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ثبت نام داوطلبان شورای شهر و 
روستا ۲۰ اسفند آغاز می شود

برخورد جدی با کسانی که ارز ۴۲۰۰ 

تومانی گرفتند و کاال وارد نکردند
ــا تاکیــد بــر پیگیــری جــدی  معــاون اول رئیس جمهــور ب
ــان  ــاه پای ــه م ــرای س ــی و دارو ب ــای اساس ــن کااله تامی

ــا ...... ــزوم برخــورد جــدی ب ــر ل ســال، ب
2

باید به تصمیمات اشتباه در بازار 
سهام پایان داد
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در تولید ۴ قلم کاالی اصلی مرتبط با 
کرونا به خودکفایی رسیدیم

3

بازدید شهردار ، امام جمعه و 
اعضای شورای اسالمی شهر از 

قرارگاه مواسات و همدلی اندیشه

مقابل دوقطبی های موهوم 

بایستیم
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هاشمی : دولت هیچ حمایت جدی 

در حمل و نقل عمومی ندارد
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پیام تولیت آستان قدس رضوی به 

مناسبت 16 آذر، روز دانشجو
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سالمت 6

در  سلیمانی  شهید  طرح  اهداف  تشریح 
کنترل بیماری کرونا

رئیــس ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی کشــور، به تشــریح 
اهــداف طــرح شــهید ســلیمانی در کنتــرل بیمــاری کرونــا و 

مراقبــت از بیمــاران پرداخــت ..... 7 2

بــه شــهروندان عزیــز اطــالع مــی گــردد در جهــت حمایــت از سیاســت های قــوه قضاییــه در مبــارزه بــا فســاد،  راه را بــرای  مفســدان نــا امــن کنیــم  در نظــر 
داریــم کلیــه گزارش هــای مردمــی در جهــت تخلفــات صــورت گرفتــه در زمینــه فســاد ادارات بــه اطــالع نهادهــای نظارتــی 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

به قلم وحید حاج سعیدی 
بازداشت شهردار ساری به همراه معاون 
مالی به اتهام فساد مالی؛ شهردار و 13 
دستگیر  بندرگز  شهرداری  کارمند 
شرکت  مدیر کل  دستگیری  شدند؛ 
غله استان کرمان و معاون وی به اتهام 
دستگیری  رشوه؛  اخذ  و  اداری  فساد 
بازداشت  کاووس؛  گنبد  غله  مدیر 
 شهردار و رئیس شورای شهر آذرشهر، معاون استاندار لرستان 
دستگیری  شد؛  زندان  روانه  و  دستگیر  مالی  فساد  اتهام  به 
مرکزی،  استان  شهرستان های  از  یکی  فرمانداری  سرپرست 

بازداشت 47 قاضی، وکیل و کارمند قوه قضائیه و ...
سطح  مملکت،  پاکدست  مسئوالن  برخی  که  روزهایی  در 
توصیه به مردم را، از نخریدن خودرو و مسکن، به نخوردن 
سیر و انار کاهش داده اند، انتشار اخبار دستگیری مسئوالن 
فاسد، بیش از هر زمان دیگری روح و روان جامعه را می آزارد 
نماینده  اسامی صد  باید  لیست  این  به  البته  خراشد.  می  و 
اسبق را نیز اضافه کرد که به دلیل فساد مالی و ارتشاء و ... 
رد صالحیت شده یا راهی زندان شدند. به نظر می رسد با 
افزایش تعداد مسئوالنی که در حال برداشتن سهم خود از 
سفره انقالب هستند، ایجاد بند مسئوالن در زندان های کشور 

دور از ذهن نیست! 
مسئوالنی که قبل و بعد از تصدی پست های مدیریتی چفیه، 
تسبیح و پیشانی های پینه بسته شان، تصویر اولیاء اهلل واقعی 
را در ذهن متبادر می سازد ولی بعد از اختالس با شلوارک 
به قمار علنی  را  پنهان شان  در کازینوهای بالد کفر، فسق 

بدل می سازند!
سالهاست رهبر انقالب تذکرات شدید و قاطعی را در خصوص 
برخورد جدی، قاطعانه، همه جانبه، دقیق، بدون تبعیض و ... 
با مفاسد اقتصادی و یقه سفید ها بیان نموده است، اما هیچگاه 
توصیه های ایشان تمام و کمال و با جدیت از سوی مسئووالن 
اجرایی نشد. ایشان دو دهه قبل فرمان هشت ماده ای را بیان 
نمودند که اگر حتی یک بند از آن هشت بند به طور کامل 
اجرا شده بود امروز شاهد چنین فساد گسترده اقتصادی در 
مقیاس هزار میلیارد تومان نبودیم. »خشکانیدن ریشه  فساد 
مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم 
اقدام همه جانبه به وسیله ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه ی 
مجریه و قضائیه است.« )1380/02/10 ( این جمالت حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در فرمان هشت ماده  ای به سران قوا درباره  
مبارزه با مفاسد اقتصادی به روشنی خواسِت قاطعانه ی ایشان 
برای مبارزه با فساد از سوی قوای سه گانه را نشان می دهد. 
مسئله ای که همواره در دوران رهبری از سوی ایشان به شکلی 
جدی مطالبه و پیگیری شده است.رهبر انقالب اولویِت مبارزه 
با فساد را مقابله با این مسئله در درون قوه ی قضائیه می دانند: 
هم  است،  محّل کالم  قّوه  درون  در  هم  فساد،  با  »مبارزه ی 
این  قّوه است... علّتش هم  با درون  اولویّت  قّوه؛ لکن  بیرون 
است که این ]قّوه[، مسئوِل رفع فساد است؛ اگر خودش فاسد 
شد، گناه او نابخشودنی است.« 13۹8/04/0۵ در واقع: »اگر 
چنانچه فسادی در داخل قّوه ی قضائّیه به وجود بیاید، ضررش 
بسیار بیشتر از فساد بیرون قّوه ی قضائّیه است؛ مثل همان 
»وای به روزی که بگندد نمک« است؛ یعنی این  جوری نیست 
که بتوانیم مثل بقّیه ی فسادها با آن برخورد کنیم؛ نه، ضربه 
برخورد جّدی و  زیاد است و حقیقتاً  این خیلی  و سنگینِی 
به  باید  نگاه  اّول،  بنابراین در درجه ی  کارشناسی الزم دارد. 

فساد درون قّوه  باشد.« 13۹۹/4/7
حال سوال اینجاست که چرا با وجود دستورات موکد مقام 
با این پدیده شوم و حتی  معظم رهبری و ضرورت برخورد 
و  نمی شود  ایجاد  بازدارنگی  ای،  و مجازات عده  دستگیری 
وابستگان  یا  و  اندازی برخی مسئوالن  کماکان شاهد دست 

آنها به بیت المال هستیم؟  

شاید پدیده عادی سازی پاسخ این سوال باشد. چرا که عادی 
بین  از  را  امورات  برخی  یا همان habituation قبح  شدن 
 ( تر  در سطحی کالن  فساد  افزایش همان  بر  و عالوه  برده 
ایجاد  و  توسعه  باعث  میلیاردی(   هزار  چند  های  اختالس 
شود.  می  نیز  اجتماعی  های  الیه  سایر  در  خرد  های  فساد 
سوگمندانه در چنین شرایطی هر کس سعی می کند در حد 
توان و موقعیت خود از این بستر آلوده سهم بردارد. ماحصل 
ریشه دوندان این ساختار معیوب در جامعه می شود دزدیدن 
گردنبند علی دایی در روز روشن و در نقطه آباد و خوش آب و 
هوای کشور است ، سرقت به عنف تبلت دانش آموز اهوازی در 
خیابان، راهزني با شمشیر در بزرگراه تازه افتتاح شده تهران ـ  

شمال، افزایش ۵0 درصدی سرقت اولی ها و ...
در چنین شرایطی موقیعت سوء استفاده مالی برای بزهکاران 
یقه سفید )که اغلب به طبقات اجتماعي باال- اعم از سیاسي، 
فراهم  دیگران  از  زودتر  دارند(  تعلق  اجتماعي-  یا  اقتصادي 
نفوذ موثر  و  از قدرت  بهره گیري  با  این جماعت  و  می شود 
اختالس،  کالهبرداري،  همچون  جرایمي  ارتکاب  به  خود، 
ارتشا، جعل، سوءاستفاده از کارت هاي اعتباري و دیگر جرایم 
مشابه اقدام مي کنند. آنها به پشتوانه ظاهر آراسته، وجاهت 
عمومي و اتصال به برخی مقامات، در پناه مقبولیت سیاسی 
و اجتماعي، اقدامات بزهکارانه انجام مي  دهند. به دیگر بیان، 
یقه سفیدي داللت بر سوءاستفاده افراد بلندپایه از موقعیت 
و مقام خود است که بیشتر با جرایم مالي همراه است. این 
نظریه نخستین بار در مبحث جرم شناسي توسط جرم شناس 
آمریکایي »ادوین ساترلند« در دهه ۵0 میالدي مطرح  شد. به 
اعتقاد وي، جرم  هاي یقه سفید بیانگر فعالیت  هاي غیرقانوني 
و  صوري  احترام  درخور  و  سرشناس  اشخاص  از  که  است 
باالتر جامعه سر مي زند. شغل و موقعیت اجتماعي  طبقه ي 
و اشرافي این دسته از جنایتکاران ایجاب مي  کند که مانند 
طبقه ممتاز جامعه بهترین و گرانبهاترین لباس با یقه سفید 
بر تن پوشند و صورت ظاهرشان موجب شود تا مردم به آنها 
گمان بد نبرند و چپاول و غارتگري را دون شأن آنها تصور 
کنند. هر چند مبارزه با این گروه به دالیل متعدد اجتماعی 
آنقدر  که  حاکمیتی  و  نظام  از  ولی  است  دشوار  سیاسی  و 
توانمند است که عبدالمالک ریگي را در اوج آسمان ردیابي 
امنیتي و  از میان چندین الیه  و شکارمي  کند، روح اله زم را 
پلیسی پاریس بیرون مي کشاند و جمشید شارمهد را در آن 
سوي آب هاي خلیج فارس، گیج و مبهوت دستگیر مي کند، 
انتظار بیشتری برای حراست از بیت المال و اموال مردمی می 
رود که جانانه پای نظام ایستادهاند و سختی ها را تحمل می 
کنند.  هر چند در دوره قوه قضائیه فعلی کار از فرمت محاکمه 
حروف الفبا خارج شده و به محاکمه ها و صدور احکام جدی و 
قاطع تغییر یافته است. برخورد با برخی از وابستگان به مقامات 
قضائیه  قوه  عزم جدی  از  نشان  که  است  فوق  گفتار  حجت 
در برخورد با مفاسد اقتصادی را دارد. محکوم شدن حسین 
فریدون، برادر رئیس جمهور به ۵ سال حبس و 31 میلیارد 
برگزاری  و  پیگیری  رشوه،  دریافت  خاطر  به  مال  رد  تومان 
دادگاه های شبنم نعمت زاده )دختر وزیر سابق صنعت، معدن 
و تجارت(، مهدی جهانگیری )برادر معاون اول رئیس جمهور(، 
حکم 20 سال حبس هادی رضوی، یکی از متهمان پرونده 
بانک سرمایه )و داماد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی(، حکم 
آموزش وپرورش(،  اسبق  وزیر  )آشتیانی،  وزیر  مظلوم  دختر 
بازداشت پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، 
از متهمان  فیروز ریخته گران  بهروز و  حکم 1۵ سال حبس 
بانک سرمایه زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان )در زمان 
وزارت علی اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش وپرورش(، بازداشت 
تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو، اجرای فوری حکم 
دادگاه متهمان پرونده توزیع گوشت وارداتی، پیگیری پرونده 
دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی، دستگیری و بازگرداندن 
مدیر عامل اسبق بانک سرمایه از اسپانیا و... تنها بخشی از 

اقدامات اخیر قوه قضائیه طی یکی دو سال گذشته و به ویژه از 
زمان روی کار آمدن آیت اهلل رئیسی است. 

البته پا روی حق نگذاریم برخورد با متخلفان سایر حوزه های 
اقتصادی نظیر ساخت و ساز های غیر مجاز و سعد معبر نیز با 
جدیت و قدرت تمام صورت می گیرد که تخریب خانه آسیه 
پناهی در کرمانشاه و زن بی پناه بندرعباسی و حمله ماموران 
سد معبر شهرداری گرگان به سبزی فروشان و انگورفروشان 
ویالی  تخریب  اما  ادعاست!  این  گواه  گرگان  های  پیاده  در 
الکچری دختر وزیر) آن هم بخش هایی از ویال( باید طوری 
باشد که به قولی نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه گرد و 
خاکی بلند شود که اگر شود چپق کارگران مامور اجرای حکم 

شهرداری دودی خواهد شد! 
اما یادمان باشد قرار ما این نبود که عده ای هشت سال در 
برابر دشمنان آرمان های یک کشور، جان خود را سپر کنند 
ولی امروز عده ای، میلیاردها دالر از بیت المال را چپاول کنند 

و آن را سهم خود از سفره انقالب بدانند! 
قرار ما این نبود که فرزندان سردار سلیمانی ها، شیبانی ها، 
نجفی ها، حاجی حتم لو ها یتیم شوند و در عوض عده ای با 
ماشین های الکچری و ویالهای رومی، در خیابان هایی که به 

نام همین شهدا نامگذاری شده، فخر فروشی کنند! 
قرار ما این نبود که دیاری که قرار بود ام القرا باشد، رکورددار 
اختالس های چند هزار میلیاردی شود تا جایی که اختالس 

چند میلیاردی آفتابه دزدی محسوب شود! 
قرار ما این نبود که عده ای کارخانجات و شرکت های بزرگ 
دولتی را به بهانه خصوصی سازی به ثمن بخس به دختر خاله 
و پسر خاله واگذار کنند و سرنوشت هزاران کارگر را به سخره 

بگیرند! دست آخر هم استعفا بدهند و تمام!
برادر  بیمه  با دفترچه  نبود در حالی که پزشک  این  ما  قرار 
دوقلویتان شما را ویزیت نمی کند یا با کارت استخری دیگری 
نمی توانید وارد استخر شوید، چند نفر با کارت بازرگانی 70 
کنند!  را چپاول  المال  بیت  از  میلیاردها دالر  کارتن خواب، 
حقیقتاً برای انجام سایر امورات صادرات – واردات نیازی به 
حضور صاحب کارت بازرگانی در وزارتخانه، بانک، دفترخانه و 

... نیست؟! خودتانید... 
در پایان باید اذعان داشت راه حلی ساده و تک بعدی برای 
تفکیک  با  کشور  کل  بسیج  و  ندارد  وجود  فساد  با  مبارزه 
مسئولیت در یان ماجرا یک ضرورت است. دولت، قوه قضاییه، 
کل  بازرسی  سازمان  محاسبات،  دیوان  دادگستری،  مجلس، 
کشور، دستگاه های امنیتی، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، 
رسانه ها و حتی شهروندان عادی نیز  در تالش برای کاهش 
از شفافیت در  توان  این وجود می  با  فساد مسئول هستند. 
همه امور به عنوان سدی محکم در برابر فساد همه جانبه و 
سیتماتیک نام برد. هر چند اجرای دقیق و مو شکافانه قانون از 
کجا آورده ای، الزام، پیگیری و بازخواست مسئوالنی که زمینه 
ساز اختالس و هدر رفت بیت المال می شوند، اجرای دقیق و 
الکترونیک سامانه مالیات، راه اندازی سامانه دخل و خرج همه 
ادارات و نهاد ها تا جایی که خرید یک بسته چای نیز قابل 
رصد و مشاهده توسط عموم باشد، سامانه حقوق و دستمزد 
و پاداش کارکنان نهاد و ادارات، اعالم واقعی و غیر نمایشی 
اموال مسئوالن قبل و بعد از تصدی پست، استقرار حداکثر 
بنگاه های دولتی،  و  واگذاری شرکت ها  رقابت در  و  شفافیت 
شرکت های  و  بانک ها  مالی  گزارش های  شفافیت  افزایش 
دولتی، تالش در جهت استقرار کامل دولت الکترونیک و ... 
می توانند در کاهش بستر و زمینه بروز فساد موثر باشند.  بی 
با طراحی یک برنامه بلندمدت یا یک استراتژی ملی،  شک 
مدیریت سازمان یافته و حذف سنگینی و پیچیدگی بروکراسی 
اداری در موازات پیش بینی و پیشگیری از فراهم شدن بستر 
تا حدود زیادی  اقتصادی  از فساد  فساد در جامعه می توان 
جلوگیری کرد و به آینده ای روشن تر و امیدبخش تر، امیدوار 

بود. چنین باد...

چرا مجازات مفسدین اقتصادی بازدارندگی ندارد؟! 
شفافیت؛ گام نخست در مبارزه با مفاسد اقتصادی 

وزیر صمت :

در  که  کرد  تأکید  سخنانی  در  اردن  خارجه  وزیر 
حال حاضر هیچ استراتژی واضحی برای حل و فصل 

بحران سوریه دیده نمی شود.
به نقل از العهد، »ایمن الصفدی« وزیر خارجه اردن 
در سخنانی جدیدترین مواضع این کشور در قبال 
خصوص  این  در  وی  کرد.  اعالم  را  سوریه  بحران 
گفت: در حال حاضر هیچ استراتژی واضحی برای 

حل و فصل بحران سوریه دیده نمی شود.
ادامه  در  اردن  وزیر خارجه  گزارش،  این  اساس  بر 
گفت: حل و فصل بحران سوریه نیازمند مذاکرات 
نظامی  راهکار  بحران سوریه،  است.  سیاسی جدی 
راهکار سیاسی حل  و فصل  از طریق  باید  و  ندارد 

شود.
پیشتر نیز »سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه، 
ایاالت متحده آمریکا را عامل تشدید بحران سوریه 
گفت:  خصوص  این  در  وی  بود.  کرده  معرفی 

به  آمریکایی ها 
غیرقانونی  صورت 
نظامی  حضور  به 
سوریه  در  خود 

ادامه می دهند.
همین  در  الوروف 
تأکید  راستا 
متأسفانه  کرد: 
یی ها  یکا مر آ
مانع  به  همچنان 
مسیر  در  تراشی 
حل و فصل سیاسی 
ادامه  بحران سوریه 

می دهند. واشنگتن از گروه های مسلح جدایی طلب 
استفاده ابزاری کرده و آنها را به ایستادن در برابر 

دمشق تحریک می کند.

وزیر خارجه روسیه در ادامه یادآور شد: کشورهای 
در  را  مشابهی  سیاست  نیز  واشنگتن  متحد  غربِی 
قبال سوریه در پیش گرفته اند و در واقع، سیاست 
آنها در قبال دمشق، تکیه بر معیارهای دوگانه است.

استراتژی واضحی برای حل  و فصل بحران سوریه وجود ندارد

جدید  ائتالف های  ایجاد  برای  تالش  در  آمریکا 
نخستین  برای  می،  میالدی  ماه  در  چین،  علیه 
و  ژاپنی  نیروهای  حضور  با  مشترک  رزمایشی  بار 

فرانسوی برگزار خواهد کرد.
 روزنامه »سانکی« ژاپن از اولین رزمایش مشترک 
این کشور با آمریکا و فرانسه خبر داد که برای ماه 

تدارک دیده شده  آتی )2021(  می سال میالدی 
است.

انجام  دریایی  و  زمینی  سطح  دو  در  رزمایش  این 
می شود و بر تمرین امدادرسانی در مقابله با بالیای 
فرضی  دشمن  حمالت  دفع  همچنین  و  طبیعی 

تمرکز دارد.

از  یکی  ساحلی  آب های  هم  رزمایش  انجام  محل 
جزایر غیرمسکونی ژاپن است.

از  نمونه ای  ژاپن-فرانسه-آمریکا  سه گانه  رزمایش 
تالش واشنگتن برای تشکیل ائتالف های جدید علیه 
قدرت یابی چین در منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک 

است.

روزنامه ژاپنی: آمریکا، ژاپن و فرانسه در تدارک نخستین رزمایش مشترک هستند



سیاسی
خبر

مصوبه هسته ای مجلس پیامی به ۵+۱ 
است/ مخالف مذاکره کردن نیستیم

نایب رئیس اول مجلس گفت: طرح هسته ای مجلس با این هدف تدوین شد 
که در صورتی که طرف مقابل تعهداتش در برجام را عملیاتی کند، ما هم 

محدودیت های برجامی را می پذیریم.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در واکنش به انتقادات برخی از دولتمردان 
به طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران اظهار 
داشت: به طور کلی مجلس با دولت در این زمینه تفاوت دیدگاهی دارد اما 
کسی مخالف مذاکره و ارتباط با جهان و حل و فصل مسائل فیمابین از طریق 

گفتگو نیست.
وی تأکید کرد: منتها حرف ما آن است که زمان نباید به لحاظ استراتژیک به 
ضرر جمهوری اسالمی ایران باشد و در شرایطی که ما تعهدی را پذیرفتیم و 
اقدامات خودمان را انجام دادیم اما طرف مقابل تعهدات خود را انجام نداد، تا 
زمانی که ما در این تعهدات بمانیم، طرف مقابل انگیزه ای برای انجام وظایف 
خود ندارد. نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: پس در این 
شرایط زمان به ضرر ما است و ما هر چقدر بیشتر بمانیم، دست و پای خودمان 

را قفل کرده ایم و طرف مقابل با خاطر جمع به وظایفش عمل نمی کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی اظهارداشت: ما می گوئیم که 
مذاکره و گفتگو باید با چاشنی اقتدار باشد. به این معنا که به طرف مقابل 
بگوییم هر گاه آنان به وظایف خود عمل کردند ما هم محدودیت های برجامی 
را عملیاتی می کنیم.قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: طرح اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران عماًل این بود که ما به کشورهای 
اروپایی، آمریکا و حتی شرکای خود یعنی چین و روسیه این پیام را بدهیم 
که زمانی که طرف مقابل تعهداتش را عملیاتی کند، ما هم محدودیت های 
برجامی را می پذیریم اما اگر آنان به وظایف خود در برجام عمل نکنند، ما هم 
به وظایف خود در برجام عمل نخواهیم کرد و ما این طرح را تدوین کردیم تا 

معادله را معکوس کنیم.

