و بناها و بازسازی و نوسازی های بدون 
برنامه در برخی قسمت ها ، تغییرات اثرگذاری در سیمای کالبدی 

محور به وجود آمده است. 
با این وجود چگونگی همنشینی برخی بناهای ماندگار باقی مانده 
از گذشته با کاربری های متفاوت چون امامزاده و مساجد در حوزه 
های خاصی از محور، ساختمان های با قدمت بیش از ۳۰ سال که 
طبق برنامه مشخصی ضمن حفظ استقال سبکی و نوآوری نسبت 
کالبدی  با محیط  آمیز  در همزیستی مسالمت  بناهای مجاور  به 

پیرامون خود  قرار گرفته اند، قابل تامل است. 
از این رو اهمیت بررسی معابر و بلوارهای اصلی شهرها و روستاهای 
شهرستان بهارستان از منظر معماری ایرانی - اسامی از آن است 
که میتوان روند میزان وحدت بصری را در نقاط مختلف ارزیابی و 

اجرا کرد. 
توجه به زمینه و رعایت ماحظات زیباسازی در بین برخی بناهای 
به جا مانده از دوره های گذشته، سبب عدم ایجاد تداوم بصری در 

بخشی از خیابان ها شده است. 
در ماحظات معماری بناهای اسامی - ایرانی برای هویت بخشی 
به شهرها باید به مبحث عقب نشینی از خیابان، فاصله از ساختمان 
تقریبی،  ارتفاع  ساختمانی،  احجام  ترکیب  مجاور، چگونگی  های 
تناسبات و جهت گیری نما، شکل و منظر دور دست، حالت در و 
پنجره، اندازه ها و تناسبات در و پنجره، مصالح، رنگ و مقیاس بنا 

و همچنین عناصر خاص خردمقیاس توجه کرد. 
تاکنون شهرداری ها و دهیاری های شهرستان بهارستان، خیابان و 
بلوار را از دیدگاه های زیرساختی و بسترسازی   بررسی کرده اند 
ولی به صورت مشخص کمتر به اصول هویت بخشی در این محور 

پرداخته شده است. 
هدف از نگارش این یادداشت ، معرفی معابر و بلوارهای اصلی به 
عنوان محوری مهم برای بیان هویت شهرستان بهارستان و جذابیت 
شهری با بناهای شاخص موجود در خیابان های اصلی نسیم شهر 
فاکتورهای زیبایی بصری شهرسازی  ، صالحیه مطابق  ، گلستان 

است. 
این روند سبب میشود تا چگونگی تبعیت بناها از یکدیگر و میزان 
توجه هر کدام نسبت به زمینه بیان شود. با شناخت معماری شهری 
و اصول شهرسازی به بررسی بدنه خیابان های اصلی از طریق مولفه 
های شهرسازی پرداخته میشود و از این رو روند توجه به ماحظات 
شهرسازی و هویت بخشی معماری ایرانی - اسامی مورد بررسی 

قرار می گیرد.

احسان همتی- سردبیر

 هویت بخشی با معماری و شهرسازی
 ایرانی - اسالمی در معابر اصلی بهارستان

سرمقاله



سیاسی
خبر

جنگ نظامی
 اساسا منتفی است

فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه راه های نظامی بسته است و 
جنگ اساسا منتفی است، گفت: هرگز راه سعادت ما از درون تعامل با 

دشمن عبور نمی کند.
 سرلشکر حسین سالمی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی درباره 
هفته دفاع مقدس، گفت: ما در انتهای هفته دفاع مقدس هستیم که 
سرآغاز مقاومت پایان ناپذیر ملت شریف و عزیز ایران در مقابل دنیای 
فشرده استکبار و جریان به هم پیوسته کفر جهانی در مقابل انقالب 

اسالمی است.
وی بیان کرد: هیچ تردیدی نیست، جنگی که علیه ما تحمیل شد یک 
جنگ جهانی بود. همه ما می دانیم اگرچه عرصه نظامی جنگ خطوط 
مرزی جمهوری اسالمی ایران و عراق بود، اما عقبه سیاسی این جنگ 
یک عقبه جهانی بود و همه قدرت های بزرگ که امپراطوری های بی 
نظیر تاریخ حیات بشر بودند و شرکای منطقه ای آنها همه با هم سطحی 
جهانی از یک ائتالف ناشناخته و عملی را علیه کشور ایران شکل دادند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی تصریح کرد: تردیدی نیست 
پشتوانه های اقتصادی رژیم عراق در جنگ یک پشتوانه اقتصادی جهانی 
بود و شکی نیست که همه قدرت های بزرگ، همه سالح های مدرن و 
پیشرفته را که ممکن بود، در اختیار عراق قرار دادند و کشورهایی چون 
انگلستان، آلمان، فرانسه، اتریش، شوروی و آمریکا تمام تجهیزات نظامی 

خود را در اختیار عراق قرار دادند.
جهانی  اطالعاتی  که  نداریم  تردیدی  اظهارداشت:  سالمی  سرلشکر 
خدمات اطالعاتی برای رژیم بعث عراق فراهم می کرد و شکی نداریم 
که جبهه از لحاظ نظامی اشباع بود و باید عرض کنیم که جهان در اوج 

قدرت خود به ما حمله کرد، در حالی که ما در اوج تنهایی بودیم.
وی افزود: جنگ ایران و عراق نابرابرترین جنگ تاریخ بعد از عاشورا بود. 
جنگ پدیده ای بسیار دقیق و محاسبه پذیر است و هر کسی قوی تر 
است، پیروز می شود و پیروزی را کسی می سازد که بتواند معادله جنگ 

را هدایت و آن را به نفع خود تغییر دهد.
سرلشکر سالمی بیان کرد: بر اساس محاسبات و شاخص های ظاهری 
قدرت، ائتالف جهانی مقابل ما باید به سرعت ما را شکست می داد و آنها 
باید بر ما غلبه می کردند اما سوالی پیش می آید که چرا با وجود آنکه بر 
اساس محاسبات دقیق هر کسی قوی تر است پیروز می شود اما ائتالف 

جهانی در مقابل شکست خورد؟
وی گفت: ما که به ظاهر از طرف مقابل ضعیف تر بودیم، پس چرا بر 
آنان غلبه کردیم که دلیلش در این حقیقت نهفته است که وقتی امام 
)ره( و امت صحنه جنگ را به زندگی تبدیل می کنند و زمانی که مردان 
مؤمن، با ایمان و قلب های سرشار از آرمان، اعتقاد و باور به دشمن حمله 

می برند، هیچکس نمی تواند مقاومت کند.
سرلشکر سالمی تأکید کرد: آنچه در جنگ حرکت ایجاد می کند، ایمان 
و انساِن مؤمن است و امام )ره( توانست این شخصیت معنوی و روحانی 
خود را در قلوب همه مؤمنان تکثیر کند و انسان هایی در تراز و ارتفاع 

نزدیک خود بسازد.
فرمانده کل سپاه اظهارداشت: امام )ره( توانست به همه جهان این نظریه 
اثبات کند که یک ملت فقط و فقط به دلیل شکست اعتقادات و  را 
باورهایش می تواند شکست بخورد و اگر ملتی ایمانش سست نشود و 
در اعتقادات شکست نخورد، در میدان عمل پیروز است، بنابراین امام 
)ره( اولین کاری که انجام داد این بود که نشان دهد هرگز از شوکت 
ظاهری این امپراتوری ها نباید ترسید. کبریایی از آن خداوند بزرگ است. 
او انسان هایی ساخت که از اول بی مهابا و بی اعتنا به امواج خروشان 
آن عبور کردند، مردانی که از هورها عبور کردند و در جزایر مجنون 
جنگیدند. میادین مین چندکیلومتری و بشکه های انفجاری و سیم های 

خاردار آن ها را متوقف نکرد.
سردار سالمی تصریح کرد: هر رزمنده افق بلند آرمانش تا قلب آمریکا 
را نشانه می رفت، هر ملتی به اندازه افق آرمانش هایش بزرگ شده و 
اندازه وسعت ذهن رهبرش پیش می رود،  به  ملتی  پیش می رود، هر 
بلکه  نیست  آن ها  بزرگی  شاخص  هندسی  لحاظ  از  کشورها  وسعت 
وسعت ذهن ها، عظمت قلب ها، شکوه ایمان ها عظمت یک ملت را نشان 

می دهد.
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه ملت ایران در جنگ 
فراتر از اراده قدرت های بزرگ بودند و آرزوهای آن ها را در هم شکستند، 
اضافه کرد: ملت بزرگ ایران با رهبر بزرگ خود در مقابل دشمنان بزرگ 
شکوه ایمان را به نمایش گذاشتند، حقیقت ماجرا این بود که یک ملت 

با باورهایش پیروز می شود.
سردار سالمی افزود: وقتی جنگ از سطح نیروهای مسلح به مردم تعمیم 
پیدا می کند، یعنی تمام زندگی، جنگ و تمام جنگ زندگی می شود 
راز شکست  این  زندگی حاضر شوند،  دارند در محیط  و همه دوست 
ناپذیری ما است. اتحاد امام و امت، وحدت، همدلی و دلدادگی و پیروی 

از رهبر رمز سعادت ما در طول تاریخ ۴۱ ساله بوده است.
فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه امام امت هنری به خرج داد 
و تمرکز دشمن را بر قلب این سرزمین بیرون کرد، گفت: جنگ تمام 
شد فقط بُعد نظامی جهانی جنگ خاتمه پیدا کرد اما جنگ در اشکال 

دیگری ادامه یافت.
سرلشکر سالمی خاطرنشان کرد: جنگ در اشکال دیگری ادامه یافت. در 
اینجا آغاز نقش آفرینی رهبر عزیز و عظیم الشان ما است که بعد از امام 
پرچم هدایت امت را به دست گرفت. چه اتفاقی افتاد؟ دقت کنید. اگر 
آمریکا در معرض فرسایش قدرت قرار نگرفته بود و از پناهگاه استراتژیک 
خود خارج نشده بود و مجبور به گسترش عملیاتی در صحنه نشده بود، 

همه جهان را می بلعید.
وی تاکید کرد: انقالب اسالمی با هنرنمایی رهبر و ملتش کاری انجام 
داد که آمریکا مجبور به فرسایش قدرت شد و مجبور شد هزینه کند و 
دستاوردی به دست نیاورد. رهبر عزیز ما چه کرد؟ امام دشمن را بیرون 
راند و رهبر عزیزمان او را تعقیب کرد، فراری داد و تمرکز جبهه دشمن 
را به هم ریخت، پیشانی جبهه را باز کرد و در سرزمین های مختلف 
را  و دشمن  داد  را گسترش  انقالب  قدرت  قاعده  آفرید. سطح  قدرت 
را  او  و  برد  باال  را  تو  هزینه های  کرد.  حد  از  بیش  گسترش  به  وادار 
در ناکامی های سیاسی فرو برد و می بینید در سنجش قوس نزولی و 
صعودی قدرت وضعیت ما نسبت به آمریکایی ها بعد از این چهل و یک 
سال چگونه است. فرمانده کل سپاه اظهار کرد: شما امروز آمریکایی را 
که فشار می آورد ایران را منزوی کند منزوی شده می بینید. او به تدریج 
نفوذ سیاسی خود را در منطقه و جهان از دست داد. در حاشیه تحوالت 
سیاسی قرار گرفت و نتوانست هیچ پیروزی میدانی خلق کند. داعش 
را به صحنه آورد و فرصتی برای نفوذ به انقالب ساخت و ما بی هزینه 
آمریکا را در این میدان بزرگ ناکام و متوقف کردیم. آرزوهای سیاسی 
او برای نوسازی سیاسی خاورمیانه به قبرستان سپردیم و آمریکا خسته، 
فرسوده و ناتوان در حال عقب نشینی است. البته قدرت های بزرگ حتی 
وقتی دچار پوکی استخوان می شوند و در معرض انحطاط و زوال قرار 

می گیرند و به آستانه فروپاشی نزدیک می شوند هم خطرناک هستند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه 
حمله  ما  به  کس  هیچ  باشید  مطمئن 
نخواهد کرد، گفت: اما ما در جنگ هستیم 
و همه باید قبول کنیم با حداقل خسارت 
ادامه  به جنگ  تا  مایوس کنیم  را  دشمن 

ندهد.
امنیت  عالی  شورای  دبیر  شمخانی  علی   
ملی در گفتگویی که از شبکه سوم سیما 
پخش شد درباره نقش خود و شناختی که 
دارد، گفت: شاید فصل  تحوالت کشور  از 
خوبی برای گفتگو پیرامون جنگی که بیش 
از چهل سال پیش آغاز شد باشد. باالخره 
ما یک جنگ پیش از جنگ داشتیم. من 
مدت هاست درباره جنگ صحبت نکرده ام 
و دوست نداشتم صحبت کنم که در مورد 

آن توضیح می دهم.
وی با بیان اینکه چرا با ما مصاحبه می کنید 
فرماندهان جنگ هستند،  آنها  و می گوید 
ابن خصلت  از  نباید  چرا  ما  داشت:  اظهار 
دوری کنیم که فرمانده یک میدان نباشیم. 
آدمی که در گذشته بماند ُمرده است. ما 
از  قبل  و  انقالب  پیروزی  جنگ،  از  قبل 
انقالب مبارزه با شاه را داشته ایم؛ چرا آنها 

را رد کرده ایم و در جنگ مانده ایم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه 
ما بعد از جنگ نقش داشتیم و امروز هم 
نقش داریم، تاکید کرد: اعتقاد من این است 
آدم در هر صحنه ای که نقش می گیرد باید 

در آن نقش، قهرمان باشد.
شمخانی با بیان اینکه آدم یک خط است 
که  آدمی  داشت:  اظهار  نیست،  نقطه  و 
جنگ  در  بگوید  نمی تواند  است  توانمند 
یا  شدم  ناتوان  آن  از  بعد  و  بودم  توانمند 
در مبارزه با شاه توانمند و بعد از آن ناتوان 
دلیل  این  به  دارد.  مشکل  آدم  این  شدم، 
باور من این است که نباید در گذشته باقی 

بمانیم و باید از گذشته عبور کنیم.
در جنگ  که  مقام مسئولی  ما  افزود:  وی 
بوده و صحبت نمی کند و در عین حال مقام 
مسئولی که در جنگ نبوده و از آن صحبت 
می کند زیاد داریم. ما در جنگ، پیروزی و 
گویی  وقتی خاطره  اما  ایم  داشته  ناکامی 
شروع می شود به صورت طبیعی در جایگاه 
قهرمان قرار می گیریم و دیگران را نادیده 
می گیریم. من این موضوع را در خیلی از 
نوشته ها می بی نم و خدا را شکر می کنم 

که آلوده به آن نشده ام.
خطاب  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
اولین  کرد:  بیان  برنامه،  کارشناس  به 
با من  اید  مصاحبه ای که آن زمان گرفته 
بودم.  خوزستان  سپاه  فرمانده  من  بود. 
مصاحبه  که  ای  فرمانده  اولین  با  ببینید 
گرفتید من بودم. آنجا توضیح دادیم جنگ 

چه بود و چرا شروع شد.
به  فقط  جنگ  اینکه  بیان  با  شمخانی 
فرماندهان نیست و فرماندهان جنگ فقط 
داشت:  اظهار  نیستند،  مشهور  فرماندهان 
چه افراد گمنامی هستند که اصاًل اسمی از 
آنها نیست به همین جهت تعریف از خود و 
کوچک شمردن نقش دیگران گناه بزرگی 
در  دارم  استرس  اصاًل  بنده  بنابراین  است 

مورد جنگ صحبت کنم.
اظهارات  به  واکنش  در  کننده  مصاحبه 
این  گذار  بنیان  اصاًل  گفت:  شمخانی، 
سوال  باید  ما  چرا  بودید،  شما  وضعیت 
نمی کنید؟،  بیان  خودتان  چرا  بپرسیم؟، 
داشتید؛  نقش  شما  مواردی  در  باالخره 
باالخره جنگ هدفی داشته است و شما در 
خوزستان با تمام وجود آن هدف را درک 
کرده اید. شما در این جنگ تاثیر داشته اید 
و نامه معروفی که نوشته اید موجود است. 
شما چه حرفی برای این نسل دارید؟ این 
تجربه چگونه می تواند میراثی باشد که این 

نسل از آن استفاده کند؟
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه 
تقسیم  در  دشواری  جنگ،  ابتدای  از  ما 
مأموریت داشتیم، اظهار داشت: در کشور، 
تقسیم مأموریت نانوشته ای وجود داشت 
که برخی را مأمور جنگ و برخی را مأمور 
زندگی کرده بود اما طرف مقابل ما اینچنین 
نبود. اگر مقایسه کنیم فرمانده جنگ عراق 
یعنی »صدام حسین« هم رئیس جمهور، 

فرمانده جنگ، استاندار بود و هم در میدان 
در  چرا  بپرسند  اگر  بنابراین  می زد  توپ 
فالن صنعت رشد کردید و در فالن صنعت 
رشد نکرده اید باید گفت، دلیلش این است 

که ما تقسیم کار کرده بودیم.
راهبرد  ما در جنگ چند  شمخانی گفت: 
پیروزی  تا  جنگ  جنگ،  مانند  داشتیم 
براین اساس ما از ابتدا آغازگر دفاع بودیم 
که بدون محاسبه دشمن اوج گرفت و آن 

را زمین گیر کرد.
وی با طرح این پرسش »علت زمین گیری 
چه بود؟«، اظهار داشت: راه های مختلفی 
برای مقابله با دشمن وجود داشت. یک راه 
تخمین سالح و توپ و تانک بود. یک راه 
راه هم  و یک  بود  گوارایی«  رویکرد »چه 
ترکیبی بود که مردمی هم بود و از سوی 

سپاه طراحی شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه 
بدون تردید نیروهایسپاه یا طلبه، دانشجو، 
معلم و کاسب بودند، گفت: نه آنهایی که 
بعداً درجه گرفتند! همه برادر بودند و یک 
در  انقالب  نگاه  نوع  داشتند.  تن  بر  لباس 
دوران جنگ به مردم این بود که از آنها، 

مردم افتخارآفرین بیافریند نه شورش گر.
شمخانی اظهار داشت: جایی صحبت کردم 
که برای من مشخص کنید آیا حمله صدام 
به ایران، حمله به ایران است و همه باید 
بسیج  باید  پاسداران  یا سپاه  بسیج شوند 
شود؟ ما حتی توانستیم موتور سپاه را به 

مرکز مدیریت جنگ تبدیل کنیم.
تبدیل  محل  جنگ  اینکه  بیان  با  وی 
عملیاتی  محورهای  به  دینی  باورهای 
گفتم  و  کردم  صحبت  جایی  گفت:  بود، 
این  بر  مبتنی  اهوازیه  در  اولین شبیخون 
سخنرانی شکل گرفت که در تاریکی گفتم 
ابا  از  من  برود.  برود،  می خواهد  هرکس 
نمی آید  یادم  و  ام  آموخته  را  این  عبداهلل 
کسی رفته باشد.دبیر شورای عالی امنیت 
که  شکستی  اولین  کرد:  خاطرنشان  ملی 
به دشمن وارد شد در سوسنگرد بود و دو 
دشمن  آنکه  نخست  داشت.  نیز  خاصیت 
را  دشمن  آنکه،  دوم  و  دادیم  شکست  را 

می توان با حداقل ها شکست داد.
من  که  نامه ای  اینکه  بیان  با  شمخانی 
نوشته ام برای زمانی است که دشمن در 
سوسنگرد عقب نشینی کرد، یادآور شد: آن 
زمان، زبان ما دراز شد و این نامه را نوشتم 
که بگویم ما آماده شهادت هستیم اما سالح 
نامه  این  نمی کردم  فکر  من  البته  نداریم. 
این طور بازتاب داشته باشد، از این نامه ها 

زیاد دارم و اصاًل برای کسی رو نکرده ام.
وی با بیان اینکه آنچه موجب پیروزی خون 
بود،  عاشورایی  فرهنگ  شد،  شمشیر  بر 
این فرهنگ  تاکید کرد: بسیج و سپاه در 
ممزوج شدند و توانمندی ای ایجاد کردند. 
برخی در طول جنگ وسوسه شدند بسیج 
فرهنگ  با  که  کسانی  بگیرند.  سپاه  از  را 
شجاعت تصمیم گیری، خالقیت و ابتکار و 
بصیرت بزرگ شدند محاسبه وجود خدا را 
در تصمیم های خود کامل رعایت می کنند. 

این عقیده بن بست نمی شناسند.
طرح  با  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
را  افتخارآمیز  تولیدات  که  پرسش  این 

چه کسی پایه گذاری کرد؟ اظهار داشت: 
زمانی که جهاد به اداره زندگی آمد، »سد 
پیدا  فرصت  هر جا  و  کرخه« ساخته شد 
را ساخت.  فارس  پایگاه ستاره خلیج  کرد 
تابلوی  یک  سپاه  کرخه«  »سد  همین  در 
یکی  و  کرد  تنظیم  توانیم«  »مامی  بزرگ 
از  را  تابلو  داشت  اصرار  هم  مسئوالن  از 
آنجا بردارید می گفت، چرا این را زده اید! 
شما پیمانکار بودید. درست بود اما باید با 
بیان دیگری می گفت. آن تقسیم کار منجر 
شد برخی توانمندی ها رشد کند و برخی 
رشد  است  سوال  زیر  که  توانمندی های 

نکند.
شمخانی با بیان اینکه جنگ در سال ۵۹ 
و جنگ در سال ۹۹ تعریف یکسانی ندارد، 
افزود: تعریف قدرت، یکسان نیست و ناشی 
در  بشری  فهم  است.  جهانی  تحوالت  از 
سال ۹۹ نسبت به سال ۵۹ متفاوت است 
و دیگر عوامل قدرت تک بعدی نیست. این 

معادالت در سال ۵۹ و ۶۷ نبود.
وی با بیان اینکه ما چقدر در جنگ عملیات 
این  نوشتند  نامه  ما  به  برخی  داشتیم که 
عملیات  یا  می توانستیم  ما  نکنید.  را  کار 
انجام دهیم و فردا ریشخند کسی که نامه 
طلبی  عافیت  یا  شویم  متحمل  را  نوشته 
نشدیم.  عافیت طلب  ما هرگز  ولی  کنیم، 
مهران شکست  آزادسازی  عملیات  در  اگر 
را می گرفتند ولی من  یقه من  می خوردم 

عملیات را انجام دادم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: 
حتماً درک امروزی که از جنگ داریم در 
می خواست،  عراق  ایم.  نداشته   ۵۹ سال 
 ۱۵ در  دشمن  کند.  پاسگاهی  جنگ 
داشت  ای  توپخانه  و  بود  اهواز  کیلومتری 
و ما توپخانه نداشتیم و فردی که آنجا بود 
نمی دانم خالی می بست، او گفت: ما بصره 
را با خاک یکسان کرده ایم و تعریف او از 

آتش چیز دیگری بود.
شمخانی با بیان اینکه ما پس از جنگ، آن 
را به یک گفتمان بازدارندگی تبدیل کرده 
بازدارندگی  تعبیر  دیدیم  بعد  گفت:  ایم، 
کافی نیست باید به شکل دائم عوامل بارز 

تولید بازدارنگی را تغییر دهیم.
وی با بیان اینکه امروز هم باید متحد شویم 
تا با جنگ مقابله کنیم، تاکید کرد: اصوالً 
مولفه های جنگ تغییر کرده و ابزار جنگ 
به شکل دیگری عمل می کند. صبح شاهد 
سقوط  شاهد  ظهر  از  بعد  و  دالر  قیمت 
امنیت  عالی  شورای  هستیم.دبیر  بورس 
زمان  در  ملی  انسجام  اینکه  بیان  با  ملی 
چون  بود،  امروز  از  قوی تر  بسیار  جنگ 
دشمن ملموس تر بود، اظهار داشت: اتفاقاً 
فهمیدند  خوب  تحمیلی  جنگ  در  مردم 
امروز  ولی  می آید  هدفی  چه  با  دشمن 
چون آمبوالنس، خانواده شهید، بوی باروت 
و … وجود ندارد، ولی جنگ وجود دارد 
بین  ما  یا دشمن حائل شد  نتوانستیم  ما 
همه  باید  و  هستیم  جنگی  در  ما  اینکه 
مقابله کنیم.  این جنگ  با  و  متحد شویم 
نتوانستید  مردم مطلع شوند که شما  اگر 
این کار را انجام بدهید. تلویزیون سعودی 
که به زبان فارسی منتشر می شود تلویزیون 
ملکه انگلیس و سیا قسمتی از جنگ برای 

تحقیر ملت ایران هستند.
بیان  با  سخنانش  ادامه  در  شمخانی 
ما  با  تنهایی  به  که  حسین  صدام  اینکه 
نمی جنگید، افزود: ما با همه آنها جنگیدیم 
و امروز هم تجمیع قوایی وجود دارد که در 
فناوری از ما برتر است. ما در مرحله جنگ 
پیش از جنگ هستیم و باور نداریم جنگی 

علیه ما وجود دارد.
بدون  ایران  بقای  اینکه  بیان  با  وی 
داشت:  ظهار  ا  نیست،  ممکن  یکپارچگی 
مهمترین دغدغه ما همین است و معتقدم 
ما دیگر فرصت سعی و خطا نداریم؛ حق و 
کافی  در جنگ  پیروزی  برای  بودن  باطل 
دارد.  را  خود  روش  کاری  هر  و  نیست 

حکومت کردن و جنگیدن روش دارد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه 
یکی از نقاط ضعف ما این است که ما قیافه 
مان تکراری است، گفت: یکی از نقاط ضعف 
ما این است که قیافه های ما تکراری است. 
است.  متفاوت  مختلف  افراد  در  فکرمان 
برخی ها ترمز کرده اند و آدمی که ترمز کند، 
در طول  باید  افزود:  است. شمخانی  مرده 
پرورش  را  این سال ها چهره های جدیدی 
را منتقل می کردیم،  این فهم  و  می دادیم 
اما ما در این زمینه خساست به خرج دادیم 
انقالب  البته  ماست.  ضعف  نقطه  این  و 
رویش داشته است، ولی ما صندلی هایمان 
را ترک نمی کنیم که این رویش گویاتر و 
ملموس تر شود. مدل انقالب در دفاع از یک 
حاکمیت دینی، مبتنی بر مردم متناسب با 
زمان، مدل موفقی بوده است، هنوز هم این 
اینکه  مدل می تواند موفق باشد، به شرط 
کارکردهایش را اول اینکه متناسب با زمان 

کند و دوم اینکه چهره هایش ثابت نباشد.
تغییر  که  است  گراز  فقط  این  افزود:  وی 
فقط  گراز  می گویند  نمی دهد.  مسیر 
اینگونه  آدم  ولی  مستقیم حرکت می کند 
نیست. مدل ۹۹ با ۵۹ متفاوت است. من تا 
آخر پای انقالب هستم، ولی به این مفهوم 

نیست که تا آخر رئیس باشم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه 
کرد:  تصریح  هستند،  دسته  دو  مسئولین 
کسانی که در خط مقدم هستند و کسانی 
بین  خوش  و  نیستند  مقدم  خط  در  که 
هستند.شمخانی با بیان اینکه ما مسائل را 
بعد چهل  به جنگ و  بعد  انقالب،  به  اول 
امروز  از جنگ و سپس شرایط  سال پس 
ارجاع می دهیم، اظهار داشت: ما باید این 
رفع  در  و  داریم  که ضعف  کنیم  قبول  را 
ضعف رودربایستی نشان ندهیم. ما هرگز 
عافیت طلب نشدیم و در روشی جنگیدیم 

که آزادسازی به همراه داشت.
که  مسیری  در  باید  اینکه  بیان  با  وی 
بود،  قاطع  نداریم  آن  از  غیر  چاره ای 
تصریح کرد: دشمنی امروز بسیار وسیع تر 
از دیروز است. مطمئن باشید هیچ کس به 
ما حمله نخواهد کرد. هیچ پل و خانه ای 
خراب نخواهد شد؛ اما ما در جنگ هستیم 
و همه باید قبول کنیم با حداقل خسارت 
ادامه  به جنگ  تا  را مایوس کنیم  دشمن 
ندهد. حتماً کسی به ما حمله نخواهد کرد 
و نمی تواند حمله کند و ما قدرت دفاع از 

خود را داریم.