با  ملی  امنیت  عالی  شورای  عضو 
نباید  دانشجویی  جنبش  اینکه  بیان 
در مقابل دوگانه های موهوم جامعه 
دوگانه های  با  گفت:  باشد،  منفعل 
جنگ و صلح و توافق و عدم توافق، 
حاشیه  به  را  اصلی  های  دوگانه 

می برند.
عالی  شورای  عضو  جلیلی  سعید   
بزرگداشت  مراسم  در  ملی  امنیت 
تهران  دانشگاه  در  که  دانشجو  روز 
اهمیت  کرد:  اظهار  شد،  برگزار 
این است که آب  جنبش دانشجویی 
بدانیم  ما  اینکه  از سراب بشناسد.  را 
کشور  و  دولت  جامعه،  که  حرکتی 
به  رسیدن  در جهت  می دهند  انجام 

آب است یا سراب؟
حرکت  این  ما  جامعه  گفت:  جلیلی 
چنین  از  نمی تواند  و  است  نیازمند 
حرکتی غافل باشد. باید سایه به سایه 
تحوالت کشور را دنبال کرد و هرکسی 
در روند تحوالت تاثیرگذار باشد تا به 

سمت راهی نرود که سراب باشد.
وی افزود: خطای محاسباتی می تواند 
سرمایه یک ملت را به سراب بکشاند. 
مثال برخی با نیت خیر و هدف خوب 
خطای  دچار  اما  کردند  حرکتی 
محاسباتی شدند و به نتیجه نرسیدند. 
در  و هم  اسالم  تاریخ  در  را هم  این 
ببینیم.  توانیم  می  کشورمان  تاریخ 

 ۳۰ دهه  در  و  ستمشاهی  دوران  در 
به امید اتکا به آمریکا برای مقابله با 

انگلیس، به ضرر کشور تمام شد.
عضو شورای عالی امنیت ملی گفت: 
سراب  که  است  حقایق  پوشاندن  در 
های  توانمندی  اگر  می گیرد.  شکل 
خود را نبینیم دچار خیاالت می شویم 
می  تخیل  دچار  تعقل  جای  به  و 
در  تخیل  و  توهم  این  اگر  شویم. 
عرصه مهم سیاسی و اجتماعی بیاید 
اینکه  شد.  خواهد  سراب  اش  نتیجه 
تولید  و  پشتکار  با  نه  موفقیت  فالن 
می  بدست  گفتگو  و  لبخند  با  بلکه 
آید، به سراب ختم می شود و توهمی 

بیش نیست.
از  یکی  امروز  کرد:  تصریح  جلیلی 
می تواند  دانشجویی  جنبش  کارهایی 
را  ها  واقعیت  است  این  دهد  انجام 
بشناساند تا آب از سراب تمیز داده شود. 
این  نباید در مقابل  جنبش دانشجویی 
دوگانه های موهوم جامعه منفعل باشند.

جنگ  در  می گویند  مثال  افزود:  وی 
صلح  خب  است؟  خوب  کدام  صلح  و 
را  صلح  حرکت  کدام  ولی  است  خوب 
برای یک کشور می آورد؟ دوگانه هایی 
را می سازند و بعد می گویند به رفراندوم 
بهتر  توافق  می گویند  مثال  بگذارید. 
است یا عدم توافق؟ بعد می گویند هر 

در  است.  بهتر  نکردن  توافق  از  توافقی 
این شرایط دوگانه های اصلی به حاشیه 

می رود.
تاکید  ملی  امنیت  عالی  شورای  عضو 
کرد: در سال ۹۲ یک توصیف ناصحیحی 
یک  دشمن  گرفت،  صورت  صحنه  از 
فشاری را شروع کرده بود و نتیجه اش 
وارد  کشور  به  یک شوکی  که  بود  این 
شده و کشور به یک ایستادگی رسیده و 
موفقیت هایی را هم بدست آورده بود. 
و  توصیف صحنه غلط شد  یکدفعه  اما 
گفتند فروش نفت صفر می شود و خزانه 
گفتند  توصیف ها  این  با  است.  خالی 

خب باید یکسری توافق ها بکنیم.

جلیلی در دانشگاه تهران:

مقابل دوقطبی های موهوم بایستیم
خبر

برخورد جدی با کسانی که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی گرفتند و کاال وارد نکردند

کاالهای  تامین  پیگیری جدی  بر  تاکید  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
اساسی و دارو برای سه ماه پایان سال، بر لزوم برخورد جدی با دریافت 
کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که کاال به کشور وارد نکرده اند، تاکید کرد.

اسحاق  ریاست  به  ضروری  و  اساسی  کاالهای  ارز  تأمین  جلسه   
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه با تاکید بر ضرورت تأمین کاالهای اساسی و 
دارو به خصوص در سه ماه پایانی سال، از دستگاه های ذیربط خواست 
مجدانه  و  مستمر  پیگیری  دارو  و  اساسی  کاالهای  تأمین  به  نسبت 

داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم برنامه ریزی دقیق جهت 
تأمین کاالهای اساسی و دارو برای سال ۱۴۰۰ تاکید کرد و گفت: 
الزم است میزان کاالهای اساسی و دارو و همچنین ارز مورد نیاز برای 
سال ۱۴۰۰ برآورد شود تا تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ گردد.

وی همچنین با اشاره به برخی گزارش ها در خصوص افرادی که از 
سال ۹۸ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کاالی اساسی دریافت 
کرده اما کاالیی به کشور وارد نکرده اند، تصریح کرد: کارگروهی برای 
شناسایی دقیق اینگونه افراد و شرکت ها فعال شده و در صورت تأیید 

عدم واردات دارو و کاال به کشور، با آنها برخورد جدی خواهد شد.
تجارت،  و  معدن  وزرای جهاد کشاورزی، صنعت،  این جلسه که  در 
رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان غذا و دارو نیز حضور داشتند، 
گزارشی از وضعیت ذخایر کاالهای اساسی ارائه و تصمیماتی نیز برای 

جبران کمبود ذخایر برخی اقالم و کاالها اتخاذ شد.

غریب آبادی: درز گزارش محرمانه 
آژانس را به لحاظ حقوقی پیگیری می کنیم

نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی با اشاره به انتشار 
گزارش محرمانه اخیر آژانس در یکی از رسانه های غربی گفت: بزودی 
پیگیری های حقوقی ایران در این زمینه به طور جدی دنبال می شود.

کاظم غریب آبادی روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبر، ابعاد بیشتری 
از این موضوع را تشریح کرد و گفت: اعتراضات و پیگیری های حقوقی 
ایران از آژانس در زمینه حفاظت از اطالعات محرمانه، سابقه ای بیش 

از دو دهه دارد.
وی توضیح داد: قبل از پرداختن به ریشه این مشکالت، باید اشاره 
کنم که در مقاطع مختلف و بر اساس تعهدات کشورمان و مأموریتی 
که به آژانس از سوی شورای حکام داده شده، آژانس گزارش هایی را 
از راستی آزمایی اجرای تعهدات تهیه و در اختیار شورای حکام قرار 
می دهد. در یک برهه طوالنی، گزارش های پادمانی آژانس که بسیار 
مفصل هم بودند، تهیه و میان اعضا توزیع می شد و در پنج سال اخیر 

نیز گزارش های برجامی جایگزین شدند.
نماینده دائم ایران ادامه داد: اما در این مسیر، دو مشکل وجود دارد؛ 
این  در  باید  پادمانی  فعالیت های  جزئیات  از  میزان  چه  اینکه  اول 
گزارش ها منعکس شوند و دوم اینکه مکانیسم اطالع رسانی گزارش ها 
به اعضای آژانس، کاماًل نقص دارد و این گزارش ها قبل از اینکه از 
محرمانه بودن خارج شوند-که در این مورد هم مالحظه جدی داریم-

انتشار اطالعات  به رسانه ها درز پیدا می کنند. به آژانس گفتیم که 
جزئی در گزارش ها، باید به حداقل برسد و داده های غیر  ضروری 
نباید منعکس شوند. اخیراً هم پیگیری این موضوع را مجدداً با آژانس 

شروع کردیم.
و  برجامی  و  پادمانی  گزارش های  تمامی  افزود:  کشورمان  سفیر 
همچنین مکاتبات ایران با آژانس و بالعکس، محرمانه هستند. آژانس 
نیز گزارش های خود را در سایت داخلی خود که فقط در دسترس 
سایت  این  به  کشور  از ۱۹۰  بیش  می دهد.  قرار  است،  آن  اعضای 
دسترسی دارند. آژانس مدعی است که این گزارش ها از طریق آژانس 
به رسانه ها درز پیدا نمی کند و در واقع، مفهوم غیرمستقیم آن، این 

است که امکان دارد یک یا چند کشور مبادرت به این کار کنند.
به گفته وی، برای جمهوری اسالمی ایران، مسؤولیت اساسی حفاظت 
از اطالعات محرمانه، با آژانس بین المللی انرژی اتمی است؛ چرا که 
اگر این مکانیسم اطالع رسانی ایراد دارد، باید آن را اصالح و مورد 
تجدیدنظر اساسی قرار دهند. در این زمینه، مطلبی که اخیراً توسط 
رویترز منتشر شد نیز مبنای آن گزارش محرمانه آژانس است که در 
همین سایت داخلی قرار داده شده بود و طبیعتاً می تواند از طریق 
برخی کشورها همزمان برای برخی رسانه ها نیز ارسال شود. در اینجا، 
اطالعات  این  به  که  کشورها  از  و  دارد  مستقیم  مسؤولیت  آژانس 

محرمانه دسترسی پیدا می کنند نیز سلب مسؤولیت نمی شود.
با تصمیم  این موضوع که گزارش های آژانس متعاقباً  آبادی،  غریب 
شورای حکام به طور علنی منتشر می شوند را نیز دلیل موجهی برای 
انتشار زودتر از موعد آنها توسط آژانس و کشورها ندانست و گفت: 
خود،  حقوقی  روال  سیر  از  پیش  محرمانه  اطالعات  انتشار  هرگونه 
منحصراً در اختیار جمهوری اسالمی ایران، به عنوان دارنده و مالک 

این اطالعات می باشد.
وی در پایان اعالم کرد که بزودی پیگیری های حقوقی ایران در این 

زمینه به طور جدی دنبال می شود.

ثبت نام داوطلبان شورای شهر و روستا 
۲۰ اسفند آغاز می شود

نام  ثبت  کشور  انتخابات  ستاد  اطالعیه  اساس   :بر  گزارش  این  بنابر 
روز  صبح   ۸ ساعت  از  شهرها  اسالمی  شوراهای  در  عضویت  داوطلبان 
سه  روز   ۱۸ ساعت  تا  و  آغاز  ۲۰/اسفندماه/۱۳۹۹  تاریخ  چهارشنبه 
می یابد. ادامه  روز(   ۷ مدت  به  )جمعاً  ۲۶/اسفندماه/۱۳۹۹  تاریخ   شنبه 

اسالمی  شوراهای  در  عضویت  داوطلبان  نام  ثبت  همچنین 
تاریخ دوشنبه  روز  صبح   ۸ ساعت  از  عشایری  تیره های  و   روستاها 

تاریخ  شنبه  یک  روز   ۱۸ ساعت  تا  و  آغاز  ماه/۱۴۰۰  ۱۶/فروردین   
می یابد. ادامه  روز(   ۷ مدت  به  )جمعاً  ماه/۱۴۰۰   ۲۲/فروردین 

انتخابات شوراهای اسالمی، داوطلبان  قانون  بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۰ 
صدور  تاریخ  از  که  پیشینه  سوء  عدم  گواهی  باید  نام  ثبت  هنگام  در 
شورای  داوطلبان  لذا  کنند.  ارائه  را  باشد  نگذشته  ماه   ۳ از  بیش  آن 
اسالمی  شورای  داوطلبان  و   ۱۳۹۹-۰۹-۲۰ تاریخ  از  شهرها  اسالمی 
با  می توانند   ۱۳۹۹-۱۰-۱۶ تاریخ  از  عشایری  های  تیره  و  روستاها 
جامع  سامانه  یا   +۱۰ پلیس  دفاتر  یا  قضایی،  خدمات  دفاتر  به  مراجعه 
نسبت   )WWW.ADLIRAN.IR( قضایی  الکترونیک  خدمات 
کنند. ارائه  نام  ثبت  هنگام  و  اقدام  پیشینه  عدم سوء  گواهی  دریافت   به 

ستاد انتخابات کشور اضافه کرد: با استناد به ماده ۳۲ قانون انتخابات شوراهای 
اسالمی، برخی اشخاص به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای 
 شوراهای اسالمی محرومند مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند.

رهبری،  خبرگان  نمایندگان  وی،  معاونین  و  مشاورین  و  رییس جمهور   
وزرا، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، معاونان 
و مشاوران رئیس مجلس شورای اسالمی، اعضای شورای نگهبان، رییس 
قوه قضاییه و معاونین و مشاورین وی، رییس دیوان عالی کشور، دادستان 
کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رییس دیوان عدالت اداری، رئیس 
دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات، رییس 
سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی، شاغلین نیروهای مسلح، روسای 
سازمان  رییس  مسلح،  نیروهای  سیاسی  عقیدتی  ادارات  و  ها  سازمان 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و معاونین وی، دبیر هیأت دولت، 
روسای دفاتر سران سه قوه، روسا و سرپرستان سازمان های دولتی، رؤسای 
دانشگاه ها )دولتی و غیردولتی(، رییس دانشگاه آزاد اسالمی، روسای کل 
از  وی،  معاونین  و  احمر  رییس جمعیت هالل  ها،  بانک  عامل  مدیران  و 
 جمله افرادی هستند که قبل از ثبت نام باید از سمت خود استعفا دهند.

سرپرست  شهید،  بنیاد  سرپرست  جانبازان،  و  مستضعفان  بنیاد  رییس 
بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، روسای سازمان ها، مدیران عامل 
شرکت های دولتی )مانند شرکت مخابرات، دخانیات ...(، سرپرست نهضت 
سواد آموزی، رییس سازمان نظام پزشکی ایران، رییس سازمان نظام مهندسی 
کشور و اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رییسه اتاق اصناف 
ایران، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس شورای اسالمی، 
مدیران کل تشکیالت ستادی وزارتخانه ها وسازمان ها و ادارات دولتی و سایر 
رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسوولیت آنان به کل کشور تسری دارد، 
از عضویت در شوراهای اسالمی سراسر کشور محرومند مگر آن که قبل از 
 ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

 استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران 
کل،  مدیران  استانداری،  ادارات  کل  مدیران  بخشداران،  آنان،  معاونین  و 
سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرس ها، 
قضات، روسای دانشگاه ها )دولتی و غیردولتی( و رؤسای شعب آنها، روسای 
بانک ها، رییس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، رییس و اعضای 
اتاق  مدیره  هیأت  اعضای  و  رییس  مهندسی،  نظام  مدیره سازمان  هیأت 
اصناف ایران، رئیس و اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی کشاورزی، رئیس 
و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رییس و اعضای هیأت مدیره 
دولتی  و شرکت های  معاونین سازمان ها  و  روسا، سرپرستان  کانون وکال، 
عمومی  بودجه  از  که  دولت  به  وابسته  یا  و  دولتی  موسسات  و  نهادها  و 
به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر روسا، مدیران و سرپرستان استان، 
در  واقع  اسالمی  شوراهای  در  عضویت  از  ترتیب  به  بخش  و  شهرستان 
محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام 
نباشند. آن پست شاغل  در  به هیچ وجه  و  نموده  استعفا   از سمت خود 

و  این گزارش، شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات  براساس 
شرکت های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسالمی شهر و روستای 
محل خدمت محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا 

نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
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نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
در  بودم  سپاه  فرمانده  که  زمانی  گفت: 
این  اگر  که  شد  توافقاتی  شمالی  کره 
محدودیت ها  و  می شد  محقق  توافقات 
اعمال نمی شد امروز در زمینه هسته ای از 

موشکی جلوتر بودیم.
تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی  محسن   
مصلحت نظام در مراسم گرامیداشت ۱۶ 
امام  جامع  دانشگاه  در  دانشجو  روز  آذر، 
یاد  داشت  گرامی  با  السالم  علیه  حسین 
دانشجویان در ۱۶ آذر سال ۴۲ گفت: این 
روز روزی است که صدای استقالل ملت 
ایران پرطنین شنیده شد، صدای رسا در 
استقالل خواهی ملت ایران از ۱۶ آذر آغاز 

شد.
کشور  در  کودتا  از  چندماهی  افزود:  وی 
داشتند  قصد  چیان  کودتا  و  بود  گذشته 
در کشور ما قدرت نمایی کنند، به همین 
خاطر نیکسون به ایران آمده و مانور قدرت 
در ایران شکل داد اما دانشجویان انقالبی 
فضای دانشگاه ها را عوض کرده و قیامی 
هم  اتحاد  با  که  آمریکا  و  انگلیس  علیه 
کودتا را شکل داده و دولت ملی را ساقط 
کرده بودند شکل دادند و رژیم منحوس 
شاه جنایت عظیمی شکل داد با این حال 

نیکسون سفر خود را لغو نکرد.
رضایی با اشاره به اینکه این صدا، دانشگاه 
و  بهمن   ۲۲ در  را  انقالبی  دانشجویان  و 
دفاع مقدس به تأثیرگذاری در عرصه های 
مختلف انقالب تبدیل کرد گفت: دانشگاه 
سرآغاز  خود  السالم  علیه  حسین  امام 
ایران بوده و امروز  پرچم داری علمی در 
زاده  فخری  شهید  بزرگداشت  مراسم 
کرده  برگزار  را  کشور  هسته ای  دانشمند 
است این نشان می دهد پاسداران ما جهاد 
علمی و فرهنگی را آرمان خود قرار دادند.

وی گفت: شهید فخری زاده همراه برخی 
فریدون  دکتر  مانند  علمی  چهره های 
مأمور شدند  مقدس  دفاع  از  بعد  عباسی 

تا به سمت دانش های نو بروند از این رو 
دل  از  کشور  هسته ای  دانشمندان  اولین 
سپاه بودند که کار را از صفر شروع کردند.

با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
کمک  گذشته  دولت های  اگر  اینکه  بیان 
می کردند امروز در قله های بلند هسته ای 
بودیم، تاکید کرد: زمانی که فرمانده سپاه 
بودم در کره شمالی توافقاتی شد که اگر 
این توافقات محقق می شد و محدودیت ها 
اعمال نمی شد امروز در زمینه هسته ای از 

موشکی جلوتر بودیم.
فناوری  و  دانش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هسته ای خودش مستقل از صنایع دیگر 
است که در زمینه حمل و نقل اقیانوسی، 
پزشکی، تأمین انرژی و دارویی یک سرمایه 
عظیم برای ملت به شمار می رود، گفت: 
و  اسرائیل  نمی گذریم،  سرمایه  این  از  ما 
آمریکا کور خواندند که فکر می کنند ما از 

این سرمایه دست می کشیم.
رضایی با اشاره به اینکه منظومه هسته ای 
هر کشور مثل جزایر مرتبط به هم هستند 
صنایع  می توان  فناوری  این  با  داد:  ادامه 
ارتقا  را  دیگر  بزرگ  صنایع  و  کشاورزی 
برای ما مسئله  فناوری  این  بنابراین  داد، 
نداریم  تصمیم  فعاًل  هرچند  است  مهمی 
از این دانش برای مسائل دفاعی استفاده 
ما  برای  فناوری  این  ابعاد  اما سایر  کنیم 

مهم است.
با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
اشاره به حساسیت دشمن نسبت به این 
ایران  پیشرفت  نگران  آنها  گفت:  مسئله 
هستند نه نگران بمب هسته ای، اروپا ۲۰۰ 
سال پیشرفت ایران را به گروگان گرفته و 
دولت های دست نشانده و غرب زده ها را 
نگهبان این گروگان گیری قرار داده است.

ناو  فرماندهان  اینکه چرا  به  اشاره  با  وی 
با  فارس  خلیج  از  عبور  موقع  آمریکایی 
می کنند  برخورد  ما  پاسداران  به  احترام 
با تحقیر  نمی توانند  اینها می دانند  گفت: 

حرف بزنند، رفتند زبان فارسی یاد گرفتند 
چون قدرت احترام و امنیت می اورد.

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
و ضعف  ماندگی  عقب  اینکه  به  اشاره  با 
در  گفت:  دارد  دنبال  به  را  ملت  تحقیر 
۲۰۰ سال گذشته سیاست غرب این بود 
که اجازه ندهند ملت ایران پیشرفت کنند 
انقالب دیوارهای علم و دانش  از  بعد  اما 

شکسته شد و آنها نگران شدند.
وی گفت: قصه های تلخی در تاریخ انقالب 
از  تهران  که  آمده  قاجار  اسناد  در  است، 
زاگرس عبور کرده و اقتصاد ایران از خلیج 
فارس به دریای عمان وصل شود اما چه 
حتی  غربی ها  بستند؛  را  مسیرها  کسانی 
از  ایران  جاده های  که  می کردند  تعیین 
نکند  پیشرفت  ایران  ملت  که  برود  کجا 
ایران فقط هسته ای  با  پس مشکل غرب 
نیست.رضایی با بیان اینکه مبارزه امروز ما 
بر سر پیشرفت است تصریح کرد: جوانان 
برومند ایرانی باید قیام به پیشرفت علمی 
این  زیرا  کنند  اقتصادی  و  فرهنگی  و 
پیشرفت امنیت و احترام و اقتدار می آورد.

گروگان  نگهبان  زده ها  غرب  گفت:  وی 
اینها از درون  گیری علمی ایران هستند 
تشویق  با  بیرون  از  اروپا  و  آمریکا  و 
تا  دادند  صورت  اتحاد  ها  صهیونیست 

جلوی حرکت ملت را بگیرند.

ملت  اول  قیام  اینکه  به  اشاره  با  رضایی 
دفاع  دوم  قیام  و  اسالمی  انقالب  ایران، 
سوم  قیام  نیازمند  گفت:  بود  مقدس 
هستیم که جوانان در لبیک گویی به رهبر 
انقالب برای عملیاتی شدن بیانیه گام دوم 

باید به میان بیایند.
خون  انتقام  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهید فخری زاده به اسرائیل یک لحظه 
هم نباید فرصت داد، تصریح کرد: بیرون 
کردن آمریکا از منطقه، پیشرفت علمی و 
اقتصادی ایران در واقع قصاص ما از دشمن 
 ۱۰ تحوالت  کانون  می تواند  ایران  است، 
سال آینده باشد که باید هویت اسالمی، 
روحیه جهادی و غیرت ملت را بیدار کند، 
درهای پیشرفت ما در بیرون نیست باید 
قفل های محکمی که از بیرون زده شده از 

درون شکسته شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه بعد از جنگ جهاد و تحول علمی را 
در دانشگاه امام حسین علیه السالم دنبال 
و  امام  فرزندان  ما  کرد:  تصریح  کردیم 
هستیم  ملت  خادمان  و  رهبر  سربازان 
دیگری  سربلندی  یک  می دهیم  قول  که 
بزنیم  آینده رقم  ایران در سال های  برای 
که  کنیم  باطل  را  دشمن  خواب های  و 
باید  بسیجیان  و  پاسداران  مسیر  این  در 

پیشگام باشند.

توافق با کره شمالی عملیاتی می شد، در قله بلند هسته ای بودیم
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از  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
با  شیمیایی  ایمنی  نظام  مرکز  اندازی  راه 

همکاری وزارت صمت خبر داد.
سازمان  رئیس  جاللی  غالمرضا  سردار   
پدافند غیرعامل کشور در دیدار با »علیرضا 
رزم حسینی« وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه مدیران این وزارتخانه همواره 
پدافند  سازمان  با  خوبی  همکاری های 
داشت:  اظهار  داشته اند،  کشور  غیرعامل 
آن  زیرمجموعه های  و  صمت  وزارت  در 
کوچک  صنایع  سازمان  و  ایمیدرو  همانند 
و شهرک های صنعتی ایران اقداماتی خوب 
الزامات  رعایت  زمینه  در  تقدیری  و شایان 

پدافند غیرعامل انجام شده است.
وی در ادامه به نقش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در مقابله با جنگ اقتصادی که علیه 
ملت ایران در جریان است پرداخت و گفت: 
بر  اثرگذاری  اقتصادی،  این جنگ  از  هدف 

طریق  از  تا  است  مردم  سفره  و  معیشت 
بستری به نام اقتصاد و تأثیرگذاری بر فکر، 
ذهن و باور مردم، زمینه نارضایتی و تصور 

ناکارآمدی ایجاد شود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه 
داد: نمونه تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی 
خارج پایه بر افکار عمومی با شایعه سازی در 
خرید  ایجاد صف های  کاالها،  کمبود  مورد 
آن کمبود  به دنبال  و  اقالم ضروری  و  دالر 
ایجاد  به  مردم  تشویق  و  کاال  مصنوعی 

انبارهای خانگی قابل مشاهده است.
لزوم شناسایی اقشار آسیب پذیر برای توزیع 

دقیق و هدفمند حمایت های معیشتی
شناسایی  لزوم  بر  تأکید  با  جاللی  سردار 
و  دقیق  توزیع  برای  آسیب پذیر  اقشار 
هدفمند کمک ها و حمایت های معیشتی از 
اقدام ضمن  این  تصریح کرد:  سوی دولت، 
کردن  کوتاه  منابع،  تضییع  از  جلوگیری 

دست دالالن و واسطه ها را به دنبال خواهد 
داشت. همچنین رصد دائمی سرانه ذخایر 
ملی کاال و اقالم ضروری، سبب می شود تا 
به  را  بازار مصرف  بتوان  مواقع ضروری  در 

خوبی تنظیم و مدیریت کرد.
مدرن  رگوالتوری  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
تنظیم  کرد:  خاطرنشان  اقتصادی،  پدافند 
و  بازرگانی  و  تجارت  مقررات  و  ضوابط 
اقتصادی  با شرایط جنگ  گمرک متناسب 
نیازمند یک ساز و کار  بسیار مهم است و 
مجازی و چابک است تا روند تامین نیازهای 

اساسی کشور تسهیل شود.
پدافند  راهبردی  محصوالت  سبد  تنوع 

سایبری در حوزه صنعت
با  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
اشاره به موضوع تهدیدات سایبری در صنایع 
و زیرساخت های حیاتی کشور توضیح داد: 
برای مقابله با تهدیدات ناشی از استفاده از 

نرم افزارهای خارجی در صنایع زیرساختی 
کشور باید به طور مرتب نسبت به رصد و 

پایش سایبری اقدام شود.
با  خوشبختانه  داد:  ادامه  جاللی  سردار 
توجه به توان و تجارب علمی کشور در این 
عرصه نرم افزارهای بومی خوبی تولید شده 
محصوالت  سبد  امروزه  که  به طوری  است 
 ۲۰۰ از  بیش  با  سایبری  پدافند  راهبردی 
برخوردار  تنوع خوبی  از  راهبردی  محصول 

است.
نرم  از  استفاده  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  حوادث  تحلیل  بومی،  خدمات  و  افزارها 
میزان  مستمر  ارزیابی  و  آسیب پذیری ها 
آمادگی های امنیتی و پدافندی با برگزاری 
اقدامات  دیگر  از  سایبری  رزمایش های 
در  سایبری  امنیت  تامین  برای  مهم 
به  باید  که  است  صنعتی  زیرساخت های 

آن ها توجه ویژه ای صورت گیرد.

مرکز نظام ایمنی شیمیایی با همکاری وزارت صمت راه اندازی شد



اقتصاد
اخبار

در ماه اکتبر؛ کسری تجاری آمریکا به 
۶۳ میلیارد دالر افزایش یافت

کسری تجاری آمریکا در ماه اکتبر در حالی رشد کرد که محدودیت های 
مسافرتی و احتیاط مصرف کنندگان صادرات خدمات را پایین آورد اما 

ارزش واردات به سطح قبل از پاندمی بسیار نزدیک شد. 
به نقل از واشنگتن پست، طبق گزارش جدید وزارت تجارت آمریکا 
که  کرد  رشد  حالی  در  اکتبر  ماه  در  کشور  این  تجاری  کسری 
محدودیت های مسافرتی و احتیاط مصرف کنندگان صادرات خدمات را 
پایین آورد اما ارزش واردات به سطح قبل از پاندمی بسیار نزدیک شد.

و  کاالها  )شامل  آمریکا  ترکیبی  تجاری  کسری  گزارش  این  طبق 
خدمات( از ۶۲.۱ میلیارد دالر در ماه سپتامبر به ۶۳.۱ میلیارد دالر در 
ماه اکتبر افرایش یافت. البته اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی 
بلومبرگ پیش بینی می کردند مقدار کسری تجاری این ماه آمریکا تا 

۶۴.۸ میلیارد دالر باال برود.
به ۲۴۵.۱  و  کرد  درصد جهش  ماه ۲.۱  این  در  آمریکا  واردات  کل 
میلیارد دالر رسید که این باالترین میزان از ماه فوریه تا کنون است. 
 ۲.۲ جهشی  با  و  یافت  افزایش  متوالی  ماه  پنجمین  برای  صادرات 

درصدی به ۱۸۲ میلیارد دالر رسید.
در کل ارزش ترکیبی صادرات و واردات آمریکا در این ماه به ۴۲۷.۲ 
میلیارد دالر رسید که باالترین میزان از آغاز پاندمی تا کنون است اما 
همچنان از سطح ۴۶۹ میلیارد دالر در انتهای سال ۲۰۱۹ به ثبت 

رسید کمتر است.

بر  تاکید  با  سرمایه  بازار  تحلیلگر  یک 
به  را  سیگنال  این  باید  دولت  اینکه 
بازار بدهد که قرار نیست بورس، فدای 
منافع سیاسی شود، گفت: اگر مداخالت 
شرایط  به  بازار  شود،  برداشته  سیاسی 

قبل بازمی گردد.
برای حفظ  اینکه  بیان  با  مروی   علی 
اعتماد بازار پیشنهاداتی که در گذشته 
دارند،  موضوعیت  کماکان  شد،  مطرح 
امور  وزارت  و  بورس  سازمان  گفت: 
اقتصادی و دارایی، باید کمترین میزان 
دخالت را در بازار سرمایه داشته باشند، 
از  اعم  بازیگران  تمامی  اینکه  ضمن 
حقیقی و حقوقی نباید در فرایندی قرار 
سهام  یک  خرید  به  مجبور  که  گیرند 
باشند تا صف خرید یا فروشی تشکیل 
ضوابط  که  است  حالی  در  این  شود؛ 
مناسبی  نحو  به  باید  نیز  رگوالتوری 
انتخاب شود؛ نه اینکه مانند حذف حجم 
مبنا یا دامنه نوسان، برای بازار سرمایه 

دردسرساز شوند.
بر  تاکید  با  سرمایه  بازار  تحلیلگر  این 
عالی  شورای  و  اقتصاد  وزارت  اینکه 
بورس به عنوان رگالتور باید با تخلفات 
سوی  از  افزود:  کنند،  برخورد  بازار  در 
دیگر، باید مدیریت در بازار به گونه ای 
باشد که انحصارها در مواردی همچون 

برداشته  کارگزاری ها  یا  سبدگردانی 
سازمان  که  است  این  واقعیت  شود؛ 
با  ارتباط  در  را  بدی  شیوه  بورس 
بازارگردانی به نمایش گذاشت که این 
نحوه  اصالح شود؛ چراکه  باید  موضوع 
سیاستگذاری و برخورد سازمان بورس 
دفاع  قابل  اصاًل  بازارگردانی  برابر  در 
شکل گیری  برای  مانعی  خود  و  نبوده 

بازارگردانی مناسب است.
وی تصریح کرد: انجام چنین اقداماتی 
سیگنال  این  بازار  فعاالن  به  می تواند 

سرمایه،  بازار  نیست  قرار  که  بدهد  را 
فدای منافع سیاسی شود؛ ضمن اینکه 
عدم شفافیت هایی همچون بسته شدن 
دست اندرکاران  بعضاً  که  نمادهایی 
به  نیز  هستند  نفع  ذی  آن  در  بورس 
صالح نیست و روند شفاف بازار سرمایه 

را دچار اختالل می کند.
مروی معتقد است که در شرایط کنونی 
آن چنانی  خرید  عطش  سرمایه،  بازار 
از  استقبال  میزان  این  و  ندارد  وجود 
بوده  پیش بینی  قابل  هم،  سهام  خرید 

سیاسی  مداخالت  اگر  بنابراین  است؛ 
به  رو  شرایط  به  بازار  شود،  برداشته 
رشد قبل بازخواهد گشت؛ ضمن اینکه 
بخشی از رشد بازار نیز به بعد از سال 
اساس،  این  بر  می شود؛  موکول  جدید 

انتظار رشد اسمی را در بازار داریم.
شکل گیری  بحث  داشت:  اظهار  وی 
در  مگر  است  منتفی  بازار،  در  حباب 
داستان  که  خاص  سهام  برخی  مورد 
آن ها متفاوت است و نمی توان شرایط 

آنها را به کل بازار تعمیم داد.

باید به تصمیمات اشتباه در بازار 
سهام پایان داد

گزارش

در تولید ۴ قلم کاالی اصلی مرتبط با 
کرونا به خودکفایی رسیدیم

وزیر صمت گفت: در چهار قلم کاالی مهم مربوط به تجهیزات مبارزه با 
کرونا که وزارت صمت مسئول بوده است، به تولیدات خوبی رسیده ایم

به نقل از وزارت صنعت،  علیرضا رزم حسینی در پایان نشست کمیته 
تدارکات و پشتیبانی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان این مطلب افزود: 
در تولید ماسک مازاد داریم و تولیدکنندگان تقاضای صادرات دارند و 
مجوز صادرات با تقاضای وزارت بهداشت در صورت مازاد نیاز داخلی 

داده می شود.
وی ادامه داد: در زمینه تولید ونتیالتور نیز دو کارخانه بزرگ درحال 
نیز  متقاضی صادرات  و  بهداشت هستند  وزارت  نیاز  تأمین  و  تولید 

می باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در زمینه تولید دستگاه های 
اکسیژن ساز نیز واحدهای تولیدی آمادگی تولید و تأمین نیاز وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دارند.
رزم حسینی در خصوص تأمین اکسیژن بیمارستان ها نیز بیان کرد: 
فوالد کشور )اصفهان، کرمان، یزد و برخی استان های دیگر( بصورت 

رایگان اکسیژن به بیمارستان ها تحویل می دهند.
دست  و  تولیدکنندگان  همه  تعامل  و  همکاری  با  کرد:  اعالم  وی 
اندرکاران در تجهیزات مرتبط با کرونا در کشور به خودکفایی رسیدیم 

و این روند همچنان ادامه دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص صادرات اقالم مرتبط با کرونا 
گفت: بنابر تقاضای وزارت بهداشت اگر در کاالیی مازاد نیاز داخلی 

داشته باشیم، مجوز صادرات هم خواهیم داد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام: کارت 

هوشمند متخلفان حمل نهاده ها باطل می شود
راهداری کارت  امور دام گفت: سازمان  مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
هوشمند رانندگان متخلف در حمل نهاده های بخش کشاورزی را باطل 

می کند.
به نقل از صداوسیما، محمدرضا طالیی در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک 
سیما درباره نهاده های نا سالمی که به دست تولیدکنندگان در بخش 
شرکت های  با  واردکنندگان  افزود:  می رسد  دامپروری  و  کشاورزی 
باربری قرارداد می بندند و زمانی که بار از کشتی خارج و در انبارها 
خالی می شود با تأیید دامپزشکی بارگیری و به سمت مقصد حمل 

می شود.
وی با بیان اینکه مشکلی در نهاده های وارداتی وجود ندارد گفت: حمل 
بار به صورت فله و در کامیون های لبه دار انجام می شود و شرکت های 

باربری متعهد هستند بار را سالم به واحدهای تولیدی برسانند.
طالیی افزود: برای ما امکان پذیر نیست کنار هر کامیون یک ناظر قرار 
دهیم زیرا ساالنه ۱۶ تا ۱۷ میلیون تن نهاده وارد کشور می شود. برای 
باید در جریمه های آنان سخت گیری  جلوگیری از تخلف رانندگان 

شود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: اگر شرکت حمل و نقل 
تخلف کند پنج برابر قیمت بار جریمه و بار کامیون معدوم می شود. 
رئیس سازمان راهداری به ما قول داده است اگر گزارش تخلفی به 

این سازمان بدهیم به سرعت کارت هوشمند راننده را باطل می کند.
طالیی با بیان اینکه واحدهای تولیدی نباید بار ناسالم را تحویل بگیرند 
نهاده های بخش کشاورزی اختالف  واردکنندگان  از مشکالت  گفت: 
نیز  تخلف  یابد  افزایش  اختالف  این  چه  هر  و  است  بازار  در  قیمت 

بیشتر می شود.
وی افزود: احتمال می دهیم یک شبکه متخلف، بار نهاده های کشاورزی 

و دامی را در مسیر تغییر می دهد.

بحران کرونا نابرابری غذایی را افزایش داد؛

قیمت جهانی غذا به باالترین سطح ۶ سال اخیر رسید

آژانس غذای سازمان ملل در گزارش جدید خود اعالم کرد قیمت 
مواد غذایی در جهان در ماه نوامبر با جهش بزرگی نسبت به سال قبل 

همراه بوده و به باالترین سطح در ۶ سال اخیر رسیده است.
به نقل از راشاتودی، آژانس غذای سازمان ملل در گزارش جدید خود 
اعالم کرد قیمت مواد غذایی در جهان در ماه نوامبر با جهش بزرگی 
نسبت به سال قبل همراه بوده و به باالترین سطح در ۶ سال اخیر 

رسیده است.
طبق این گزارش شاخص قیمت مواد غذایی جهان در ماه نوامبر با 
باالترین رشد ماهانه خود از جوالی ۲۰۱۲ تا کنون روبرو شده است.

این شاخص که توسط سازمان غذا و کشاورزی جهان، فائو، منتشر 
ماه  واحد در  از ۱۰۱  با ۳.۵ درصد جهش  ماه گذشته  می شود، در 
تغییرات  که  شاخص  این  است.  کرده  واحد جهش  به ۱۰۵  اکتبر، 
لبنی،  ماهانه در قیمت غالت صبحانه، دانه های روغنی، محصوالت 
دسامبر  از  باالترین سطح خود  به  می دهد  نشان  را  و شکر  گوشت 

۲۰۱۴ رسیده است.
طبق اعالم فائو که پایگاه آن در شهر رم قرار دارد، قیمت روغن گیاهی 
بیشترین افزایش را داشته و ۱۴.۵ درصد نسبت به ماه قبل جهش 

کرده است. علت این امر جهش قیمت روغن پالم بوده است.
قیمت صبحانه )غالت پرورده ویژه صبحانه( ۲.۵ درصد نسبت به ماه 
گذشته رشد کرده است اما ۲۰ درصد از ماه مشابه سال قبل باالتر 
افزایش  برای  عامل مهمی  پاندمی کووید ۱۹  اعالم کرد  فائو  است. 
به  افزایش قیمت مواد غذایی  و  بوده است  ناامنی غذایی در جهان 
مشکالت افرادی که به علت بحران کرونا از درآمد آنها کاسته شده، 

خواهد افزود.

3 سال سوم - شماره 56

آژانس بین المللی انرژی: کرونا بهره وری 

انرژی را به پایین ترین سطح در یک دهه 

اخیر رساند

انرژی اعالم کرد که ویروس عالم گیر کووید-۱۹  آژانس بین المللی 
پیشرفت بهره وری انرژی را به کمترین مقدار در یک دهه اخیر رساند.

آژانس  این  اس،  آی.  سی.  آی.  انرژی  اطالعات  مؤسسه  از  نقل  به 
اعالم کرد که ویروس همه گیری جهانی کرونا سرعت پیشرفت جهانی 
در بهره وری انرژی را به کمترین مقدار در یک دهه اخیر رسانده و 
تهدیدی برای تحقق اهداف بین المللی آب و هوا ایجاد کرده است. 
این مسئله سبب شده است سه سال آینده برای معکوس کردن »این 

روند نگران کننده« حیاتی باشد.
بر اساس گزارش »بهره وری انرژی در سال ۲۰۲۰« آژانس بین المللی 
مقدار  درباره  کلیدی  شاخصی   - جهانی  اولیه  انرژی  انرژی، شدت 
کارآیی فعالیت اقتصادی جهان در مصرف انرژی - امسال کمتر از 

یک درصد بهبود می یابد که ضعیف ترین رقم از سال ۲۰۱۰ است.
در این گزارش آمده است: این رقم بسیار کمتر از سطح پیشرفت 
با  مقابله  برای  جهان  مشترک  اهداف  به  دستیابی  برای  نیاز  مورد 
به  دسترسی  افزایش  و  هوا  آلودگی  کاهش  هوایی،  و  آب  تغییرات 
انرژی است. سرمایه گذاری در بهره وری انرژی در سراسر جهان در 
سال ۲۰۲۰ و در پی رکود اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا 

با کاهش ۹ درصدی روبه رو شده است.
برنامه های  از  گفت:  انرژی  بین المللی  آژانس  رئیس  بیرول،  فاتح 
دولت ها برای افزایش سرمایه گذاری در بهره وری انرژی در پاسخ به 
بحران اقتصادی استقبال می کنیم، اما آنچه تاکنون مشاهده کرده ایم 

نامساعد است و به هیچ وجه کافی نیست.
وی افزود: بهره وری انرژی باید در اولویت کارهایی باشد که دولت ها 
بسیار  مسئله  این  می کنند.  دنبال  پایدار  بهبود  به  دستیابی  برای 
در  صرفه جویی  و  اقتصادی  فعالیت  ادامه  سبب  و  اشتغال زاست 
هزینه های مصرف کنندگان می شود و زیرساخت های حیاتی را روزآمد 

می کند و مقدار انتشار آالیندگی را کاهش می دهد.
بیشتری  از سرمایه گذاری  اجتناب  برای  بهانه ای  بیرول گفت: هیچ 

قابل قبول نیست.
بر اساس تجزیه و تحلیل آژانس بین المللی انرژی، سرمایه گذاری های 
جهانی در محرک های اقتصادی مرتبط با بهره وری که تاکنون توسط 
و ۲۰۲۳ حدود ۲  بین سال های ۲۰۲۱  است،  اعالم شده  دولت ها 

میلیون شغل تمام وقت ایجاد می کند.
انجام  انرژی  بهره وری  بهبود  زمینه  در  که  اقدام هایی  بر  افزون 
افزایش  طریق  از  جهان  سطح  در  دیگر  شغل  میلیون   ۴ می شود، 
ساخت وساز،  در  خصوصی  و  دولتی  بخش  سرمایه گذاری های 

حمل ونقل و صنعت ایجاد می کند.