مطمئن باشید به ما حمله نمی شود
خبر

پروتکل های بهداشتی مراعات 
نمی شود

سخنگوی دولت با بیان اینکه نسبت کامال مشخصی بین رعایت پروتکل های 
بهداشتی و میزان ابتال وجود دارد، گفت: پروتکل ها در صنوف و مراکز عمومی 

اجرا نمی شود و کاهش پیدا می کند.
 علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: امروز 
یادمان موالنا شاعر بزرگ پارسی، عشق و صلح و همبستگی است. موالنا هم 
انسان شناس بزرگی بود و هم درد و رنج جامعه و بشر را به خوبی می دانست. 

او معتقد بود که صبوری و تاب آوری از رموز موفقیت انسان است.
ربیعی افزود: از نگاه موالنا تاب آوری به معنای چشم بستن بر مشکالت و 
و  منفی  به جای هیجان های  باید  که  بود  معتقد  او  نبود  کاستی ها  پذیرش 
احساس یاس و نومیدی با صبوری و شناخت بحران ها و رنج ها با چشمانی 

باز به آینده نگریست.
وی تاکید کرد: او باور داشت که تلخ و شیرین زندگی بهم آمیخته است و و در 

هر کجای جهان که قدم بگذاری رنج و شادی را توأمان با هم خواهی یافت.
سخنگوی دولت گفت: موالنا امیدواری را مهمترین اکسیر و داروی عبور از 
بحران ها می دانست و باور داشت که برای گذر از شب های تاریک و سخت و 
رهایی انسان از رنج زندگی باید چراغ امید را هم در جان و ذهن آدمی و هم 
جامعه روشن و پرنور نگه داشت. و با دو بال امید و صبر می توان انسان و جامعه 

را به مقصود و مقصد رساند.
شاهد کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی هستیم

ربیعی با اشاره به میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح کشور، گفت: 
متأسفانه در خصوص کرونا شاهد کاهش رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های 
بهداشتی و در نتیجه افزایش تعداد مبتالیان و جان باختگان بودیم. نسبت 
کاماًل مستقیمی میان رعایت پروتکل های بهداشتی و میزان مبتالیان وجود 

دارد و باید نسبت به این موضوع حساسیت داشت.
درصد   ۶۱.۸۵ به  کشور  سطح  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  افزود:  وی 
کاهش یافته است. استفاده از ماسک در کشور نیز به ۵۸ درصد کاهش یافته 
و میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در صنوف مراکز عمومی کامل اجرا 

نمی شود.
قرار است با کسانی که ماسک نمی زنند برخورد قضائی صورت گیرد

اختیارات  کرونا  ملی  ستاد  جلسه  بنابراین  کرد:  تصریح  دولت  سخنگوی 
وسیع تری به استان ها برای اعمال محدودیت ها داد و برخوردهای قضائی با 

افرادی که از ماسک استفاده نمی کنند در دستور کار قرار گرفته است.
ربیعی تاکید کرد: یکی از موضوعات، هم پوشانی آنفوالنزا و کرونا بود. بررسی 
کشورها در نیم کره جنوبی که فصل سرد را سپری کرده اند نشان می داد که در 

مقایسه با سال گذشته ابتالء به آنفوالنزا خیلی کمتر بوده است.
۱.۵ میلیون دوز واکسن آنفوالنزا وارد کردیم

پروتکل ها  رعایت  و  فیزیکی  گذاری  فاصله  و  مراکز  تعطیلی های  افزود:  وی 
عامل کاهش آنفوالنزا نسبت به سال قبل خواهد بود اما به رغم این مساله، 
تاکنون ۱.۵ میلیون دوز واکسن آنفوالنزا وارد کشور شده است. این تعداد برای 
گروه های در معرض خطر با ریسک باال و خانم های باردار به مراکز بهداشتی و 
درمانی دولتی تحویل داده شده است که براساس پرونده های موجود به طور 

رایگان توزیع خواهد شد.
سخنگوی دولت گفت: تا اواخر مهرماه یک میلیون دوز دیگر در مراکز بهداشتی 
توزیع خواهد شد. در مجموع ۲/۵ میلیون دوز به طور رایگان برای گروه یاد 
شده در نظر گرفته شده است. الزم به یادآوری است که سال گذشته ۲۵۰ 

هزار دوز واکسن واردات داشته ایم.
ربیعی تاکید کرد: به عالوه ۱۴ میلیون دوز دیگر وارد کشور خواهد شد که با 
محاسبه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تحویل داروخانه ها برای جمعیت باالی ۶۵ سال 
و گروه های هدف دیگر داده خواهد شد که براساس کد برچسب روی دارو و 
کد ملی توزیع خواهد شد. در مورد این گروه نیز سال گذشته ۱ میلیون و ۶۰۰ 

هزار دوز واکسن خریداری شده بود.
اختالفات جمهوری آذربایجان و ارمنستان راه حل صلح آمیز دارد

وی به درگیری پیش آمده بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان اشاره کرد و 
گفت: ما با دقت و نگرانی مناقشه اخیر در مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان 
را تعقیب می کنیم. منطقه قفقاز در طول قرن های متمادی زیر چتر وحدت 
بخِش حوزه تمدِن اسالمی-ایرانی، جغرافیای همزیستی وآشتی ادیان، زبان ها 
و هویت های فرهنگی و دینی گوناگون بوده اما از هنگامی که برجسته سازی 
استعمارِی اختالف های هویتی عرصه را بر مشترکات قروِن تمدنی تنگ کرد 
شاهد عملیاتی از قبیل مهندسی ترکیب جمعیتی و پاکسازی های قومیتی 

وتبعید های دسته جمعی بوده ایم.
باوریم که جمهوری آذربایجان و جمهوری  سخنگوی دولت گفت: ما براین 
ارمنستان با الهام وانرژی گرفتن از تاریخ و از عصر همزیستی تمدنی در قرون 
پیشا استعماری و با تکیه بر مشترکات فرهنگی خود می توانند راهی صلح آمیز 

برای اسکان آوارگان و برای بازگشت به دوران پیش از اشغال بیابند.
ربیعی اظهار کرد: جمهوری اسالمی آماده کمک به برقراری صلح پایدار در 
این منطقه است. مواضع جمهوری اسالمی در خصوص ضرورت رعایت و به 
و  است  بسیار روشن  آذربایجان  ارضی جمهوری  تمامیت  رسمیت شناختن 
ایران تاکنون بارها بر این حق مشروع درچارچوب  دولت جمهوری اسالمی 

حقوق بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل تاکید کرده است.
وی ادامه داد: ما همچنین براین باوریم که اختالف دو کشور همسایه جمهوری 
آذربایجان و جمهوری ارمنستان راه حِل صلح آمیز دارد و ایران و ترکیه و 
دو  آن  ملل،  سازمان  قطعنامه های  اجرایی سازی  در جهت  می توانند  روسیه 
همسایه را کمک کنند تا اختالفات خود را در اشکال مسالمت آمیز حل کنند.
بانک مرکزی ارز ۳.۵ میلیون کاالی باقی مانده در گمرکات را تأمین می کند

سخنگوی با اشاره به بحث کاالهای باقی مانده در گمرک، گفت: این موضوع 
در چند جلسه ستاد اقتصادی و دولت مطرح شده بود. وزیر محترم اقتصاد 

تدابیری اندیشیدند و تعداد زیادی از این کاالها از گمرک ترخیص شدند.
ربیعی گفت: در ارتباط با کاالهایی که وارد گمرک شده ولی مجوز الزم از بانک 
مرکزی را دریافت نکرده بودند براساس تصمیم معاون اول در سفر به هرمزگان 
مقرر شد بانک مرکزی برای بیش از ۳.۵ میلیون کاالیی که تا ۵ مهرماه به 
طور اعتباری خریداری شده اند، اقدام به تأمین ارز کرده تا این کاالها از گمرک 

ترخیص شوند
وی افزود: برخی از این کاالها نهاده های کشاورزی و بخشی دیگر مواد اولیه 
کارخانجات و یا ماشین آالت خطوط تولیدی است. به تولیدگران وارد کننده 
و تجار توصیه می کنیم از این فرصت که با هماهنگی وزارت خانه های صمت 
و اقتصاد و بانک مرکزی به وجود آمده است استفاده و نسبت به تخلیه بار 

خود اقدام کنند.
سخنگوی دولت با تبریک روز آتش نشان گفت: دیروز روز آتش نشانی بود که 
ضمن تبریک به همه آتش نشانان و آرزوی سالمت و موفقیت برای آنان داریم.

ربیعی با بیان اینکه امروز روز جهانی ناشنوایان است، گفت: میزان انسانی بودن 
هر جامعه ای به میزان توجهی است که به گروهای کم توان دارد.

وی تصریح کرد: برای اینکه بچه ها از کودکی معالجه شوند غربالگری ناشنوایی 
را از سال های قبل انجام می دهیم. برای همه ناشنوایان آرزوی سالمتی داریم 
و امیدواریم با همه مساعدت هایی که باید داشته باشیم زندگی راحت تر و 

آسوده تری داشته باشیم.
به  اعتماد  رأی  بابت  اسالمی  شورای  مجلس  از  همچنین  دولت  سخنگوی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  گفت:  و  کرد  تشکر  حسینی  رزم  علیرضا 

وزارتخانه مهمی است و زندگی مردم با این وزارتخانه بیشتر سر و کار دارد.

2

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسالمی 
با بیان اینکه رژیم صهونیستی در میان 
است،  محصور  خود،  حائل  دیوارهای 
بیداری  مقاومت،  گفتمان  پیامد  گفت: 
بودن  پوشالی  و  خودباوری،  ملت ها، 

قدرت رژیم صهیونیستی است.
علی اکبر والیتی در نشست تکمیلی و 
اسالمی،  بیداری  عالی  شورای  مجازی 
انقالب  پیروزی  نقش  به  اشاره  با 
اسالمی در ایجاد گفتمانی جدید به نام 
مقاومت و همچنین شکست طرح های 
استکباری از جمله در جنگ تحمیلی، 
کودتای  انسانی،  غیر  تحریم های 
گفت:   ،… و  مستقیم  حمله  نظامی، 
پیامدهای این گفتمان، اتحاد و انسجام 
شکست  جهان،  و  منطقه  مسلمانان 
پیمانان  هم  و  آمریکایی ها  طرح های 

آنان مانند طرح خاورمیانه بزرگ، تغییر 
جنگ های  منطقه،  سیاسی  جغرافیای 
رژیم  پوشالی  هیمنه  شکست  نیابتی، 
با  نظامی  رویارویی  در  صهیونیستی 
انقالب  فلسطین،  انتفاضه مردم مظلوم 

سنگ تا موشک و... بوده است.
وی با تاکید بر شکست طرح معامله قرن 
برای سرپوش گذاشتن  آمریکا  و تالش 
بر ناکامی های مستمر در منطقه، افزود: 
پی  در  صهیونیست ها  و  آمریکایی ها 
شکست این طرح، به منظور فریب افکار 
داخلی در آستانه انتخابات و در طرحی 
خفت بار، ایادی منطقه ای خویش را بر 
آن داشته اند تا با آشکار سازی و عادی 
ننگین، خدمتی  و  پنهانی  روابط  سازی 
عمل  به  صهیونیستی  البی  به  را  دیگر 
کردن  پشت  و  خیانت  پازل  اما  آورند 

به دومینوی  عاقبت  فلسطین  آرمان  به 
گذشته  مصرف  تاریخ  جریان  و  سقوط 
و  انجامید  خواهد  نشانده  دست  حکام 
عدالت  مؤمن،  آزاد،  بیدار،  وجدان های 
به  و  تاریخ  طول  در  طلب  حق  و  جو 

ویژه در این برهه حساس تاریخی نیز با 
بیداری، بصیرت و بینش خود در مقابل 
حکام مرتجع خواهند ایستاد و فریاد حق 
طلبی، استقالل، آرمان خواهی و آزادی 

فلسطین مظلوم را سر خواهند داد.

رژیم صهیونیستی در میان دیوارهای حائل خود، محصور است
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اقتصاد
اخبار

لزوم استفاده از ظرفیت تعاونی ها در 
دوره تحریم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تعاونی ها می 
ظرفیت  از  باید  گفت:  کنند،  کمک  اقتصادی  آوری  تاب  به  توانند 
تعاونی های فراگیر یا عام در شرایطی که کشور درگیر تحریم است، 

استفاده کرد.
جعفر قادری با بیان اینکه در اسناد باالدستی سهم بخش تعاونی در 
متاسفانه  داشت:  اظهار  است،  شده  تعیین  درصد  کشور ۲۵  اقتصاد 
تاکنون زیر ۵ تا ۱۰ درصد این پیش بینی محقق شده است که باید 
آسیب شناسی در این زمینه انجام و مشکالت ایجاد شده بر سر راه 

این بخش مرتفع شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برخی 
قوانین در حوزه تعاونی ها نیاز به تغییر یا تکمیل شدن دارد، ادامه داد: 
می توان از ظرفیت تعاونی های فراگیر یا عام در شرایطی که کشور در 
گردنه سخت تحریم قرار دارد استفاده کرد و انواع و اقسام تعاونی ها به 
مانند جوانان و زنان که در دنیا مرسوم است را تشکیل داد و از ظرفیت 

ها به خوبی استفاده کرد.
وی با تاکید بر اینکه اگر ما می خواهیم یک بخش پیشرفت کند باید 
تسهیالت نیز برای آن قائل شویم، افزود: اینکه برای تعاونی ها تسهیالت 
در نظر نگیریم لزومی ندارد که آنها را تشکیل دهیم و افراد نیز رغبتی 

برای اینکه تعاونی تشکیل دهند را پیدا نمی کنند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه راه 
اندازی تعاونی ها می تواند عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی را به 
همراه داشته باشد، گفت: باید شبکه ای منسجم از تولید و مصرف را 
در کشور ایجاد کنیم تا از طریق این شبکه بتوانیم اشتغالزایی داشته 
باشیم البته در شرایطی که ناچار هستیم ارز را به صورت دوقمیتی 
داشته باشیم باید بخشی از آن را با قیمت ارزان تر در خدمت واحدهای 
تولیدی قرار دهیم تا محصوالت آنها در شبکه های مطمئنی در اختیار 
مصرف کنندگان نهایی قرار بگیرد که این شبکه می تواند از طریق 

تعاونی ها ایجاد شود.
در  کشور  اشتغال  و  اقتصاد  که  دورانی  در  اینکه  بر  تاکید  با  قادری 
سایه کرونا روزهای سختی را می گذراند، تعاونی ها می توانند به تاب 
آوری اقتصادی کمک کنند، اظهار داشت: باید بازاری نیز برای ارائه 
محصوالت تولید شده در تعاونی ایجاد کرد که برای تقویت این امر 

باید اقدامات عملیاتی انجام داد.

این  همراهی  از  مرکزی  بانک  رییس 
بانک با واردکنندگان کاالهای اساسی و 
تولید کنندگان در راستای کاهش زمان 
اولیه،  ماندگاری کاالهای اساسی، مواد 
تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید خبر 

داد. 
عبدالناصر  مرکزی،  بانک  از  نقل  به 
که  مرکزی  بانک  کل  رییس  همتی، 
رئیس  اول  معاون  همراه  به  دیروز 
سفر  رجایی  شهید  بندر  به  جمهوری 
صفحه  در  یادداشتی  در  بود  کرده 
از  مجازی  فضای  در  خود  شخصی 
واردکنندگان  با  بانک مرکزی  همراهی 
در  کنندگان  تولید  و  اساسی  کاالهای 
راستای کاهش زمان ماندگاری کاالهای 
اساسی، مواد اولیه، تجهیزات و قطعات 

مورد نیاز تولید خبر داد.
متن یادداشت همتی به این شرح است:

اول  معاون  معیت  در   ۹۹ مهرماه   ۵
رئیس جمهور، جمعی از وزرا و رؤسای 
گمرک  از  بنادر  و  گمرک  سازمان های 
بندر شهید رجایی در بندرعباس بازدید 
و موضوع کاالهای دپو شده در گمرک 
را  کشور  بنادر  سایر  نیز  و  بندر  این 
بررسی کردیم. بانک مرکزی در راستای 
کاهش زمان ماندگاری کاالهای اساسی 
و مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد 
ذیل،  تصمیمات  قالب  در  تولید  نیاز 

همراهی کامل خود را با وارد کنندگان 
کنندگان  تولید  و  اساسی  کاالهای 

محترم ابراز داشت.
کلیه  واردات  شد  مقرر  جلسه  این  در 
کاالهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی که 
در گمرکات کشور دپو شده اند، امکان 
و  ماه  اعتباری ۳  از خرید  گیری  بهره 
مرکزی  بانک  توسط  ارز  نرخ  تضمین 
ترخیص  و  مربوطه  وزارت  تأیید  با  را 
و خروج کاالها ظرف ۴۵ روز خواهند 

داشت.
قطعات  و  تجهیزات  اولیه،  مواد  کلیه 

به  آنها  کاالهای  که  تولید  نیاز  مورد 
گمرک اظهار و منتظر تخصیص ارز و 
ارز جهت خروج  تأمین  اعالمیه  صدور 
به  وزارت صمت  اعالم  با  کاال هستند، 
بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت تخصیص 
ارز توسط این بانک انجام شده و امکان 
دریافت اعالمیه تأمین ارز، خروج کاال از 
گمرک و سپس اقدام برای تأمین ارز از 

بازار ثانویه )نیما( خواهند داشت.
به  گذشته  در  که  اساسی  کاالهای 
از  و  خارج  گمرک  از  درصدی  صورت 
شمول ارز با نرخ ترجیحی خارج شده 

تأیید  و  صمت  وزارت  پیشنهاد  با  اند، 
ارزی  سقف  در  محترم  اول  معاون 
می توانند  ترجیحی،  ارز  نرخ  با  واردات 
نرخ و خروج  با آن  ارز  تأمین  به  اقدام 

باقی مانده کاال از گمرکات کنند.
به  مرتبط  سامانه های  کلیه  اتصال 
تجارت خارجی به سامانه جامع تجارت 
به ثبت  انبار  بارنامه و قبوض  اتصال  و 
قید  با  مذکور  سامانه  توسط  سفارش 
فوریت انجام شود و این دست از ثبت 
در  مرکزی  بانک  توسط  سفارش ها 
اولویت تخصیص و تأمین ارز قرار گیرند.

همراهی بانک مرکزی با 
واردکنندگان کاالهای اساسی

گزارش

اتصال شبکه برق ایران به قطر از طریق 
کابل دریایی

وزیر نیروی جمهوری اسالمی ایران و وزیر مشاور در امور انرژی 
قطر در یک دیدار ویدئوکنفرانسی، اهمیت و مزایای اتصال شبکه 

برق ایران به قطر را مورد بررسی قرار دادند.
سعد  و  اردکانیان  رضا  آنالین  دیدار  در  نیرو،  وزارت  از  نقل  به 
شریده الکعبی، دو طرف همچنین درباره ابتکار منطقه ای توسعه 
همکاری ها در امور آب های نامتعارف شامل شیرین سازی آب دریا 
و استفاده از پساب تصفیه شده که در اجالس اخیر شورای حکام 
نظر  تبادل  و  بحث  شد،  مصوب  و  مطرح  تهران  میزبانی  به  آب 
این  در  مشارکت  برای  را  آمادگی خود  نیز  قطری  کردند. طرف 

برنامه اعالم کرد.
همکاری های  کمیسیون  ایرانی  رئیس  اردکانیان،  دیدار،  این  در 
مشترک اقتصادی دو کشور، درباره موضوع تبادل برق با قطر، با 
اشاره به تبادل مستمر برق ایران با سایر همسایگان ادامه داد: قطر 
در مواقعی تولید برق مازاد دارد و این برق دارای بازار مناسبی در 

کشورهای منطقه نظیر پاکستان و افغانستان و عراق است.
ابتکار  موضوع  خصوص  در  هم  قطر  انرژی  امور  در  مشاور  وزیر 
وزارت  حمایت  اعالم  ضمن  گفت:  نامتعارف  آب های  از  استفاده 
متبوع از انجام پروژه مذکور، پیشنهاد می کنم کارشناسان در مورد 
مسائل به صورت دوره ای در کشورهای منطقه جلسات مربوط به 

پروژه های مرتبط با این موضوع برگزار کنند.
سعد شریده الکعبی خطاب به وزیر نیروی ایران درباره انتقال برق 
گفت: انتقال برق بین دو کشور امکان پذیر است و باید روی این 

پیشنهاد کار شود و به نظرم، امکان اجرایی شدن آن وجود دارد.
طرف قطری افزود: در مورد انرژی و آب می توان با حضور بخش 

خصوصی دو کشور زمینه های همکاری خوبی را تعریف کرد.

 مالیات خانه های خالی در انتظار دالالن مسکن مهر

که  افرادی  پردیس،  عمران  شرکت  مدیرعامل  اعالم  اساس  بر 
اقساط  دفترچه  دریافت  به  نسبت  اگر  است  آماده  واحدهایشان 
مالیات  اخذ  برای  دیگر  روز   ۱۵ تا  نکنند  اقدام  مهر  مسکن 
می شوند. معرفی  مالیاتی  امور  سازمان  به  خالی  خانه های   از 

مهر                                        مسکن  دالالن  انتظار  در  خالی  خانه های   مالیات 
اظهار  هدایت  سیدمهدی  ایسنا  از  نقل  به  روز  اتفاق  گزارش  به 
قبل  مدت ها  از  پردیس  در  مهر  مسکن  واحد   ۵۰۰۰ از  بیش  کرد: 
تاکنون  قبلی  اطالعیه های  وجود  با  اما  است،  شده  تحویل  آماده 
اند. نکرده  مراجعه  اقساط  دفترچه  دریافت  برای  مالکان   این 

وی افزود: بر اساس تصویب هیات مدیره شرکت عمران پردیس مقرر 
شده لیست این مالکان در اختیار سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات 
از خانه های خالی ارائه شود و همچنین در بند دیگر این مصوبه تصمیم 
بر این شد تا مکاتباتی با بانک مسکن انجام شود و وام ۴ درصد این 
 مالکان حذف و به وام عادی با سود بانکی ۱٨ یا ۲۴ درصد افزایش یابد.

این  کرد:  تاکید  پردیس  جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
به  قسط  پرونده  تشکیل  جهت  آینده  روز   ۱۵ تا  چنانچه  مالکان 
بود. خواهند  شده  ذکر  جرایم  مشمول  نکنند  مراجعه  مسکن   بانک 

دالالن  هشدار  این  مخاطب  می رسد  نظر  به  گزارش  این  بنابر 
و  ندارند  سکونت  قصد  عمدتاً  که  هستند  پردیس  مهر  مسکن 
می کنند. خودداری  اقساط  کارت  دریافت  از  دلیل  همین   به 

اردیبهشت ماه امسال بود که هدایت از مالکیت ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ سوداگر 
در بازار مسکن پردیس خبر داد. سپس از ابتدای خرداد ماه شرکت 
برای  دولت  که  را  مبلغی  درصد   ۲۰ گرفت  تصمیم  پردیس  عمران 
واحد های مسکن مهر پردیس هزینه کرده از متقاضیانی که از ابتدای 
خرداد ماه اقدام به خرید و فروش می کنند دریافت کند. گفته می شود 
 بعضی افراد در پردیس ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند.