روند تولید در هشت ماه امسال افزایشی است
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  برنامه  و  طرح  معاون 
که  معدنی  و  صنعتی  اصلی  کاالی  قلم   ۲۵ از  گفت: 
تاکنون اطالعات آن استخراج شده است، ۱۷ محصول با 

رشد مثبت و ۸ محصول روند نزولی داشته است.
در  داشت:  اظهار  آمار  پایش  جلسه  در  زرندی  سعید 
حدود  تولید  با  سواری  خودرو  انواع  امسال  ماه  هشت 
۵۴۳ هزار دستگاه و رشد ۲۱ درصدی، تلویزیون ۷۹۷ 
هزار دستگاه با ۶۱ درصد رشد، کاتد مس ۱۹۲ هزارتن 
با افزایش ۹ درصدی، فوالد خام با بیش از ۱۹ میلیون 
 ۴۸ تولید  با  سیمان  درصدی،   ۸ از  بیش  رشد  و  تن 
با  خودرو  و الستیک  درصدی  رشد ۱۵  و  تن  میلیون 
تولید ۱۷۸ هزارتن با رشد ۲۵ درصدی را نشان می دهد. 
کاغذ،  الکتروموتور،  ون  و  مینی بوس  اتوبوس،  تولید 
کنسانتره زغال سنگ و ظروف شیشه ای با کاهش تولید 

مواجه بوده اند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان 
کرد: در این مدت ۴۵۶۰ پروانه بهره برداری جدید صادر 
شد که در تعداد ۱۱ درصد و با ایجاد اشتغال مستقیم 
برای بیش از ۸۶ هزار نفر رشد ۳۵ درصد را در بخش 
اشتغال نشان می دهد. صدور پروانه صنفی در این مدت 

نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است.
صدور  نیز  الکترونیک  تجارت  حوزه  در  وی  گفته  به 
گواهی امضای الکترونیکی در این مدت ۵۳ درصد رشد 

با صدور ۶۴۷  اکتشاف معدن  پروانه  نشان می دهد.  را 
پروانه با رشد ۱۲ درصدی، گواهی کشف با ۳۳۹ مورد ۵ 
درصد و پروانه بهره برداری معدن با ۴۱۰ مورد ۶ درصد، 

رشد داشته است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
خصوص تسهیالت به بخش صنعت و معدن نیز گفت: از 
منابع پروژه رونق تولید به ۲۲۵۷ واحد به مبلغ بیش از 
۵۹ هزار میلیارد ریال و از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه 
به ۸۲۹ واحد به ارزش ۴۶ هزار میلیارد ریال تسهیالت 

پرداخت شده است.
گزارش واحدهای غیرفعال در سامانه بهین یاب

زرندی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: انتشار 
آمار بخش تولید و تجارت به صورت شفاف و منظم انجام 
می شود و همه اطالعات مثبت یا منفی در اختیار عموم 
مدنظر  را  این خصوص مالحظه ای  در  و  قرار می گیرد 
نمی گیریم. اطالعات کل گزارش واحدهای غیرفعال که 
شاید در گذشته مالحظاتی برای انتشار عمومی بود را 
در سامانه بهین یاب برای دسترسی سرمایه گذاران قرار 

داده ایم.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  برنامه  و  طرح  معاون 
اضافه کرد: وقتی تصمیم به انتشار عمومی صنایع اشباع 
لیست  این  انتشار  تبعات  نگران  افراد  برخی  گرفتیم، 
صورت  به  صنایع  این  شد  گرفته  تصمیم  اما  بودند. 

عمومی نیز اعالم شود. سیاست ما در معاونت طرح و 
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که همه 
اطالعات، آمار و گزارش ها در دسترس عموم قرار گیرد 
و هم اکنون در این خصوص در بین سایر دستگاه های 

دولتی پیشتاز هستیم.
گفت:  همچنین  صمت  وزارت  برنامه  و  طرح  معاون 
فضای  پایش  عنوان  به  بخشی  بهین یاب،  سامانه  در 
و  معدن کاران  تا صنعت گران،  کردیم  ایجاد  کسب وکار 
اعالم  کسب وکار  موانع  خصوص  در  را  خود  نظر  تجار 
کنند. نتیجه این پایش را در خود سامانه قرار داده ایم 

که همگان از نتایج این نظرسنجی هم بهره مند شوند.
خدمت  میز  در خصوص  جلسه  این  در  همچنین  وی 
و  کرونا  بیماری  شیوع  به  توجه  با  گفت:  الکترونیک 
لزوم ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و تکریم ارباب 
رجوع و عدم حضور مراجعان به وزارت خانه میز خدمت 
الکترونیکی در سامانه بهین یاب ایجاد شده و در مدت 
حدود یک ماه ۲۷۵ درصد درخواست واصل که به ۲۵۸ 

درخواست پاسخ داده شده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
پایان بیان کرد: اکثر خدمات وزارت خانه، صدور مجوزها 
درخواست تسهیالت و … به صورت الکترونیکی است و 
میز خدمت الکترونیکی آماده ارائه به ذینفعان وزارتخانه 

است.

سامانه  اتصال  از  شهرسازی  و  راه  وزیر 
های  گونه  همه  در  بلیت  فروش  های 
و  ریلی  زمینی،  هوایی،  نقل  و  حمل 
و  بهداشت  وزارت  سامانه  به  دریایی 
بیماران  به  بلیت  فروش  از  ممانعت 

کرونایی خبر داد.
محمد اسالمی در مراسم گرامی داشت 
که  کشوری  هواپیمایی  جهانی  روز 
هواپیمایی  سازمان  مدیران  حضور  با 
شرکت های  نمایندگان  کشوری، 
هواپیمایی، مسئوالن شرکت فرودگاه ها 
نیروهای هوایی  فرماندهان  و همچنین 
نیروهای مسلح برگزار شد، با بیان اینکه 
با  مبارزه  بحث  در  هستیم  خوشحال 
و بخش  و شهرسازی  راه  وزارت  کرونا، 
هوایی  صنعت  ویژه  به  نقل  و  حمل 
پروتکل های  اجرای  پیشتاز  کشور 
روزهای  در  گفت:  است  بوده  بهداشتی 
از  همواره  کرونا  ویروس  شیوع  ابتدایی 
سوی دشمنان اعالم می شد که صنعت 
عامل  هوایی  نقل  و  و حمل  هوانوردی 
انتقال و ورود ویروس کرونا بوده و این 
پر  و  مرتب  صورت  به  را  زنی ها  اتهام 
تکرار همواره در روزهای ابتدایی انتشار 

این ویروس شاهد بودیم.
اتهام  این  رفع  برای  داد:  ادامه  وی 
تالش  هوایی  نقل  و  حمل  حوزه  در 
شرکت های  توسط  گسترده ای  بسیار 
هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری 
هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  شرکت  و 
زحمات  از  من  و  گرفت  صورت  ایران 
این  در  هوایی  نقل  و  حمل  بخش 

خصوص تشکر می کنم.

می گویم  افتخار  با  کرد:  بیان  اسالمی 
هوایی  نقل  و  حمل  بخش های  تمامی 
کرونایی  بیماران  دیتابیس  سامانه  به 
متصل شده و یکی از مهم ترین اقدامات 
افراد  ورود  از  جلوگیری  بخش  این  در 
دارای تست مثبت بوده و در حال حاضر 
همه حوزه های حمل و نقلی از جمله راه 
آهن، اتوبوسرانی و حتی کشتیرانی هم 

به این سامانه متصل شده است.
هیچ  به  افزود:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
عنوان به بیماران کرونایی بلیت فروخته 
بخش  از  طرح  این  اجرای  و  نمی شود 
حمل و نقل هوایی به سایر بخش های 
کرده  پیدا  تسری  هم  نقل  و  حمل 
در  دیگر  زرین  برگ  یک  خود  این  و 

افتخارات  و  هوایی  نقل  و  حمل  حوزه 
این صنعت است که در جهت سالمت 
مظهر  تنها  نه  و  برداشته  گام  جامعه 
بلکه  است،  کشور  ایمنی  و  حاکمیت 
پرچم دار گسترش سالمت هم به شمار 

می رود.
اسالمی با بیان اینکه صنعت هوانوردی 
از  ارزشمندی  خدمات  مدت  این  در 
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  انتقال  جمله 
فالیت  فری  پرواز  ها   ۱۰ طریق  از  که 
برنامه  غیر  پروازهای   Ferry Flight(
ریزی شده( ارائه کرده است افزود: بخش 
هواپیمایی کشور اقالم و کاالهای مورد 
نیاز بهداشتی کشور را توانستند به دست 
وزارت بهداشت برسانند و همچنان این 

اقدامات با قوت در حال انجام است.
شده  انجام  اقدامات  با  کرد:  تأکید  وی 
گرفته  صورت  ریزی های  برنامه  و 
واکسن های تأمین شده را بخش حمل و 
نقل هوایی از نقاط مبدأ به داخل کشور 
و از آنجا به سایر شهرها انتقال و توزیع 
بخش  برای  افتخار  یک  این  و  کنند 

هوایی کشور به شمار می رود.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: گام های 
مؤثر برای تقویت و ارتقای ضریب هوایی 
از  بابت  این  از  و  شده  برداشته  جامعه 
شرکت  کشوری،  هواپیمایی  سازمان 
و  هواپیمایی  شرکت های  فرودگاه ها، 
گذار  سپاس  هندلینگ  شرکت های 

هستم.

بلیت به بیمار کرونایی فروخته نمی شود
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اجتماعی
خبر

حمایت از خانواده زندانیان یکی از 
اولویت های سازمان زندان هاست

خانواده  از  گفت:حمایت  زندان ها  سازمان  رییس 
بوده  زندان ها  سازمان  اولویت های  از  یکی  زندانیان 
توسعه  را  از حمایت ها  این بخش  و سعی می کنیم 

دهیم.
 محمد مهدی حاج محمدی رییس سازمان زندان ها 
در دیدار با نماینده، ولی فقیه در استان آذربایجان 
غربی گفت: زندان محل پیوند امر قضایی و خدمات 
فرهنگی است و می توان گفت زندان فرهنگی ترین 

بخش قوه قضائیه است.
زندان ها  در  فرهنگی  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
اظهار داشت: در حال حاضر طالب و مبلغین زیادی 
تربیتی  امور  و  فرهنگی  فعالیت های  به  زندان ها  در 
مشغول هستند. با توجه به رهنمودهای امام بزرگوار 
و مقام معظم رهبری، زندانبانی در نظام جمهوری 
اسالمی یک کار تربیتی است و ما تالش می کنیم با 

این چشم انداز و این نگاه کارها را پیش ببریم.
کسانی  زندانیان  اغلب  کرد:  تاکید  محمدی  حاج 
هستند که در جامعه و خانواده تن به آموزش ها نداده 
روزگار  و  زمانه  از  است  قرار  که  برای کسانی  و  اند 
درس بگیرند، زندان فرصت دیگری است برای تادیب 

و تربیت.
از  قوه قضائیه در بخش دیگری  عالی  عضو شورای 
از  یکی  زندانیان  بندی  طبقه  گفت:  خود  سخنان 
برای  لکن  است  ها  زندان  در  کارها  ضروری ترین 
طبقه  طرح  کامل  اجرای  برای  الزم  فضای  تامین 
بندی زندانیان نیاز به حمایت و همکاری سایر نهادها 

و ارگان های ذیربط است.
رییس سازمان زندان ها در ادامه به فعالیت گروه های 
مردمی و جهادی در زندان ها نیز اشاره کرد و افزود: 
برای توسعه  این ظرفیت عظیم فرصتی  از  استفاده 
به  زندان ها و کمک  تربیتی در  و  خدمات اصالحی 

زندانیان است.
حاج محمدی با اشاره به اقدامات تامینی و تربیتی 
نیز  زندانیان  خانواده  موضوع  به  زندان ها  سازمان 
زندانیان  خانواده  از  کرد: حمایت  عنوان  و  پرداخت 
سعی  و  بوده  زندان ها  سازمان  اولویت های  از  یکی 

می کنیم این بخش از حمایت ها را توسعه دهیم.

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت: حدود 
۶۰۰ ملک واگذار شده شهرداری باز پس گرفته 
موارد  و  است  قانونی  غیر  موارد  این  نشده که 

تخلف قضایی می شود.
محسن هاشمی در حاشیه جلسه شورای شهر 
در جمع خبرنگاران گفت: بخشی از جلسه امروز 
به شهرداری  که  بود  لوایحی  و  درباره طرح ها 
مصوبه   ۵۹۸ کلی  طور  به  ما  بود.  شده  ابالغ 
مختلف را به شهرداری ابالغ کردیم که حدود 
۶ الی ۸ مورد آن به دلیل اختالفات با هیئت 
هیئت  در  حال  و  نشده  ابالغ  هنوز  تطبیق، 
کلیه  شهرداری  است.  شهر  شورای  اختالف 
لوایح و طرح هایی که خودش فرستاده را اجرا 
کرده اما طرح هایی که اعضا ارسال کرده بودند 
نواقصی در اجرا داشت. مثاًل طرحی داریم که 
۲۰ درصد و طرحی هم ۹۰ درصد اجرا شده و 
بر اجرای طرح های  در همین راستا اشکاالتی 
مصوب موجود بود که تعداد آنها حدود ۵۰ عدد 
بود به همین منظور از آقای ظاهری خواستیم تا 
گزارش دقیقی از طرح های مصوب شورای شهر 

تهران برای ما ارسال کنند.
وی افزود: نکته بسیار مهم امروز الیحه ارزش 
می شود  احساس  که  است  مجلس  در  افزوده 
حال  در  شورا  قدرت  به  نه  یا  گرا  تقلیل  نگاه 
این  برای  بیانیه ای  شورا  اعضای  و  است  اجرا 
با  را  جلساتی  ما  است  الزم  نوشتند.  موضوع 
این  تا  کنیم  برگزار  نگهبان  شورای  و  مجلس 
پاالیش نام شورای شهر انجام نشود. از شورای 
عالی استان ها نیز گالیه داریم که هنوز به این 

موضوع به صورت جدی ورود نکرده اند.
رئیس شورای شهر عنوان کرد: به عالوه این امر 
ایجاد  ابهاماتی هم  و  نمی کند  را حل  مشکلی 
می کند و درگیری های درون گروهی دولت و 
شورای شهر را باال می برد. با این روند بعداً شاهد 
حرف های ضد و نقیض خواهیم بود. اگر مجلس 
با شورا موافق نیستند آن را به طور  و نهادها 

کلی حذف کنند.
از  انتظار  و  توقع  حداقل  داشت:  ابراز  هاشمی 

نقل عمومی  و  از حمل  آقای روحانی حمایت 
کالن شهرها است. چرا که این امر کاری عامه 
پسند و عدالت محور است. حمایت از حمل و 
نقل عمومی حمایت از قشر مستضعف و انجام 

یک کار عدالت محور به صورت کالن است.
 ۱۴۰۰ سال  بودجه  در  ما  کرد:  تصریح  وی 
و  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار   ۲۰ درخواست 
عمومی  نقل  و  حمل  برای  را  دولت  کمک 
میلیارد   ۱,۷۵۰ فقط  متأسفانه  که  داشتیم 
تومان آن تصویب شده است. برای تأمین واگن 
نیز فقط ۶۰ میلیارد تومان اعتبار تعیین شده 
این در حالی است که این رقم فقط برای دو 
هم  را  قطار  یک  حتی  و  است  جوابگو  واگن 

تأمین نمی کند.
رئیس شورای شهر با بیان اینکه در حوزه حمل 
جدی  حمایت  عدم  نگاه  یک  عمومی  نقل  و 
در دولت وجود دارد، تاکید کرد: باید این کار 
تا الاقل در  انجام شود  در این دولت تا حدی 

دولت های بعدی ادامه آن پیگیری شود. انتقاد 
بنده به نگاهی است که به یارانه سوخت تعلق 
یارانه ای  عمومی  نقل  و  حمل  به  اما  می گیرد 
با وجود نظر  از سوی دولت تعلق نمی گیرد و 
زمینه  این  در  اقدامی  دولت  اما  همه  مساعد 
انجام نمی دهد. هاشمی با بیان اینکه این عدم 
حمایت دولت امری کمی مشکوک است، گفت: 
از شما خبرنگاران و اصحاب رسانه می خواهم تا 

علت این امر را پیدا کنید.
امالک  لیست  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
واگذاری در سایت شورای شهر منتشر شده اما 
آنها مشخص  پس گیری  باز  وضعیت  و  اسامی 
به  که  شهرداری  از  ملکی  هر  گفت:  نیست 
صورت ترجیحی به هر ارگانی واگذار می شود 
اما  باشد  شهر  شورای  مصوبه  مطابق  باید 
دوستان شهرداری به بندی از مصوبه سازمان 
امالک اشاره و اعالم می کنند که سازمان امالک 
این اختیار را دارد که خودش امالک را بررسی 

و واگذار کند. البته بنده این امر را قبول ندارم و 
قانون شهرداری این اجازه را نمی دهد. اما وقتی 
شورای  از  باید  باشد  معامله  در  ترجیح  حرف 

شهر اجازه گرفته شود.
بنده  عقیده  به  داد:  ادامه  شهر  شورای  رئیس 
اجازه شورای  که  واگذار شده  اموال  این  کلیه 
زیادی  تعداد  است.  قانونی  غیر  ندارد،  را  شهر 
از این ۲ هزار ملک نیز در اختیار برخی نهادها 
اما حدود  اغماض می شود  آنها  برای  است که 
هزار عدد از این امالک دچار شبهه است. البته 
طی گزارش آقای حناچی حدود ۴۰۰ مورد از 
آنها پس گرفته شده و ما کم تر از ۶۰۰ امالک 

را باید رسیدگی کنیم.
هاشمی تاکید کرد: در جلسه با آقای حناچی 
را  امالک  این ۶۰۰  از  لیستی  که  اعالم کردم 
ارائه کنند که از این تعداد کدام موارد باید در 
اختیار نهادها باشد و موارد تخلف را رسیدگی 

یا قضائی کنیم.

هاشمی : دولت هیچ حمایت جدی در 
حمل و نقل عمومی ندارد

شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیات  عضو 
تهران گفت: مصوبه مالیات بر ارزش افزوده 
مجلس، رویکرد نگران کننده ای برای چند 
یعنی  و  است  حاکم  شهری  مدیریت  دهه 

تراکم فروشی را رونق می بخشد.
در  شهر  شورای  جلسه  در  بهرام  نژاد  زهرا 
نطق پیش از دستور خود با انتقاد از مصوبه 
اختیارات  کاهش  جهت  در  مجلس  اخیر 
های  هفته  تحوالت  گفت:  شهر  شوراهای 
بروز  با  ارتباط  در  اخیر  های  ماه  و  گذشته 
شورای  مجلس  مابین  جدی  های  چالش 
و شوراهای  ملی  پارلمان  عنوان  به  اسالمی 
اسالمی شهرها به عنوان پارلمان محلی که 
هر دو از نهادهای انتخابی و موید جمهوریت 
ترین  کانونی  و  ترین  اصلی  از  و  بوده  نظام 
منابع تغذیه مشروعیت نظام سیاسی کشور 
محسوب می شوند، دل های دلسوزان نظام 
و  مجلس  است.  آورده  درد  به  را  کشور  و 
کردن  کمرنگ  با  توامان  صورت  به  دولت 
جایگاه و نقش شوراهای محلی در قالب دو 
الیحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و 
مالیات بر ارزش افزوده و واگذاری اختیارات 
این نهاد نوپا و مردمی به وزارت کشور، زمینه 
های چالش هویتی برای نهادهای انتخابی و 
ترویج رویکرد اقتدارگرایِی پدر گونه در قبال 

نهادهای مردمی را به نمایش گذارده اند.
اشاره  نقش شورا  به  اشاره  با  وی همچنین 
شتابان  تصمیم  اتخاذ  کرد:  عنوان  و  کرد 
مجلس شورای اسالمی در الیحه مالیات بر 
ارزش افزوده به گونه ای که مسوولیت وضع 
عوارض در شهرها تقریباً به صورت کامل از 
شوراهای شهر سلب و به وزارت کشور سپرده 
شده است. مجلس شورای اسالمی در جلسه 
۹ آذر ماه به جمع بندی کمیسیون اقتصادی 
مجلس در خصوص الیحه عودت داده شده 
از جانب شورای نگهبان تحت عنوان مالیات 
دیگر  بار  و  داد  مثبت  رای  افزوده  ارزش  بر 
قانون  نگهبان  شورای  به  نهایی  تایید  برای 
ارزش  بر  مالیات  لوایح  نمود.  ارایه  اساسی 
افزوده و درآمدهای پایدار که دارای محتوی 
نسبی  اشتراکات  دارای  و  هم  به  نزدیک 
بودند در زمان مجلس دهم از سوی دولت 
با رویکرد تمرکز گرایانه ارایه شد و پس از 
فراز و فرودهای فراوان و نهایتاً با رفع بخشی 
از نگرانی های مدیریت های شهری، نهایتاً به 
تصویب مجلس وقت رسید اما پس از ارایه 
و  شد  مواجه  ایرادتی  با  نگهبان  شورای  به 

برگشت خورد.
انتقاد  عضو هیات رئیسه شورا همچنین به 
کارشناسان  نظر  به  مجلس  توجهی  بی  از 
اقتصادی  کمیسیون  گفت:  و  کرد  اشاره 
بدون  گذشته  هفته  در  یازدهم  مجلس 
حضور نمایندگان مدیریت های شهری اعم 
جمع  به  نسبت  ها،  شهرداری  و  شوراها  از 
متاسفانه  و  اقدام  ایرادات  رفع  برای  بندی 

جمع بندی در صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی به تصویب رسید. به موجب مجموعه 
تغییراتی که در الیحه مالیات بر ارزش افزوده 
این  و به ویژه ماده ۵۳ و تبصره های ذیل 
اختیارات  عماًل  است،  شده  اعمال  مصوبه 
تعیین  در حوزه  نهاد شوراهای شهر کشور 
تکلیف عوارض شهری به شدت محدود شده 
و تعیین عناوین، ماخذ و حداکثر نرخ عوارض 
به وزارت کشور سپرده شده و به طور کلی 
متن مصوبه  از  اسالمی شهر  واژه شوراهای 

حذف شده است.
نژاد بهرام ابراز داشت: بر اساس تبصره ۹ ماده 
۴۲ مصوبه اخیر مجلس، سهم شهرداری ها و 
دهیاری ها از منابع حاصل از قانون مالیات بر 
ارزش افزوده که در متن تنظیم شده پیشین 
از گردش خزانه دولت معاف شده بود، مجدداً 
دولت  سوی  از  تعیین شده  حساب  به  باید 
از سیر مراحل تخصصی  تا پس  واریز شود 
به  کشور  وزارت  نظر  زیر  مجموعه  نظر  با 
واریز  ها  دهیاری  و  ها  شهرداری  حساب 
شود. تجربه نشان داده است که وجود چنین 
مصوبات و قوانینی هیچ گاه به نفع شهرها و 
در نهایت توسعه اقتصادی و عمرانی کشور 
نبوده و تمرکزگرایی هیچ گاه نتوانسته است 
در توسعه شهری نقش مؤثری داشته باشد. 
به خصوص در شرایط کنونی که تغییرات روز 
افزون و گسترده و پیاپی در شهرها نیاز به 
تصمیم گیری متناسب با مقتضیات محلی را 

بیش از پیش نمایان کرده است.
وی افزود: این مصوبه عماًل مدیریت شهری 
حوزه  در  منسجم  برنامه ریزی  برای  را 
و  کرد  خواهد  متوقف  پایدار  درآمدهای 
رویکرد نگران کننده ای که برای چند دهه 
تراکم  یعنی  بود  حاکم  شهری  مدیریت  در 
شرایطی  در  بخشد.  می  رونق  را  فروشی 
برای  دولت  وظیفه  از  دهه   ۳ از  بیش  که 
روشن کردن تکلیف الیحه درآمدهای پایدار 
مردمی  نهادهای  و  می گذرد  شهرداری ها 
هنوز نتوانسته اند به درآمدی پایدار برای اداره 
شهر دست یابند، بستن راه درآمدهای پایدار 
برای شهرها به ویژه شهرهای بزرگ نه تنها 
هویت نهادهای انتخابی شهری را به چالش 
می کشد و امکان ارائه خدمات به شهروندان 
با دشواری جدی روبه رو می کند. واقعاً  را 
شوراها  جز  مردم  به  نهاد  نزدیکترین  مگر 
جای دیگری است؟ جایی که طی سال های 
فعالیتش تالش داشته تا نمود و عینیتی از 
پاسخگویی و شنیدن و شنیده شدن داشته 
باشد! این تصمیم مجلس شورای اسالمی یاد 
اصل  این  از  است که مجلس  مهم  این  آور 
مردمی  نهادهای  درکنار  او  که  شده  غافل 
است و پارلمان های شهری جدای از هویت 
او نیستند و حذف تدریجی آنها از واگذاری 
اختیارات تصویری جز شکاف میان نهادهای 

انتخابی را ندارد.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تصریح کرد: 
این مهم در کنار منافع ملی و هویت ملی 
است که چالش  ای  کننده  نگران  مقوله ای 
متفاوتی را در مجلس و ساختار حاکمیتی 
نیازمند  مجلس  چراکه  است!  کرده  ایجاد 
گروه  با  مداوم  ارتباط  و  کارشناسی  نظرات 
مدیریت شهری  به خصوص  نفع  های ذی 
مجلس  است.  قوانین  و  مصوبات  وضع  در 
های  پیام  فقط  نفعان  ذی  از  شدن  دور  با 
را  نگران کننده مخابره می کند که کشور 
در معرض نگرانی قرار می دهد در حالیکه با 
بهره گیری از ظرفیت کارشناسان و نخبگان 
مبادله  و  مذاکره  و  نفعان  نظر ذی  و جلب 
از جهت گیری  فارغ  اطالعات اخذ تصمیم 

سیاسی می توانست متفاوت از این باشد.
نژاد بهرام با بیان اینکه به گفته کارشناسان 
این تصمیم مجلس چهار پیام را مخابره می 
کند، عنوان کرد: نخست آنکه ناهمگونی و 
ناهماهنگی در تصمیم گیری های عجوالنه 
منافع  اینکه  دوم  و  دارد  سنگینی  هزینه 
نیست  سیاسی  حساب  تسویه  عرصه  ملی 
تصمیم  گروه  در  کشور  آینده  آنکه  سوم  و 
برای  سنگینی  هزینه  باید  اینگونه  های 
رهایی پرداخت کند و چهارم اینکه نهادهای 
مردمی که سنگ زیرین نظام سیاسی کشور 
از  دیگر  مردمی  نهادهای  دست  به  است 
میان می روند و اینگونه است که به فردا و 
فرزندان خود پیام می دهیم که جمهوریت 
نظام سیاسی ایران را خود نهادهای مردمی 
به چالش کشیده اند. فراموش نکنیم که امام 
جمهوری  شد  سوال  ایشان  از  وقتی  راحل 
نظام  فرمودند همانند همه  اسالمی چیست 
و  مردم  رای  یعنی  جمهوری  سیاسی  های 
نهاد مردم.وی ادامه داد: مجلسی که به قول 
در جهت  باید  است  ملت  راحل عصاره  امام 
عینیت بخشی به این عصاره فضایل گام های 
بلند بردارد و با بهره گیری از تجارب اهل فن 
از هویت و تصمیم کارشناسانه و متقن دفاع 
کند و راه حل مشکالت کشور را ارائه دهد. 
برجسته  مجلسی که در آن شخصیت های 
ای در تاریخ سیاسی ایران حضور داشته اند 
مختلف  نهادهای  تعرض  معرض  در  اکنون 

حاکمیتی قرار گرفته و روز به روز نگرانی های 
زیادی برایش ایجاد می شود و این امر صرفاً 
محدود به مصوبه مجلس در خصوص مالیات 
برجامی  تصمیم  و  نبوده  افزوده  ارزش  بر 
مجلس روی دیگر همین سکه محسوب می 
شود. مجلسی که به قول رهبری حاصل نظام 
دموکراتیک ایران است، اکنون در بند تسویه 
اخذ  با  و  آمده  گرفتار  سیاسی  های  حساب 
برخی تصمیم ها از جمله مصوبه اخیر برای 
گیری  پس  باز  در  ایران  هسته ای  مذاکرات 
با چالش عدم همراهی  اقتدار خود به نوعی 
با دولت رو به رو شده است. در واقع همواره 
نهاد  یک  هویت  به  بخشی  مشروعیت  برای 
حضور مردمی که برای آن پای صندوق های 
رای قرار می گیرند از اصلی ترین نقاط کانونی 
 ۱۲ در  ایران  اسالمی  جمهوری  وقتی  بوده 
فروردین با رای ۹۹ درصدی رای اری گرفت 
یا وقتی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ با 
و همه  آمد همه  میدان  به  رای  میلیون   ۲۶
نشان از مشروعیت انکار نشدنی نظام سیاسی 
این کشور است جایی که مردم به رغم تمام 
نگرانی ها و مشکالت در استواری نظام گام 
های بلند برداشتند به رغم همه اختالفات در 
روش و رویکرد.عضو هیات رئیسه شورا تصریح 
کرد: درست است که مجلس یازدهم با میزان 
عرصه  به  درصدی   ۴۲ محدود  مشارکت 
تصمیم گیری وارد شد اما مجلس هویت نظام 
است و نباید مورد بی توجهی و حاشیه نشینی 
باید  مجلس  که  نشود  فراموش  گیرد.  قرار 
بتواند دایره نخبگان را به خود جلب کند و 
همچنان جایگاه پارلمان ملی را خواهد داشت.

درست است که تنگ نظری ها فشار جدی 
بر تامالت کارشناسی در مجلس وارد ساخته 
است اما مجلس همچنان در راس امور است. 
به  توجهی  کم  و  مجلس  و  دولت  اختالفات 
رویکرد دیپلمات های دولت که در خط مقدم 
مقابله با شرایط کنونی قرار دارند، بستری از 
ناهماهنگی را ایجاد کرده است. از آن سو نیز 
دولت بدون توجه به دغدغه های نمایندگان 
مردم و ارائه دیدگاه های کارشناسی و ایجاد 
هم نظری و همگرایی با آنها رفتار و رویه خود 

را پیش می برد.

نژآد بهرام: مصوبه مالیات بر ارزش افزوده مجلس موجب 
تراکم فروشی در شهر می شود

اطالعات  فناوری  و  آمار  مرکز  رئیس 
از  بسیاری  در  گفت:  قضاییه  قوه 
استان ها اعزام زندانی به صفر رسیده 
و تا پایان سال بنا داریم همه زندان ها 
را مجهز  کنیم تا اعزام و بدرقه زندانی 

به صفر برسد.
آئین  مراسم  در  پور  زارع  عیسی 
قضائیه،  قوه  ملی  درگاه  از  رونمایی 
و  قضائی  خدمات  یکپارچه  کارتابل 
قضائی  الکترونیک  هدایت  سامانه 
برگزار  مجازی  صورت  به  که  )سها( 
راستای  در  سامانه ها  این  گفت:  شد، 
قوه قضائیه هوشمند به عنوان یکی از 

محورهای تحولی دستگاه قضا است.
دستیابی  دنبال  به  اینکه  بیان  با  وی 
یک  طی  هوشمند  قضائیه  قوه  به 
بنا  گفت:  هستیم،  ساله  چهار  برنامه 
داریم با استفاده حداکثری از فناوری، 
دسترسی مردم به خدمات قضائی در 
نهایت سهولت و کرامت انجام شود و 
مؤثر  به شکل  و  با دقت  آرای صادره 

اجرا شود.
اطالعات  فناوری  و  آمار  مرکز  رئیس 
بانک های  به  اشاره  با  قضائیه  قوه 
در  انها  نفش  و  مختلف  اطالعاتی 
راستای  در  گفت:  جرم  از  پیشگیری 
خدمات  به  مردم  دسترسی  تسهیل 
قضائی، تا پایان آبان بیش از ۲۰ اقدام 
صورت گرفت که یکی از آن ها، سامانه 
تمدید  حتی  و  وکالست  به  مربوط 
سامانه  این  طریق  از  وکالت  پروانه 

انجام می شود.
همه  می توانند  وکال  داد:  ادامه  وی 
اقدامات خود را از طریق این سیستم 
شکل  به  سامانه  این  و  دهند  انجام 

شبانه روزی فعالیت می کند.
 ۳۰۰ ماهانه  اینکه  بیان  با  پور  زارع 
هزار مراجعه به قوه را سامان دادیم و 
۵۰ استعالم را به شکل الکترونیکی از 
دستگاه های مختلف دریافت می کنیم، 
از نیم  افزود: در این هشت ماه بیش 

کمتر  قضائیه  قوه  به  مراجعه  میلیون 
شده و به بیش از ۸۰۰ هزار مراجعه 

را سامان دادیم.
اطالعات  فناوری  و  آمار  مرکز  رئیس 
قوه قضائیه با اشاره به اینکه تا پایان 
سال اقدامات زیادی را در دست داریم، 
زمینه  در  هستیم  تالش  در  گفت: 
استعالمات الکترونیکی همه دستگاه ها 
را پای کار بیاوریم و هدف گذاری ما 

بیش از ۲۰۰ نوع استعالم است.
مرکز  آتی  برنامه های  از  پور  زارع 
پایان  تا  افزود:  و  گفت  سخن  آمار 
را  استعالم   ۱۵ داریم  برنامه  سال 
قبل،  هفته  دو  و  کنیم  الکترونیکی 
را  الکترونیکی  دادرسی  اتاق   ۱۴۰۰
فراهم کردیم. در همین راستا بیش از 
از  ۳۰ هزار پرونده به شکل آنالین و 
طریق زیرساختی که قوه قضائیه آماده 

کرده، رسیدگی شده است.
اطالعات  فناوری  و  آمار  مرکز  رئیس 
قوه قضائیه در رابطه با دیگر اقدامات 
این مرکز گفت: در بسیاری از استان ها 
اعزام زندانی به صفر رسیده و تا پایان 
سال همه زندان ها را مجهز می کنیم 

تا اعزام و بدرقه زندانی به صفر برسد.
زارع پور افزود: در سیستم گواهی عدم 
ساعت   ۲۴ از  کمتر  در  پیشینه  سو 
گواهی به شکل الکترونیکی برای مردم 

صادر می شود.
این  فعال  سامانه های  از  دیگر  به  وی 
مرکز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از 
الکترونیک  هدایت  سامانه  سامانه ها، 
اساس  بر  ما  و  است  )سها(  قضائی 
آموزش ساده  به مردم  قانون مکلفیم 
سامانه  این  در  بدهیم.  دعوی  طرح 
از دعاوی پرتکرار برای  در هزار مورد 
طرح دعوی، آموزش لحاظ شده است 
و تا پایان سال تمامی دعاوی پرتکرار 
برای مردم قابل اطالع رسانی است. بنا 
تلفن همراه خدمات  داریم که نسخه 
قوه قضائیه را در هفته آینده رونمایی 

کنیم و هفته بعد از آن احراز هویت از 
راه دور را راه اندازی کرده تا کسانی که 
ثنا ندارند بتوانند از خدمات قوه قضائیه 

استفاده کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه 
قضائیه افزود: یکی دیگر از محورها در 
حوزه توسعه دادرسی های الکترونیکی 
برگزاری بیش از ۳۰ هزار جلسه به این 
شکل بوده است. در فروردین ماه بیش 
از ۵۰ جلسه در این خصوص برگزار و 
انجام  پایلوت  به شکل  استان  در ۱۲ 

شده است.
زارع پور ادامه داد: تا پایان سال سامانه 
شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه 
را راه اندازی خواهیم کرد و این یک 
که  است  قوه  در  تحولی  بسیار  اقدام 
اجرای  پرونده های  می شود  باعث 

احکام به سرعت اجرا شود.
اطالعات  فناوری  و  آمار  مرکز  رئیس 
ارتباط  کرد:  تصریح  قضائیه  قوه 
زندان  از  بیرون  با  زندانی  تصویری 
مالحظات زیادی دارد که اقدامات الزم 
انجام است و زیرساخت های  در حال 

آن وجود دارد.
شد:  یادآور  قضائی  عالی  مسئول  این 
سرعت  برای  است  این  ما  برنامه 
از  بیش  به  رسیدگی ها  به  بخشیدن 
زمانی که  و  ۵۰ سازمان وصل شویم 
الکترونیک  دولت  تحقق  سمت  به 
دست  به  دست  باید  همه  می رویم 
تا این قطعی ها کم شود و  هم دهند 
خواه بنده از همه سازمان های همکار 
با قوه قضائیه این است که پایش مداوم 

سرویس های خود را انجام دهند.
اشاره کرد  برنامه ها  به دیگر  پور  زارع 
و گفت: سامانه سجل محکومان مالی 
خواهیم  اندازی  راه  سال  آخر  تا  را 
کرد تا اطالعات اشخاصی را که دچار 
اختیار  در  شدند  مالی  محکومیت 
دستگاه ها و به ویژه بانک ها قرار دهیم. 
پیشینه  سو  عدم  گواهی  همچنین 

از  جهان  در  را  ما  رتبه  الکترونیکی 
لحاظ کسب و کار چند رتبه ارتقا داده 

است.
احراز  انجام  نحوه  خصوص  در  وی 
هویت به صورت الکترونیکی گفت: بر 
اساس اطالعاتی که از فرد در سامانه 
ثنا داریم این اقدام را انجام می دهیم 
و در نهایت همکار قضائی چک دستی 
انجام می دهند و اگر شخص سابقه ای 
نداشته باشد گواهی را صادر می کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه 
قضائیه در خصوص پابند الکترونیکی 
هم گفت: دو اقدام مهم در این زمینه 
انجام شده و در ابتدا سامانه مدیریت 
پابند را به شکل بومی طراحی کردیم 
و  نداریم  تعداد  نظر  از  محدودیتی  و 
سامانه  این  در  نفر  به ۱۵۰۰  نزدیک 
در حال طی کردن محکومیت هستند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، حدود 
فعال  الکترونیکی  پابند  هزار  چهار 
داریم و تا پایان سال به ۱۰ هزار پابند 

خواهد رسید است.
ظرفیت های  از  گفت:  پور  زارع 
تولید  برای  بنیان  دانش  شرکت های 
پابندهای الکترونیکی استفاده خواهیم 

کرد.
وی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد نقاط 
وزارت  با  که  نامه ای  تفاهم  با  قضائی 
ارتباطات امضا شده از طریق فیبر به 

یکدیگر متصل شده اند.
اطالعات  فناوری  و  آمار  مرکز  رئیس 
قوه قضائیه تصریح کرد: همکاران در 
محکوم  شخص  حساب های  شعبه، 
آنی  شکل  به  می توانند  را  علیه 
استخراج کنند و همان لحظه استعالم 
می گیرند که محکوم علیه در چه بانکی 
حساب دارد و فقط برای همان بانک ها 
می شود  صادر  مسدودی  درخواست 
و  می شود  اعمال  ساعت  دو  ظرف  و 
نتیجه آن به شکل الکترونیکی به قوه 

قضائیه منعکس می شود.

۱۵ استعالم الکترونیکی 
می شود

خبر

کشف 34 فقره سرقت کابل برق در "آق قال"

 فرمانده انتظامی استان از دستگیری سارق حرفه ای سیم و کابل 
برق با ۳۴ فقره سرقت در "آق قال" خبر داد.سردار سعید دادگر در 
گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، در تشریح جزئیات این 
خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق 
نارضایتي براي شهروندان موضوع به صورت  ایجاد  در "آق قال" و 
ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی آن شهرستان قرار گرفت.

وی گفت: ماموران با تالش شبانه روزی و انجام اقدامات اطالعاتی 
از دوربین های مداربسته و همچنین تحت نظر قرار  با استفاده  و 
این  در  را  اي  حرفه  سارق  شدند  موفق  دار،  سابقه  سارقان  دادن 
را در مخفیگاهش  پلیسي وی  و در یک عملیات  زمینه شناسایی 
پس  متهم  کرد:  تصریح  استان  انتظامي  کنند.فرمانده  دستگیر 
بیان حقیقت  پلیس چاره ای جز  ادله محکم  با  به رو شدن  از رو 
 نداشت و به ۳۴ فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان 
داد:  ادامه  استان  انتظامي  ارشد  مقام  کرد.این  اعتراف  قال"  "آق 
متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 
قضائی شد.سردار دادگر خاطر نشان کرد: شهروندان برای پیشگیری 
از سرقت به توصیه و هشدارهای پلیسی توجه داشته و در صورت 
با  مشاهده هرگونه تردد افراد مشکوک و ناشناس مراتب را سریعاً 

شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی اعالم کنند.

4

کشف 4۵ میلیارد کاالی قاچاق در تهران
 رئیس پلیس امنیت اقتصادي تهران بزرگ از کشف ۱۴۰ تن 
مواد اولیه پتروشیمی در جنوب تهران به ارزش ۴۵ میلیارد 
ریال خبر داد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ 
علي ولي پور گودرزي  با اعالم این خبر بیان داشت : با  کسب 
خبری پیرامون تخلیه و دپوی مقادیری مواد اولیه  پتروشیمی 
در انباری در حوالی شورآباد تیمی از کارآگاهان پلیس امنیت 

اقتصادی برای بررسی موضوع به نشانی اعالمی اعزام شدند.
وی تصریح کرد: تحقیقات اولیه نشان از صحت خبر دریافتی 
داشت و کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیسی موفق شد هویت 

مالک این انبار را به دست آوردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره اینکه با هماهنگی های 
قضائی دستور بازرسی از داخل انبارمورد نظر اخذ شد، افزود: 
در بررسی  از این انبار ۱۴۰ تن مواد اولیه پتروشیمی  قاچاق  

فاقد بارنامه و مجوزهای گمرکی کشف شد.
انبار فوق با دستور قضائی  با بیان اینکه   سرهنگ گودرزی 
گفت:  شد،  امین  تحویل  شده   کشف  کاالی  و  پلمب 
میلیارد  را  ۴۵  ریالي کاالي کشف شده  ارزش  کارشناسان 

ریال محاسبه کرده اند.
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اخبار

رئیس دانشگاه ارومیه: دانشجویان الگوی 
اسالمی _ ایرانی پیشرفت را به نحوی ملموس 

به نمایش بگذارند

رئیس دانشگاه ارومیه گفت: دانشجویان باید جهاد علمی 
و اندیشه ورزی را سرلوحه فکر و عمل خود قرار دهند.

دکتر رحیم حب نقی  با اشاره به ویژگی دانشجوی پیشرو 
و  دینی  فضایل  کسب  بر  عالوه  باید  دانشجویان  افزود: 
اخالقی، که جزو الینفک دانشگاه اسالمی است ، با درک 
شرایط ویژه کشور و باور راسخ به ضرورت همدلی در جهت 
نیل به توسعه پایدار و همه جانبه و ارتقای جایگاه علمی 
ایران عزیز، به ویژه در حوزه فناوری های نوین با متانت، 
شکیبایی و آرامش عزم خویش را جزم کنند که به حول 
و قوه الهی با فتح قله های رفیع علم و فناوری، این کشور 
با به جایگاهی شایسته در جهان دانش برسانند و الگوی 
نمایش  به  به نحوی ملموس  را  پیشرفت  ایرانی  اسالمی، 
بگذارند.وی ضمن تبریک روز دانشجو ادامه داد: دانشجویان 
باید با تالش در راستای حاکمیت علم و دانش و خرد ورزی 
در حوزه اقتصاد و فرهنگ، کشور خود را در برابر تمامی 
کرده،  بیمه  بیگانگان  ناجوانمردانه  هجمه های  و  حوادث 

عزت و سربلندی ملت مسلمان کشورمان را فراهم کنند.
با  امروز  دانشجوی  تمایز  وجه  و  تفاوت  در  نقی  حب 
و  دانشجویان  اینکه  بیان  با  انقالب،  اوایل  دانشجوی 
دانشگاهیان همواره، از تأثیرگذارترین و پیشروترین اقشار 
و  ایجاد شور  و  افزایی  بصیرت  بخشی،  آگاهی  در  جامعه 
شعور انقالبی بوده ، در تاریخ معاصر کشورمان نیز کارنامه 
که  ای  بگونه  اند.  گذاشته  به جای  خود  از  درخشان  ای 
تحوالت  مبدا  را  دانشگاه  )ره(،  الشان  عظیم  راحل  امام 
لزوم  بر  کّرات  به  نیز  انقالب  رهبر معظم  و  دانستند  می 
آگاهی سیاسی دانشجویان و مشارکت در مدیریت جامعه 
تاکید ورزیده اند، گفت: از مهم ترین ویژگی های این قشر 
اقتضائات  از  آگاهی  و  فرهیخته جامعه، موقعیت شناسی 
زمان و مکان است. اگر تا دیروز دانشجویان متعهد، رسالت 
ستیز با دشمنان خارجی و حاکمان دست نشانده داخلی را 
بر عهده داشتند، امروزه ضمن حفظ حساسیت های الزم 
در برابر تحوالت جامعه، باید جهاد علمی و اندیشه ورزی را 
سرلوحه فکر  و عمل خود قرار داده و بکوشند که در این 
مقطع تاریخی، در برون رفت کشور از مشکالت اقتصادی، 

فرهنگی و اجتماعی نقشی سازنده و تاثیر گذار ایفا کنند.
رئیس دانشگاه ارومیه بااشاره به نقش دانشجویان در مقابل 
آرمان  که  است  پیدا  پر  اظهارکرد:  دشمنان  های  ستیزه 
خواهی و استکبار ستیزی دانشجویان که ریشه در مبارزات  
داشته ها  از  بخشی  دارد  آذر(   ۱۶ جمله  )من  تاریخی 
وسرمایه معنوی دانشگاه است که در مقاطع مختلف نقش 
خود را ایفا کرده است و در این زمان نیز  دانشجویان باید 
با آگاهی کامل از شیوه و نقشه های  پیچیده دشمن  با 
را خنثی  آنها  رهیافتهای عاقالنه و منطقی  توطئه های 
کنند.وی با اشاره به برنامه کالسهای دانشگاه در ایام  شیوع 
کرونا و آموزش مجازی  مشکالت و مزایای این سبک از 
آموزش  امر  به  اکنون ۱۲ سرور  یادآور شد:  هم  اموزش 
مجازی دانشگاه ارومیه اختصاص یافته است که این نشان 
دهنده حجم باالی فعالیت های همکاران دانشگاهی بوده و  
از دانشگاه های همجوار که در این زمینه فعالیت می کنند 
بیشتر است. این راهی است که ما شروع کردیم و رو به 
جلو است و به عقب باز نخواهیم گشت و آموزش مجازی 
در  زیرساخت  این  از  و  شد  خواهد  ما  آموزش  از  بخشی 

سالهای آینده نیز می توانیم استفاده کنیم.
حب نقی بااشاره به برنامه روز دانشجو امسال خاطر نشان 
کرد: امسال به جهت شرایط خاص کشور و دانشگاه امکان 
ولی  ندارد  وجود  دانشجویان  با  دیدار  و  حضوری  جلسه 
مقرر شده است هیات رییسه دانشگاه جلسه زنده مجازی 
و  سیاسی  تشکلهای  دبیران  دانشجویان،  نمایندگان  با 
... در همین  و  انجمن های علمی و فرهنگی  فرهنگی و 
فرهنگی  معاونت  است  ذکر  به  الزم  نماید.  برگزار  هفته 
را  قالبهای گوناگون  متنوعی در  برنامه های  نیز  دانشگاه 

در حال اجرا دارد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: 
نهضت خدمت رسانی با نگاه و تالش جهادی 
و  فرهنگ  و  فکر  تمام  و  نشود  فراموش 
اشتیاقمان این باشد که به مردم خدمت کنیم 
و با برنامه ریزی صحیح برای برطرف کردن 
مشکالت مردم با همت جهادی تالش کنیم.