قیمت  تومانی  میلیون   ۲۰ افزایش  وضعیت  آخرین  درباره  هدایت 
مسکن مهر اظهار کرد: این رقم با توجه به هزینه های ما بسیار ناچیز 
است از ابتدای سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان در پردیس هزینه کرده ایم 
و این در حالی است که از محل دریافت ۲۰ میلیون تومان حدود ۲۲ 
میلیارد تومان به دست آورده ایم. این ۲۰ میلیون تومان هزینه نقل و 
انتقال نیست بلکه بخش کمی از هزینه هایی که دولت برای واحد های 
مسکن مهر انجام داده را از متقاضیانی که هم اکنون اقدام به خرید و 
فروش می کنند دریافت می کنیم. متقاضیان اولیه و کسانی که قبل از 
 خردادماه واحد را خریداری کردند مشمول این افزایش قیمت نیستند.
می شود تحویل  پردیس  مهر  مسکن  درصد   ۹۵ امسال  پایان   تا 

بنابراین گزارش از حدود ٨۲ هزار واحد مسکن مهر پردیس که ۷۲ 
هزار واحد آن از سال ۱۳۹۱ آغاز شده تاکنون ۴۵ هزار واحد افتتاح 
شده، ۲۱ هزار واحد تا پایان آبان ماه تحویل خواهد شد، از ۱۶ هزار 
پایان سال جاری و ۶۰۰۰ واحد  تا  باقی مانده ۱۰ هزار واحد  واحد 
که دارای معارضه حقوقی بوده و البته مشکلشان حل شده در سال 
آینده افتتاح می شود. بدین ترتیب تا پایان امسال ۹۵ درصد واحد های 

مسکن مهر پردیس تحویل می شود.
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دنا پالس ۶۰۰ میلیونی، پیامد ۳۰ سال 

 مونتاژکاری در سایه انحصار

یک کارشناس خودرو گفت: »دنا پالس توربو اتوماتیک ۶۰۰ میلیونی و سایر 
قیمت های نجومی این روزهای بازار، پیامد ۳۰ سال مونتاژکاری در بازار 
 بزرگی است که فروش کاال در آن برای خودروسازان تضمین شده است«.

به گزارش پایگاه خبری »اتفاق روز« به نقل از تسنیم، مرتضی شجاعی 
در گفت وگویی، درباره دالیل ناتوانی خودروسازان در تأمین بازار داخلی، 
گفت: ۲ خودروساز بزرگ کشور از اواخر دهه ۶۰ با اهدافی همچون 
شرکای  سراغ  معکوس،  مهندسی  روش  به  فنی  دانش  به  دستیابی 
، کیا  پژو۴۰۵  رفتند. مونتاژ محصوالتی همچون  فرانسوی و کره ای 
 پراید و بعدها رنو مگان و کیا سراتو زاییده همین تفکر و سیاست بود.

وی افزود: تجربه نشان داده است مونتاژکاری صرف خودروسازان نه 
تنها هیچ گاه به اهداف ترسیم شده برای صنعت خودرو منجر نشد، 
است.  کرده  تضییع  نیز  را  دولت ها  و  مصرف کنندگان  منافع  بلکه 
مصرف کننده همواره به جهت گرانی و کاهش کیفیت اولیه خودروها 
با گذر زمان، متضرر و شاکی بوده و از طرفی منفعت دولت ها نیز با 
تخصیص حداکثری ارز و عدم النفع ناشی از تعرفه های ناچیز گمرکی 
برای تولیدات CKD خودروسازان نادیده گرفته شده است. به عنوان 
مثال در سال ۱۳۹۶، قطعات منفصله خودرو با بیش از یک میلیارد 
 و ٨۰۰ میلیون دالر ارز صدرنشین اقالم وارداتی به کشور بوده است!
تبلیغاتی اقدامات  دنبال  به  خودرو  صنعت   مدیران 

شجاعی درباره دالیل ناکامی در دستیابی به اهداف ترسیم شده صنعت 
خودرو گفت: تمرکز مدیران صنعت خودرو در ادوار گذشته بر مانور 
از  رونمایی  در جریان  مالی  جذابیت گردش های   احیاناً  و  تبلیغاتی 
محصوالت جدید مونتاژی بوده که این مهم ناشی از ساختار سیاسی، 
 دولتی و وابسته به منابع قدرت و ثروت در صنعت خودروی کشور است.

چقدر  اینکه  از  فارغ  کرد:  تأکید  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
خارجی  شرکای  خارج  رده  از  غالباً  محصوالت  تدریجی  بومی سازی 
که  است  این  مهم تر  مسئله  بوده،  منطبق  ایران  اقتصادی  با شرایط 
خودروسازان همواره در دستیابی به توفیق تولید خودروی باکیفیت 
محصوالت  مونتاژ  خروجی  عنوان  به  بومی  دانش  مبتنی بر  ایمن  و 
از  مهم  این  به  دستیابی  برای  که  بماند  بوده اند.  درمانده  خارجی 
دیرباز بیشترین تعرفه در سطح جهان بر روی کاالی قاچاق ناپذیری 
به نام خودرو در کشور وضع شد. بنابراین، استمرار روند پیشین در 
 صنعت خودرو حتی با وجود رفع کامل تحریم ها امکان پذیر نیست!
رنو محصوالت  از  مشتریان  استقبال   پشت پرده 

استقبال  دالیل  به  اشاره  با  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
اینکه  وجود  با  گفت:  رنو  خانواده  محصوالت  از  مصرف کنندگان 
اما  می شود،  داده  بسزایی  اهمیت  خودرو  ظاهر  به  ایران  بازار  در 
به  مکرر  مراجعات  و  محصوالت  پایین  کیفیت  از  مشتریان  کالفگی 
فناوری،  در  خودرو  فاحش صنعت  ماندگی  عقب  و  تعمیراتی  مراکز 
منجر شد تا مردم به خرید محصوالت خودروسازی داچیا به عنوان 
آورند. روی  رنو  خودروسازی  اقتصادی  زیرمجموعه های  از   یکی 

وی درباره افزایش شدید قیمت ها در بازار خودرو نیز به ارائه توضیحاتی 
از  به عنوان یکی  بازار خودرو  افزایش قیمت ها در  افزود:  و  پرداخت 
صنعت  فعل وانفعاالت  از  ناشی  بازار  این  در  التهاب  بروز  مولفه های 
در  سفته بازی  فشار  و  عرضه  طرف  تأمین کننده  عنوان  به  خودرو 
طرف تقاضا است. معتقدم دنا پالس ۶۰۰ میلیونی و سایر قیمت های 
نجومی این روزهای بازار، پیامد ۳۰ سال مونتاژکاری در بازار بزرگی 
است. شده  تضمین  خودروساز  برای  آن  در  کاال  فروش  که   است 

شجاعی با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست های صنعت خودرو 
گفت:  مهم ترین رخداد صنعت خودرو که بسیار صلب و آهسته پیش 
می رود و نسبتی با فشار وارده بر جیب مصرف کننده در شرایط سخت 
تحریمی ندارد، تنوع بخشیدن به سبد محصوالت است که می تواند 
بازار  از طرفی  را جمع کند.  بازار  این  در  و سوداگری  احتکار  بساط 
خودرو نیازمند ایجاد شفافیت در حوزه معامالت است که طرح اخیر 
مجلس درباره عرضه خودرو در بورس کاال می تواند در این راستا باشد.

 خبر خوش برای متقاضیان مسکن ملی
به  که  آنجایی  از  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
هنوز  تبلیغاتی،  پیامک های  دریافت  انسداد  دلیل 
پیامک واریز وجه مسکن ملی به دست عده ای نرسیده  
پرداخت ها  مهلت  آخرین  برای  تاریخی  هیچ  است، 
ماند،  باقی   ظرفیتی  اگر  همچنین  نمی کنیم.  اعالم 
می شود. ایجاد  جاماندگان  نام  ثبت  برای   فرصت 

به گزارش اتفاق روز محمود محمودزاده، معاون مسکن 
و امور ساختمان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
درباره تعیین تکلیف متقاضیان مسکن ملی که تا به امروز 
نسبت به واریز آورده اولیه اقدام نکرده اند، اظهار داشت: 
عده ای به هر دلیلی هنوز واریز وجه آورده اولیه را انجام 
نداده اند که گفته می شود  یکی از دالیل، انسداد ارسال 
انجام  تنظیماتی  برخی ها  است.  تبلیغاتی  پیامک های 
داده اند تا پیامک های تبلیغاتی و امثال آن را دریافت 
نکنند و همین باعث شده پیامک های اطالع رسانی ها 
برای  ملی  مسکن  برای  وجه  واریز  زمان  و  تاریخ  از 
نرسد.   به دست شان  پیامک ها  این  و  نشود  انجام   آنها 

دیگری  مسیرهای  طراحی  حال  در  کرد:  تاکید  وی 
مسکن  تاییدشده  متقاضیان  به  پیامک  ارسال  برای 
ملی هستیم تا مطمن شویم تمام متقاضیان پیامک ها 

اطمینان  این  که  زمانی  تا  و  می کنند  دریافت  را 
رسیده،  افراد  دست  به  پیامک ها  که  شود  حاصل 
و  نمی شود  حذف  وجه  واریز  عدم  دلیل  به  کسی 
باشند. داشته  رسانی ها  اطالع  به  باید دسترسی   همه 

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در گام اول باید دید 
پیامک به دست چند نفر از حدود ۴۴۰ هزار ثبت نامی و 
تایید شده، رسیده  است چراکه عده ای فقط به دلیل عدم 
 دریافت این پیامک هنوز اقدام به واریز وجه نکرده اند.

سامانه  و  سیستم  اطالعات  طبق  افزود:  محمودزاده 
نامی  ثبت  هزار   ۴۴۰ هر  برای  بار  سه  تاکنون 
با  سایت  در  اما  شده  ارسال  وجه  واریز  پیامک 
پیامک  دریافت  عدم  بر  مبنی  مردم  یادداشت های 
که  افرادی  تعداد  در  حاضر  حال  در  شده ایم.  مواجه 
دارد. وجود  ابهام  کرده اند،  دریافت  را  پیامک ها   این 

را  پیامک ها  جدید  سازوکار  با  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ارسال می کنیم و از تایید دریافت این پیامک ها مطمئن 
عده ای  اگر  مراحل  این  از  پس  گفت:  شد،  خواهیم 
نسبت به واریز اقدام نکردند و ظرفیت خالی باقی ماند، 
 وارد مرحله بعد یا همان مرحله جایگزینی می شویم.

هیچ  فعال  اینکه  بیان  با  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون 

نمی کنیم،  اعالم  وجه  واریز  مهلت  برای  تاریخی 
مهلت  آخرین  برای  تاریخی  هنوز  داشت:  اظهار 
نباشند. نگران  مردم  و  است  نشده   اعالم   پرداخت 

مازاد  واحد  اگر  نهایت  در  داد:  ادامه  محمودزاده 
نپرداخته  آن  بابت  پولی  متقاضی  که  بماند  باقی 
ساخت  چراکه  دارد  وجود  جایگزینی  احتمال  باشد، 
پروژه ها آغاز شده و نمی توانیم این پروژه ها را متوقف 
همان  با  شویم  جایگزینی  مرحله  وارد  اگر  کنیم. 
می شود  انجام  نام  ثبت  اولویت های  قبلی  و  روش 
داشت. نخواهیم  نام  ثبت  روش  در  تغییری  و   و 

وی افزود: یکی از دالیلی که اصرار داریم افراد هر چه 
سریع تر نسبت به واریز وجه اقدام کنند این است که 
گونه ای  به  چراکه  بمانند  متوقف  نمی توانند  پروژه ها 
طراحی شده اند که براساس آورده متقاضی پیش برود. 
با  پروژه  که  است  طبیعی  نباشد  کامل  واریزی ها  اگر 
در  تاخیر  با  و  نمی شود  برنامه ساخته  مطابق  سرعت 
احداث مواجه خواهیم شد به همین دلیل افراد جدید 
جایگزین ثبت نام کنندگانی که تاخیر در پرداخت دارند 
می شوند تا مابقی افراد مشارکت کننده در پروژه متضرر 

نشوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: 
سیاست  و  است  شده  منفی  تجاری  تراز 
های دولت باعث شده تا صادرکنندگان به 
دلیل اشباه برخی از صادرکنندگان نامتعهد 

با مشکل مواجه شوند.
بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  نشست   
وزیر  دژپسند  فرهاد  حضور  با  خصوصی 
امور اقتصادی و دارایی، غالمحسین شافعی 
رئیس اتاق ایران، محمد رضا پورابراهیمی، 
مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه و محمد باقر الفت معاون 
اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه 
اتاق  در  خصوصی  بخش  از  تعدادی  و 

بازرگانی ایران برگزار شد.
پورابراهیمی،  نشست،  این  ابتدای  در 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: 
تسویه ارز ناشی از صادرات قرار بود اتفاق 
بیفتد تا مشکل ارز حل شود اما مشکالت 
زیادی را برای بخش خصوصی ایجاد کرد. 
بخش عمده ای از صادرکنندگان به واسطه 
اشتباهات سایر صادر کنندگان درگیر عدم 
تأیید کارت های بازرگانی شده اند همچنین 
در بحث تسهیالت بخش صادراتی از طریق 
تا ۵ درصد  تنها حدود ۳  سامانه سپیدار 

توانستند از این تسهیالت استفاده کنند.
وی ادامه داد: رئیس گمرک اعالم کرد که 
تراز تجاری ما در شرایط بسیار نامطلوبی 
باال  دلیل  به  که  شرایطی  در  و  دارد  قرار 
بودن نرخ ارز باید افزایش صادرات داشته 
با مشکل  از صادرکنندگان  بسیاری  باشد 
تصمیم  باید  بنابراین  شده اند.  مواجه  ارز 
گرفته  صادرکنندگان  همه  برای  واحدی 

شود.
شدیم  مطلع  داشت:  بیان  پورابراهیمی 

دنبال  رئیس جمهور  حقوقی  معاون  که 
اقدامی بودند که کلیه کاالهای مناطق آزاد 
باشد  درست  خبر  این  اگر  شود  ترخیص 
چون بخش زیادی از مناطق آزاد به مناطق 
تقاضای  نیست  جداسازی  قابل  عادی 

شدیدی به بازار ایجاد می شود.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت 
با  آینده  ماه   ۶ تا   ۵ تا  اگر  تجاری  تراز 

مشکالت جدی مواجه خواهیم بود.
نقش  اقتصاد  در  خصوصی  بخش  نقش 

تعیین کننده ای است
و  اقتصادی  امور  وزیر  دژپسند،  فرهاد 
دارایی نیز گفت: در زمینه صادرات و ارز 
بانک مرکزی و وزارت  اصلی  دستگاه های 
صنعت هستند پس از مشخص شدن وزیر 
صنعت، جلسه ای ترتیب خواهیم داد و این 
کننده  صادر  می کنیم.  بررسی  را  موضوع 
باید تکریم شود و در این مورد شکی وجود 

ندارد.
واردات در جلسه  بیان داشت: درباره  وی 
داده  گزارشی  دولت  هیئت  چهارشنبه 
تسهیل  برای  تدابیری  شد  قرار  و  شد 
تجهیزات  و  اولیه  مواد  ترخیص  فرایند 
خط تولید اتخاذ شود. این مربوط به همه 
گروه ۴  کاالهای  قطعاً  و  نمی شود  کاالها 
در این تسهیالت قرار نمی گیرند. بنابراین 
این اقدام تقاضای ارز را تحریک نمی کند 
تنها باعث می شود کاالهای مواد اولیه در 
گمرکات نمانند. همچنین برخی از کاالها 
نیز فاسد شدنی بودند و در صورت تأخیر 
نباید  اینکه  در  بنابراین  می شدند.  فاسد 
سیاست ها منجر به تحریک تقاضای ارزی 

شود در دولت اجماع وجود دارد.
دژپسند خاطرنشان کرد: بخش خصوصی 
در شرایط تحریم برای کشور نقش بسیار 

ارزنده ای دارد. در دولت نیز ساعت ها کار 
انجام می شود تا از بروز بحران جلوگیری 

شود.
داد:  ادامه  ارز  تخصیص  نحوه  درباره  وی 
است  صورت  این  به  ارز  تخصیص  نحوه 
جمله  از  اجرایی  دستگاه  هر  رئیس  که 
وزارتخانه ها مشخص می کنند چه کاالیی 
در اولویت تخصیص ارز است سپس وزارت 
صمت اولویت ها را به بانک مرکزی اعالم 
شرایط  این  در  را  همدیگر  اگر  می کند. 
سخت درک کنیم به سهولت از این مسئله 
عبور خواهیم کرد. هیچ کسی راضی نیست 
معرض  در  صادرکنندگان  که  کند  کاری 
دولت  در  و هیچ کسی  بگیرند  قرار  فشار 
قصد اذیت و آزار بخش خصوصی را ندارد. 
شرایط، شرایط آسانی نیست. دشمن تمام 
نیروها را به کار گرفته تا کشور را به زمین 
بزند. اگر بخش خصوصی در سال ۹٨، ۴۰ 
میلیارد دالر صادرات انجام نمی داد که ۵۰ 
تا ۶۰ درصد ارز آن بازگشته است آیا دولت 

می توانست شرایط را کنترل کند؟
پویا  اقتصاد  اگر  داشت:  بیان  اقتصاد  وزیر 
نبوده و بخش خصوصی فعال نباشد چگونه 
کنیم؟  اداره  را  مالیات کشور  با  می توانیم 
هستیم  دولت  کوچک سازی  دنبال  وقتی 
باید بخش خصوصی وجود داشته باشد تا 
دارایی ها را بخرد بنابراین بخش خصوصی 

نقش تعیین کننده ای در اقتصاد دارد.
صادرکنندگان حرفه ای کم شده اند

بازرگانی  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 
ایران نیز گفت: در شرایطی که تنها اتکا به 
صادرات است و در شرایطی که می توانست 
با توجه به نرخ ارز وضعیت خوبی داشته 
شاهد  دولت  سیاست های  دلیل  به  باشد، 
این هستیم که صادرکنندگان حرفه ای به 

سمت دیگری می روند.
تصمیمات  جهت  به  بازار  تنظیم  ستاد 

اشتباه باید مواخذه شود
ملی  انجمن  رئیس  جلسه،  این  ادامه  در 
ما  مشکالت  بیشترین  گفت:  ایران  طیور 
کاال  ماه   ۲ حمایت  صندوق  است  داخلی 
کند.  توزیع  نمی تواند  اما  کرده  ترخیص 
ذرت به اندازه کافی آمد اما چرا به ۳,۴۰۰ 
به  را  ما  بازار  تنظیم  ستاد  رسید؟  تومان 
تولید ۱۲۵ میلیون جوجه مکلف کرد اما 
در شرایطی که در همان موقع نیز معتقد 
بودیم ۳۰ میلیون از این تعداد اضافی است 
جوجه هایی که به قیمت هزار تومان رسیده 
امکان صادرات  و  نمی خرد  را کسی  است 
در  اگر  شرایط  این  در  نمی شود  داده  نیز 
در  شد  معدوم  جوجه  میلیون   ۱ گذشته 
معدوم  جوجه  میلیون   ۱۰ حاضر  حال 

می شود.
واردکننده  شرکت   ۲۰۰ از  بیش  کاهش 

نهاده دامی
واردکنندگان  اتحادیه  رئیس  ادامه  در 
نهاده های دام و طیور ایران، گفت: پارسال 
دامی  نهاده های  وارد کننده  ۴۳۰ شرکت 
بودند که در حال حاضر به ۱۱۱ شرکت 
رسیده اند در آینده نیز کمتر خواهد شد. 
عمده مشکل در انتقال ارز است. ارزهایی 
که بانک مرکزی می دهد امکان جابجایی 
ندارد طبق آمار در ۲۱ شهریور امسال ۵۶ 
درصد روغن خام و ۶۰ درصد کمتر وارد 
شده است بخش خصوصی در اردیبهشت 
ماه پیش بینی کرد که قیمت مرغ به ۳۵ 
هزار تومان می رسد که این امر محقق شد. 
ادعا  در حال حاضر  بچه خصوصی  همان 
می کند که اگر همین روال ادامه پیدا کند 

درآینده مرغی پیدا نخواهد شد.

در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عنوان شد:

مشکل عدم تمدید کارت بازرگانی صادرکنندگان حل شود

سال سوم - شماره 46 سه شنبه 8 مهر 1399



اجتماعی
خبر

مردم هماهنگی خوبی دارند و به 
مرزها نمی آیند

همکاری  مردم  گفت:  انتظامی  نیروی  فرمانده 
خوبی داشتند و به اطالعیه ها توجه کردند و هیچ 
گونه ترددی در مرزها به منظور شرکت در مراسم 

اربعین انجام نگرفته است.
 سردار حسین اشتری در حاشیه رونمایی از چند 
با موضوع دفاع مقدس در خصوص حضور  کتاب 
)ع(  حسینی  اربعین  راهپیمایی  مراسم  در  مردم 
گفت: هر ساله این مراسم با حضور پرشور مردم 
به  امسال  که  است  حالی  در  این  می شد،  برگزار 
کشور  در  کرونا  منحوس  ویروس  شیوع  دلیل 
تمامی مرزها  با کرونا  مقابله  و مصوبه ستاد ملی 
بسته هستند و هیچ گونه ترددی در آنها صورت 

نمی گیرد.
شدن  کن  ریشه  با  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
ویروس منحوس کرونا، این توفیق نصیب ما شود 
ابا عبداهلل  تا در سال های آینده خدمتگزار زائران 
الحسین )ع( باشیم. فرمانده نیروی انتظامی تاکید 
به  محترم  زائران  که  است  این  ما  توصیه  کرد: 
همکاران  ممانعت  با  که  چرا  نیایند  مرزها  سمت 
ما در نیروی انتظامی مواجه می شوند؛ البته بعد از 
فرمایشات مقام معظم رهبری و اعالم رسمی برگزار 
نشدن مراسم راهپیمایی اربعین حسینی بحمداهلل 
مردم همکاری خوبی داشتند و هیچ گونه ترددی 
در  اشتری  است. سردار  نگرفته  مرزها صورت  در 
آذربایجان  کشور  دو  بین  اخیر  درگیری  به  ادامه 
و ارمنستان اشاره و خاطر نشان کرد: این مسئله 
ما  البته  است  کشور  دیپلماسی  حوزه  به  مربوط 
موافق صلح هستیم و امیدواریم با حل اختالفات 
حاضر  حال  در  نباشیم؛  اتفاقات  گونه  این  شاهد 
حراست از مرزهای ما با قوت انجام می شود و این 

درگیری ها نیز هر چه زودتر خاتمه می یابد.

خانواده  مراکز  فعالیت  به  بهزیستی،  سازمان  رئیس 
و کودک دارای اختالل شنوایی اشاره کرد و گفت: 
۲۳۸هزار فرد دارای معلولیت شنوایی تحت پوشش 

بهزیستی هستند.
 وحید قبادی در جلسه ویدئو کنفرانس روز جهانی 
جهانی  روز  تبریک  ضمن  معلولیت  دارای  افراد 
ناشنوایان به افراد دارای معلولیت ناشنوایی در سراسر 
جهان، گفت: بزرگترین اقلیت در جهان افراد دارای 
بین  تقویم  و روز ۳۰ سپتامبر در  معلولیت هستند 
المللی به عنوان روز جهانی ناشنوایان نامگذاری شده 
است و شعار جهانی این روز بر رعایت حقوق افراد 

دارای معلولیت ناشنوایی تاکید مجدد دارد.
از  نفر  اینکه ۱ میلیون و ۵۴۴ هزار  به  با شاره  وی 
افراد دارای معلولیت در سراسر کشور، تحت پوشش 
سازمان بهزیستی هستند؛ گفت: از این تعداد ۲۳۸ 
هزار نفر دارای معلولیت شنوایی هستند که ۱۴۰ هزار 
بسیار  و  شدید  شنوایی  معلولیت  دارای  آنان  از  نفر 

شدید هستند.
نقص های  شایع ترین  از  شنوایی  کم  افزود:  وی 
مادرزادی مخفی به شمار می رود و از هر ۱۰۰۰ نفر 
موالید زنده ۲ تا ۴ نفر دچار مشکل کم شنوایی شدید 
شناسایی  الزم،  غربالگری های  انجام  با  که  هستند 

می شوند.
قبادی دانا همچنین به علل بروز معلولیت شنوایی 
در افراد اشاره کرد و گفت :۲۵ عامل درصد از این 
موارد ناشناخته هستند و ۲۵ درصد موارد نیز بر اثر 
مشکالت حین زایمان، زردی نوزادی، تروما، و… به 
وجود می آید و عامل ۵۰ درصد از موارد ژنتیکی است، 
به همین دلیل بررسی ژنتیکی افراد و خانواده های در 
معرض خطر ضروری است و سازمان بهزیستی نیز در 
ادامه فعالیت های خود در این زمینه، تمام افراد دارای 
معلولیت تحت پوشش و خانواده های آنان را از نظر 
مشکالت ژنتیکی بررسی می کند و مشاوره ژنتیک و 
در صورت لزوم انجام آزمایش های ژنتیک )به صورت 

رایگان( را برای آنان انجام می دهد.
وی افزود: در سال جاری تمامی خانوارهای دارای دو 
معلول تحت پوشش تحت مشاوره رایگان و در صورت 
لزوم آزمایش ژنتیک قرار می گیرند و امیدواریم که با 
این اقدامات میزان معلولیت شنوایی در کشور ما به 

حداقل برسد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین به غربالگری 

شنوایی نوزادان اشاره کرد و گفت: تمامی موالید از 
نظر شنوایی غربال می شوند که اگر نقص شنوایی در 
زیر ۳ ماهگی نوزاد تشخیص داده شود مشکل نقص 
گفتار به حداقل می رسد و اگر مداخله در زیر سن ۶ 
ماهگی انجام شود کمک شایانی به مشکالت شنوایی 
افراد خواهد شد.وی افزود: در حال حاضر ۶۳۰ واحد 
فعالیت  زمینه  این  در  کشور  سطح  در  غربالگری 
به شکل  سال ۸۴  از  حوزه  این  فعالیت  و  می کنند 
مشخص و سازماندهی شده آغاز شده است و تا کنون 
۱۰ میلیون شیرخوار مورد بررسی قرار گرفته اند و از 
این تعداد ۳۲ هزار نوزاد دچار مشکل شناسایی و به 

مراجع رسیدگی و درمان، ارجاع شده اند.
وی گفت: در سال گذشته ۱ میلیون و صد هزار نوزاد 
با پوشش ۹۲ درصدی موالید زنده در سراسر کشور 
غربال شنوایی شده اند و امیدواریم در سال ۹۹ این 
رقم به پوشش ۹۳ درصدی برسد.قبادی دانا همچنین 
از کاشت حلزون شنوایی به عنوان یکی از کارهای 
یاد کرد و گفت:  انجام شده در سطح کشور  ارزنده 
این کار از سال ۸۶ قوت گرفته است و به خوبی انجام 

کاشت  عمل  مورد  گذشته ۲۱۰۰  سال  در  می شود 
حلزون انجام شده است و با توجه به گران و هزینه 
بر بودن تجهیزات انجام این عمل، حمایت سازمان 
باعث  زمینه  این  در  ارزی  امنای  و هیأت  بهزیستی 
شده است که خانواده ها با هر سطح درآمد؛ بتوانند 
محدودیت های  به  شوند.وی  مند  بهره  کار  این  از 
بودجه ای برای تهیه وسایل و لوازم کمک توانبخشی 
نیز اشاره کرد و افزود: افراد دارای معلولیت شنوایی 
در  معلولیت  دارای  افراد  جامعه  کل  از  درصد   ۱۵
اعتبارات  از  اما ۲۴ درصد  کشور را تشکیل داده اند، 
وسایل کمک توانبخشی به این گروه تخصیص داده 
سمعک  نفر   ۱۰۵۰ گذشته  سال  در  و  است  شده 
کشور  بهزیستی  سازمان  کرده اند.رئیس  دریافت 
همچنین فعالیت مراکز »خانواده و کودک مبتال به 
اختالالت شنوایی« را از فعالیت های خوب در کشور 
دانست و گفت: در حال حاضر ۸۶ مرکز خانواده و 
کودک مبتال به اختالالت شنوایی در کشور فعالیت 
می کنند که به ۳۷۰۰ نفر ارائه خدمت می کنند و از 
این تعداد ۳۲۰۰ نفر برای دسترسی بهتر به مشاوره 

یارانه  و خانواده،  برای کودک  توانبخشی  اقدامات  و 
دریافت می کنند.وی گفت: از میان ۱ میلیون و ۸۰ 
سازمان  پوشش  تحت  بگیر  مستمری  خانوار  هزار 
بهزیستی، ۹۹ هزار خانوار نیازمند با معلولیت شنوایی 
مستمری دریافت می کنند و همچنین با توجه به ماده 
۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، ۱۲۵ هزار 
خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمک 
هزینه معیشت دریافت می کنند که از این تعداد، ۲۲ 

هزار خانوار دارای معلولیت ناشنوایی هستند.
را مبتنی  بهزیستی  فعالیت های سازمان  دانا  قبادی 
بر جامعه دانست و گفت:ضمن شناسایی افراد دارای 
معلولیت ناشنوایی در مناطق دور افتاده و روستایی با 
کمک مردم و استفاده از ظرفیت خیرین، NGO ها 
و تشکل های فعال در حوزه ناشنوایان در سطح کشور 
و  هستند  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  شرکای  که 
همچنین آموزش مهارت های ارتباطی و مفاهیم زبانی 
گفتار  یا  شنوایی سنجی  مراکز  با کمک  گفتاری  و 
درمانی و … می توانیم شرایط بهتری برای زندگی 

افراد دارای معلولیت شنوایی در جامعه فراهم کنیم.

فعالیت مراکز خانواده و کودک دارای 
اختالل شنوایی

پروژهای  سپردن  تهران  شهردار 
عمرانی به مدیران مناطق را انگیزه 
مناطق  گفت:  و  کرد  عنوان  بخش 
های  پروژه  از  برداری  بهره  برای 
و  است  بیشتر  شان  انگیزه  عمرانی 
بیشتر  عمل  سرعت  به  مساله  این 

کمک می کند
پیروز حناچی در آئین بهره برداری 
فاز دوم باغ پرندگان تهران و کلنگ 
زنی تقاطع همسطح بزرگراه شهید 
از  عمده ای  بخش  گفت:  باقری 
منطقه ۴ را فضاهای صنعتی متروک 
در بر گرفته است و باید برای خارج 

از شرایط حاضر  این منطقه  کردن 
تالش کرد.

وی اظهار داشت: پروژه های همچون 
همسطح  غیر  تقاطع  این  احداث 
تأثیر خودش را برای منطقه خواهد 
گذاشت و بر رضایتمندی شهروندان 

مؤثر خواهد بود.
عمرانی  پروژه ای  سپردن  حناچی 
و  فنی  معاونت  سوی  از  مناطق  به 
و  داد  قرار  تقدیر  مورد  را  عمرانی 
برداری  بهره  برای  مناطق  گفت: 
بیشتر است، بخصوص  انگیزه شأن 
چنین تقاطعی که در ساعت ها وقت 

و سوخت مردم را تحت تأثیر قرار 
می دهد.

وی احداث پروژه اسکان کارگری را 

کاری انسانی برشمرد و افزود: باید 
فضاهایی باید در خور و شأن برای 

این قشر ایجاد کرد.

سپردن اجرای پروژه های محله ای به مناطق به تسریع عملیات کمک می کند

امروز  اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه   رئیس 
نباید  گفت:  است  اساسی  محور  تولید 
اجازه دهیم هیچ کارخانه ای تعطیل و یا 

نیمه تعطیل شود.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، در جلسه 
شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به سفر 
اخیر خود به استان اردبیل که پنجشنبه 
وی  استانی  سفرهای  ادامه  در  گذشته 
مشکالت  رفع  پیگیری  گرفت،  صورت 
واحدهای تولیدی استان را از مهم ترین 

دستاوردهای این سفر عنوان کرد.
نمی گذاریم هیچ کارخانه ای تعطیل شود

و  تولید  رونق  قضائیه گفت:  قوه  رئیس 
خدمات و حمایت از تولیدکننده، همانند 
مبارزه با فساد از مأموریت های اصلی و 
مستمر دستگاه قضایی است و همکاران 
ما در بخش های مختلف قضایی تالش 
می کنند هیچ کارخانه ای تعطیل یا نیمه 
تعطیل نشود و هیچ تولیدکننده ای زمین 

نخورد.
آیت اهلل رییسی افزود: دستگاه قضایی در 
راستای مأموریت خود در دفاع از حقوق 
و  متخصص  و  غیور  کارگران  از  عامه، 
و  کارآفرینان  و  کارفرمایان  و  متعهد 
برای  غیرتمندانه  که  گذاران  سرمایه 
تولید تالش می کنند همه جانبه  رونق 
آن ها  مشکالت  رفع  و  می کند  حمایت 
در نظام اداری و قضایی را وظیفه خود 

می داند.
در  بیکاری  افزایش  دنبال  به  دشمن 

کشور ماست
تولید  اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  رئیس 
اظهار  ماست،  امروز  محوری  مسئله 
چرخه  توقف  دنبال  به  دشمن  داشت: 
یاس  ایجاد  و  بیکاری  افزایش  و  تولید 
و ناامیدی در کشور ماست و وظیفه ما 
در حوزه نظارت و قضاوت این است که 
تولید  چرخه  در  توقف  از  جلوگیری  با 
در  را  دشمن  کار،  نیروی  از  حمایت  و 
رسیدن به هدف پلید خود ناکام بگذاریم.

آیت اهلل رییسی با تأکید بر لزوم پیگیری 
رئیس  استانی  جدی مصوبات سفرهای 
شد  متذکر  قضایی  عالی  مسئوالن  و 
استانی مسئوالن هنگامی  که سفرهای 

ارزشمند و ماندگار می شود که مردم با 
اتخاذ شده،  اقدام و عمل به تصمیمات 

احساس امید و آرامش کنند.
بازگویی تاریخ دفاع مقدس بهترین روش 

الگوسازی برای نسل امروز است
آبادان  حصر  شکست  به  اشاره  با  وی 
فرمان  به  که  ماه ۱۳۶۰  مهر  هفتم  در 
اظهار  گرفت،  )ره( صورت  امام  حضرت 
داشت: بازخوانی و بازگویی سیره عملی 
سرداران  آفرینی  حماسه  و  شخصی 
اسالم و تاریخ دفاع مقدس بهترین روش 

الگوساز برای نسل امروز است.
مهم ترین  از  ملی  پول  ارزش  حفظ 

مطالبات اقتصادی رهبری است
غیور  نیروهای  افزود:  رئیسی  آیت اهلل 
در  ما  عزیز  رزمندگان  و  ارتش  و  سپاه 
به فرمان  دوران دفاع مقدس در لبیک 
تدبیر،  با  و  آفریدند  افتخار  و  امام عزت 
دشمن  برابر  در  مجاهدت  و  استقامت 
ایستادند و امروز هم مسئوالن و فعاالن 
مقام  فرامین  به  باید  اقتصادی  عرصه 

معظم رهبری عمل کنند.
کشور  برای  ملی  پول  ارزش  کاهش 

خسارت بار است
از  یکی  را  ملی  پول  ارزش  حفظ  وی، 
اقتصادی مقام معظم  فرامین  مهم ترین 
رهبری عنوان کرد و گفت: مقام معظم 
رهبری بارها فرمودند کاهش ارزش پول 
و  است  بار  خسارت  کشور  برای  ملی 
میدانداران حوزه اقتصاد باید شبانه روز 

برای مقابله با این معضل تالش کنند.
آیت اهلل رئیسی تأکید کرد: درس دفاع 
این  اقتصادی  مسئوالن  برای  مقدس 
و  جانانه  دفاع  از  الگوگیری  با  که  است 
برای  عزیز،  رزمندگان  شجاعت  و  ایثار 
دفاع از ارزش پول ملی و مدیریت بازار 
و کاهش تورم و گرانی و تأمین کاالهای 
اساسی مورد نیاز مردم تالش کنند و به 

مردم آرامش خاطر بدهند.
کار دشمن، دشمنی  اینکه  بیان  با  وی 
دنبال  به  دشمن  داشت:  اظهار  است، 
فتنه و توطئه است،  تهدید و تحریم و 
تدبیر در همه  با  باید  ما  ولی مسئوالن 
ظرفیت های  از  استفاده  با  و  عرصه ها 

که  دارد  وجود  کشور  در  که  عظیمی 
مهم ترین آن ها نیروی کار پویا و متعهد 
جنگ  می تواند  است،  متخصص  و 
را  و رسانه ای دشمن  روانی  و  اقتصادی 

خنثی کنند.
آیت اهلل رئیسی با تأکید بر اینکه دشمن 
در هیچ عرصه ای نتوانسته ملت ایران را 
متوقف کند و امروز هم با تدبیر می توان 
از شرایط موجود پیروزمندانه عبور کرد، 
خطاب به مسئوالن اجرایی متذکر شد: 
اقدامات  به  ناکارآمدی ها  همه  ارجاع 
دشمن درست نیست و ضعیف نمایی ما 
دشمن را در تصور اثرگذاری اقداماتش و 
تداوم خباثت ها و توطئه هایش تشجیع 

می کند.
در  را  جنایت  و  قتل  می خواهد  دشمن 

جامعه عادی سازی کند
رئیس قوه قضائیه مردم را رمز پیروزی 
نظام اسالمی و شکست دشمن دانست و 
در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
تشدید توطئه های دشمن با مستمسک 
دشمن  گفت:  بشر  حقوق  قراردادن 
جامعه  در  را  جنایت  و  قتل  می خواهد 
اساس  همین  بر  و  دهد  جلوه  عادی 
تالش می کند مردان و زنان شجاع ما در 
را تضعیف  امنیتی و قضایی  عرصه های 

کند.
مدعی  غرب  در  خشونت  پایه گذاران 

حقوق بشر شده اند
تالش  دشمن  افزود:  رئیسی  اهلل  آیت 
می کند با انگ زدن به چهره های مصمم 
حافظان امنیت و اقتدار و حامیان تولید، 
آن ها را از کارآمدی بیاندازد و برای این 
ابزاری  استفاده  بشر«  »حقوق  از  کار 
می کند؛ در حالی که خودشان پایه گذار 
مکتب قتل و غارت و شکنجه در عالم 

هستند.
رئیس دستگاه قضا از »آمریکا و برخی 
»کانون  عنوان  به  اروپایی«  کشورهای 
صدای  کردن  »خفه  از  و  جنایت« 
گلوی  بر  زانو  قراردادن  با  عدالتخواهان 
آنها« به عنوان »روش جدید شکنجه« 
تحت  قضاییه  قوه  که  گفت  و  کرد  یاد 
تأثیر فضاسازی های نظام سلطه و پیاده 

نظام آمریکا و اروپا قرار نمی گیرد و تنها 
قانون حرکت  و  انصاف  و  عدل  مدار  بر 

می کند.
حقوق بشر واقعی محترم است

بشر  حقوق  داد:  ادامه  رئیسی  اهلل  آیت 
محترم  را  دین  از  برخاسته  و  واقعی 
می شماریم و بر اساس آموزه های اسالم 
و مبانی فکری امامین نظام اسالمی به 
و  می کنیم  عمل  خود  قانونی  وظایف 
را  حق  تضییع  و  تضعیف  کوچک ترین 

برای خود جایز نمی دانیم.
و  شجاع  قضات  در  تهدید  و  مالمت 

غیرتمند ما اثر ندارد
وی با تأکید بر اینکه اجرای حق و عدالت 
ضامن سعادت جامعه است، تصریح کرد: 
اجرای  انتظار  قضایی  دستگاه  از  مردم 
باغیرت  و  و قضات شجاع  دارند  عدالت 
حکم  قانون  و  حق  اقتضای  به  فقط  ما 
می کنند و مالمت ها و تهدیدها دل آن ها 

را خالی نمی کند.
۱۸ اقدام سازمان زندان ها در برابر کرونا

االسالم  حجت  نشست،  این  در 
والمسلمین منتظری دادستان کل کشور 
به تبیین محورهای گزارش ارائه شده در 
با کرونا درباره  جلسه ستاد ملی مقابله 
سراسر  زندان های  سالمت  وضعیت 
کشور در ایام شیوع این بیماری پرداخت 
و گفت که ۱۸ اقدام پیشگیرانه در سه 
کشور  سراسر  زندان های  در  اخیر  ماه 

انجام شده است.
وی از »کاهش جمعیت کیفری زندانیان 
اساس  بر  مرخصی  اعطای  طریق  از 
تجهیز  قضا،  دستگاه  رئیس  بخشنامه 
در  الکترونیکی  دادرسی  واحد  گسترده 
لغو مرخصی کارکنان وظیفه،  زندان ها، 
ضد  مواد  به  زندان ها  قرنطینه  تجهیز 
وضعیت  مستمر  تست  کننده،  عفونی 
سالمت کادر زندان و زندانیان و توزیع 
اتاق  ایجاد  آنها،  بین  بهداشتی  اقالم 
ایزوله در زندان ها، تعطیلی فعالیت های 
اجتماعی محور، رعایت تناسب جمعیتی 
در  اجتماعی  فاصله  رعایت  و  بندها  در 
مالقات زندانیان با خانواده ها« به عنوان 

مهم ترین این اقدامات یاد کرد.

نباید اجازه دهیم هیچ 
کارخانه ای تعطیل و یا 

نیمه تعطیل شود

خبر

انهدام باند کالهبرداری فروش 
 خودروهای معیوب در سایت دیوار 

فروش  طریق  از  که  کالهبرداری  ای  حرفه  باند  اعضای   
از  نفر   ۱۱۴ از  دیوار  سایت  در  معیوب  خودروهای 
بودند،  کرده  کالهبرداری  ریال  میلیارد   ۲۰ شهروندان 
 توسط پلیس غرب استان تهران شناسایی و دستگیر شدند.  
با خبرنگار پایگاه  سردار "محسن خانچرلی" در گفت و گو 
خبری پلیس، اظهار داشت: در پي شکایت افرادی مبني بر 
این که به روش خرید خودرو از طریق سایت دیوار از آنها، 
کالهبرداری شده، مأموران پلیس آگاهی غرب استان تهران، 
 بررسي موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. 
اولیه  های  بررسی  در  داشت:  بیان  انتظامي  ارشد  مقام  این 
مشخص شد افرادی از طریق آگهی کردن در سایت دیوار، اقدام 
به فروش خودروهای معیوب به شهروندان می کردند، بدین گونه 
که ابتدا یک دستگاه خودروی سالم را به خریدار معرفي کرده 
و سپس با هماهنگي دفترخانه اسناد رسمي، اقدام به تنظیم 
 اسناد انتقال مالکیت خودروی معیوب و مورد دار می کردند. 
و  سالم  خودروي  باند،  این  اعضای  افزود:  خانچرلی  سردار 
از قبل در حوالي دفترخانه پارک کرده و پس از  معیوب را 
دریافت کامل مبلغ مورد معامله با تحویل سوییچ خودرو به 
 خریدار، به بهانه اي از دفترخانه خارج و متواري می شدند. 
عملیاتي  تیم  تشکیل  با  داد:  ادامه  استان  انتظامی  فرمانده 
اعضاء  فعالیت  محل  گسترده،  اطالعاتي  هاي  فعالیت  و 
شهریار  باغستان  در  کالهبرداری  ای  حرفه  باند  این 
عملیاتی  در  متهم  قضائي، ۵  از هماهنگي  و پس  شناسایی 
شدند.  داده  انتقال  آگاهی  پلیس  به  و  دستگیر   ویژه 
به  پلیس  تخصصی  های  بازجویی  در  متهمان  افزود:  وی 
سرکرده  که  دیگر  متهم   ۲ همدستی  با  کالهبرداری  انجام 
و در جریان عملیاتی  اعتراف کردند  بودند،  باند  اصلی  های 
دیگر، سرکرده های اصلی این باند حرفه ای که قصد خروج 
با سرعت عمل ماموران دستگیر شدند.   از کشور را داشتند 
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به تشکیل ۱۱۴ 
فقره پرونده کالهبرداری به این شیوه در پلیس آگاهی استان 
افزود: متهمان دستگیر شده با انجام تحقیقات فني و مواجهه 
و  انتسابی  بزه  با مدارک و مستندات موجود ضمن پذیرش 
اعتراف به کالهبرداری مبلغ ۲۰ میلیارد ریال، پس از تکمیل 
پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده 

شدند.
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 فرمانده مرزباني استان هرمزگان از 
کشف دو دستگاه خودروي خارجي 
قاچاق لندکروز و بنز به ارزش ۵۰ 
میلیارد ریال در شهرستان میناب 

خبر داد. 
گفت  در  دهکي  حسین  سردار 
خبری  پایگاه  خبرنگار  با  گو  و 
مرزبانان  داشت:  اظهار  پلیس، 
پایگاه دریاباني میناب حین کنترل 
دو  ورود  از  استحفاظي،  حوزه 
خارجي  لوکس  خودروي  دستگاه 
از کشورهاي  قاچاق  به صورت  که 
مرزهاي  وارد  فارس  خلیج  حاشیه 

بود، مطلع  میناب شده  شهرستان 
شدند.

به  بالفاصله  مرزبانان  افزود:  وی 
محل مورد نظر اعزام و دو دستگاه 
تویوتا  و  بنز  خارجي  خودروي 
در جنگل هاي  که  قاچاق  لندکروز 

حرا دپو شده بود را کشف کردند.
هرمزگان  استان  مرزبانی  فرمانده 
را  شده  کشف  خودروهای  ارزش 
تصریح  و  عنوان  ریال  میلیارد   ۵۰
کرد: شناسایی و دستگیری متهمان 
این پرونده در دستور کار مرزبانان 

قرار دارد.

دپوی خودروهاي قاچاق در جنگل هاي حرا انتظامی
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با حضور رئیس کمیته امداد و رئیس 
تفاهم نامه  بودجه  و  برنامه  سازمان 
برای  مسکن  واحد  هزار   ۲ ساخت 
مددجویان و نیازمندان استان ایالم 

امضا شد.
 مراسم امضای تفاهم نامه ساخت ۲ 
برای مددجویان  هزار واحد مسکن 
حضور  با  ایالم  استان  نیازمندان  و 
سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته 
امداد، محمدرضا تابش، رئیس بنیاد 
مسکن و محمدباقر نوبخت، رئیس 

سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
مراسم  این  در  امداد  کمیته  رئیس 

مقدس  دفاع  هفته  بزرگداشت  با 
گرانقدر جنگ  نام شهدای  و  یاد  و 
تحمیلی گفت: ساخت ۲ هزار واحد 
مسکن نیازمندان با همکاری کمیته 
امداد، بنیاد مسکن و سازمان برنامه 
و بودجه امروز در استان ایالم آغاز 
همچنین  داد:  ادامه  وی  می شود. 
عملیات احداث ۳۰۰ واحد مسکن 
با  ایالم  شهر  در  مددجویان  برای 
بودجه  و  برنامه  سازمان  همکاری 
شده  پیش بینی  ایالم  استانداری  و 

است.
از  این طرح  زمین  کرد:  تاکید  وی 

می شود  تأمین  استانداری  سوی 
سازمان  طریق  از  ساخت  منابع  و 
تسهیالت  و  بودجه  و  برنامه 

تا  و  می شود  تأمین  قرض الحسنه 
سال آینده در اختیار جامعه هدف 

قرار خواهد گرفت.

ساخت ۲۰۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد



اخبار

طاهری فرماندار شهریار:

٤٠ کارخانه در شهرک صنعتی شهید سردار 
قاسم سلیمانی در دست ساخت است

فرماندار شهرستان شهریار با بیان اینکه ٦٠ هکتار 
گلخانه در این شهرستان وجود دارد، گفت: تا پایان 
نیز به گلخانه های شهرستان  سال ٢٥ هکتار دیگر 

اضافه می شود.
سه شنبه  روز  طاهری  :نوراله  روز  اتفاق  گزارش  به 
گلخانه ای  و  ورزشی  پروژه  دو  افتتاحیه  آیین  در 
این شهرستان شهریار و در جمع خبرنگاران افزود: 
تاکنون ١٠ هکتار از این توسعه گلخانه ای ایجاد شده 
و کلنگ ١٥ هکتار دیگر بر زمین زده شده است که 

تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد: با تبدیل مجموعه صنعتی شهرستان 
مسئوالن  همه  نیز  یک شهرک صنعتی  به  شهریار 
بسیج شده اند تا گام های اساسی در راستای جهش 

تولید و افزایش اشتغال بردارند.
شهرک  در  کارخانه   ٤٠ حدود  کرد:  بیان  طاهری 
دست  در  سلیمانی  قاسم  سردار  شهید  صنعتی 
آنها  از  زیادی  تعداد  سال  پایان  تا  و  است  ساخت 

افتتاح می شود.
تاکنون  اینکه  بیان  با  شهریار  شهرستان  فرماندار 
حدود ٧٠ درصد این شهرک واگذار شده، اضافه کرد: 
٥٠٠ هکتار زمین در حال اضافه شدن به این شهرک 
است و در تمام زمینه های صنعتی و کشاورزی در 
کارخانه  ایجاد  و  جدید  تولیدی  خط  افزایش  حال 

هستیم.
افتتاح ٢ پروژه در شهرستان شهریار 

امروز فاز دوم استادیوم ورزشی فاز یک اندیشه شامل 
چمن، زمین تنیس و مسیر پیاده روی با چهار میلیارد 
فرماندار  حضور  با  و  هزینه  تومان  میلیون   ٣٧٥ و 
از مسئوالن محلی و استانی  شهریار و برخی دیگر 
هزار  استادیوم ٣٣  این  افتتاح شد؛ مساحت عرصه 
و ٥٠٠ مترمربع و مساحت اعیان آن ٨٨٠ مترمربع 

است.
دوم  فاز  افتتاحیه  از  امروز همچنین مسئوالن پس 
نیز  را  هکتاری   ١٠ گلخانه  یک  اندیشه،  استادیوم 
تومان  میلیارد   ٢.٥ با  گلخانه  این  کردند؛  افتتاح 
ملی  اعتبار  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
به  رنگی  دلمه ای  فلفل  تن   ٦٠ ساالنه  تولید  برای 

بهره برداری رسید.

اخبار

بدون تعارف عضو شورای نسیم شهر با مردم 
/از پیشنهاد رشوه تا دفاع از بیت المال

با  بهروز آخوندی عضو شورای اسالمی نسیم شهر در گفتگو 
سردبیر اتفاق روز از تجربیات خود در دوره پنجم شورا گفت: 
در این دوره به هیچ عنوان در عزل و نصب مدیران شهرداری 
 دخالت نداشتم ، ولی دلیل برکناری ها را از شهردار جویا شدم.

وی همچنین افزود: ابطال مزایده فروش ١٧ قطعه زمین از جمله 
کارهایی بود که بر سر آن در شورا بحث و چالش هایی ایجاد شد 
 و از حقوق عامه مردم و بیت المال در این مزایده دفاع کردیم.

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی نسیم شهر 
اسالم  رزمندگان  هئیت  برای  دائمی  مکانی  ایجاد  کرد:  بیان 
شهرستان در بوستان استاد شهریار در محل شهربازی فعلی 
از حضور  دیگر  تا  کردم  دفاع  آن  از  که  هایی  از جمله طرح 
نباشیم. شاهد  هیئت  وجود  با  بوستان  در  متجاهر   معتادین 

به  گفت:  شفاف  و  صادقانه  همچینین  آخوندی  بهروز 
رشوه  و  عرف  خالف  پیشنهادات  غیرمستقیم  صورت 
قبول  عنوان  هیچ  به  که  داشتم  ها  برخی  سوی  از  را 
برود. تاراج  به  شهر  منفعت  ندادم  اجازه  و   نکردم 

وی تصریح کرد: برای حل معضل تقاطع و ساختمان ورودی 
خیابان سوم باید یک مسئول باال دستی ورود کند تا بتوانیم 

مسئله ترافیک را حل کنیم.