حجت االسالم والمسلمین عبدالرضا پورذهبی 

با  بیجار  شهرستان  اداری  شورای  درجلسه 
مسئولین  جمع  در  اینکه  از  خرسندی  ابراز 
بیجار  کرد:  اظهار  دارند  قرار  شهرستان  این 
افتخارات  واقتصادی  علمی  دینی،  لحاظ  از 
زیادی دارد و ما امروز در برهه ای از زمان قرار 
گرفته ایم که بیش از هر زمان دیگری نیاز به 
کار و تالش داریم.چون توقع بر این است که 

جوابگوی نیازهای مردم باشیم.
اینکه  بیان  با  دراستان  فقیه  ولی  نماینده 
مسئولین باید واقع بین و شنونده خوبی برای 
باشند عنوان داشت: هنر یک مسئول  مردم 
خوب این است که بسیار بشنود و از انتقادها  
نهراسد.  چون عین جمله مقام معظم رهبری 
امروز مردم از این فشارها و مشکالت اقتصادی 
گله مند هستند ما که هرکدام به نحوی یک 
کارگزار هستیم واین امر سطح توقعات از ما 
و شما را متفاوت کرده و مهمترین کاری که 
می توانیم انجام دهیم در جهت رضایت مندی 
مضاعف  تالش  آنان  مشکالت  حل  و  مردم 

داشته باشیم.
تاکید  مسئولین  بودن  محور  مسئله  بر  وی 
کرد و افزود: همه مسئولین امروز می طلبد 
مسئله محور عمل کنند و روی مسائل اصلی 
مردم و این شهرستان مطالعه داشته باشند و 
به کارهای اساسی و مهمی که آالم مردم را 
التیام می بخشد بپردازند و از کسی یا حزبی 
که به نفع مردم و نظام کار می کند حمایت 
کنند واز حزبگرایی که به ضرر مردم است به 

دور باشند.
غرب  اسالمی  بزرگ  مرکز  مسئول 
بیجار  شهرستان  مسئولین  به  کشورخطاب 

فرمودند: نهضت خدمت رسانی با نگاه و تالش 
جهادی فراموش نشود و تمام فکر و فرهنگ و 
اشتیاقمان این باشد که به مردم خدمت کنیم 
و با برنامه ریزی صحیح برای برطرف کردن 

مشکالت مردم با همت جهادی تالش کنیم.
نماینده ولی فقیه درادامه پاکدستی برای یک 
افزود:  و  برشمرد  ضروری  بسیار  را  مسئول 
پاکدستی مهمترین ویژگی یک مسئول است 
و بایدهمه  مدیران از حسن پاکدستی در کار 
و شغل خود برخوردار باشند و امروز گذشته 
که  اقتصادی چیزی  و مشکالت  تحریمها  از 
هستند  ناراحت  آن  وجود  از  بیشتر  مردم 
رانت خواری، فساد و اختالس مالی مدیران و 
زیردستان آنها است  که به بیت المال دست 

درازی می کنند.
در  پورذهبی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
و  گویی  خوش  به  را  مسئولین  همه  پایان 
گشاده رویی دعوت کرد و بیان داشت:  یکی 
از تاکیدات مقام معظم رهبری به نمایندگان 
خود در استانها خوش گویی و گشاده رویی 
است که اگر این حسن نیکو در هر شخص و 
مسئولی رعایت نشود بسیار آزار دهنده است 
لذا انتظار است با رعایت این خصلت پسندیده 

امانت دار خوبی برای نظام و شهدا باشیم.

نماینده ولی فقیه در کردستان: نهضت خدمت رسانی 
با نگاه و تالش جهادی فراموش نشود

اخبار

پیام تولیت آستان قدس رضوی به 
مناسبت 16 آذر، روز دانشجو 

تولیت آستان قدس رضوی در پیامی به مناسبت فرارسیدن 
با  دانشجویان  کرد:  تأکید  دانشجو  روز  آذرماه،  شانزدهم 
پیشگامی مجاهدانه و مؤمنانه و با قدرت و صالبت بیشتر تحقق 
چشم اندازهای علمی و فنی کشور را وجهه همت خویش قرار 

دهند.
حجت االسالم والمسلمین  پیام  متن  نیوز،  آستان  گزارش  به 

احمد مروی به شرح زیر است:
باسمه تعالی

مقام معظم رهبری: »انتظار من از شما جوان ها و اساتید این 
است؛ تولید علم کنید. به سراغ مرزهای دانش بروید، فکر کنید، 
کار کنید. با کار و تالش می شود از مرزهایی که امروز دانش 

دارد، عبور کرد.«
استکبارستیزی  و  رشادت  فداکاری،  ایثار،  یادآور  آذرماه   ۱۶
دانشجویانی است که ۶7 سال پیش در راه مقابله با استبداد، 
استکبار، اختناق و خفقان رژیم طاغوت، با خون خود جریان 
زنده و نقطه عطفی را در راه استقالل طلبی و ظلم ستیزی 

ملت ایران رقم زدند.
امروز که استکبار جهانی در قامت تحریم و تهدید و با انجام 
جنایاتی شنیع همچون ترور دانشمندان برجسته کشور تالش 
عرصه های  در  اسالمی  جمهوری  پیشرفت  مانع  تا  می کند 
با  عزیز  دانشجویان  شما  است  نیاز  گردد،  فناوری  و  علمی 
پیشگامی مجاهدانه و مؤمنانه و با قدرت و صالبت بیشتر تحقق 
چشم اندازهای علمی و فنی کشور را وجهه همت خویش قرار 

دهید.
همان گونه که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب از 
شما جوانان می خواهند که »راه علم را با احساس مسئولیت 
بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید«، اینجانب نیز به 
شما توصیه می کنم با قدرت و همت مضاعف در عرصه جهاد 
علمی گام برداشته و با درک و شناختي دقیق از این جایگاه 
خطیر، با تکیه بر همت شایسته و واالي خود و اتکال به خداوند 
و  باشید  اسالمی  ایران  آبادانی  و  پیشرفت  زمینه ساز  متعال، 
دشمنان بدخواه و کینه توز جمهوری اسالمی را از سنگ اندازی 

در مسیر پیشرفت ملت ایران مأیوس و ناامید گردانید.
دانشجو،  شهیدان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  پایان  در 
این روز را به شما دانشجویان عزیز تبریک عرض نموده و در 
جوار بارگاه منور عالم آل محمد؛ حضرت علی بن موسی الرضا 
علیه السالم، سالمت، عّزت، موفقیت و سربلندی شما عزیزان را 

از خداوند متعال مسئلت دارم.
احمد مروی

تولیت آستان قدس رضوی
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معاون استاندار آذربایجان غربی: جوجه ریزی در 

واحدهای مرغداری آذربایجان غربی افزایش می یابد

غربی  آذربایجان  استاندار  اقتصادی  مور  هماهنگی  معاون 
گفت: با هدف افزایش تولید مرغ ، جوجه ریزی در واحد های 

مرغداری استان افزایش می یابد.
نادر صادقی  در بیستمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، 
با اشاره به روند کاهش قیمت مرغ در استان در روزهای اخیر 
و نزدیک شدن به قیمت واقعی و تنظیم بزار، گفت: با افزایش 
بازرسی  افزایش کشتار مرغ و  توزیع مرغ منجمد در استان، 
های مداوم قیمت، مرغ گرم به قیمت واقعی خود نزدیک می 
های  مرغداری  در  ریزی  افزیش جوجه  به  اشاره  با  شود.وی 
استان به تعداد ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار عدد، گفت: این تعداد 
های  مرغ  ورود  با  امیدواریم  ما  و  است  استان  نیاز  از  بیشتر 
در  مرغ  قیمت  کاهش  شاهد  کشتار  چرخه  به  شده  تولید 
بازارهای استان باشیم. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
آذربایجان غربی، ادامه داد: مقرر شده تمامی نهاده های مورد 
نیاز مرغداران توسط دولت و با قیمت مناسب توزیع شود که 
این تدبیر نیز در کاهش قیمت مرغ موثر خواهد بود.صادقی بر 
تداوم بازرسی  و نظارت بیشتر بر روند توزیع نهاده ، تولید ، 
کشتار و توزیع مرغ در استان تاکید کرد.به گفته وی ، روزانه 
بطور متوسط ۴۲ تن مرغ منجمد قابل طبخ در استان توزیع 
می شود و این روند تا تعادل قیمت مرغ در بازار ادامه خواهد 

داشت.

چهار ایستگاه مترو تبریز ۲۷ آذر ماه 
توسط رئیس جمهور افتتاح می شود

شهردار تبریز گفت: چهار ایستگاه مترو تبریز ۲7 آذرماه 
توسط رئیس جمهور افتتاح می شود.

وضعیت  آخرین  از  بازدید  حاشیه  در  باهر  ایرج شهین 
ایستگاه های ۹، ۱۶، ۱7 و ۱۸ خط ۱ قطار شهری تبریز 
با اشاره به آماده سازی چهار ایستگاه خط ۱، اظهار کرد: 
تهران،  مشهد،  چهار شهر  های شهرداری  پروژه  آذر   ۲7
تبریز و نوشهر توسط رئیس جمهور افتتاح خواهد شد که 
در تهران یک ایستگاه مترو، در مشهد یک پارکینگ و در 
تبریز چهار ایستگاه مترو که در حال تکمیل و آماده سازی 
است، افتتاح می شود.وی ادامه داد: آخرین بازدیدها از این 
ایستگاه ها را به همراه اعضای محترم شورا انجام می دهیم 
تا توصیه های الزم را به متولیان مترو داشته باشیم و پس 
از جمع بندی، این ایستگاه ها را در روز ۲7 آذر به دست 
رئیس جمهور افتتاح و تقدیم شهروندان کنیم.وی افزود: 
به رغم مشکالت اقتصادی، بدهی های بانکی و مشکالت 
در  خوبی  کارهای  پنجم  شورای  در  خدا  لطف  به  اداری 

حوزه مترو انجام شده است.
شهردار کالنشهر تبریز گفت: پیش از این، در فاز ۲ خط ۱ 
مترو صرفا دو ایستگاه افتتاح شده بود اما در دوره مدیریت 
و شورای پنجم، ما همه ایستگاه های فاز ۲ و فاز ۳ را نیز 
راه اندازی کردیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: از ایستگاه 
های باقی مانده، دو ایستگاه را در سوم خرداد ۱۴۰۰ افتتاح 
می کنیم و یک ایستگاه باقی مانده از کل خط ۱ را نیز تا 
پایان شهریور ۱۴۰۰ آماده می کنیم تا کل خط ۱ آماده 

بهره برداری شود.

و  ارتباطات  وزیر  نوآوری  و  فناوری  معاون 
تبریز  شهر  این که  بیان  با  اطالعات  فناوری 
این همه زیبایی های خیره کننده دارد، ولی 
تا مقداری  دارد  نیاز  در بحث شهر هوشمند 
شهر  اینکه  برای  گفت:  شود،  ظاهر  فعال تر 
هوشمند در تبریز شکل بگیرد، شهرداری باید 
پای کار بیاید، اگر هم پای کار آمده، آنگونه 
انتظار می رود بروز و نمودش را احساس  که 

نمی کنیم.
وضعیت  بررسی  جلسه  در  هاشمی   ستار 
بخش  در  آذربایجان شرقی  فناوری  و  نوآوری 
فعاالن  و  با حضور متخصصان  آی سی تی که 
امر در تبریز برگزار شد، اظهار کرد: با تحقق 

نیز  جدی  کارهای  و  کسب  هوشمند،  شهر 
شکل گرفته و می تواند به اقتصاد منطقه کمک 
کارخانه  از  بازدید خود  به  اشاره  با  کند. وی 
تولید تبلت و موبایل در مراغه نیز اظهار کرد: 
باید از ظرفیت ایجاد شده در استان استفاده 
بالقوه مجموعه  حداکثری را کرده و ظرفیت 
تولیدی را بالفعل کنیم، چراکه ظرفیت بسیار 

ارزشمندی برای استان است.
برخی  وجود  به  اشاره  با  ادامه  در  هاشمی   
ساختمان ها و فضای کاربری بالاستفاده ، بیان 
کرد: ممکن است چنین فضاهایی در حوزه های 
مختلف فرابخشی در استان وجود داشته باشد 
و طبیعتا مدیریت ارشد استان می تواند نقش 

از  بخشی  و  کرده  ایفا  رابطه  این  در  کلیدی 
حل  را  کاربری  فضای  حوزه  در  مشکالت 
با تاکید بر این که آذربایجان شرقی،  کند. وی 
بی بدیلی  صنعتی  پتانسیل های  و  ظرفیت ها 
اما  است،  مشهود  کامال  ظرفیت  این  و  دارد 
باید توجه کرد که چقدر توانستیم از ظرفیت 
هوشمندسازی در صنایع استان استفاده کنیم؟ 
گفت: به عنوان مثال، مطالعات جهانی نشان 
می دهد که اگر از ظرفیت هوشمندسازی در 
معادن استفاده شود، می توان میزان بهره وری 
عوامل تولید را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد ارتقا داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در حوزه روند 
آموزش مجازی، اظهار کرد: طبق پیش بینی ها، 

حداقل ۳۰ درصد از ترافیک آموزش مجازی، 
خواهد  قرار  استفاده  مورد  نیز  کرونا  از  بعد 
گرفت، چراکه افراد با این ظرفیت و مزایای آن 
آشنا شده اند، بنابراین بعد از کرونا نیز بخشی 
از این ترافیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات در ادامه 
سخنانش با اشاره به اهمیت باالی دسترسی به 
سیستم های با توان پردازشی باال در پیشرفت 
کشور، افزود: در این راستا یک بستر پردازشی 
در  را  سیمرغ"  "ابرکامپیوتر  عنوان  تحت 
دستور کار داریم و اگر بتوانیم تسهیالتش را 
تامین کنیم، تا پایان سال، گام اول آن به بهره 

برداری می رسد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات: 

تبریز در بحث شهر هوشمند، فعال تر ظاهر شود

استاندار اصفهان گفت: طرح های دانش بنیان 
استان بررسی می شود تا فعاالن اقتصادی برای 
سرمایه گذاری در جریان فعالیت های شرکت 

های این بخش قرار بگیرند.
عباس رضایی، در حاشیه نود و پنجمین جلسه 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 

در اتاق بازرگانی افزود: طی روزهای گذشته به 
شیخ  فناوری  ملی  جشنواره  اصفهان  میزبانی 
بهایی برگزار و طرح های استارت آپ و دانش 

بنیان نیازمند سرمایه گذاری احصا شدند.
وی ادامه داد: امیدواریم در راستای طرح های 
بنیان اطالع رسانی بیشتری به فعاالن  دانش 
اقتصادی انجام شود تا با استفاده از تسهیالت 

دولتی در راستای تقویت آن ها گام برداریم.
استاندار اصفهان با اشاره به توسعه سامانه های 
اصفهان،  صنعتی  شهرک های  در  خورشیدی 
انرژی سبز حرکت  به سمت  باید  کرد:  اظهار 
پنل های  از  استفاده  سمت  به  دنیا  کنیم، 
باید  رو  این  از  خورشیدی حرکت کرده است 
خورشیدی  پنل های  از  صنعتی  شهرک های 

استفاده کنند.

ادارات  قانون  طبق  اینکه  بیان  با  رضایی   
می توانند ۲۰ درصد از انرژی خود را از پنل های 
این  در  تامین کنند، تصریح کرد:  خورشیدی 
راستا با محوریت اتاق بازرگانی کمیته ای جهت 
آسیب شناسی استفاده از پنل های خورشیدی 

تشکیل شده است.
میلیارد  صد  بانک ها  شد  مقرر  داد:  ادامه  وی 
ساماندهی  طرح   ۱۰۰ اجرای  جهت  تومان 
به  کیلوواتی   ۱۰۰ خورشیدی  پنل های 
و  کمیته  هماهنگی  با  صنعتی  شهرک های 
استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  عضویت 

انجام شود.
به گفته استاندار اصفهان، استفاده از پنل های 
خورشیدی نیازمند فرهنگ سازی است تا به 

سمت انرژی های پاک و سبز حرکت کنیم.

استاندار اصفهان: طرح های دانش بنیان اصفهان به فعاالن اقتصادی واگذار می شود

شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
اسالمی گفت: امروز باید جایگزین دالر را در 
کشور ایجاد کنیم و این جایگزین چیزی جز 

طال و نقره نیست.
نشست  در  میرزایی  حسین  االسالم  حجت 
و  پولطال«  »نظریۀ  کتاب  دو  رونمایی  خبری 
»احیای پولطال« در اصفهان، اظهار کرد: پول 
تحقق  برای  و  اسالم  مبنای  بر  ای  ایده  طال 
اقتصاد اسالمی است که امید است در مسیر 

عملیاتی شدن این طرح به خوبی اقدام کنیم.
وی با طرح این پرسش که آیا وضعیت کنونی 
جهان را می پسندیم یا خیر، گفت: در ابتدا باید 
به این پرسش پاسخ دهیم و اگر این وضعیت را 
قبول داریم که به همین روند ادامه می دهیم و 
صحبتی باقی نمی ماند، اما اگر جهان مطلوب 
شما این چیزی که اکنون وجود دارد، نیست، و 
نمی پسندیم باید تمدن خود را به وجود آوریم 

و در مسیر تحقق اهداف خود حرکت کنیم.
تاکید کرد:  نماینده مردم اصفهان در مجلس 
اگر کسی گمان کند، تمدن نوین ایرانی اسالمی 
با تمدن لیبرال قابل جمع است، مطلب را به 
درستی متوجه نشده است. تمدن غرب بیش از 
۹۰ درصد با تمدن ایرانی اسالمی تعارض دارد.

میرزایی با بیان اینکه حرکت به سمت تمدن 
جدید، به معنی بازگشت به تمدن قبلی نیست، 
مواردی  موجود  های  مزیت  همراه  به  بلکه 
دیگری نیز به آن اضافه می کند تا نظریه جدید 
را تبیین کند، افزود: زمانی که از تمدن سخن 
می گوییم، باید در حوزه دانایی، توانایی، زیبایی 

باید  ارائه شود و  و اختیار راهکارهای مناسب 
داشته  نوین  تمدن  است  قرار  اگر  که  بدانیم 

باشیم شاخصه آن تمدن موجود نیست.
بیان  با  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
اینکه اقتصاد موجود دنیا با نظام اشرافی گری 
تعبیر می شود و فرهنگی هم در این خصوص 
ایجاد می کند، خاطرنشان کرد: موتور محرکه 
اقتصادی این فرهنگ ربا و نزول است که در 
مقابل آن فرهنگ اسالمی شاخصه های خاص 

خود را دارد.
می  غرب  اقتصادی  نظریه  داد:  ادامه  میرزایی 
گوید هر شخصی می تواند هر میزان ثروتی را 
به هر روشی به دست بیاورد و در نهایت اذعان 
می کنند که می تواند ثروت را از راهی که به 

دیگران ضرر نزند، تحصیل کند.
رو  روبه  نظامی  با  تمدن،  این  در  افزود:  وی 
قرار  مبنا  را  حداکثر  جویی  لذت  که  هستیم 
داده است. ابزار کار نظام تمدنی موجود بانک 
است که کارکردهای متفاوتی دارد و برخی از 
این کارکردها مورد توجه نظام جدید اسالمی 

نیست.
نظام  در  کرد:  اظهار  اصفهان  مردم  نماینده 
جدید کسی در بانک سپرده دارد که پول دارد 
پولش  آن  سود  و  سپرده  طریقه  از  هم  باز  و 
وام  به کسی  نظام  این  در  و  شود  می  بیشتر 
می دهند که از طبقه مستمند جامعه است و 
باید وام را با بهره و سود باال به بانک بازگرداند. 
این یعنی قوی تر شدن ثروتمندان و ضعیف تر 

شدن اقشار مستمند و از آثار ربا است.