5 سال سوم - شماره 46

۱۳۹ ساخت وساز غیرمجاز در زمین های 

کشاورزی رباط کریم تخریب شد

از تخریب ١٣۹  رباط کریم  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
ساخت وساز غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: ٧١ 
هزار متر از زمین های زراعی و باغی آزادسازی و به عرصه تولید 

محصوالت کشاورزی اضافه شد.
علیرضا  رباط کریم  کشاورزی  جهاد  از  روز   اتفاق  گزارش  به 
این  کاربری  تغییر  افزود:  باره  این  در  یکشنبه  روز  حیدری 
دیوارکشی،  شامل  مورد   ٣٨ تعداد  به  کشاورزی  زمین های 
روستاهای  در  آالچیق  ایجاد  و  محوطه سازی  غیرمجاز،  بنای 
حصارمهتر، انجم آباد و شهرآباد بود که اجرای تبصره ٢ ماده ١٠ 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی نسبت به آزادسازی 
آنها اقدام شد.وی اضافه کرد: همچنین در اجرای احکام قضایی 
یک مورد از احکام قطعی در روستای انجم آباد با حضور ریاست 
اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم، 
یگان  و  جهادکشاورزی  کارکنان  از  برخی  و  حقوقی  نماینده 
محترم انتظامی قلع و قمع شد.مدیر جهاد کشاورزی رباط کریم 
ادامه داد: حفظ و حراست از باغ ها و زمین های کشاورزی جزو 
اولویت های مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان است و بر 

همین اساس با متخلفان با جدیت برخورد می شود.
به عنوان یک  را  باید زمین های کشاورزی  اینکه  بیان  با  وی 
کنیم،  حراست  کشاورزی  بخش  در  تولید  راستای  در  امانت 
تاکید کرد: از همه افرادی که قصد تغییر کاربری زمین های 
کشاورزی و باغ ها را دارند، درخواست داریم ابتدا موضوع را از 
جهاد کشاورزی استعالم کنند تا در آینده دچار مشکل نشوند.

و  است  واقع  پایتخت  جنوب غربی  در  رباط کریم  شهرستان 
سال  در  نفر  هزار  از ٢٠  مهاجرت  پدیده  اثر  بر  آن  جمعیت 
١٣٦٥ به ٣٠٠ هزار نفر با احتساب جمعیت جدید ساکن در 
پرند رسیده است یعنی در طول ٢٧ سال جمعیت شهرستان 
١٤ برابر شده است.قرار داشتن اکثریت ساکنان در دهک های 
پائین اقتصادی، سکونت اقشار کارگری، عدم تعلقات محیطی و 
اقتصادی، وجود کاستی های خدماتی به ویژه در حوزه فرهنگی 
از جمله مهمترین ویژگی های ساختار اجتماعی و اقتصادی این 
شهرستان به شمار می رود و هر یک از این ویژگی ها می تواند 

در تالش برای تغییر کاربری زمین های کشاورزی موثر باشد.

استفاده از ظرفیت های علمی و دانشگاهی، 

گامی مثبت در جهت پیشبرد امور است

آزاد  دانشگاه  از  بازدید  مراسم  در  پارسا  مهندس 
اسالمی واحد رباط کریم که با حضور اعضای محترم 
شورای اسالمی شهر و معاونان شهرداری برگزار شد 
از ظرفیت های علمی و دانشگاهی،  گفت: استفاده 

گامی مثبت در جهت پیشبرد امور است.
افزود: دانشگاه آزاد اسالمی رباط کریم  اصغر پارسا 
نقطه عطفی  بازدید  این  و  دارد  ظرفیت های خوبی 
برای تعامل و همکاری های مشترک بین شهرداری 

و دانشگاه آزاد است.
وی ضمن بازدید از آزمایشگاه های )فنی خاک، مبانی 
 برق، تکنولوژی، بتن و شیمی( امکانات آزمایشگاهی 
این دانشگاه را بسیار خوب عنوان نمود و همکاری 
با این مجموعه را تحت عنوان یک تفاهم نامه برای 
بهره  گیری از پتانسیل های داخل شهرستان را بسیار 

موثر دانست.

دفاع  هفته  روز   آخرین  و  مهرماه  روز  هفتمین  در 
و  نشانی  آتش  روز  گرامیداشت  مراسم  مقدس، 
از خدمات  تشکر  و  تقدیر  در جهت  ایمنی  خدمات 

ایثارگرانه آتش نشانان رباط کریم برگزار شد.
محترم،  )فرماندار  مسوالن  جمع  در  پارسا  مهندس 
اطالعات،  اداره  محترم  رئیس  معزز،  جمعه  امام 
رئیس محترم اداره تبلیغات اسالمی، رئیس محترم 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، اعضای محترم شورای 
اسالمی شهر رباط کریم و آتش نشانان  شهرداری 
رباط کریم( ضمن تبریک این روز و تقدیر از خدمات 
مجموعه آتش نشانی گفت: در تمام بحران های شهر 
برای شهروندان  آسایشی  و  امن  نقطه  نشانان  آتش 

هستند.
وی ضمن تقدیر از خدمات و مدیریت ارزنده مسئول 
نشانی  آتش  سازمان  همکاران  مجموعه  و  محترم  
برای  نشانی  آتش  سازمان  تاسیس  زمان  از  افزود: 
اولین بار یک نفر از آتش نشانان به عنوان فرمانده و 
رئیس این سازمان انتخاب شد و این امر منجر به یک 
فرماندهی خوب و هماهنگی و اقتدار در این مجموعه  
و موفقیت در عملیات و ماموریت های داخل و خارج 

شهرستانی شده است .
حمید رزاقی سرپرست محترم سازمان آتش نشانی 
رباط کریم نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت مقام 
شامخ شهدای جنگ تحمیلی، راه سالمت و امنیت و 
تقدیر و تشکر از دالورمردی و رشادت نیروهای آتش 
نشان به ارائه گزارش عملکرد این سازمان پرداخت و 
گفت:  پاسخگویی به بیش از ٢٣٠٠٠ تماس تلفنی و 
انجام  ٨٦٨ عملیات اطفاء حریق در ٦ ماهه اول سال 
۹۹ و ضدعفونی شهر و اماکن پر خطر و آموزش در 
بخش های مختلف جهت ارتقای ایمنی شهر بخشی 

از عملکرد این سازمان بوده است.
وی با اشاره به وسعت جغرافیایی و موقعیت استراتژیک 
خاص شهرستان به واسطه وجود فرودگاه بین المللی، 
پادگانهای نظامی، دو نیروگاه برق، دانشگاه و مراکز 
آموزشی متعدد، چهار شهرک و چندین لکه صنعتی 
به هنگام  بودن سازمان در شهرستان  و معین   ... و 
بحران و حوادث بحران مدار، مسئولیت سازمان آتش 
نشانی را بسیار سنگین شمرد و خواستار تجهیز آتش 
نشانی شد و اظهار داشت: خرید نردبان آتش نشانی 
کشنده  بلند،  های  ساختمان  حریق  با  مقابله  برای 

جهت تانکر ٣٠٠٠٠ لیتری پشتیبان، خودرو سنگین 
آتش  سازمان  ضروری  نیازهای  از  حریق  عملیاتی 
نشانی برای مهار آتش و انجام بهینه ماموریت ها و 

ارتقای عملکرد این مجموعه است.
وی بازگشت خودرو جرثقیل ١٠ تن و سه خودروی 
آتش نشانی مستقر در روستاهای پیرامون به مرکز 
شهر را از دیگر نیازهای سازمان آتش نشانی دانست 
و از مسئوالن شهرستان خواستار مساعدت الزم در 

این خصوص شد.
محمود حدادی رئیس محترم شورای اسالمی شهر 
رباط کریم نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت روز 
آتش نشانی و ایمنی و تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده 
سازمان آتش نشانی از مسئوالن محلی خواستار تالش 

برای خرید یک اسنوکر از محل ارزش افزوده شد.
رباط  شهر  معزز  جمعه  امام  ترابی  السالم  حجت 
از  تجلیل  روز  امروز  مراسم گفت:  این  در  نیز  کریم 
گذرند  می  خود  امنیت  از  که  است  بزرگمردانی 
این  که  بازگردانند  مردم  به  را  ایمنی  و  امنیت  تا 
ایثار و از  امر نیازمند روحیه ی عشق به هم نوع و 
با حضور  نشانان  آتش  است، چرا که  خودگذشتگی 

در عرصه های مخاطره آمیز از جان خود برای نجات 
جان  و اموال دیگران می گذرند.

وی اظهار داشت : خدمت به مردم از باالترین ارزش 
ها بعد از پرستش خدای متعال است و در شرع هیچ 
موضوعی به اندازه خدمت به مردم مورد ستایش و 

تاکید  قرار نگرفته است .
ارتقای  خواستار  خویش،  سخنان  پایان  در  ایشان 
سطح آموزش و تالش برای پیشگیری از مخاطرات 

در سطح جامعه شد.
شایان ذکر است در این مراسم با اهدای تقدیر نامه و 
تندیس آتش نشانی از آتش نشانان رباط کریم تقدیر 
شد. در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از عکس های 
خودروهای  خودرو،  در  محبوسین  نجات  عملیات 
گیر کرده در معابر و آب گرفتگی ها، اطفاء حریق ) 
انبارالستیک، علفزارها، گاوداری و منازل سطح شهر 
و....( و انجام عملیات رفع آب گرفتگی معابر، عملیات 
آتش  خودروهای  استقرار  و  گرفتگی،  گاز  نجات 
نشانی در برنامه های مختلف برای امنیت و برگزاری 
با  میهمانان  آشنایی  برای  اطفاء  آموزش  کالسهای 

عملیات مختلف سازمان آتش نشانی برگزار شد.

مراسم گرامیداشت روز آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری رباط کریم برگزار شد

هکتار،   ٢ در  مصنوعی  دریاچه  ساخت  و  احداث 
های  ست  نصب  ورزش،  زمین  سازی،  محوطه 
بهداشتی،  های  سرویس  ساخت  ورزشی، 
صادر  پارک  این  در  و...  نوری  های  برج  نصب 
شود. می  آغاز  زودی  به  آن  عمرانی  عملیات   و 

برای  بار  پر  و  امن  تفرجگاهی  جاری  سال  در 
و مردم  ریه ساخته می شود  پارک  شهروندان در 
 شاهد رشد و شکوفایی شهر گلستان خواهند بود.
 تعریض خیابان های کم عرض شهر گلستان 
خورد  کلید  مترمزبع  هزار   ۸۰ مساحت   به 
تعریض  ترافیکی،  مشکالت  کاهش  برای  امروزه 
راهکار  ترین  عمده  شهری،  معابر  و  ها  خیابان 
 برای کاهش بار ترافیکی در سطح شهر می باشد.

قبل از اجرایی شدن اصالح جاده ساوه در محدوده 
شهرگلستان ، این طرح مشکالت ترافیکی زیادی 
خواست  در  با  که  میشد  ایجاد  محدوده  این  در 
معاونت  حوزه  توسط  پروژه  این  کسبه  و  مردم 
 فنی و عمرانی شهرداری گلستان به اجرا در آمد.

تعریض جاده ساوه با به طول ٤٠٠ متر و عرض ٢٠ متر 
 و اعتباری  بالغ بر ٢٥ میلیارد ریال در حال انجام است.

جدول  فرش،  سنگ  همراه  به  روسازی  پیاده 
گذاری، شیب بندی مناسب، زیرسازی  و مخلوط 
این  اجرایی در  اقدامات  از جمله  و آسفالت  ریزی 
و  برداری  بهره  به  جاری  ماه  در  که  است  پروژه 
شد. خواهد  گلستانی  شریف  شهروندان   تحویل 
میشود ایجاد  گلستان  در   شهرخودرو 

نمایشگاه  صنف  و  ساوه  جاده  ساماندهی 
و  است  مسئولین  تاکید  مورد  اتومبیل  داران 

به  زمینی  در  خودرو  شهر  ایجاد  مطالعاتی  فاز 
است. طراحی  دست  در  هکتار   ٣٥  مساحت 

برای  متری   ١٠٠٠ قطعه   ٣٥٠ خودرو  شهر  در 
که  است  شده  گرفته  نظر  در  اتومبیل  رونق 
در  سرمعبر  و  ترافیک  معضل  آن  جانمایی  با 
شد. خواهد  حل  همیشه  برای  شهر  اصلی   معابر 
ساخت  در  گلستان  شهرداری   خودکفایی 
سنگین و  سبک  خودروهای   تعمیرات 

خودروها  قطعات  خرابی  و  پوسیدگی  بدلیل 
های  هزینه  از  جویی  صرفه  جهت  به  و 
شهرداری  موتوری  واحد  در  تالشگران  گزاف، 
اند. کرده  آغاز  را  تعمییرات  و  ساخت   کار 

جوشکاری  و  آهنگری  کمپرسی،  کامیون  تعمیر 
کفی تریلی، ساخت برخی از قطعات خودرو حمل 
زباله و ... با هزینه بسیار اندک در حال ساخت و به 
 چرخه خدمات رسانی به شهروندان باز می گردد.
  از تخلفات ساختمانی چشم پوشی نخواهیم کرد

همه مسائل در حوزه ساخت و ساز تحت کنترل 
تخلفات  از  و  گرفته  قرار  پلیس ساختمانی  عوامل 
 ساختمانی به هیچ عنوان چشم پوشی نخواهیم کرد.

رعایت قوانین ساخت و ساز در حوزه استحفاظی 
امیدوارم  و  است  اهمیت  حائز  گلستان  شهر 
می  فعالیت  ساز  و  ساخت  امر  در  که  شهروندان 
بی  که  چرا  کنند  رعایت  را  موجود  قوانین  نماید 
توجهی به اینگونه موارد برای ما قابل پذیرش نیست 
قانونی صورت خواهد گرفت. برخورد  نهایت  در   و 
شادچای  رودخانه  حاشیه  بایر  های  زمین 
یابد. می  تسطیح  نخاله،  انباشت   از 

حاشیه  برداری  نخاله  و  پاکسازی 
خدمات  حوزه  توسط  شادچای  رودخانه 
شد. آغاز  گلستان  شهرداری   شهری 

دستورات ویژه ای جهت جمع آوری زباله ها و نخاله 
از شهروندان  برخی  توسط  که  انباشته شده  های 
از  محدود  این  تا  است  شده  داده  شده،  ریخته 
باشد نداشته  بهمراه  زشتی  فضای  بصری   نظر 

تخلیه  متخلف  خودروهای  از  که  افرادی  به 
ارسال  و  تهیه  فیلم  و  عکس  نخاله،  قانونی  غیر 
مشخص  خودرو  پالک  که  نحوی  به  نمایند) 
نماید. تقدیر  نقدی  جوایز  اهدای  با   )  باشد 
با  سنگین  خودروهاي  خداحافظي 

گلستان  شهر  محدوده  ساوه،   جاده 
یکی از دغدغه های مهم شهروندان و مدیریت شهری 
گلستان ورود ماشین آالت سنگین به داخل شهر 
گلستان است و شهرداری برای حل این مشکل چاره 
ای اندیشیده است که با احداث کمربندی شمالی، 
بلوار سازی جدید، ساماندهی و آسفالت خیابانهای 
خاکی اطراف آن، هم به جهت رفع مشکالت زیست 
ترافیک  شدن  مرتفع  راستای  در  هم  و  محیطی 
کرد. خواهد  کمک  شهر،  سطح  و  ساوه   جاده 

پرفسور  خیابان  انتهای  در  عمرانی  عملیات 
کمربندی  و  کبیر  امیر  خیابان  الهیه،  هشترودی، 

شمالی در حال انجام است.

 شهردار گلستان در گفتگو با اتفاق روز
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تولد دو پروژه جدید در نسیم شهر/ هدیه 

شهرداری و شورای شهر به مردم نسیم شهر در هفته 

دفاع مقدس

طالیی: خدمت به شهروندان 
افتخار ماست

همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس دو پروژه جدید با 
حضور جمعی از مسئوالن شهرستانی و محلی نسیم شهر 

افتتاح شد تا کام مردم در این هفته شیرین تر شود.
چمن  زمین  یک  رسیده  برداری  بهره  به  پروژه  اولین 
محله  اهالی  نوجوان  و  جوانان  برای  فوتبال  مصنوعی 

حصارک پایین در کنار بوستان زیبای نهج البالغه بود.
همچنین دومین پروژه ای که روبان آن امروز قیچی شد 
پارک خطی واقع در حاشیه رودخانه شادچای نسیم شهر 
بوستان  شد.این  تقدیم  خیرآباد  محله  اهالی  به  که  بود، 
خطی که حدود ۹ هزار متر مربع مساحت دارد در گذشته 
مشکالت  شادچای  رودخانه  کنار  در  گرفتن  قرار  بخاطر 

زیست محیطی فروانی برای اهالی بوجود آورده بود.

برگزاری مراسم هفتم مهرماه روز ملی 
)ایمنی و آتش نشانی( درسازمان آتش 

نشانی و خدمات ایمنی نسیم شهر

مراسم گرامیداشت روز آتش نشانی و ایمنی با حضور مسئولین 
شهرستانی ، شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر در محل 
مدیرعامل  گردید.ترکمانی  برگزار  شهر  نسیم  نشانی  آتش 
نسیم شهر  ایمنی شهرداری  و خدمات  نشانی  آتش  سازمان 
عملکرد  از  گزارشی  روز  این  تبریک  ابتدای جلسه ضمن  در 
آتش نشانی در طول دوران تصدی خود در این سازمان را به 
حاضرین در جلسه ارائه نمود.ترکمانی ضمن تشکر از حمایت 
های شهردار و اعضای شورای اسالمی گفت: ما دائماً در حال 
آموزش ، مانور و افزایش آمادگی هستیم و همکاران ما در این 
مجموعه با انگیزه فراوان در محل کار خود حاضر می شوند.

زارعی رئیس شورای اسالمی نسیم شهر نیز در ادامه بیان کرد: 
آتش نشانان در جایگاه مقدس و شریفی هستند که همیشه 
شاهد ایثارگری های این قشر زحمت کش و فداکار بوده ایم.

و  پیشرفت  گذشته  سال  درسه  شهری  مدیریت  افزود:  وی 
نظر مساعد شورای اسالمی اسالمی  با  قابل توجهی  خدمات 
نسیم  شهردار  است.طالیی  داده  انجام  نشانی  آتش  حوزه  در 
شهر نیز افزود:آتش نشانان باید با علم روز تجهیز و سرعت عمل 
باالیی داشته باشند.  سازمان آتش نشانی نسیم شهر یکی از 
سازمان های پویا و با انگیزه شهرداری نسیم شهر می باشد 
به مردم عزیز موفق و  امید است در عرصه خدمتگذاری  که 

موید باشند.

استان تهران

 رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
بهارستان گفت: حوالی ساعت یک بامداد  انبار 
مواد اولیه یک واحد تولید مبل واقع در شهرک 

صنعتی قلعه میر بهارستان آتش گرفت.
با  گو  و  گفت  در  جمعه  روز  حسینی  علی 
نشانی  آتش  ماموران  افزود:  ایرنا  خبرنگار 
بالفاصله پی از اطالع یافتن از موضوع با چند 
رباط  بهارستان،  شهرهای  از  تانکر  دستگاه 
حادثه  محل  در  گلستان  و  اسالمشهر  کریم، 

حاضر شدند.
بر  در  جانی  خسارت  حادثه  این  افزود:  وی 

نداشته است اما مواد اولیه موجود در انبار این 
واحد تولیدی به طور کامل در آتش سوخته و 

به سازه ساختمان آسیب رسیده است.
حسینی بیان کرد: پیش بینی می شود حدود 
تولیدی مبل  این واحد  به  تومان  دو میلیارد 

خسارت وارد شده است.
وی علت این حادثه را اتصالی سیمهای برق 
موجود در این واحد تولیدی مبل عنوان کرد. 
 شهرستان بهارستان با ٧٠٠ هزار نفر جمعیت 
در  مربع  کیلومتر  بر ٦٥  بالغ  در مساحتی  و 

غرب استان تهران واقع است.

یک واحد تولیدی مبل در شهرک صنعتی قلعه میر بهارستان 
آتش گرفت

 رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری اعضای باند 
خانوادگی خبر داد و گفت: متهمان با همکاری 
برنامه رادیویی  برنده شدن در  بهانه  به  یکدیگر 
از  تن   ١٠ از  ریال  میلیون   ٧١٠ و  میلیارد   ٣

شهروندان کالهبرداری کرده بودند.
رسانی  اطالع  پایگاه  اعالم  از  ایرنا  گزارش  به 
پلیس پایتخت، سرهنگ داود معظمی گودرزی 
اظهارداشت:  خبر  این  توضیح  در  شنبه  روز 
مراجعه  فتا  پلیس  این  به  شهروندان  از  احدی 
مجری  بود،  مدعی  که  مردی  داشت،  اظهار  و 
برنامه رادیویی است، با وی تماس و در حالی که 
صدایی شبیه استودیو رادیو شنیده می شد، اعالم 
کرد به علت خوش حسابی برنده جایزه نقدی و 
سفر عتبات عالیات شده ام و برای دریافت جایزه 
بانکی  خودپرداز  نزدیکترین  به  کرد  اعالم  خود 
مراجعه کنم و با انجام مراحل بانکی، جایزه خود 

را دریافت کنم ولی پس از انجام مراحل بانکی 
کلیه موجودی حساب بانکی ام خالی شده است.

از  پس  کرد:  بیان  پایتخت  فتا  پلیس  رئیس 
پرونده  اصلی  متهم  هویت  سایبری،  تحقیقات 
سرقت  اموال  که  شد  مشخص  ولی  شناسایی 
واریز شده است و در  به حساب دو خانم  شده 
گام بعدی از تحقیقات پلیسی به دست آمد که 
همچنین  و  و همسرش  خواهر  همراه  به  متهم 
دو تن از دوستانش مال باختگان را شناسایی به 
بهانه برنده شدن در برنامه رادیویی کل موجودی 
می  سرقت  را  باختگان  مال  مال  بانکی  حساب 

کنند.
این  به  رسیدگی  هنگام  در  باینکه  اشاره  با  وی 
پرونده ۹ فقره سرقت مشابه دیگر به پلیس فتا 
اعالم شد، گفت: با بررسی های پلیسی کارشنان 
اموال به سرقت رفته را ٣ میلیارد و ٧١٠ میلیون 

ریال اعالم کرده اند.
این مقام پلیسی افزود: همانگونه که به دفعات 
هیچ  به  است  شده  داده  هشدار  پلیس  توسط 
حضور  به  نیازی  جایزه  دریافت  برای  عنوان 

اطالعات  دادن  یا  و  عابربانک  دستگاه  پای  در 
بانکی نیست و تماس هایی که  محرمانه کارت 
شهروندان را به خودپرداز هداییت می کنند قطعا 

کالهبرداری است.

کالهبرداری تلفنی ۳ میلیاردی در پایتخت به بهانه برنده شدن در رادیو



سالمت
خبر

اجرای نسخه الکترونیک هزینه ها 

را جبران خواهد کرد

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران، بر ضرورت ایجاد 
سامانه یکپارچه با همکاری های چند جانبه تاکید کرد و 
گفت: با مراکز جدید ارائه خدمت قرارداد منعقد خواهیم 
باید  اینکه  به  اشاره  ضمن  ناصحی،  مهدی  کرد.محمد 
سازوکارها و زیرساخت های الزم برای انجام اقدامات مؤثر 
بیان کرد: ممکن است در مسائل  فراهم شود،  در کشور 
کار  فرآیند  زیرساخت های موجود در  به  توجه  با  اجرایی 
مشکالت  این  از  زیادی  بخش  که  شود  ایجاد  مشکالتی 
برطرف  تعامل  با  و  مرور  به  دیگر  و بخشی  برطرف شده 
خواهد شد به طوری که همکاری خوبی در زمینه آی تی با 
وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و سایر بخش های 
بیمه سالمت  ایجاد شده است.مدیرعامل سازمان  مرتبط 
ایران ادامه داد: نسخه الکترونیک یک تکلیف قانونی است و 
باید اجرایی و در کنار آن موانع برطرف شود که این موضوع 
نیازمند ایجاد روش ها و سامانه های جدید و اشراف کامل 

سازمان های مرتبط به بحث آی تی است.
وی گفت: این قول را می دهیم که سامانه یکپارچه را با 
همکاری چند جانبه ایجاد کنیم. سازمان تأمین اجتماعی 
نهایت  در  تا  است  کرده  آمادگی  اعالم  زمینه  این  در 

مشکالت را برطرف و اصالحات الزم صورت گیرد.
ناصحی ادامه داد: روش های اجرایی تا بخش زیادی اصالح 
شده است. ما در سازمان بیمه سالمت ایران قصد داریم 
نهاد  مردم  و سازمان های  با مجموعه ها  تعامل خوبی  که 
و انجمن ها داشته باشیم و قصد نداریم فقط ستادی فکر 
مرتبط  و همکاری سایر مجموعه های  نظرات  بلکه  کنیم 
اگر همکاری  نیز برای ما بسیار حائز اهمیت است. قطعاً 
چند جانبه و یکپارچه سازی سامانه ایجاد شود بسیاری 
مجوز  خصوص  در  شد.وی  خواهد  حل  مشکالت  از 
داروخانه های جدید نیز توضیحاتی ارائه داد و افزود: بیمه 
سالمت منابع محدودی دارد به همین دلیل باید طوری 
عمل کنیم که هزینه ها را پوشش دهیم. تصمیم ما این 
است که با گفتگو و برخی شروط تعیین شده با تعدادی از 
مراکز جدید مثل داروخانه ها و آزمایشگاه ها قرارداد داشته 

باشیم تا توزیع عادالنه ای در ارائه خدمت صورت گیرد.