میرزایی با بیان اینکه در این نظام پولی غارت 
نظام  در  کرد:  تصریح  دهد،  می  رخ  اموال 
ایجاد شده  نوین  برده داری  اقتصادی موجود 
است و از سویی دیگر جامعه را به سمت تنبلی 
با جامعه ای روبرو می شویم که  می رود و  

نیازهای اولیه خود را نمی تواند برآورده کند.
وی اضافه کرد: در این حالت، شکاف طبقاتی 
روی  جامعه  وقت  هیچ  که  شود  می  ایجاد 

آرامش را نخواهد دید.
به گفته میرزایی خلق پول انجام می شود، اما در 
پولطال اینکار مستلزم فرآیند است و به راحتی 
صورت نمی گیرد. همچنین در این نظام مالدار 
شدن به ناحق است و در قبال دریافت پول کار 
خاصی انجام نشده است و زندگی مصرفانه را 

به غیر مصرفانه تبدیل می کند.

نماینده مردم اصفهان با تاکید بر اینکه مدیریت 
این نظام خردمندانه نیست، خاطرنشان کرد: 

بخش هایی از آن صریحا قمار است.
میرزایی تصریح کرد: اینها تهدیدات اصلی است 
که نظام پول اعتباری را متزلزل می سازد. اگر 
ریال ما در برابر ارزهای خارجی توان داشت، 
خطر کمتر بود، اما امروز ریال توان حفظ کاال و 
خدمات را ندارد. امروز در تهران برخی مبادالت 
با دالر انجام می شود که این برای اقتصاد ما 
سم است و به این معنی است که اقتصاد ما از 
و  امنیتی  عواقب  که  شود  می  کنترل  آمریکا 

اقتصادی دارد.
امروز  گفته شده،  دالیل  به  میرزایی  گفته  به 
باید جایگزین دالر را در کشور ایجاد کنیم و 

این جایگزین چیزی جز طال و نقره نیست.

نماینده مردم اصفهان: باید جایگزین دالر را در کشور ایجاد کنیم

طرح » توسعه مشاغل خانگی« زنجیره  
اشتغال استان اردبیل را توسعه می دهد

جلسه بررسی روند اجرای طرح ملی الگوی نوین »توسعه 
مشاغل خانگی« با حضور معاون اشتغال و کارآفرینی و رئیس 
رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  کار  نیروی  و هدایت  اشتغال  اداره 
اجتماعی استان در دبیرخانه این طرح در جهاددانشگاهی 
اردبیل برگزار شد.بهرنگ کوهی با بیان اینکه در این طرح 
بستر اشتغال مشموالن با آموزش، توانمندسازی و مشاوره 
پیشران ها  همکاری  افزود:  شد،  خواهد  ایجاد  پیشران ها 
ارتقای  برای  را  الزم  زیرساخت های  می تواند  طرح  این  در 
جایگاه کسب و کارهای خانگی و مزیت های شغلی شناسایی 
اجرای  اینکه  به  اشاره  با  کند.وی  فراهم  استان  در  شده 
مورد  باید  و  دارد  توسعه کشور  در  نقش مهمی  این طرح 
توجه مسئوالن قرار گیرد، اضافه کرد: به یقین با همراهی 
پیشران ها و دستگاه های متولی اشتغال با جهادانشگاهی در 
اجرای این طرح، جایگاه کسب وکارهای خانگی در استان 

ارتقاء خواهد یافت.
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سالمت
خبر

تاثیر دوز پایین استروئید بر افزایش 
خطر بیماری قلبی عروقی

گلوکوکورتیکوئید  دهد  می  نشان  جدید  مطالعه 
عروقی  قلبی  های  بیماری  ریسک  افزایش  موجب 

می شود.
که  هستند  استروئیدهایی  گلوکوکورتیکوئیدها 
از  وسیعی  طیف  درمان  برای  گسترده  طور  به 
بیماری های التهابی تجویز می شوند. در حالیکه دوز 
قلبی  بیماری های  به  ابتالء  استروئیدها خطر  باالی 
عروقی را افزایش می دهند، اما تأثیر دوزهای پایین 

نیز مشخص نیست.
مطالعه محققان دانشگاه لیدز نشان می دهد که حتی 
است  ممکن  نیز  گلوکوکورتیکوئید  پایین  دوزهای 

خطر بیماری های قلبی عروقی را افزایش دهد.
محققان برای تعیین میزان خطر قلبی عروقی مرتبط 
 ۸۷۷۹۴ پزشکی  پرونده  گلوکوکورتیکوئید،  دوز  با 
در  را  التهابی  مختلف  بیماری   ۶ به  مبتال  بیمار 
سال های ۱۹۹۸-۲۰۱۷ در انگلستان بررسی کردند.

 ۵ از  کمتر  روزانه  که  بیمارانی  دریافتند  محققان 
میلی گرم پرنیزولون استفاده می کردند، در مقایسه 
استفاده  گلوکوکورتیکوئیدها  از  که  بیمارانی  با 
نمی کردند، خطر بیماری قلبی عروقی تقریباً دو برابر 

بود.
در  مصرفی،  دوز  با  مرتبط  خطر  نسبت  افزایش 
نارسایی  دهلیزی،  فیبریالسیون  نظیر  مشکالتی 
شریانی  بیماری  میوکارد،  حاد  انفارکتوس  قلبی، 
آئورت  آنوریسم  و  مغزی  عروق  بیماری  محیطی، 

شکمی مشاهده شد.
میلیگرم   ۵ مصرف  که  می شد  تصور  این  از  پیش 
گلوکوکورتیکوئید در طوالنی مدت بیخطر است، اما 
مطالعه نشان می دهد حتی در بیمارانی که دوزهای 
بیماری های  به  ابتالء  خطر  می کنند  مصرف  کمی 

قلبی عروقی دو برابر است.
این یافته ها نشان می دهد برای بیمارانی که به درمان 
طوالنی مدت با استروئید نیاز دارند، باید کمترین دوز 

مصرف تجویز شود.

به  کشور،  پزشکی  جامعه  بسیج  سازمان  رئیس 
کنترل  در  سلیمانی  شهید  طرح  اهداف  تشریح 

بیماری کرونا و مراقبت از بیماران پرداخت.
شهید  طرح  گفت:  صادقی،  محمد  شاهین   
که  است  زحماتی  تمام  شده  تکمیل  سلیمانی 
چون  ولی  داشتند  بهداشت  وزارت  در  دوستان 
پروژه بزرگ و ملی می شود، حتماً نقاط ضعف و 

قوت هم خواهد داشت.
در  ما  نقاط ضعف عملکرد  این طرح  افزود:  وی 
کنترل بیماری را تا امروز مورد بررسی قرار داده 
چند  در  ما  است.  کرده  تقویت  را  قوت  نقاط  و 
ماه گذشته به دالیل سیاسی، اجتماعی و فشار 
افکار عمومی بر بحث درمان متمرکز شدیم، در 
طرح محله محور شهید سلیمانی سعی می کنیم 
سطح تماس بیماران و افراد مشکوک را با بقیه 
با  بیماران، کسانی که  تمام  افراد کاهش دهیم. 
باید  و…  دارند  داشتند، عالمت  تماس  بیماران 
مورد  و  شوند  جدا  جامعه  از  و  شده  شناسایی 

حمایت اجتماعی و معیشتی قرار گیرند.
محمدصادقی ادامه داد: در این طرح از ظرفیت 
بسیج برای مردم، نیروها، مساجد و…، استفاده 
بر  ما  نیستند،  بسیج یک گروه خاص  می کنیم. 
اساس فرمایشات مقام معظم رهبری همه مردم 
را بسیجی می دانیم. در این طرح بسیجی ها، مردم 
محل، سامانه ۴۰۳۰ و…، که بیمار را شناسایی 
و به ما معرفی کنند با ما همکاری کرده است. از 
افراد شناسایی شده با حفظ کرامت می خواهیم 
در منزل بمانند و یا اگر امکانات قرنطینه خانگی 
وزارت  کمک  با  که  بیایند  ما  مراکز  به  ندارند 
است.  تعبیه شده  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
افراد در مراجعاتی که  بر اساس آمار ۳۰ درصد 
به مراکز درمانی داشتند بیمار شدند اما در این 

طرح رابطان بهداشت ما به سراغ بیماران می روند. 
بیمارانی که در خانه مانده اند هم نیاز به حمایت 
معیشتی دارند که از سوی افراد ما اجرا می شود، 
آب، غذا و…، درب منازل این افراد تحویل داده 

می شود.
سلیمانی  شهید  محور  محله  طرح  افزود:  وی 
کار مشترک بسیج و وزارت بهداشت است و بنا 
است از تمام ظرفیت های موجود استفاده شود و 
بسیج به کمک وزارت بهداشت بیاید. طرح شهید 

سلیمانی به شکل پایلوت از ۴ هفته قبل در برخی 
استان ها اجرا شد که نتایج خوبی داشته است.

ما مشخص  بررسی های  در  گفت:  محمدصادقی 
رها  خود  حال  به  بیمار  غربالگری  از  پس  شد 
می شد و کسی نبود تا او را کنترل کند در اینجا 
را  افراد شناسایی شده  بهداشت  وزارت  و  بسیج 
رهگیری و حمایت می کند و سطح تماس افراد 
شناسایی  که  بیماری  می رسد.  حداقل  به  آلوده 
برود  به خانه  بیفتد و  راه  نباید خودش  می شود 

باید آمبوالنس او را به خانه برساند و یا برعکس. 
هزینه ای برای آزمایش، تست، وسایل درمانی و 
کرامت  حفظ  و  نمی شود  گرفته  افراد  از  داروها 

بیمار اولویت اول ما است.
با  مقاومت  پایگاه  هزار   ۵۰ تا   ۴۰ افزود:  وی 
و  هستند  فعال  نفر   ۱۵ تا   ۵ حدود  ظرفیت 
مجموع تیم های حمایتی اکنون نزدیک ۲۰ هزار 
با  اندکی  تهران  در  البته  هستند.  حمایتی  تیم 

مشکل مواجه هستیم.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور مطرح کرد؛

تشریح اهداف طرح شهید سلیمانی در کنترل بیماری کرونا
خبر

باکتری های روده به بازسازی 
سیستم ایمنی بدن کمک می کنند

6

برای اولین بار محققان اثبات کردند که میکروبیوم های روده 
می توانند بر سیستم ایمنی انسان تاثیر گذارند.

 محققان مرکز سرطان اسلون کترینگ در نیویورک، بهبودی 
میکوبیوم های روده و سیستم ایمنی بدن بیماران را پس از 
پیوند مغز استخوان برای درمان سرطان های خون پیگیری 

کردند.
متخصصان از شیمی درمانی و پرتودرمانی برای از بین بردن 
سلول های سرطانی خون در مواردی مانند سرطان خون و 
اتمام درمان که سلول های  از  لنفوم استفاده می کنند. پس 
سلول های  متخصصان  می برد،  بین  از  نیز  را  سالم  ایمنی 
بنیادی را از خون یا مغز استخوان اهداءکننده تزریق می کنند.

احیا  و  بازسازی  موجب  تدریج  به  اهدایی  سلول های  این 
توانایی بیمار در ساخت سلول های خونی خودشان می شود.

با این حال، بیماران مجبورند در چند هفته اول پس از پیوند، 
عفونت  معرض  در  هنوز  زیرا  کنند  مصرف  بیوتیک  آنتی 
هستند. این وضعیت تعادل میکروبیوم های روده آنها را بر 
هم می زند، باکتری های خوب را از بین می برد و باعث رشد 

گونه های خطرناک باکتری می شود.
هنگامی که سیستم ایمنی بدن بیماران به اندازه کافی قوی 
شود، می توانند مصرف آنتی بیوتیک ها را متوقف کنند و در 

نتیجه، میکروبیوم های روده آنها بهبود می یابد.
محققان با استفاده از نمونه های خون و مدفوع بیش از ۲۰۰۰ 
بیمار تحت درمان در مرکز سرطان بین سال های ۲۰۰۳ تا 
۲۰۱۹، توانستند تغییرات روزانه در میکروبیوم های روده و 

تعداد سلول های ایمنی در خون شأن را ردیابی کنند.
به  باکتری روده  این بود که وجود سه نوع  یافته ها  از  یکی 
با  آکرمانسیا،  و  رومینوکوکوس ۲  باکتریوم،  فاکالی  نام های 
افزایش غلظت خون سلول های ایمنی بدن به نام نوتروفیل 

همراه است.
و    Rothia به  موسوم  باکتری  نوع  دو  مقابل،   در 
این  تعداد  کاهش  با   Clostridium sensu stricto  ۱

سلول های ایمنی همراه بودند.
شبیه سازی های رایانه ای محققان نشان داد که غنی سازی 
میکروبیوم ها با سه نوع خوب باعث تسریع بهبود سیستم 

ایمنی بدن بیماران می شود.

چشم  متخصص  و  جراح  یک 
پزشکی، در مورد به تعویق انداختن 
درمان برخی بیماری های چشمی 
توضیحاتی  کرونایی،  روزهای  در 

ارائه داد.
امکان  به  اشاره  با   سعید کریمی، 
به تعویق انداختن برخی مراجعات 
شیوع  علت  به  درمانی  مراکز  به 
معاینات  گفت:  کرونا،  بیماری 
به  مراجعه  عینک،  تعویض  روتین 
علت سوزش چشم، خارش چشم، 
گرفتن  و  سطحی  قرمزی های 
از  بار  اولین  برای  تماسی  لنزهای 
این  در  که  است  مواردی  جمله 
روزهای کرونایی می توان آن را به 

تعویق انداخت.
وی ادامه داد: افرادی که هر ۶ ماه 
معاینات  برای  یکبار  سال  یک  یا 
عینک  نمره  کردن  چک  و  روتین 
در  می کردند،  مراجعه  مراکز  به 
این شرایط اجبار به انجام این کار 
مواقعی که دید  به جز در  نیست، 
به هر علتی کم شده  فرد عینکی 
باشد. در این صورت باید در اسرع 
ویزیت  فرد متخصص  توسط  وقت 

شود.
علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
عنوان  بهشتی،  شهید  پزشکی 
خارش چشم  کرد: سوزش چشم، 
آن  علت  که  را  خفیف  قرمزی  و 
یا  پلک  لبه  آلودگی های  معموالً 
آلودگی های  و  ها  آلرژن  بلفاریت، 
با  می توان  است،  محیطی 
شستشوی  مثل  ساده  درمان های 
لبه پلک با شامپوی بچه، کمپرس 
بهبود  بهداشت  رعایت  و  گرم 

بخشید.
چشم  متخصص  و  جراح  این 
تعویض  خصوص  در  پزشکی، 
کرد:  اظهار  تماسی،  لنزهای 
تماسی  لنز  قبل  از  که  بیمارانی 
داشته اند باید حتماً سر موقع برای 
تعویض آن اقدام کنند، چراکه این 

از  اگر  اما  می شوند،  آلوده  لنزها 
عینک  و  نداشته  تماسی  لنز  قبل 
استفاده می کردند، اجباری نیست 
لنز  گرفتن  برای  حاضر  حال  در 

اقدام کنند.
دچار  بیمارانی  کرد:  تصریح  وی 
آب مروارید خفیف شده و توصیه 
برای  دوره ای  مراجعه  به  پزشک 
معاینات بوده است، اگر تاری دید 
و عالئم جدیدی بروز نکرده باشد، 
یا  تا سه  این شرایط  می توانند در 
تعویق  به  را  مراجعات  ماه  چهار 
بیندازند.رئیس بیمارستان طرفه بر 
لزوم توجه به برخی از بیماری های 
برای  موقع  به  مراجعه  و  چشمی 
درمان تاکید کرد و افزود: آب سیاه، 
عوارض  پیشرفته،  مروارید  آب 
جداشدگی  چشم،  روی  دیابت 
شبکیه، استحاله شبکیه، انحرافات 
تازگی  به  که  کودکان  در  چشم 
ایجاد شده باشد و تومورهای داخل 
چشمی از جمله مواردی است که 
درمان  و  می شوند  تلقی  اورژانسی 
بیفتد،  تعویق  به  نباید  اصاًل  آن 
چراکه عوارض جبران ناپذیری در 

پی دارد.
این  در  درمان  داد:  ادامه  وی 
انجام شود.  اورژانسی  باید  بیماران 

بیمارانی که فشار  به عنوان مثال، 
سیاه  آب  به  و  دارند  باالیی  چشم 
کرونا  ترس  از  اگر  اند،  مبتال شده 
ماه  یا ۶  از ۵  بعد  نکنند،  مراجعه 
عصب  و  رفته  باال  چشم  فشار 
چشم از کار می افتد و دیگر درمان 

فایده ای ندارد.
کریمی با بیان اینکه عوارض دیابت 
روی چشم، در صورت عدم مراجعه 
است،  برگشت  غیرقابل  موقع،  به 
گفت: اگر بیمار دیابتی دیر مراجعه 
کند، آسیب به شبکیه چشم دائمی 

می شود و درمان فایده ای ندارد.
و  شبکیه  تخصص  فوق  این 
اظهار  چشمی،  داخل  تومورهای 
کرد: بیمارانی که به علت سن باال 
و خونریزی  استحاله شبکیه  دچار 
می شوند، باید به صورت اورژانسی 
چشمی  داخل  تزریقات  و  مراجعه 
انجام دهند. آب مروارید شدید هم 
می تواند  نشود  عمل  موقع  به  اگر 
تبدیل به آب سیاه شده و به مرور 
زمان دید فرد را به صورت دائمی 
کم کند.عضو هیئت علمی دانشگاه 
در  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم 
کودکان  در  تنبلی چشم  خصوص 
نیز ادامه داد: اگر به کودک مبتال 
داده  ماهه   ۶ یا  ماهه  سه  برنامه 

اما  نیست،  باشد که مشکلی  شده 
کودکی که به تازگی انحراف چشم 
اسرع  در  باید  حتماً  کرده  پیدا 
از  یکی  مراجعه کند، چراکه  وقت 
دالیل آن می تواند تومورهای داخل 
چشمی باشد و اقدام به موقع کمک 

کنده خواهد بود.
شبکیه  تومور  بروز  کریمی، 
رتینوبالستوما را در کودکان شایع 
اینکه  با  افراد  این  گفت:  و  خواند 
شیمی درمانی می شوند و سیستم 
ایمنی ضعیفی دارند ولی حتماً باید 
مراجعه کنند و اصاًل نباید درمان را 

به تأخیر بیندازند.
اهمیت  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
شرایط  در  چشم  بهداشت  حفظ 
کرد:  تصریح   ،۱۹ کووید  شیوع 
در  اعضا  مهم ترین  از  یکی  چشم 
انتقال بیماری است و اشک چشم 
نیز ویروس را نشر می دهد، بنابراین 
پرخطر  محل های  در  که  افرادی 
شاغل  آلودگی چشمی  احتمال  با 
هستند باید حتماً از شیلد استفاده 
کلی  توصیه های  همچنین  کنند. 
قرار  از  پرهیز  شستشوی دست ها، 
گرفتن در محل های شلوغ و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی باید مدنظر 

قرار گیرد.

یک متخصص چشم پزشکی عنوان کرد؛

کدام معاینات چشمی را می توان در اپیدمی کرونا به تعویق انداخت

به  نسبت  نصیرشهر  اسالمی  مجوز شورای  استناد  به  دارد  نظر  نصیرشهردر  شهرداری 

واگذاری بازار روز هفتگی نصیرشهر )سه شنبه بازار( به بخش خصوصی براساس قیمت 

پایه کارشناس رسمی دادگستری و از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از 

کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم، جهت دریافت اسناد 

مزایده و ارائه اسناد و مدارک و رزومه کاری به امور مالی  شهرداری نصیر شهر مراجعه و 

پیشنهاد های خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/09/25به 

دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی تجدید مزایده عمومی

شهسواری – شهردار نصیرشهر

نوبت دوم

کاالهای بهداشتی باکیفیت و باقیمت منصفانه
 در اختیار مردم قرار گیرد

خدمات  و  کاالها  گفت:  کشور  وزیر 
کمیت  و  کیفیت  رعایت  با  بهداشتی 
اختیار  در  منصفانه  و  عادالنه  قیمت  و 

وزارت بهداشت و مردم قرار می گیرد.
حاشیه  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا   
پشتیبانی  و  تدارکات  کمیته  جلسه 
با حضور  با کرونا که  ستاد ملی مبارزه 
وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد 
مفصلی  گزارش  امروز  جلسه  در  گفت: 
در حوزه های مرتبط با پشتیبانی اعم از 
اکسیژن، اکسیژن ساز، ونتیالتور، ماسک 
وزارت  که  امکاناتی  و  تجهیزات  بقیه  و 

بهداشت الزم دارد در جلسه ارائه شد.
وی افزود: در این جلسه دوستان وزارت 
بهداشت نیازهای خود را مطرح کردند 
کمیت  و  کیفیت  رعایت  با  شد  قرار  و 

عادالنه  قیمت  موضوع  و 
از  اعم  خدمات  مناسب  و 
ماسک، مواد ضدعفونی و 
در  را  بهداشتی  کاالهای 
و  بهداشت  وزارت  اختیار 

مردم قرار دهیم.
بیان  با  فضلی  رحمانی 
همکاری  و  همدلی  اینکه 
حوزه های  در  خوبی 
مختلف ایجاد شده و این 
موفقیت  موجب  همدلی 
است،  شده  کار  روند  در 
گفت: در جلسه  تعهدات 
وزارت صمت در خصوص 

تجهیزات  و  کاالها  و  امکانات  تأمین 
وزارت  دوستان  شد.  بررسی  خدمات 

روی  بر  و  کرده  عبور  کمیت  از  صمت 
کیفیت کار می کنند.

واحدهای  کرد:  خاطرنشان  کشور  وزیر 

تولیدی و وزارت صمت از مرحله تأمین 
کاالها و خدمات مورد نیاز عبور کردند و 

به صادرات فکر می کنند.