و   ۱۲۵۰ قیمت  گفت:  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
یکسان  کشور  جای  همه  در  ماسک  تومانی   ۱۳۰۰
رعایت نمی شود و از طرف دیگر، متاسف هستیم که 
بگوییم با همین قیمت، تهیه ماسک برای بسیاری از 

مردم مقدور نیست.
ایرج حریرچی، در خصوص وضعیت کرونا در کشور، 
استان های  اکثر  و  تهران  متاسفانه در  اظهار داشت: 
کشور وضعیت قرمز و هشدار وجود دارد و متاسفانه 
ماه هاست که آمار مرگ و میر ناشی از کرونا سه رقمی 
با شیب فزاینده، مرز ۱۷۰ مرگ  نیز  شده و اکنون 

روزانه را رد کرده است.
وی افزود: بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی، 
اکنون وقت مداخله رسیده و باید در تمام کشورها 
مداخالت جدی در تمامی سطوح استراتژیک انجام 
بهداشتی  تمهیدات  جمله  از  اقدامات  همه  شود. 
گذاری  فاصله  ماسک،  از  استفاده  پیشگیرانه،  و 
و  مشکوک  افراد  از  متناوب  آزمایش های  اجتماعی، 
ردیابی و شناسایی بیماران، مراقبت و درمان بیماران 
باید انجام شود و همه اینها باید در یک مجموعه بهم 
این  از  اگر هریک  انجام شود.  پیوسته و منظومه ای 
باشد، سیستم دچار مشکل شده و در  ناقص  موارد 
می شود  برابر  دو  مرگ ها  تنها  نه  اپیدمی  دوم  سال 
اکثر  در  ویروس  این  بیشتر  گسترش  احتمال  بلکه 
می شود  گفته  گاهی  دارد.  وجود  جهان  کشورهای 
مرگ یک نفر یک تراژدی است، اما مرگ هزار نفر، 

صرفاً یک آمار است.
فوت  که  افرادی  از  هرکدام  کرد:  بیان  حریرچی 
خانواده  یک  فرزند  و  همسر  مادر،  پدر،  می کنند 
افراد  حاضر  حال  در  که  کنیم  دقت  باید  هستند. 
بیماری  این  و  می شوند  بیماری  درگیر  نیز  جوان 
نیست. حتی  برای رده سنی خاصی  تهدیدی  دیگر 
دیده شده در جوان ترها عوارض عمیق و وخیمی نیز 

گزارش شده است.
بیماران  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
کرونایی پس از بهبودی تا ماه ها عوارض شدیدی را 
تجربه خواهند کرد، گفت: گاهی ممکن است عوارض 
مدت  دراز  در  است  ممکن  مثاًل  بماند،  باقی  فرد  با 
عوارض قلبی دیده شود و باید اقدامات دراز مدتی را 

تدوین و اجرایی کنیم.
حریرچی با بیان اینکه آسان گیری و عادی پنداری 

بزرگترین آفت مبارزه با کووید ۱۹ است، تصریح کرد: 
مسئوالن  و  مردم  گیر  دامن  موضوع  این  متاسفانه 
است و نباید تصور شود که بیماری به پایان رسیده 
است و برعکس، این ویروس تمام عزم خود را جزم 
کرده تا انسان را بیمار کند و در هر تجمعی که بیش 
از دو نفر حضور داشته باشند و پروتکل ها و فاصله ها را 
رعایت نکنند، از طریق صحبت کردن، سرفه، عطسه و 
حتی غذاخوردن در مکانی سربسته، منتقل می شود.

افزود:  مدارس،  بازگشایی  چرایی  خصوص  در  وی 
و  بهداشتی  اصول  رعایت  با  مدارس  بازگشایی 
اماکنی  تعطیلی  است،  جهانی  موضوعی  پروتکل ها، 
قابل  مدت  کوتاه  در  است  ممکن  مدارس  مانند 
و  نیست  پذیرفتی  مدت  دراز  در  اما  باشد،  قبول 
چنانچه ویروس بیش از یک سال ماندگار باشد باید 
سایر فعالیت ها را از سر گرفت. مردم باید هم زنده 
اقتصادشان  و  معیشت  و  کنند  زندگی  وهم  باشند 

از کشورها  بسیاری  در  در حال حاضر  تامین شود، 
است.  خدمات  در  اقتصادشان  درصد   ۵۰ از  بیش 
باید هوشمندانه  بازگشایی ها  اینجاست که  نکته  اما 
رعایت  و حداکثر  عوارض  با حداقل  و  گیرد  صورت 
در  اینکه  بیان  با  باشد.حریرچی  دستورالعمل ها 
از  آموزان  دانش  از  درصد   ۹۰ مدارس  بازگشایی 
سامانه های مجازی استفاده می کنند، گفت: در حال 
حاضر، بیشترین خطر در اماکنی مانند پاساژها، مراکز 
و  فروش  مراکز  در  می شود.  دیده  متروها  و  فروش 
مردم  تجمع  اما  کرده،  پیدا  کاهش  فروش  پاساژها 
برای گردش افرایش پیدا کرده است.وی ضمن تاکید 
مجریان  به  ماسک، خطاب  از  استاندارد  استفاده  بر 
پارچه ای  ماسک  از  استفاده  کرد:  اظهار  صداوسیما، 
دارد،  همراه  به  خوبی  فرهنگ سازی  و  است  مفید 
تومانی  از یک طرف قیمت ۱۲۵۰ و ۱۳۰۰  چراکه 
ماسک در همه جای کشور یکسان رعایت نمی شود 

و از طرف دیگر، متأسف هستیم که بگوییم با همین 
مقدور  مردم  از  بسیاری  برای  ماسک  تهیه  قیمت، 
نیست، بنابراین مردم را به استفاده از ماسک پارچه ای 
ترغیب کنید.معاون وزارت بهداشت با تاکید بر اقدام 
هر  کرونا  ویروس  کرد:  بیان  ماسک،  نذر  پسندیده 
جا تجمعی باشد خودنمایی می کند و باید به مردم 
اماکن  در  غیرضروری  حضور  از  که  کنم  توصیه 
اگر می خواهیم  افزود:  پرازدحام خودداری کنند.وی 
ویروس کرونا را شکست دهیم، ۱۰۰ درصد مردم باید 
رعایت کنند، در حال حاضر در متروها این پروتکل ها 
ازدحام  ایجاد  بر  مردم  و  نمی شود  رعایت  خوبی  به 
دامن می زنند، زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی 
از ضروریات است. معاون کل وزارت بهداشت با بیان 
اینکه پاییز و زمستان سختی را در پیش داریم، گفت: 
تمام مردم از کودک تا سالمند، باید پروتکل ها را ۱۰۰ 

درصد رعایت کنند.

خیلی ها پول خرید ماسک ۱۳۰۰ تومانی 
را هم ندارند

خبر

دستور نمکی جهت تسریع در پیگیری 
سند ملی بیماری های نادر
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وزیر بهداشت، دستور پیگیری سند ملی بیماری های 
نادر را صادر کرد.  

 سعید نمکی، در جلسه با رئیس هیئت مدیره بنیاد 
عضو  بندپی  محسنی  محمدعلی  و  نادر  های  بیماری 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، 
خواستار پیگیری و اقدامات الزم در خصوص سند ملی 

بیماری های نادر شد.
در این دیدار یاسر داودیان رئیس هیئت مدیره بنیاد 
و محسنی بندپی، شرایط سخت و مشکالت دارویی و 
درمانی بیماران نادر را در شرایط تحریم و کرونا شرح 

دادند.
محسنی بندپی گفت: با توجه به شرایط پاندمیک کرونا 
نادر  بیماران  نیاز،  مورد  داروهای  به  و عدم دسترسی 
از بقیه اقشار جامعه آسیب پذیرتر هستند و دولت و 
مجلس باید بیشتر به این گروه از جامعه توجه داشته 

باشند.
فعلی  وضعیت  از  گزارشی  ارائه  با  داودیان  همچنین 
تاکنون  که  بیماریهایی  انواع  و  تعداد  و  نادر  بیماران 
به  نادر  بیماریهای  بنیاد  پزشکی  کمیسیون  توسط 
ثبت رسیده است بیان داشت: بیماران نادر با مشکل 
جدی کمبود دارو مواجه هستند چرا که ادامه حیات 
بیشتر آنها بستگی به مصرف مداوم داروهای کمیاب و 

گرانقیمت دارد.
وزیر بهداشت، ضمن تایید مشکالت بیماران نادر، اظهار 
داشت: در شرایط فعلی که مراکز بیمارستانی به دلیل 
افزایش بیماران کرونایی با چالش های زیادی مواجه 
هستند بیماران نادر که جزء گروههای در خطر هستند 

باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
نادر  های  بیماری  ملی  سند  پیگیری  دستور  نمکی، 
و تعامل بیشتر با نماینده سازمان بهداشت جهانی را 
توسط قائم مقام امور بین الملل وزارت بهداشت صادر 

کرد. 

بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
ما  بهداشت محیط  گفت: همکاران 
اختیار  قضائی،  ضابطین  عنوان  به 
پروتکل  که  اماکنی  کردن  تعطیل 
های بهداشتی را رعایت نمی کنند، 

دارند.
اجالس  در  رئیسی،  علیرضا   
های  دانشگاه  روسای  غیرحضوری 
علوم پزشکی کشور که روز دوشنبه 
از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، 
از  شده  مطرح  موارد  به  پاسخ  در 
اظهار  ها،  دانشگاه  روسای  سوی 
حدود  جاری  هفته  ظرف  داشت: 
به  مالی  منابع  تومان  میلیارد   ۲۰۰
و  شهری  خانواده  پزشک  منظور 
منظور  به  نیز  تومان  میلیارد   ۱۵۰
توزیع  روستایی  خانواده  پزشک 
خواهد شد. حدود ۸۰ میلیارد تومان 
نیز به منظور خرید کیت تشخیص 
بین  که  کرد  خواهیم  هزینه  کرونا 

استان ها توزیع خواهد شد.
های  پیگیری  اساس  بر  افزود:  وی 
وزارت بهداشت، سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی قول مساعد داده که تا 
آخر ماه جاری، مبلغ قابل توجهی از 
بدهی هایی که ما در حوزه بهداشت 

داریم را در اختیارمان قرار دهد.
خصوص  در  بهداشت،  وزیر  معاون 
مانند  اماکنی  در  مردم  ازدحام 
پاساژها و عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی، گفت: همکاران بهداشت 
محیط ما به عنوان ضابطین قضائی 
در استان ها حضور دارند و اختیار 
پروتکل  خاطیان  کردن  تعطیل 
سازمان  با  دارند.  را  بهداشتی  های 
تعزیرات نیز تفاهمنامه ای به امضا 
امکان  آن،  براساس  و  ایم  رسانده 
وجود  مشترک  های  گشت  حضور 
دارد و اختیار تصمیم گیری در مورد 

نیروی  دارد.  وجود  اماکن  تعطیلی 
مکلف  قانون  براساس  نیز  انتظامی 

است که همکاری کند.
دانشگاه  روسای  به  خطاب  رئیسی 
ستاد  دستورالعمل  کرد:  تاکید 
نظارتی  سطوح  با  رابطه  در  ملی 
این  درخواستم  و  کردیم  ابالغ  را 
را  آن  استانی  ستاد  در  که  است 
موظف  ها  دستگاه  کنید.  اجرایی 
دستورالعمل  این  براساس  هستند 
در  دهند.  گزارش  ها  دانشگاه  به 
دستگاه  وظایف  دستورالعمل  این 
ها مشخص شده است. لذا، روسای 
دانشگاه ها و معاونین شان در مورد 
این دستورالعمل، سختگیرانه عمل 
کنند و گزارش آن را به ما بدهید 
تا در حضور رییس جمهوری اعالم 
و  ها  دستگاه  کدام  مثال  که  کنیم 
ارائه  اطالعاتی  و  گزارش  نهادها 

نکرده اند. 
اقدامات جدید در  وی در خصوص 
مورد اعمال سختگیرانه پروتکل ها، 

از  یکی  راستا،  این  در  کرد:  اظهار 
اقدامات تقویت نظارت های مردمی 
بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  بر 
است، به این صورت که هر صنفی 
باشد  داشته  را  خود  کد   QR باید 
و چنانچه این QR کدها در معرض 
دید باشد، افراد می توانند با اسکن 
کد با موبایل شان به سئواالت پاسخ 
ارسال  ما  برای  آن  و گزارش  دهند 
شود تا با صنف خاطی برخورد کنیم.

واکسن  توزیع  خصوص  در  رئیسی 
مادر  تصریح کرد: هرتعداد  آنفلوانزا 
باردار در کشور وجود داشته باشد، 
دریافت  رایگان  آنفلوانزای  واکسن 
کارت  با  توانند  می  آنها  کند.  می 
ملی شان به مراکز بهداشت مراجعه 
زمینه  این  در  هم  کمبودی  کنند. 

نداریم.
وی ادامه داد: توزیع واکسن آنفلوانزا 
در  البته  کنیم.  مدیریت  باید  را 
از  موجی  هیچ  جنوبی  نیمکره 
نکرده  پیدا  بروز  آنفلوانزا  بیماری 

که  دهد  می  نشان  موضوع  این  و 
رعایت پروتکل های بهداشتی تاثیر 
زیادی بر بیمار نشدن مردم دارد. اما 
از نظر روانی و نیاز برخی گروه ها به 
واکسن، باید پاسخگوی مردم باشیم.

شود  دقت  باید  کرد:  اظهار  رئیسی 
 ۱۶ مراکز  در  آنفلوانزا  واکسن  که 
نشود.  تزریق  کرونا  منتخب  ساعته 
کرونایی  بیمار  که  مرکزی  در 
تزریق  واکسن  کند،  می  مراجعه 
مراکزی  در  را  ها  واکسن  نشود. 
نمی  ویزیت  کرونایی  بیمار  که 
بهداشت  تزریق کنید. معاون  شود، 
خانه  کرد:  تصریح  بهداشت  وزارت 
نگهداری  مراکز  و  سالمندان  های 
از سالمندان تحت پوشش بهداشت 
بوده و واکسن آنفلوانزا دریافت می 
بیماری  که  سالمندانی  اما  کنند، 
ندارند  ای  شده  شناخته  ای  زمینه 
از  باید  هستند،  سال   ۶۵ باالی  و 
واکسن  شهر  سطح  های  داروخانه 

آنفلوآنزا تهیه کنند.

اختیار داریم اماکن غیر بهداشتی را تعطیل کنیم
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شماره نامه :139904901107002408
تاریخ نامه :1399/07/06

شماره پرونده :139904001107000229/1
شماره بایگانی پرونده :9800453

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- اقای امیر حسین افشاری  فرزند غالم 
حسین به شماره ملی 0010531971 به نشانی :تهران 
–شهرک راه اهن – بلوار گلها – یاس 6      بعنوان وام 
گیرنده 2- اقای مجید فتحی  فرزند محمد حسن  به شماره 
ملی 6179671801 به نشانی : تهران – تهران پارس  
-ضلع شمال غرب میدان پروین بعنوان ضامن ابالغ می 
شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 
بانکی شماره 6601223480001  قرارداد  استناد  به 
تاریخ  تا  ریال   278/522/823 مبلغ  وصول  جهت 
از  و  متعلقه  تاخیر  خسارت  بانضمام   1398/10/03
مقررات  طبق  بدهی  کامل  تسویه  روز  تا  مذکور  تاریخ 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 
9800453 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
ماموربه تاریخ 1398/10/07 محل اقامت شما به شرح 
طبق  بستانکار  تقاضای  به  لذا  متن سند شناخته نشده 
ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روز نامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ 
اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  میگرددنسبت  محسوب 
ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام 

خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد 
رحیمی شورمستی

  
شماره نامه :139904901107002412

تاریخ نامه :1399/07/06
شماره پرونده :139904001107000340/1

شماره بایگانی پرونده :9900486

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- خانم زهرا ازادفر  فرزند صفر علی به 
شماره ملی 4286049744 به نشانی :تهران –خانی اباد 
نو –خیابان میعاد جنوبی – کوچه 76 –پالک 8      بعنوان 
وام گیرنده 2- اقای مجید چشم زرد امامی  فرزند هاشم 
به شماره ملی 0036874353  به نشانی : تهران –شهر 
قدس – ابتذای سی متری –شورا مجتمع کاج – واحد یک   
بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی 
بانکی شماره  قرارداد  استناد  به  کد 2354  کریم  رباط 
6101429096008 جهت وصول مبلغ 60/000/000  
تاخیر  خسارت  بانضمام   1399/06/20 تاریخ  تا  ریال 
متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق 
مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی 
به کالسه 9900486 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش ماموربه تاریخ 1399/06/20 محل اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکی از روز نامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود 

و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز 
خود  بدهی  پرداخت  به  میگرددنسبت  محسوب  ابالغ 
اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما 

اقدام خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد 
رحیمی شورمستی

  
شماره نامه :139904901107002411

تاریخ نامه :1399/07/06
شماره پرونده :139904001107000230/1

شماره بایگانی پرونده :9800458

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
اله وردی   بدین وسیله به 1- خانم مینا جودی  فرزند 
 – :تهران  نشانی  به    0067917895 ملی  شماره  به 
شهرستان رباط کریم – خیابان شهدا – شاهد 30 –پالک 
9      بعنوان وام گیرنده 2- اقای بختیار افروز ملکرودی   
فرزند مظفر به شماره ملی 5179797659  به نشانی 
–خیابان  پرندک  –االرد  کریم  رباط  –شهرستان  تهران   :
رضوی پالک 4  بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی 
به استناد قرارداد  رباط کریم کد 2354  شعبه مرکزی 
وصول  جهت    6200780203008 شماره  بانکی 
 1398/10/04 تاریخ  تا  ریال   61/701/228 مبلغ 
بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز 
اجرائیه  شما  علیه  مقررات  طبق  بدهی  کامل  تسویه 
صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9900458 در 
تاریخ  ماموربه  گزارش  طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این 
سند  متن  شرح  به  شما  اقامت  محل   1398/10/08
 18 ماده  طبق  بستانکار  تقاضای  به  لذا  نشده  شناخته 
ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز 
نامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف 
ابالغ محسوب  روز  که  اگهی  این  تاریخ  از  روز  ده  مدت 
با  میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 
خواهد  اقدام  شما  با  مقررات  برابر  بستانکار   تقاضای 

شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد 
رحیمی شورمستی

 
شماره نامه :139904901107002420

تاریخ نامه :1399/07/06
شماره پرونده :139904001107000315/1

شماره بایگانی پرونده :9800453

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- خانم هنگامه سرلک  فرزند حسین  
 – :تهران  نشانی  به    4911228873 ملی  شماره  به 
شهرستان رباط کریم – خیابان مصلی – جنب بانک انصار 
–مجتمع سعادتمندی – طبقه دوم – واحد 2      بعنوان وام 
گیرنده 2- خانم پریسا شیخی   فرزند ناصر  به شماره 
ملی 4911229330  به نشانی : تهران –شهر تهران – 
شمیرانات – خیابان لواسانی – فرمانیه – خیابان جباریان 
– پالک 20   بعنوان ضامن  3- اقای سید اکبر جعفری 

به  ملی 4910070907  به شماره  فرزند سید حسین 
نشانی تهران – شهرستان بهارستان –جایگاه اختصاصی 
می  ابالغ  شهرداری   روبروی   – دهقانی  اباد  سلطان 
شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 
بانکی شماره 6602463590003   قرارداد  استناد  به 
تاریخ  تا  ریال   19/000/000 مبلغ  وصول  جهت 
از  و  متعلقه  تاخیر  خسارت  بانضمام    1399/06/15
مقررات  طبق  بدهی  کامل  تسویه  روز  تا  مذکور  تاریخ 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 
9900453 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
ماموربه تاریخ 1399/06/16 محل اقامت شما به شرح 
طبق  بستانکار  تقاضای  به  لذا  متن سند شناخته نشده 
ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روز نامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ 
اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  میگرددنسبت  محسوب 
ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام 

خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد 
رحیمی شورمستی

 
شماره نامه :139904901107002418

تاریخ نامه :1399/07/06
شماره پرونده :139904001107000316/1

شماره بایگانی پرونده :9800454

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
فرزند  نیای   موسی  راضیه  خانم   -1 به  وسیله  بدین 
حسین  به شماره ملی 2730044558  به نشانی :تهران 
– شهرستان رباط کریم – خیابان حیدر زاده – چمران 4 
–پالک 76    بعنوان وام گیرنده 2- اقای مجید فتحی    
فرزند محمد حسن  به شماره ملی 6179671801   به 
نشانی : تهران –تهران پارس – ضلع شمال غربی میدان 
می  ابالغ  ضامن    بعنوان  اسپرت     مسکن   – پروین 
شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 
بانکی شماره 6601189881005   قرارداد  استناد  به 
تاریخ  تا  ریال    244/000/000 مبلغ  وصول  جهت 
از  و  متعلقه  تاخیر  خسارت  بانضمام    1399/06/15
مقررات  طبق  بدهی  کامل  تسویه  روز  تا  مذکور  تاریخ 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 
9900454 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
ماموربه تاریخ 1399/06/16 محل اقامت شما به شرح 
طبق  بستانکار  تقاضای  به  لذا  متن سند شناخته نشده 
ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روز نامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ 
اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  میگرددنسبت  محسوب 
ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام 

خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد 
رحیمی شورمستی

داروسازی  دانشکده  استاد 
تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
محسوب  بال  یک  کرونا  گفت: 
آموختنی  بالی  ولی  می شود 

است.
اشاره  با  زاده،  کبریایی  عباس   
ویروس  بروز  و  شیوع  آثار  به 
کرونا بر نظام های سالمت دنیا، 
افزود: خوشبختانه در زمان بسیار 

مواد  نظر  از  توانستیم  کوتاهی 
به  ماسک  و  ضدعفونی کننده 
به  بنابراین  برسیم،  انبوه  تولید 
واحدهای پشتیبانی نظام سالمت 

نمره قابل قبولی می دهم.
وی ادامه داد: ما تنها کشور دنیا 
در  داروسازی  دانش  هستیم که 

داخل صنعتی شده است.
از  یکی  گفت:  زاده  کبریایی 

اولویت های جدی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، باید در بازپروری 
و  پزشک  گروه  همکاران  ذهنی 

پرستار باشد.
داروسازی  دانشکده  استاد 
تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
تمام  از  کرونا  کرد:  تاکید 
انسان  برای  می تواند  جهات 
آموختنی های اخالقی و مدیریتی 

و اقتصادی به همراه داشته باشد.
وی با عنوان این مطلب که کرونا 
ولی  می شود  محسوب  بال  یک 
داشت:  اظهار  آموختنی،  بالی 
سیستم  کردن  الکترونیک 
برای  ایجاد ساختاری  و  سالمت 
رعایت نکات بهداشتی در مراکز 
راه های  مهم ترین  از  درمانی، 

کنترل بیماری است.

کرونا بالی آموختنی است



گزارش

استاندار گیالن : شکست حصر اقتصادی 

دشمنان با ترویج فرهنگ مقاومت، قطعی است

استاندار گیالن گفت: به یقین با فرهنگ مقاومت که نسل به نسل در جامعه 
ما ترویج یافته؛ حصر اقتصادی امروز دشمنان نیز راه به جایی نخواهد برد 

و شکست آنان قطعی است.
ارسالن زارع در جلسه شورای فرهنگ عمومی گیالن که با حضور آیت اهلل 
امام جمعه رشت در سالن غدیر  فالحتی نماینده ولی فقیه در استان و 
استانداری برگزار شد؛ به قرارداشتن در روزهای پایانی هفته دفاع مقدس 
اشاره و این ایام را یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت های ظالم و 

استکبار جهانی در طول هشت سال جنگ تحمیلی عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه به گواه اسناد متقن تاریخی؛ مردم طی این مدت نه 
تنها در برابر یک ارتش متجاوز بلکه در مقابل قدرت های جهانی مقاومت 
کردند و به پیروزی رسیدند، گفت: عامل مهم این پیروزی؛ ایمان و اتکال 
به قدرت الیزال الهی، اعتقاد و عشق به کشور و آرمان های واالی انقالب 

اسالمی بود.
نماینده عالی دولت در گیالن با بیان اینکه دفاع مقدس، فرهنگ نوینی را 
در جامعه ایجاد و سپس تقویت کرد که امروز نیز این فرهنگ وجود دارد 
و روحیه ایستادگی در جامعه مشاهده می شود، ادامه داد: به یقین با همین 
فرهنگ مقاومت که نسل به نسل در جامعه ما ترویج یافته؛ حصر اقتصادی 

امروز دشمنان نیز راه به جایی نخواهد برد و شکست آنان قطعی است.
وی عفاف و حجاب را الزم و ملزوم یکدیگر و به مثابه دو بالی که آدمی را 
به کمال می رسانند، توصیف کرد و افزود: عفاف و حجاب از زمره موضوعات 
این  متولی  دستگاه های  همه  راستا  این  در  و  بوده  اجتماعی  و  فرهنگی 
حوزه ها و نیز بخش رسانه ای متناسب با وظایف ذاتی تصریح شده در قانون 

برای آنان باید در جهت تقویت باورها و انگیزه های اخالقی بکوشند.
استاندار گیالن به تعیین وظایف هر دستگاه پس از برگزاری جلسات متعدد 
تخصصی و کارشناسی در شورای انقالب فرهنگی اشاره و خاطرنشان کرد: 
اقدام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مبنی بر تعیین وظایف بر 
اساس برش های ملی و استانی مطلوب بوده و به طور قطع موفقیت در این 
مسیر؛ به طور جدی نیازمند نوآوری، خالقیت و طرح های جدیدی است که 

بتواند پاسخگوی نسل جوان امروز باشد.
وی با بیان اینکه الزم است اقدامات موثر برای پاسخ به نسل کنونی صورت 
گیرد ، گفت: امور فرهنگی نیازمند برنامه های بلندمدت، مستمر و متناسب 

با شرایط و فضاهایی است که در حال حاضر سرعت تغییر آنها باالست.
فضای  وجود  به  عنایت  با  کشورها  تمامی  در  زندگی  سبک  افزود:  زارع 
مجازی و امکاناتی که در اختیار افراد مختلف قرار گرفته، در حال تغییر 
است و باید متناسب با شرع مقدس اسالم و مسائل دینی به سلیقه های 
متعدد فرهنگی در جامعه توجه و برای جهت دهی صحیح به آنها، برنامه 

ریزی شود.
وی با بیان اینکه ساماندهی امور فرهنگی و اجتماعی، راه حل هایی مبتنی 
از  آنها  موفق  مدیریت  برای  است  الزم  گفت:  دارند،  حوزه ها  همان  بر 
قالب تشکل ها، سمن ها، هیأت ها و مساجد  ظرفیت های آحاد جامعه در 
کمک بگیریم چراکه حجاب جزو فرهنگ عمومی است و نمی توانیم مسئله 
فرهنگی و آن هم از جنس عمومی را بدون مشارکت مردم و بدون استمرار 

و هماهنگی، پیش ببریم.
نماینده عالی دولت در گیالن بر ضرورت بهره گیری و استفاده از ابزارها و 
تجهیزات به صورت خالقانه در جهت نیل به اهداف پیش بینی شده تأکید 
و تصریح کرد: باید با برگزاری جشنواره های مختلف از بستر فضای مجازی 
و متناسب با شرایط کرونا ضمن پرهیز از القاء یأس و ناامیدی، از سالیق 

گوناگون در جهت آگاهی بخشی به جامعه و اقناع آنان استفاده کنیم.

در  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
معظم  رهبر  منویات  به  عمل  راستای 
حاشیه  معضالت  حل  پیرامون  انقالب 
شهر مشهد و رفع مشکالت مردم این 
مناطق طی تفاهم نامه ای با استانداری 
و شهرداری مشهد، آستان قدس بخش 
عظیمی از اراضی موقوفه ای خود را در 
شهرک شهید رجایی و باهنر با رعایت 
کامل غبطه و مصلحت وقف برای اجرای 
شامل  مشهد  شهر  حاشیه  های  پروژه 
احداث مجمتع های مسکونی، درمانی، 
فرهنگی، ورزشی و ... در اختیار مدیریت 

استانی و شهری قرار داد.
نیوز،  آستان  گزارش  به 
مروی  احمد  حجت االسالم والمسلمین 
و  مشهد  مردم  نمایندگان  دیدار  در 
که  اسالمی  شورای  مجلس  در  کالت 
مطهر  حرم  سلیمانی  شهید  تاالر  در 
رضوی انجام شد، با بیان اینکه آستان 
قدس رضوی مشکل حاشیه شهر مشهد 
کرد:  اظهار  می داند،  خود  مشکل  را 
زائران  به  قدس  آستان  رسانی  خدمت 
به همین صحن و  و مجاوران، محدود 
آن  موقافات  از  و صیانت  نورانی  سرای 
در  مردم  مشکالت  حل  بلکه  نیست، 
حاشیه شهر مشهد را از وظایف اصلی 

خود می دانیم.
همکاری  و  تفاهم  از  تقدیر  ضمن  وی 
مشهد  مختلف  مسئوالن  میان  خوب 
از جمله شهرداری مشهد و استانداری 
آستان  کرد:  عنوان  رضوی،  خراسان 
قدس رضوی برای حل مشکالت مردم 
در شهرک  شهید رجایی و شهید باهنر 
چندین  اختصاص  با  را  تاریخی  اقدام 
هکتار زمین به مدیریت شهری مشهد 
انجام داد که پیش از این سابقه نداشته 
مراعات  ضمن  که  مهمی  اقدام  است، 
کامل غبطه و مصلحت وقف، در راستای 
رفع مشکالت حاشیه شهر مشهد، رفع 

معضالت اجتماعی و کمک به نیازمندان 
انجام شد.

گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
شده  متعهد  مشهد  شهری  مدیریت 
است طی 10 ماه با اعتباری بالغ بر 2 
پروژه  تومان 12  میلیارد  و 400  هزار 
شامل پروژه هایی از جمله ساخت مراکز 
درمانی، احداث مجتمع های مسکونی، 
ایجاد  ورزشی،  مجتمع  پارک،  ساخت 
پل روی ریل راه آهن و ... را اجرا نماید 
در  بزرگی  تحول  اقدامات  این  با  که 

حاشیه مشهد اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود: آستان قدس رضوی همچنین 
در راستای ساماندهی و تمرکززدایی از 
با  همکاری  آماده  مشهد  شهر  حاشیه 
تسهیالت  اعطای  و  ذی ربط  نهادهای 
که  است  خانوارهایی  بازگشت  برای 
به  دیگر  مناطق  و  شهرها  روستاها،  از 

مشهد مهاجرت و در حاشیه این شهر 
اسکان  یافته اند.

حجت االسالم والمسلمین مروی تصریح 
آستان  توان  و  امکانات  میزان  به  کرد: 
قدس آماده همکاری با نهادهای مسئول 
حاشیه نشینان  اسکان  و  اشتغال  برای 
هستیم  زادگاهشان  و  دیار  در  مشهد 
می کنیم  تالش  طرح هایی  اجرای  با  و 
روستایی  اقتصاد  چرخه  از  الگوهایی 
از  مهاجرت  برای  را  محروم  مناطق  و 
شهرهای  و  روستاها  به  شهر  حاشیه 

مبدأ اجرایی کنیم.
وی با بیان اینکه با ایجاد زمینه  اشتغال 
مهاجرت های  از  می توان  روستاها  در 
حاشیه  جمعیت  افزایش  و  بی رویه 
گفت:  کرد،  پیشگیری  شهرها 
روستاییان  درآمدزایی  و  توانمندسازی 
می تواند زمینه بازگشت آن ها را فراهم 

این  در  رضوی  قدس  آستان  لذا  کند، 
و  سبک  دام  اختصاص  طرح  راستا 
آموزش دامپروری به روستاییان را آغاز 
کرده است، این طرح تاکنون در مناطق 
مختلف کشور از جمله شهرستان کالت 
خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان 
و مناطق سیل زده کشور اجرایی شده و 

در حال انجام است.
الزم به ذکر است در ابتدای این دیدار 
حجت االسالم نصراهلل پژمان فر، حجت 
جواد  بحرینی،  محمدحسین  االسالم 
امیرحسین  سید  قدوسی،  کریمی 
قاضی زاده و فاطمه رحمانی، نمایندگان 
مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی ضمن قدردانی از توجه و تالش 
ساماندهی  برای  رضوی  قدس  آستان 
حاشیه شهر، به بیان دیدگاه ها و نقطه 

نظرات خود پرداختند.

حجت االسالم والمسلمین مروی با اشاره به اجرای پروژه های حاشیه شهر مشهد:

عزم آستان قدس برای کمک به حاشیه شهر مشهد جدی است

گزارش

آتش نشانان اصفهانی خواستار
 یکسان سازی وضعیت هستند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با 
اشاره به تجمع  آتش نشانان اصفهان مقابل استانداری، گفت: خواسته 
اصلی آتش نشانان یکسان سازی وضعیت قراردادی است و هیچ چیز 

خارج از قانون نمی خواهند.
و  آتش نشانی  روز  گرامیداشت  با  خبری  نشست  در  گالبی  محسن 
ایمنی، اظهار کرد: آتش نشان تنها در یک رسته تخصص ندارد، بلکه 
از اعماق زمین تا مرتفع ترین نقاط خدمات می دهد و در کوتاه ترین 

زمان باید برای امدادرسانی حاضر باشد.
وی با بیان اینکه آتش نشان باید صبور باشد، افزود: سرعت در انجام 

ماموریت ها بسیار مهم و خطرات این شغل بسیار زیاد است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با 
اول سال جاری میانگین زمان حضور ماموران  اینکه در ۶ ماه  بیان 
آتش نشانی به محل حادثه به ۳ دقیقه و ۵۳ ثانیه رسیده است، گفت: 
به مدت  نسبت  آمار کل حوادث  کاهش 2 درصدی  این مدت  طی 

مشابه سال قبل را داشته ایم.
وی اعالم کرد: به طور متوسط روزانه بیش از یک هزار و 14۸ و گاهی 
حتی تا 2 هزار تماس در روز داریم که ۸۷ درصد مزاحمت های تلفنی 

و بیش از ۵0 درصد با تلفن های عمومی رایگان است. 

7

با حضور رئیس سازمان جنگل ها، ۳۲ پروژه 
آبخیزداری در ایالم افتتاح شد

سال سوم - شماره 46 استان هاسه شنبه 8 مهر 1399

شماره نامه :139904901107002425
تاریخ نامه :1399/07/06

شماره پرونده :139904001107000169/1
شماره بایگانی پرونده :9800243

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
ملی  شماره  به  محمد   فرزند  فشالمی    فروزنده  سحر  خانم   -1 به  وسیله  بدین 
2660116679   به نشانی :تهران – شهرستان شهریار –خیابان حصار ساتی – خیابان 
حافظ –گلستان 4 – روبروی حمام قدیم )علی سلطانی (- منزل حسن اسد زاده     بعنوان 
وام گیرنده 2- اقای علی سلطانی     فرزند منوچهر  به شماره ملی 6368735708    
– نبش  – خیابان حافظ  – روستای حصار ساتی  –شهرستان شهریار  : تهران  به نشانی 
رباط کریم  بانک ملی شعبه مرکزی  که  ابالغ می شود   بعنوان ضامن    گلستان 4     
کد 2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 6601481264004  جهت وصول مبلغ 
از  تاخیر متعلقه و  بانضمام خسارت  تاریخ 1399/04/15   تا  63/000/000  ریال 
تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرایی به کالسه 9900243 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش ماموربه 
تاریخ 1399/06/16 محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه 
های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی 
که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای 

بستانکار برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد رحیمی شورمستی
 

شماره نامه :139904901107002423
تاریخ نامه :1399/07/06

شماره پرونده :139904001107000215/1
شماره بایگانی پرونده :9800299

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
ملی  شماره  به  بمانعلی  فرزند  اباد    حسین  صابری  جواد  اقای   -1 به  وسیله  بدین 
4910729704  به نشانی :تهران – شهرستان رباط کریم – جاده ساوه – ده حسن –

گلستان 11- پالک 49     بعنوان وام گیرنده 2- اقای مصطفی شامی     فرزند عزیز  به 
شماره ملی 0058125371    به نشانی : تهران –شهرستان بهارستان – گلستان – نبش 
12 متری شقایق – پالک 14     بعنوان ضامن   3-اقای قربان معرفت فرزند الچین به 
شماره ملی 1652314946  به نشانی تهران – شهرستان بهارستان –گلستان – نبش 
به  فرزند حسین  اباد  علی صابری حسین  اقای  پالک 14     4-   – متری شقایق   12
شماره ملی  4911765372  به نشانی تهران – شهرستان بهارستان گلستان – نبش 
کریم  رباط  مرکزی  ملی شعبه  بانک  که  ابالغ می شود   – پالک 14   متری شقایق   12
کد 2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 6601020729005  جهت وصول مبلغ  

504/140/110  ریال تا تاریخ 1399/04/28  بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از 
تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرایی به کالسه 9900299 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش ماموربه 
تاریخ 1399/05/02 محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه 
های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی 
که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای 

بستانکار برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد رحیمی شورمستی
 

شماره آگهی : 139903901107000028
تاریخ آگهی :1399/07/05

 شماره پرونده : 139504001107000096

 آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی (
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی کالسه 9500160

بایگانی  شماره  و  زمین  قطعه  یک  شش دانگ  فوق  کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
9500160  -آدرس ملک : 

رباط کریم ،بلوار آزادگان ،خیابان فرهنگیان ،نارون ششم ،قطعه 4پالک 26 .
 برابر سوابق ثبتی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 393/77 مترمربع قطعه 4 
تفکیکی به شماره 7600 فرعی از115 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 691فرعی 
صفحه  162057در  ثبت  ذیل  رباط کریم  ثبتی  حوزه  آالرد  در  واقع  مذکور  اصلی  از 
352 دفتر جلد 755بنام شهرداری رباط ثبت صادر و تسلیم گردید برابر سند قطعی 
و  گردید  منتقل  محبی  ناصر  به  رباط کریم  1391/8/7دفترخانه31  26024مورخ 
نادر محبی  به  برابر سند قطعی 36217مورخ 1392/11/14دفترخانه 23رباط کریم 
منتقل گردید سپس برابر سند رهنی شماره 18044 مورخ 1392/11/30 دفترخانه 
32رباط کریم نزد بانک مسکن شعبه رباط کریم در قید رهن می باشد همچنین مورد ثبت 
اجرای  سوی  از   1395/2/27 139504901107000140مورخ  شماره  نامه  برابر 
ثبت رباط کریم بازداشت گردید مراتب قبالً طی نامه 7075مورخه 1395/04/15 به 
شعبه یک دادگاه عمومی رباط کریم و طی شماره7288 مورخ 1395/04/23 به شعبه 
چهارم دادگاه عمومی رباط کریم اعالم که نتیجه آن در پرونده منعکس نمی باشد. پرونده 
ثبتی بیش از این انعکاسی ندارد ستون نقل و انتقاالت سند مالکیت معرف نام آخرین 
مالک یا مالکین می باشد با حدود اربعه : شماال پی است به طول 66/14متر به قطعه 
3تفکیکی شماره 115/7599اصلی ،شرقاً :در دو قسمت اول پی است به طول5 متر به 
خیابان10متری دوم پی است بطول 21/86 متر به قطعه 5تفکیکی شماره 7601/115 
اصلی ،جنوبا پی است به طول14/66متر به قطعه اول تفکیکی سابق غرباً:پی است به 

طول 26/86متر به خیابان14متری احداثی می باشد .

مشخصات ملک موجود :
با توجه به بازدید انجام گرفته از ملک موردنظر آپارتمانی است در 7طبقه :

طبقه همکف :6واحد تجاری غیرمجاز ساخته شده که در مرحله نازک کاری متوقف وفعالیت 
کسبی ندارند .طبقات اول تا پنجم: هر طبقه 4واحد مسکونی با متراژهای 60تا 90متری 
به صورت  اکثرا واحدهای مسکونی  دارد  انباری  واحد مسکونی و22  :دو  طبقه ششم 
دارند  سکنه ای  آن  در  افراد  واحدها  همه  تقریباً  و  شده  فروخته  غیر  به  قولنامه ای 
.اسکلت ساختمان بتنی با سقف تیرچه و بلوک ،نما سمت حیاط سرامیک سمت کوچه و 
خیابان سنگ ترامرتن ،کف واحدها سرامیک ،آشپزخانه اپن  ،پنجره ها فلزی تک جداره، 
نشده  نصب  هنوز  آسانسور  آبی،  کولر  و  گازی  بخاری  سرمایش  و  گرمایش  سیستم 

،قدمت بناحدود7 سال انشعابات آب برق گاز که کنتور برق و گاز واحدها مجزی است.
 نظریه کارشناسی : 

نظر گرفتن  و بدون در  ارائه شده  و منطقه ای و مستندات  به موقعیت محلی  توجه  با 
مبلغ  مذکور  مشخصات  با  آپارتمان  روز  ارزش  حقوقی  و  حقیق  افراد  به  بدهی 
74/717/000/000 ریال )هفتاد و چهار میلیارد و هفت صد و هفده میلیون ریال (

برآورد می نماییم پالک فوق از ساعت9 الی 12روز دوشنبه مورخ 99/7/21در اداره 
اجرای اسناد رسمی ثبت رباط کریم واقع در رباط کریم بلوار آزادگان خیابان دادگستری 
اداره ثبت اسناد و امالک طبقه دوم از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ 
74/717/000/000 ریال )هفتاد و چهار میلیارد و هفت صد و هفده میلیون ریال (

شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود و شرکت در مزایده جهت 
عموم آزاد می باشد همچنین جهت شرکت در مزایده می بایست 72 ساعت قبل از 
تاریخ ذکرشده در آگهی به واحد حسابداری اداره ثبت مراجعه نمایند تا نسبت به اخذ 
شناسه واریز ده درصد مبلغ پایه کارشناسی اقدام گردد و در غیر این صورت شرکت 
در مزایده امکان پذیر نمی باشد الزم ب ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب 
وبرق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده 
دارای آن ها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چشم 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

 رییس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم
 احمد رحیمی شور مستی

  
اگهی موضوع تبصره 3 ماده 120 ائین نامه قانون ثبت 

نظر به اینکه اقای مصطفی روحانی بوکالت از خانم قمر تاج حسین )ورثه مرحوم خداداد 
حسین ( برابر وکالتنامه شماره 258277 مورخ 1395/01/19 دفتر 34 تهران تهران 
مبنی بر تقاضای صدور سند نسبت به سهم االرث موکل خود از پالک ثبتی 996 فرعی 
از 115 اصلی واقع در قریه االرد و نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 

زمین به مساحت 7368 متر مربع قطعه 108 تفکیکی پالک 996 فرعی از 115 اصلی 
ثبت  ذیل  کریم  رباط  ثبتی  حوزه  در  واقع  مذکور  اصلی  پالک  از  مجزی شده  و  مفروز 
11036صفحه 180 دفتر امالک جلد 72 بشماره چاپی 2/707229 به نام اقای خداداد 
حسین فرزند رضا قلی ثبت صادرو تسلیم گردید ) که نامبرده برابر گواهی حصر وراثت 
شماره 91-117-445 مورخ 1391/11/02 شورای حل اختالف فوت نموده و وراث 
حین الفوت وی عبارتند از : خانم ها قمر تاج و فرشته  و شهربانو و فاطمه و عزت الملوک 
وکیل  .که  متوفی  پسر  ابوالفتح حسین  آقای  و  متوفی  دختران  شهرت همگی حسین 
مذکور طی تقاضایی به وارد شماره 5526 مورخ 1399/06/01ضمن درخواست سند 
سهم االرث موکل خود اعالم نمود که اصل سند مالکیت نزد آقای ابوالفتح حسین می 
باشد که در اجرای تبصره 3ماده 120آیین نامه قانون ثبت طی نامه شماره 5681مورخ 
1399/06/03به نام برده ابالغ که نسبت به ارائه اصل سند اقدام نماید که با وجود 
انقضای مدت مقرر مراجعه ننموده لذا مراتب به استناد به تبصره ماده آیین نامه قانون 
انجام معامله نسبت به پالک  تا چنانچه کسی مدعی  ثبت در یک نوبت آگهی می گردد 
مذکور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتباً به ضمیمه سند معامله بین اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در 
غیر این صورت پس از انقضای مدت و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
 احمد رحیمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم

  
شماره نامه : 139904901209002739

تاریخ نامه:1399/7/7
 شماره پرونده :139904001209000173/1

شماره بایگانی پرونده:9900203

 اخطار ابالغیه مهریه 
رضا  به شماره شناسنامه 223فرزند  اسماعیلی  حمید  مرحوم  وراث  به  وسیله  بدین 
از1 -  فاطمه اسمعیلی فرزند اسد بشمار ملی 4849134416   2-  که عبارت اند 
آرش اسماعیلی فرزند حمید به شماره ملی6661200936 3- هلما  اسماعیلی فرزند 
حمید به شماره ملی 6661079959  4- آیدا اسماعیلی فرزند حمید به شماره ملی 
اسناد  اجرای  از  صادره  ماده77  اجرایی  استناد  به  که  می شود  6661200928ابالغ 
رسمی بهارستان تعداد414 سکه بهار آزادی به  خانم زهره حدادی به انضمام حقوق 
کالسه  به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر  اجراییه  شما  علیه  مقررات  طبق  که  دولتی 
عدم  دلیل  به  پست  مامور  گزارش  طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  در   9900203
شناسایی آدرس ابالغ میسر نگردیده است لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده18 
آیین نامه اجرای مفاد ارجاعیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید اقدامات قانونی طبق مقررات علیه 

شما انجام خواهد گرفت.
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهارستان علیرضا زمانی

با حضور  ایالم  در  کنترل سیالب  و  آبخوانداری  آبخیزداری،  پروژه   ۳2
»مسعود منصور« معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخیزداری ، افتتاح شد.
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون  منصور«  »مسعود 
آبخیزداری کشور  در این مراسم اظهار کرد:یکی از مهمترین برنامه های 
سازمان جنگل ها اجرای طرح هایی نظیر توسعه جنگل کاری اقتصادی، 

زراعت چوب و توسعه کشت گیاهان دارویی است.
وی با بیان اینکه  توسعه جنگل کاری اقتصادی در سطح ۳0 هزار هکتار از 
اراضی کشور آغاز شده است، گفت: توسعه طرح های مرتع داری و توسعه 

طرح های آبخیزداری از دیگر اولویت های سازمان جنگل ها است.
دکتر »رضا احمدی« مدیرکل منابع طبیعی استان در این مراسم، اظهار 
کرد: برای اجرای این پروژه ها بیش از ۳0 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده 
که در سطح 1۳ هزار هکتار از حوزه آبخیز شهر ایالم اجرایی شده است.

طرح  است  قرار  مراتع  و  جنگل ها  سازمان  رئیس  سفر  در  گفت:  وی 
جنگل کاری اقتصادی کشور در سال ۹۹ نیز در شهرستان مهران آغاز 
شود، گفت: در این طرح ۳2۵0 هکتار برای استان مصوب شده ولی با 
تالش های منابع طبیعی استان قرار است در سطح بیش 12 هزار هکتار 

اجرایی شود.
احمدی تصریح کرد: ۶0 درصد کل طرح جنگل کاری در حوزه زاگرس و 
40 درصد طرح جنگل کاری در کل کشور در استان ایالم انجام می شود.

و  وزیر جهاد کشاورزی  معاون  مهم  برنامه  دیگر  اینکه  بیان  با  احمدی 
رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، بازدید از نهالستان 
ایوان است، گفت: امسال برای تولید 12 میلیون اصله نهال در استان ایالم 
برنامه ریزی شده اس و ۹ میلیون اصله نهال از میزان کل تولیدات استان 

در داخل استان استفاده و مابقی آن به دیگر مناطق کشور ارسال شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
زبان  ها  ملت  زبان  امروز  گفت:  اردبیل 
هنر است و ضروری است تا بنیاد شهید 
و شهادت  ایثار  اسوه های  برای معرفی 
فاخر  های  مجموعه  ساخت  به  نسبت 

فرهنگی اقدام کند.
آیت اهلل سیدحسن عاملی هشتم مهرماه 
در دیدار با معاون رئیس جمهور و رئیس 
بنیاد شهید اظهار کرد: گاهی در جامعه 
چنین تلقی می شود که فرزندان شاهد و 
ایثارگر با سهمیه های تعیین شده دارای 
پست و مقام شده اند که ضروری است 
بنیاد شهید با ورود به عرصه و شناسایی 

این نخبگان علمی و اجتماعی به چنین 
تصوراتی پایان دهد.

وی با اشاره به اینکه زبان هنر و استفاده 
از ابزارهای سینمایی در این رابطه بسیار 
راهگشا خواهد بود، خاطرنشان کرد: در 
این زمینه تاکنون هیچ اقدامی از سوی 
با  رود  انتظار می  که  نشده  انجام  بنیاد 
اقدامات  عرصه  این  به  هنرمندانه  ورود 

اساسی صورت گیرد.
 امام جمعه اردبیل در بخش دیگری از 
اشتغال  و  مسکن  تامین  خود  سخنان 
برای فرزندان شاهد و ایثارگران را یادآور 
سال   40 گذشت  از  بعد  افزود:  و  شد 

زیبنده نظام جمهوری اسالمی نیست که 
آن در تامین نیازهای اولیه این خانواده ها 
کوتاهی کنیم، شایسته است با اقدامات 
نیازمندی های  این  متقن  و  اساسی 
خانواده های تحت پوشش مرتفع گردد.

این  برای  شهدا  اینکه  بیان  با  عاملی 
نظام از بهترین داشته های خود گذشته 
راه  این  تسلیم  نیز  آنان  خانواده های  و 
شده اند، گفت: انقالب اسالمی یک نظام  
با بیداری صورت  فاخر برای دنیاست و 
و  شهدا  جایگاه  این  کشور  در  گرفته 
باید در جامعه تبیین و  خانواده هایشان 

حفظ شود.

وی ادامه داد: متاسفانه ناهنجاری های 
آرمان  با  منافات  در  جامعه  در  موجود 
است  ضروری  که  شهداست  این  های 
بنیاد شهید با تربیت صحیح و الگو قرار 
دادن فرزندان شهدا و ایثارگران و تقویت 
برنامه های فرهنگی جامعه آرمانی مورد 

انتظار این قشر را فراهم کنند.
درمان  مشکل  حل  اردبیل  جمعه  امام 
ارزیابی  مهم  را  ایثارگران  ای  بیمه  و 
رنجش  این مشکل سبب  افزود:  و  کرد 
که  بود  های شهدا شده  خانواده  خاطر 
و  بودجه  و  برنامه  سازمان  همکاری  با 

مشارکت بیمه دی مرتفع شد.

امام جمعه اردبیل:

 بنیاد شهید در ساخت آثار فاخر فرهنگی پیشقدم شود
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شرکت سامسونگ از عرضه تبلت اندرویدی 
جان سخت تازه ای به نام گلکسی تب اکتیو 
۳ خبر داده که نمایشگر آن با دستکش هم 
سازگار است و برای انتقال فرامین لزومی به 

لمس انگشت ها نیست.
به نقل از نیواطلس، تبلت یادشده با استاندارد 
نظامی اس تی دی ۸۱۰ اچ سازگاری داشته 
یک  عمق  به  سقوط  صورت  در  تنها  نه  و 
متری آب برای نیم ساعت سالم می ماند و در 
برابر گرد و خاک نیز مقاوم است، بلکه حتی 
از  بر روی سطوح سخت  در صورت سقوط 
فاصله ۱.۵ متری نیز دچار مشکل نمی شود.

Tab Active۳ همراه با یک قلم هوشمند 
ضدآب  هم  آن  که  می شود  عرضه  پن  اس 
بوده و دارای یک قاب محافظتی است. تبلت 
مذکور دارای یک نمایشگر ۸ اینچی ال سی 
دی با دقت ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ پیکسل بوده و 
برای استفاده از آن نیازی به از دست خارج 

کردن دستکش های صنعتی نیست.
ظرفیت باتری این تبلت ۵۰۵۰ میلی آمپر 
بوده و لذا Tab Active۳ برای مدت یک 
روز قابل استفاده است. این تبلت از طریق 
استفاده  قابل  هم  سیم  به  مستقیم  اتصال 

است.

از سوی سامسونگ عرضه شد؛

تبلت اندرویدی جان سخت سازگار
 با دستکش

گرانی تخم مرغ

خودروی  یک  آلمان  هوافضای  مرکز 
خودران  کامال  که  کرده  طراحی  ماژولی 
بار  برای جابجایی  از آن  توان  است و می 
و مسافر استفاده کرد.به نقل از فیوچریسم، 
طرح  از  تازگی  به  آلمان  هوافضای  مرکز 
که  کرده  رونمایی  نقلیه  وسیله  یک  اولیه 
 U-shift خودروی  دارد.  نوین  ظاهری 
طوری طراحی شده تا به هر شکلی از یک 
یا حتی  اتوبوس  تا  بار  ونقل  وسیله حمل 
برای  دربیاید.  کاال  فروش  خودروی  یک 
این منظور ساختارهایی)ماژول ( کپسولی 
شکل به قسمت باالی وسیله نقلیه متصل 
حدودی  تا  مذکور  اولیه  طرح  شود.  می 
شبیه یک کامیون است. ارتفاع این خودرو 
تا سطح زمین بسیار کم است زیرا نیازی 

اصل  در  نیست،  آن  در  راننده  به صندلی 
به  تا  شده  طراحی  طوری  سیستم  این 
طور اتوماتیک حرکت کند.مرکز هوافضای 
آلمان ادعا می کند  ساخت کپسول های 
جایگزین شونده این وسیله نقلیه ارزان تر 
از تولید خودروهایی مختص فعالیت های 
کل  ساخت  به  نیازی  زیرا  است  گوناگون 

خودرو وجود ندارد. 

طرح اولیه خودروی خودران 
آلمانی با قابلیت های مختلف
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سعیدی حاج  وحید  قلم   به 
عالقه به اظهار نظر یکی از ویژگی 
دوست  و  است  ایرانیان  ما  های 
ای  الیه  امورات  همه  در  داریم 
حاال  دهیم!  قرار  پیتزا  در  پنیر 
اگر این اظهار نظرات علمی باشد 
یک  ولی  است؛  خوردنی  دردش 
اصاًل  مملکت  این  در  گویی  عده 
به  کنند؛ سری  نمی  نگاه  تلگرام 
توئیتر نمی زنند! اصاًل انگار اصاًل 
بتوانند  که  ندارند  شکن  فیلتر 
خودشان را در معرض اطالعات و 
میدان کوانتومی اخبار قرار دهند 
انداز  چشم  و  رویاها  اهداف،  و 
کنند! آچارکشی  را  شان   آینده 

ماحصل این ماگلومانیای فرهنگی، 
نظرهای  اظهار  و  سطحی  نگاه 
آبکی و کمرنگ است که متاسفانه 
تبعات بی شماری دارد! االن هم 
دادار  نگر،  آدم سطحی  عده  یک 
دودور راه انداخته اند و گیر داده 
وطنی  خودروی  ماجرای  به  اند 
نمایندگان  آنفوالنزای  واکسن  و 
هموطن...  من...  برادر  مجلس... 
همشهری... وقتی ما پای صندوق 
به  را  عده  یک  و  رویم  می  رای 
نماینده راهی مجلس می  عنوان 
این  که  معناست  این  به  کنیم 
افراد به عنوان نماینده ما هستند 
و هر جا می روند، هر کاری که 
می کنند، هر تاجی که به سرشان 

می زنند انگار به سر ما زده اند و 
... در واقع اینان از طرف ما اختیار 
در  هم  ما  بالشک  و  دارند  تام 
 ثواب کارهای آنها شریک هستیم!

وارد  دالر  که  است  درست  حاال 
کانال ۲۹ هزار تومان شده است؛ 
کرده  رد  را  میلیون   ۱۳ سکه 
یک  خرید  برای  اهلل  خلق  است؛ 
چهار چرخ باید در التاری و قرعه 
کشی شرکت کنند؛ کادر درمان 
و پزشکی هنوز واکسن نزده اند، 
مردم با پولی که برای خرید خانه 
هم  خانه  بودند  کرده  انداز  پس 
کنند،  قیمت  رهن  توانند  نمی 
ها ساعتی باال می روند ولی این 
ها دلیل نمی شود که نمایندگان 
و زبانم  بزنند  آب  به  گدار  بی  ما 
بگیرند،  را  وزیر  تا  یقه چهار  الل 
و  کنند  بدهند، سوال  زرد  کارت 
 استیضاح کنند و قس علی هذا ...

کار باید با درایت و صبر و تحمل 
صورت پذیرد که متاسفانه ظرف 
عادی  مردم  ما  تحمل  و  صبر 
تفاوت  نموره  یک  نمایندگان  با 
مردم مختصر  این وجود  با  دارد! 
نمایندگان دارند  از  انتظارتی هم 
و با توجه گذشت چند ماه از آغاز 
مجلس جدید به بررسی احتماالت 
 موجود می پردازیم علی برکت اهلل:
کردن خیز  دور   الف( 

 « معتقدند  ای  عده  چند  هر 

و گشایش در  سرا  آن  در  دولت 
می  نظر  ولیبه  است«!  در  آن 
آماده  حال  در  نمایندگان  رسد 
و  راه  نقشه  طراحی  سازی، 
ویژه  به  مشکالت  کردن  غافلگیر 
به  و  هستند  اقتصادی  مشکالت 
کردن  خیز  دور  حال  در  قولی 
هستند تا با یک حمله نهایی دمار 
و  آورند  در  مشکالت  روزگار  از 
 یک گشایش اساسی ایجاد کنند!
۱4۰۰ به  نگاه  نیم   ب( 

در  توان  می  که  دیگری  گمانه 
انتظار  کرد،  مطرح  خصوص  این 
است   ۱4۰۰ سال  تا  نمایندگان 
و  بار  امید  و  تدبیر  دولت  که 
رئیس  و  کند  جمع  را  بندیلش 
برای  فکری  بعدی  جمهور 
کند! مملکت  های  تپه   آبادانی 
آمار شدن   پ(روند 

حقیقت امر ما دبیرستان که درس 
می خواندیم یکی از دوستان ترک 
تحصیل کرد و  خانواده را مجبور 
باز  فروشی  میوه  برایش  که  کرد 
ها  همسایه  از  یکی  روزی  کنند. 
میوه  ایشان  از  تومان  هزار   47
به صورت نسیه خرید و از دادن 
وجه میوه ها امتناع می کرد. میوه 
فروشی نچرخید و این دوست ما 
باز کرد. همسایه کماکان  قنادی 
می  امتناع  بدهی  پرداخت  از 
یک  مان  دوست  اینکه  تا  کرد 

این  به  شیرینی  جعبه  یک  روز 
این  قیمت  گفت:  و  داد  همسایه 
تومان  هزار   ۳ شیرینی  جعبه 
به من ۵۰ هزار  است. حاال شما 
تومان بدهکار هستید! من که در 
مغازه شاهد این ماجرا بودم وقتی 
همسایه رفت علت را جویا شدم. 
دوستم گفت: چون تلفظ 47 هزار 
تومان کمی سخت بود، خواستم 
تومان  هزار  سه  بشه!  روند  مبلغ 
وقت  هر  تا  دادم  دیگر  جنس 
این  داداش  بگم  دیدیم  ایشان 
حاال  شد؟!  چی  ما  تومن  پنجاه 
تا  منتظرند  نمایندگان هم  شاید 
برای  بعد  شوند،  روند  ها  قیمت 
تعدیل آنها یک فکر عاجل کنند! 
مثاًل بگیم داداش دالر شد پنجاه 
تومن، نمی خوایین کاری کنین؟!

اقدام به بارداری و درمان ناباروری در دوران پاندمی کرونا نوشتار دنا پالس، واکسن و دورخیز نمایندگان!

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی غرب 
استان تهران در گفتگو با روزنامه اتفاق 
دستورالعمل  برابر  داشت:  اظهار  روز 
گسترش  هدف  یا  و  صادره  های 
انتظامی،  نیروی  الکترونیکی  خدمات 
شهروندان  به  رسانی  خدمات  ارایه 
استان  غرب  پالک  تعویض  مرکز  در 
مورخه  از  شهریار(  )شهرستان  تهران 
۹۹/7/۸ بصورت اینترنتی انجام خواهد 
مراجعین  حضوری  پذیرش  از  و  شد 
 )بدون نوبت( خودداری بعمل می آید.

از  دهی  نوبت  اخذ  امکان   : افزود  وی 
آدرس  به  اینترنتی  تارنمای  طریق 

www.nobatdehi.epolice.irو 
یا از طریق لینک نوبت دهی در سایت 
7۰۰الی۱4۰۰  ساعت  از   ۱۲۰ راهور 
بود. خواهد  شهروندان  دسترس   در 

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی غرب 
استان تهران در ادامه بیان داشت که 
از ساعت و  از ثبت نام  شهروندان پس 
نوبت  اینترنتی،  بصورت  که  تاریخی 
پالک  تعویض  فرایند  انجام  دهی 
مشخص گردیده است در محل مرکز 
تعویض پالک حضور پیدا کنند تا نسب 
به ارائه خدمات رسانی به آنها اقدامات 
عدم  صورت  در  و  پذیرد  صورت  الزم 

مرکز  در  موقع  به  حضور 
ثبت  از  بعد  پالک  تعویض 
نام اینترنتی، نوبت آنها باطل 
شده و بایستی مجدداً نسبت 
نمایند. اقدام  نوبت  اخذ   به 

سرهنگ محمودی در پایان 
امکان  صورتیکه  افزود:در 
دسته  آن  به  خدمات  ارائه 
از شهروندان که دارای نقص 
نباشد  مقدور  بوده  مدارک 

ارائه خدمات پس از رفع نقص 
نوبت مجدد،  بدون  و در همان روز و 
امکان پذیر بوده ولیکن در صورت عدم 

رفع نواقص مدارک خدمات در روزهای 
بعدی صرفاً پس از اخذ نوبت در سامانه 

نوبت دهی مقدور خواهد بود.

نوبت دهی اینترنتی مرکز تعویض پالک غرب استان تهران )شهرستان شهریار( نوشتار

یک متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری، در 
ارتباط با امکان بارداری و درمان ناباروری در دوران 

پاندمی کووید ۱۹ توضیحاتی ارائه داده است. 
را  جهان  همه  گذشته  ماه  چند  در  کرونا  ویروس 
درگیر کرده و به نظر می رسد تا دستیابی به یک 
واکسن مؤثر و ایمن، راهی طوالنی باقی است. اما 
زندگی همچنان جریان دارد و زوج هایی که تصمیم 
دارند،  ناباروری  درمان  برای  اقدام  یا  بارداری  به 
ویروس  این  زودهنگام  ریشه کنی  به  نمی توانند 
دلخوش باشند. بنابراین، پرسش های زیادی در این 
آیا  دارد.  وجود  زوج ها  از  بسیاری  ذهن  در  زمینه 
بارداری در دوران پاندمی کرونا خطرناک است؟ آیا 
می توان در این دوران برای درمان ناباروری مراجعه 
کرد، آیا درمان ناباروری یا باردار شدن باعث افزایش 

خطر ابتالء به کووید ۱۹ می شود.
عفونی  بیماری های  متخصص  ثقه االسالم  زهرا 
درمان  مرکز  تخصصی  تیم  عضو  و  گرمسیری  و 
این  در  متداول  پرسش های  به  ابن سینا،  ناباروری 

خصوص پاسخ داد.
ویروس  این  درباره  مختلفی  اطالعات  تاکنون   -
مردم  و  است  شده  منتشر  آن  انتقال  چگونگی  و 
برای  اما  دارند.  آگاهی  زمینه  این  در  کم وبیش 
توضیح  ویروس  این  انتقال  درباره چگونگی  شروع 

مختصری ارائه کنید.
ذرات  جدید  کرونا  ویروس  انتقال  راه  مهم ترین 
تنفسی است. در اوایل شروع پاندمی گفته می شد 
که این ویروس درابلت است و در فضا باقی نمی ماند، 
اما بعد مشخص شد این ویروس می تواند ساعت ها 
این  انتقال  دیگر  راه  بماند.  باقی  بسته  محیط  در 
ویروس، تماس دست با سطوح آلوده و زدن دست 
آلوده به دهان، بینی یا چشم است. اگرچه مطالعات 
اخیر نشان داده اند که احتمال انتقال این ویروس 
همچنان  اما  است،  کمتر  آلوده  سطوح  طریق  از 
راه  مهم ترین  بنابراین،  دارد.  وجود  انتقال  احتمال 
که  است  آلوده  فرد  با  تماس  ویروس  این  انتقال 
ممکن است بدون عالمت باشد. در واقع آنچه که 
را  آن  انتقال  زنجیره  ویروس و شکستن  این  مهار 
دشوار می کند این است که ناقالن بی عالمت دارد و 
اگر شهروندان شست وشوی مداوم و دقیق دست ها، 
یعنی  اجتماعی،  فاصله  رعایت  و  زدن  ماسک 

نیم  و  متر  یک  دست کم 
ممکن  نگیرند،  جدی  را 
است مبتال به این بیماری 
نکته  این  ذکر  شوند. 
الزم  که  است  ضروری 
ماسک  از  حتماً  نیست 
شود،  استفاده   N۹۵
ساده  ماسک های  همین 
جراحی برای پیشگیری از 
ابتالء کافی است و اگر در 
دسترس نبود، ماسک های 
پارچه ای نیز می توانند به 
برابر  در  مانع  یک  عنوان 
انتقال ویروس عمل کنند.

- در مورد مدت ماندگاری 
سطوح  روی  ویروس 
منتشر  متناقضی  و  مختلف  اطالعات  مختلف، 
قابل  و  درست  حد  چه  تا  اطالعات  این  می شود. 
در  که  توصیه هایی  است  الزم  آیا  و  است  اعتماد 
آغاز شیوع این ویروس می شد، مانند شست وشو و 
ضدعفونی کردن خریدهای منزل، همچنان رعایت 

شود؟
وجود  محدودی  قطعی  اطالعات  زمینه  این  در 
ماندگاری  مدت  بیشترین  است  مسلم  آنچه  دارد. 
مانند  صیقلی  و  صاف  سطوح  روی  ویروس،  این 
فلزات است که ویروس کرونا می تواند تا یک هفته 
نیز روی این سطوح باقی بماند. اما ماندگاری این 
ویروس روی سطوح غیر صیقلی، مانند پارچه کمتر 
و حداکثر ۲4 ساعت است. بنابراین، همچنان الزم 
است که خریدها ضدعفونی شوند و یا دو تا سه روز 

در گوشه ای بمانند و بعد از آنها استفاده شود
- به نظر می رسد عالئم این بیماری نیز طی چند 
ماه گذشته تغییر کرده است . اکنون ابتالء به این 

ویروس با چه عالئمی همراه است؟
مثل  گوارشی  عالئم  تب،  سرفه،  گلودرد،  سردرد، 
عوارض  پیشرفته تر،  مراحل  در  و  اسهال  و  تهوع 
ریوی و تنگی نفس عالئم این بیماری اند. توجه به 
این نکته ضروری است که تب شدید و تنگی نفس 
جزو عالئم اولیه این بیماری نیست و فقط در صورت 
شدت یافتن بیماری و درگیر کردن ریه، بروز پیدا 
البته، هیچ یک از این عالئم اختصاصی  می کنند. 
نیستند و ابتالء به دیگر عفونت ها نیز ممکن است 
همین عالئم را ایجاد کند. ولی در صورت بروز این 
باید به پزشک مراجعه کند و از  عالئم، فرد حتماً 

نظر عفونت ویروس کرونا بررسی شود.
- آیا عالئم این بیماری در خانم های باردار متفاوت 

است یا شدت بیشتری دارد؟
به  ابتالء  خطر  عوامل  جزو  بارداری  خوشبختانه 
یعنی  نیست.  آن  عالئم  تشدید  یا  کرونا  ویروس 
خانم های باردار معموالً دچار عالئم و عوارض شدید 
این بیماری نمی شوند. عالئم ابتالء به این بیماری 
هم در خانم های باردار مشابه دیگر افراد سالم است. 
یعنی اگر بیماری یا مشکل زمینه ای، مثل دیابت 
را  عالئم  همان  باشند،  نداشته  باال  خون  فشار  یا 
بروز  که  داده اند  نشان  مطالعات  همچنین،  دارند. 

برخی عالئم کووید -۱۹، مانند سرفه و گلودرد در 
باردار کمتر است. نکته ای که خانم های  خانم های 
باردار باید به آن توجه کنند این است که در دوران 
بارداری برخی از عالئم مانند ضعف و بی حالی، تهوع 
)در اوایل بارداری( و تنگی نفس طبیعی اند و نباید 
دچار وسواس و اضطراب شوند، به ویژه اگر ضوابط 
آلودگی  را رعایت می کنند و در معرض  بهداشتی 

قرار ندارند.
- تشخیص ابتالء به ویروس کرونا با چه روش هایی 

انجام می شود؟
بررسی  و  بالینی  عالئم  بروز  با  ابتدا  در  تشخیص 
آنها مطرح می شود. برای افراد دارای عالمت، تست 
درخواست  ویروس  ژنوم  تشخیص  برای   PCR
می شود. برای باال رفتن حساسیت تست، بهتر است 
این تست از طریق نمونه گیری با سواپ از بینی و در 
روز دوم بروز عالئم انجام شود. ممکن است نتیجه 
تست منفی کاذب باشد و اگر عالئم به نفع کووید 
جواب  دو  اگر  می کنیم.  تکرار  را  تست  بود،   ۱۹-
منفی داشته باشیم، مطمئن می شویم که فرد مبتال 
به این بیماری نیست. در صورت وجود عالئم ریوی، 
وضعیت ریه را با استفاده از عکس یا سی تی اسکن 

ریه بررسی می کنیم.
 ۱۹- کووید  به  مبتالیان  برای  درمان هایی  چه   -
باردار  خانم های  برای  درمان  آیا  و  می شود  انجام 

متفاوت است؟
- همان گونه که گفته شد، بروز بیماری در خانم های 
باردار اغلب خفیف است. در صورتی که افراد، چه 
باردار و چه غیر باردار عالئم پیش گفته را داشتند، 
درمان  هیچ  کنند.  مراجعه  درمانی  مراکز  به  باید 
در  به ویژه  ندارد،  وجود  بیماری  این  برای  قطعی 
درگیری  با  و همراه  پیشرونده  که شدید،  مواردی 
ریه است. بنابراین درمان هایی که صورت می گیرد، 
حمایتی و عالمتی است. اگر عالئم در خانم باردار 
مایعات  مصرف  منزل،  در  استراحت  باشد،  خفیف 
زیاد و مصرف استامینوفن برای جلوگیری از افزایش 
تب درمان هایی است که برای موارد خفیف انجام 
می دهیم. در موارد شدید یا در صورت وجود بیماری 
زمینه ای، بیمار را بستری می کنیم تا عالئم و سیر 

بیماری را تحت نظر داشته باشیم.
- متأسفانه برخی افراد سودجو داروهای تقلبی را 
عرضه  بازار  در  رمدسیویر  مثل  داروهایی  اسم  به 
کرده اند. آیا داروهای الزم در ایران در دسترس است 

و آیا مصرف آنها برای همه مبتالیان الزم است؟
همان گونه که اشاره کردم، هیچ درمان قطعی برای 
بروز  که  مواردی  در  اما  ندارد.  وجود   ۱۹ کووید 
و  باشد  مثبت   PCR تست  باشد،  شدید  بیماری 
فرد عالئم تنفسی حاد داشته باشد، داروهایی مثل 
قیمت کم  با  بیمارستان های دولتی  در  رمدسیویر 
برای بیماران در دسترس است. در موارد غیر شدید، 
را چند روز  بیماری  این داروها فقط دوره  مصرف 
کوتاه تر می کند. بنابراین، بسیار مهم است که افراد 
خودسرانه به دنبال تهیه و مصرف داروها نباشند، 
تقلبی  و  باشند  اصل  داروها  این  اگر  حتی  زیرا 
نباشند، مصرف خودسرانه آنها ممکن است عوارض 

جدی به دنبال داشته باشد.

کاریکاتور

صدای مردم

شماره تلفن ارتباطی با خوانندگان ................................   ۰۲۱۵677۱۰۸۹
ارسال پیام کوتاه خوانندگان ................... ۰۹۱۲6۹6۸۱۲۳    ۰۹۳6۱۳77۹۱7

etefagherooz   .................................................... تلگرام با مردم@
۲ عدد کپسول گاز ۱۸ کیلویی از نسیم شهر تعویض کردم ۹۰ هزار تومان کی نظارت می کنه ؟ مسئول کیه ؟

اداره آب نسیم شهر خیابان میرداماد واقع در نسیم شهر را به دلیل ترکیدگی مداوم لوله فرسوده شخم زده ، چرا 
شبکه لوله آب را تعویض نمی کنند، شهرداری هم که آسفالت نمیریزه!

چرا شهرداری نسیم شهر جایگاه CNG همدانک رو راه اندازی نمیکنه ، چهارماه گذشت از تعطیلی این جایگاه!

  جوالن سگ های ولگرد در پرند واقعا مردم را ذله کرده چرا شهرداری این سگ هارو جمع نمیکنه

تخلیه نخاله در اراضی روحانیون و اطراف خیرآباد نسیم شهر بدون توجه مسئولین داره کوه درست میکنه ، واقعا مسئولین نمیبینن؟

چرا شهرداری گلستان جلوی ساخت و ساز غیرمجاز رو تو سبزدشت نمیگیره ، بیایین ببینین چه خبره...

چقدر خوب میشه امامان جمعه گلستان و نسیم شهر شب ها از منلطق مختلف بازدیدی داشته باشند اصال درد مردم را میفهمن ؟

این همه کمک های مومنانه پخش کردن حتی یدونه اشم به ما نرسید مگه قلعه میر جزوی از بهارستان نیست !

تو رو خدا بیایین ببینین تو پارک استاد شهریار نسیم شهر چقدر معتاد هست چرا پلیس اینارو جمع نمی کنه؟

وضعیت زندگیمون تو این روزای گرونی به تخم مرغ و نون رسیده بود که به لطف دولت تخم مرغ گرون شده بود نون خالی گاز 
 میزدیم که اونم به لطف بهداشت دیگه نمیتونیم بخوریم

ممنون .بگین که نونوایی در قرچک میرزایی خیابان ۱۵ خرداد خیابان مهمانواز روبروی کوچه  بهار ۲ اصآل بهداشت را رعایت نمی کنند.

یادداشت

کاری  و  کسب  سه  از  یکی 
فصل  از  قسمت  این  در  که 
معرفی  میدون  مسابقه  دوم 
کار  و  کسب  شود،  می 
وسایل  ترین  ضروری  تولید 
است؛  کارخانه  و  خانه  هر 

ابزارآالت صنعتی.
کالغی،  آچار  فرانسه،  آچار 
اره،  کمان  کش،  روغن 
انبردست،  شاخ،  دو  چکش 
دستگاه  مهندسی،  چکش 
دریل  فرز،  دستگاه  لیزر، 
ستونی، چرخ سمباد محک، 
دستگاه تراش چینی، دستگاه 
دستگاه  باد،  کمپرسور 
اینها  و...  قرقره  دو  رولینگ 
تنها بخشی از ابزارآالتی است 
که روزانه در کارگاه کارآفرین 
وکیلی  میالد  نام  به  جوانی 

ساخته می شود.
صنعتی  آالت  ابزار  دنیای 
بواقع بی انتهاست؛ روزانه در 
و  ها  سرتاسر جهان دستگاه 
یا  و  ساخته  جدیدی  وسایل 
برای  که  شود  می  اختراع 

یا  و  آنها  از  کردن  استفاده 
جدیدی  ابزار  به  تعمیرشان، 
متاسفانه  است.  احتیاج  نیز 
بسیاری  مانند  درحال حاضر 
از کاالهای دیگر، میزان قابل 
واردات  برای  ارز  توجهی 
چنین وسایلی از کشور خارج 
می شود درصورتیکه می توان 
با تکیه بر خالقیت و مهارت 
را  آنها  ایرانی،  کارآفرینان 
از  باالتری  بسیار  کیفیت  با 
تولید  خارجی  های  نمونه 

وکیلی  آقای  کرد.محصوالت 
یک  که  هایی  ویژگی  تمام 
ابزار باکیفیت و کاربردی باید 
رقیب  و  دارد  را  باشد  داشته 
وارداتی  ابزار  برای  قدری 
را  ابزارش  همواره  او  است. 
انواع  از  وسیعی  طیف  برای 
نیازها،  سطح  که  مشتری 
سالیق و مهارت های متفاوتی 
دارند می سازد و قادر است به 
راحتی پاسخگوی نیاز بخش 

اعظمی از بازار کشور باشد.

میدونی پراز ابزارآالت ایرانی نوشتار

و
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