سال سوم - شماره 56

رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی، 
به  آموزش  و  رسانی  اطالع  به  بیمه ها  توجه  بر 
شکور  کرد.  تاکید  هزینه ها  کاهش  منظور 
دانشگاه  از  ایمونولوژی  تخصص  فوق  امیدی 
علوم پزشکی تهران، گفت: در حال حاضر بیمه 
سالمت با مشکل کمبود منابع مواجه است که 

اگر تنها بخشی از منابع را به پیشگیری و آموزش 
اختصاص دهد، بخش قابل توجهی از هزینه ها 
به خصوص در حوزه دیابت که هزینه بسیاری 
دفترچه  اختصاص  بر  می یابد.وی  کاهش  دارد، 
بیمه ای  افرادی که تحت پوشش هیچ گونه  به 
بیماری  شیوع  شرایط  در  به خصوص  نیستند، 

آمادگی  انجمن  این  افزود:  و  کرد  تاکید  کرونا 
معرفی  و  آموزش  زمینه  در  بیمه ها  با  که  دارد 
بیماران دیابت فاقد پوشش بیمه همکاری داشته 
بیماران  از  حمایت  خیریه  انجمن  باشد.رئیس 
ضعف  دلیل  به  کرونا  داد:  ادامه  کشور  دیابتی 
سیستم ایمنی بدن و استرس هایی که هر روز 

جوالن  راحتی  به  می شود،  بیشتر  جامعه  در 
می دهد. بنابراین در این شرایط بیمه ها عالوه بر 
توجه به مساله آموزش و پیشگیری باید حمایت 
بیمه ای مناسبی نیز از بیماران داشته باشند تا 
در نهایت با آرامش هر چه بیشتر بر این بیماری 

غلبه کنیم.

بیمه سالمت به امر پیشگیری و آموزش هم بودجه اختصاص بدهد

دوشنبه 17 آذر 1399



گزارش

رفع سیالب و بهسازی جاده کیکاور 
در دستور کار قرار گرفت

شهردار رباط کریم با اشاره به بارندگی های اخیر از وضعیت ناخوشایند 
جاده کیکاور خبر داد و افزود: متاسفانه قسمتی از این جاده بدلیل بارش 
باران دچار سیالب شده بود که با ورود بموقع عوامل این شهرداری 

نسبت به رفع سیالب و بهسازی مسیر اقدامات الزم انجام شد.
با رفع سیالب این قسمت از جاده، سریعا  مهندس پارسا ادامه داد: 
با استفاده از شن و ماسه، زیرسازی مناسبی ایجاد شد تا شهروندان 

محترم بتوانند موقتا تردد نمایند.
ایشان اظهار امیدواری کرد: بزودی با پایان یافتن احداث این جاده، 
شهروندان محترم منطقه دسترسی آسان و ایمن تری به سایر مناطق 

خواهند داشت.

نشست  در  شهریار  فرماندار  طاهری 
مشترک با نمایندگان کشاورزان شهرستان 
شهریار با اشاره مشکالت و مسائل دیرینه 
مشکالت  از  برخی  حل  کشاورزی،  حوزه 
تغییر  و  ویژه  نگاه  گرو  در  را  حوزه  این 
مسؤوالن  و  باالدستی  دستگاه های  رویه 
عالی کشور دارد.  نشست مشترک نوراهلل 
و  شهریار  شهرستان  فرماندار  طاهری 
شهرستان  مردم  نماینده  حق وردی  دکتر 
شهریار، قدس و مالرد در مجلس شورای با 
نمایندگان کشاورزان شهرستان شهریار در 

فرهنگسرای الغدیر برگزار شد.
نشست  این  در  شهریار  فرماندار  طاهری 
به  توجه  با  شهرستان  داشت:  اظهار 
کشاورزی  حوزه  در  باال  سابقه  و  ظرفیت 
و باغات امروزه با توجه به وضعیت کشور 
برخوردار  متعددی  مسائل  و  مشکالت  از 

است.
و مشکالت  برخی مسائل  افزود: حل  وی 
به  توجه  با  شهریار  کشاورزی  حوزه 
سیاست گذاری کشوری در توان شهرستان 
نیست و بایستی دستگاه های باالدستی و 

مسؤوالن عالی کشور فکر اساسی در این 
فرماندار  دهند.  رویه  تغییر  و  کرده  باره 
بایستی  کشاورزی  داشت:  بیان  شهریار 
برای کشاورزان امر پرسود و منفعتی باشد 

مشکالت  به  توجه  با  امروز  متاسفانه  اما 
محقق  موضوع  این  دالالن  وجود  و  زیاد 
نشده است بایستی شهرستان با یکصدایی 
مسائل  این  کاهش  سمت  به  همگانی 

همچنین  نشست  این  کند.در  حرکت 
بیان  به  شهرستان  کشاورزان  نمایندگان 
حوزه  این  در  خود  مشکالت  و  مسائل 

پرداختند.

نشست مشترک فرماندار و نماینده مردم با نمایندگان کشاورزان 

شهریار/ حل مشکالت بخش کشاورزی نیاز به تغییر رویه کشوری دارد

با همکاری و تفاهم اداره ثبت و اسناد 
روند  شهرداری  و  شهریار  شهرستان 
مالکیت  وتثبیت  مالکیت  اسناد  صدور 
بالتکلیفی  و  تردد  از  و  شده  تسهیل 
شهروندان و مراجعان کاسته خواهد شد.

شهریاردر  شهردار  کاویانی  مهندس 
ثبت  اداره  رییس  با  مشترک  جلسه 
هدف  با  شهریارکه  شهرستان  واسناد 
مشکالت  خصوص  در  بررسی  و  بحث 
در  های الزم  راهکار  یافتن  و  رو  پیش 
مالکیت  اسناد  صدور  تسریع  خصوص 
برگزار شده بود گفت : تثبیت مالکیت 
و سنددار شدن امالک شهرداری نقش 
از امالک  موثری در صیانت و حراست 
شهرداری ، کاهش هزینه ها و جلوگیری 
تردد و بالتکلیفی شهروندان خواهد  از 

داشت.

وی ادامه داد:اراضی قولنامه ای و فاقد 
از جمله مشکالت حوزه مدیریت  سند 
شهری است که شهروندان را در نقل و 
انتقال، اخذ پروانه ساختمانی و پایان کار 
و تامین حقوق عمومی با چالش جدی 
مواجه می کند و سنددار شدن امالک 
اخذ  سازی  روان  در  مالکیت  تثبیت  و 
مردم  رضایتمندی  و  عمومی  خدمات 
بسیار موثر است.تسریع در صدور اسناد 
مالکیت و اخذ استعالم از شهرداری قبل 
از صدور اسناد ماده ۱۴۷ نیز از جمله 
از  توافق و هماهنگی بود که می تواند 
و  غیرقانونی  ،تصرفات  اختالف  بروز 

دعاوی حقوقی بکاهد.
شدن  سنددار  افزود:  شهریار  شهردار 
شدن  مند  ضابطه  و  شهری  امالک 
 ، شهری  وعمران  توسعه  در  اراضی 

رسانی  خدمات  ارتقاء  و  ها  پروژه  اجرا 
دارد  واساسی  مهم  نقش  به شهروندان 
های  طرح  سازی  درپیاده  تواند  می  و 
های  پروژه  واجرای  وتفصیلی  جامع 
رضایتمندی  وافزایش  شهری  مختلف 

شهروندان بسیارموثر باشد.

تفاهم  با  کرد:خوشبختانه  اضافه  وی 
وهمکاری اداره ثبت و اسناد شهرستان 
و شهرداری شهریار ، روند صدور اسناد 
های  تردد  از  و  یافته  تسهیل  مالکیت 
کاسته  شهروندان  بالتکلیفی  و  زاید 

خواهد شد.

با همکاری اداره ثبت و اسناد و شهرداری صدور اسناد 
مالکیت تسهیل می شود

گزارش

شهردار صالحیه: اجرای پروژه های عمرانی را منوط به تاخیر در 

پرداخت حقوق و دستمزد ندانسته ایم/ تامین مطالبات کارگران، از 

اولویت های مدیریت بنده در شهرداری صالحیه است

 محمد آگاهی مند شهردار صالحیه با اعالم مطلب فوق گفت: حق و 
حقوق قشر زحمت کش و کارگر شهرداری در شرایط حاکم بر جامعه 
که این عزیزان در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارند، از مهم ترین 
مولفه های مدیریت بنده در مسند شهردار صالحیه است که با همه ی 

تنگناهای موجود، سعی شده است به موقع انجام شود.
وی در خصوص اتخاذ تدابیر مناسب پیرامون مدیریت صحیح منابع 
مالی و انسانی تصریح کرد: انجام برنامه ریزی در احداث پروژه های 
مورد افتتاح در هفته دولت و سایر پروژه های جاری را منوط در تاخیر 
حقوق و مزایای پرسنل ندانسته ایم که پرداخت بهنگام حق الزحمه 
کارکنان در مدت ۱0 ماه از مدیریت شهری بنده، شاهدی گویا بر این 

مدعا است.
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عملیات هرس درختان پارک جنگلی و 
معابر نصیرشهر آغاز شد

مهندس فرشاد شهسواری از آغاز عملیات هرس درختان پارک جنگلی و معابر 
سطح شهر با هدف حفظ زیبایی و مقاوم سازی درختان و درختچه ها خبر 
داد و افزود : عملیات هرس و بازپیرایی درختان ضمن حفظ سالمت، سبک 
و جوان سازی شاخه ها و کمک به رشد بهتر درختان موجب کاهش آسیب، 
آفات و بیماری ها، افزایش طول عمر درختان و درختچه ها، تقویت و بهبود 

رشد درختان خواهد شد.
شهردار نصیرشهر همچنین با اشاره به اینکه در این طرح جوان سازی درختان، 
حفظ و نگهداری فضای سبز، رضایتمندی شهروندان و فرهنگ سازی محافظت 
از محیط زیست مدنظر قرار گرفته است افزود : اجرای هرس درختان برای 
رشد تاج و ریشه و متناسب سازی آن با فضای سبز شهری یک امر ضروری 
است که در این طرح در کنار هرس درختان بیل زنی پای درختان و چاله 

گذاری نیز اجرا می شود.
ادامه تاکید کرد: بهترین فصل برای هرس زمستانه  مهندس شهسواری در 
درختان زمانی است که درختان و درختچه ها به علت نداشتن پوشش گیاهی 

راحت تر بریده می شود و فعالیت زیستی کمتر آسیب خواهد دید .

مدیریت شهری اجازه تعطیلی پروژه های عمرانی 

را نمی دهد

آگهی اجرائیه

مشخصات محکوم له: حسن آقاخانی  

موسیوند  کوچه  رجایی  خ  کریم  رباط  اقامت:  محل  نشانی 
اندیشه شرقی یک پ8

مشخصات محکوم علیه:
نام: نسترن بهرامی  

نشانی محل اقامت: مجهول المکان  

 محکوم به:
 98/4/24 مورخ    1189/2/98 شماره  دادنامه  بموجب 
رباط کریم شعبه دوم که وفق دادنامه  شورای حل اختالف 
شماره --- دادگاه قطعیت حاصل کرده است.محکوم علیه 
محکوم است به انجام مفاد دادنامه فوق در حق محکوم له و 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا 

بگذارد.
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  3-مالی 
اجرای مفاد  به  قادر  را  باشد و درصورتیکه خود  آن میسر 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا 
قسمتی از مفاد اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 

61 روز تا 6 مان محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای 
و  احکام  اجرای  قانون  از  مواردی  به  میباشد  مدنی  احکام 
همچنین  و   79/1/21 مصوب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
آبان  مالی مصوب 10  اجرای محکومیتهای  نحوه  قانون  مفاد 
1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده 

و به ان عمل نمایید.

شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم 

 با حضور مهندس علی ملکی شهردار 
، حجت االسالم و المسلمین باباییان 
اسالمی  شورای  اعضای  و  امام جمعه 
و  مواسات  قرارگاه  از  اندیشه  شهر 

همدلی این شهر بازدید شد.
 در این قرارگاه که در راستای اجرای 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  منویات 
کم  افراد  به  مومنانه  کمک  جهت 
تشکیل  جامعه  ضعیف  و  بضاعت 
غذایی  و  مصرفی  اقالم  است،  شده 
خیرین،   همت  به  که  خانواده های 
شهرداری ، امام جمعه و ... تهیه شده 
کار  و  ساز  با  و  بندی  بسته   ، است 

مناسب توزیع خواهد گردید.
بازدید  این  در  اندیشه  شهردار 
که  خاص  شرایط  به  توجه  با  گفت:  

نموده،   ایجاد  در کشور  کرونا  ویروس 
خوشبختانه عزم ملی و شوری مردمی 
ضعیف  همنوعان  به  کمک  جهت  در 
جامعه شکل گرفت که  شهر اندیشه 

نیز از این موضوع مبری نبود .
راستا  این  در    : افزود  ملکی  علی 
امام   ، خیرین  حضور  با  خوشبختانه 
جمعه متدین ، فرمانده محترم ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه شهرستان شهریار 
و شهرداری اندیشه اقدام به تهیه اقالم 
مورد نیاز این عزیزان نمودیم و انشااهلل 
طبق ساز و کار تعیین شده به دست 

نیازمندان واقعی خواهد رسید .
علی ملکی افزود : افراد نیازمند و تحت 
ضمن   می توانند  طرح  این  پوشش 
و    090۱2۱36396 شماره  با  تماس 

تحویل  جهت  خود  مشخصات  بیان  
کمک های خود اقدام نمایند .

 شهردار اندیشه در پایان سخنان خود 
تصریح کرد : البته پایگاه های بسیج 
مساجد و حسینیه های سطح شهر نیز 

آمادگی دریافت کمک های غیرنقدی 
از سوی خیرین برای نیازمندان واقعی 
دارند و از مردم شریف شهر اندیشه می 
خواهیم در این امر خدا پسندانه یار و 

یاور ما باشند.

بازدید شهردار ، امام جمعه و اعضای شورای اسالمی 
شهر از قرارگاه مواسات و همدلی اندیشه

شهردار قدس خبر داد

پروژه توسعه خانه جوان در مراحل نهایی
شهردار قدس با اشاره به مراحل نهایی پروژه توسعه خانه جوان، گفت: 
با بهره برداری از فاز دوم این خانه فرهنگ، ارائه خدمات فرهنگی و 

هنری به شهروندان افزایش خواهد یافت.
زیرساخت  اساسا  فرهنگ  های  خانه  کرد:  تصریح  مختاری  مسعود 
بنیادین یک جامعه را شکل می دهد و اخالق، معنویات و سبک زندگی 
را در جامعه  جهت دار می کند. ما اگر بخواهیم نسل مطلوب و آینده 
داری را تربیت کنیم، ابتدا باید روی فرهنگ نوجوانان و جوانان کار 
کنیم که طبق فرموده مقام معظم رهبری اقدامات فرهنگی همچون 
شمشیر دو َدم است؛ اگر همراه با محتوای خوب باشد، بستر اصالح 
جامعه خواهد بود اما اگر با محتوای نامناسب باشد، بستر گسترش 

نابسامانی و کژی خواهد شد.
بسیار  رویکرد  پنجم  دوره  در  شهری  مدیریت  افزود:  قدس  شهردار 
مختلف  های  برنامه  برگزاری  و  فرهنگی  سرانه  ارتقای  به  مثبتی 
فرهنگی و هنری داشته و حتی در شرایط کرونایی موجود در کشور، 
از انجام اقداماتی از قبیل اجرای برنامه های فرهنگی در فضای مجازی 
توسط سازمان فرهنگی و همچنین گسترش زیرساخت ها و ارتقاي 
سرانه های فرهنگی غافل نبوده و همواره در صدد افزایش و بهبود 

زیرساخت های فرهنگی گام برداشته است.

تمهیدی: انضباط کاری، تکریم ارباب رجوع و 
رسیدگی به مشکالت شهروندان در صدر اولویت 

کاری مجموعه فرمانداری قرار گیرد

سرپرست فرمانداری شهرستان بهارستان گفت: انضباط کاری، تکریم 
ارباب رجوع و رسیدگی به مشکالت شهروندان را سرلوحه مجموعه 

فرمانداری قرار گیرد. 
هادی تمهیدی در نشست با کارکنان شاغل در فرمانداری که صبح 
امروز برگزار شد، اظهار داشت: مجموعه فرمانداری به عنوان عالی ترین 
مرجع در یک شهرستان به شمار می رود که شهروندان شهرستان در 
آخرین مرحله به فرمانداری مراجعه می نمایند که می بایست، کارکنان 

مجموعه فرمانداری گوش شنوای مراجعه کنندگان باشند.
وی افزود: رسیدگی به مشکالت شهروندان از دیگر موضوعاتی است که 
می بایست کارکنان مجموعه فرمانداری سرلوحه کاری خود قرار دهند.

حضور  کرد:  تصریح  بهارستان  شهرستان  فرمانداری  سرپرست 
کارشناسانه و اشراف کامل به موضوعات در جلسات و انضباط کاری 
از دیگر مسائلی است که  مجموعه فرمانداری می بایست به آن جامع 

عمل بپوشانند.
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شهردار  طالیی  قدرتعلی  مهندس 
از پروژه ها ، در  بازدید  نسیم شهر طی 
جریان روند اجرای پروژه های در دست 
شهرداری قرار گرفت و دستورات الزم در 

این خصوص را مبذول کرد.

فرمانداری رباط کریم گفت: با توجه به 
در  جدید  ساکنان  افزون  روز  استقرار 
شهر پرند، ضرورت دارد تا نان این شهر 

تامین گردد. 
با  که  دیدار  این  در  ملکشاهی  نظام 
اداری،  معاون  علیرضاسرخیل،  حضور 
مالی و برنامه ریزی فرمانداری و محمد 
خدمات  و  غله  اداره  رییس  ایقایی، 
انجام  کریم  رباط  شهرستان  بازرگانی 
سرریز  به  توجه  با   : کرد:  بیان  گرفت 
و  مهر  مسکن  پایتخت  به  جمعیتی 
گرانی  علت  به  نان  مصرف  افزایش 
توسط  برنج  مانند  جانشین  کاالهای 
عادالنه  توزیع  منظور  به  شهروندان، 

آرد در سطح شهر پرند متناسب با نیاز 
شهروندان، با جدیت و در کوتاه ترین 
زمان ممکن، بازرسی های الزم جهت 
واحدهای  از  تعادل  برقراری  و  بررسی 
نانوایی دارای سهمیه باال را رصد و در 
توزیع  شهرستان  نیاز  پر  مناطق  بین 

شود.
نماینده عالی دولت  در ادامه با اشاره 
شهرستان  در  آرد  کمبود  اینکه   به 
نیاز  مورد  آرد  کرد:  نداردعنوان  وجود 
این شهر  نانوایی های  برای  نان  پخت 
تامین شود تا مشکالت در عرضه نان به 

صورت کامل رفع گردد.
شورای  نظارت  های  اکیپ  افزود:  وی 

صورت  به  نیز  شهرستان  نان  و  آرد 
مستمر از واحدهای نانوایی بازدید کرده 

و بر نحوه و کیفیت عرضه نان و رعایت 
حقوق شهروندان نظارت دارند.

دیدار فرماندار رباط کریم با رییس اداره غله غله و 
خدمات بازرگانی شهرستان / جهت تامین آرد شهر پرند

شهردار قدس مطرح کرد

بوستان "آب شن" منحصربه فردترین فضای سبز غرب استان تهران

به  "آب شن"  پارک  تم  از  مهندس مسعود مختاری شهردار قدس 
و  یاد کرد  تهران  استان  عنوان منحصربه فردترین فضای سبز غرب 

از بهره برداری از فاز اول این بوستان در آینده ای نزدیک خبر داد.
از  یکی  شهری  سبز  فضای  توسعه  داشت:  اظهار  مختاری  مهندس 
مالک های مهم یک شهر توسعه یافته است. امروزه مفهوم شهرها 
بدون فضای سبز مؤثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست 
و به عنوان ریه های تنفسی یک شهر محسوب می شود. پیامدهای 
آنها،  محیطی  زیست  معضالت  پیچیدگی های  و  شهری  توسعه 
است.  کرده   اجتناب ناپذیر  را  آن  گسترش  و  سبز  فضای  موجودیت 
همچنین فضای سبز شهری به عنوان مکان های تفریحی شهروندان 
نیز مورد استفاده قرار می گیرد.  وی در ادامه افزود: رشد ۴0 درصدی 
فضای سبز شهری در شهرقدس نشانگر عملکرد متفاوت و مطلوب  
حیاتی  و  مهم  سرانه  این  توسعه  در  پنجم  دوره  شهری  مدیریت 
می باشد. در این میان، بوستان آب شن به عنوان منحصر به فردترین 
فضای سبز در غرب استان تهران، با مساحت ۴0 هکتاری نقش مهمی 
را در ارتقای سرانه فضای سبز شهر و ایجاد مکانی برای گذران اوقات 

فراغت شهروندان ایفا خواهد کرد.
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هشدار  روس  دیپلمات  اولیانوف«  »میخائیل 
داد بازگشت آمریکا به برجام، خود موضوعی 
ادعاهای  با طرح  نباید  و  چالش برانگیز است 

بیهوده، این روند را پیچیده تر کرد.
 میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در نهادهای 
بین المللی مستقر در وین، در پیامی توئیتری 
که  کشورها  برخی  فرابرجامی  ادعاهای  به 
ایران  با  گسترده تر  هسته ای  توافق  خواهان 

هستند؛ واکنش نشان داد.
برخی  گفت:  باره  این  در  روس  مقام  این 
ایران«  با  بهتر  »توافق  حامی  تحلیلگران 
که  کرده اند  فراموش  آنها  اما  هستند. 
است.  بودن  خوب  دشمن  ایده آل گرایی، 
به  برجام  اولیه  توافق  به  )آمریکا(  بازگشت 
هرگونه  و  است  بزرگ  چالشی  خود،  خودی 
توافق،  تقویت  آنها(  زعم  )به  برای  تالش 
مستلزم سال ها مذاکره است حال آنکه هیچ 
تضمینی هم وجود ندارد که نتیجه مثبتی در 

پی داشته باشد.
اظهارات اولیانوف در حالی بیان شد که پیشتر 
مدعی شده  آلمان  وزیر خارجه  ماس  هایکو 
همین  به  و  است  اعتماد  غیرقابل  ایران  بود 
این  با  جامع تری  توافق  دنبال  به  باید  دلیل 

کشور باشیم.
به ادعای وی، آلمان به جای توافق موجود که 
دیگر یک توافق کامل نیست به دنبال توافق 

هسته ای جامع و گسترده تر با ایران است.
ماس در ادامه ادعاهای خود گفته بود: شکلی 
توافق هسته ای جامع )برجام پالس(  از یک 
که دربر دارنده منافع ما نیز باشد مورد نیاز 

است.
وزیر خارجه آلمان در توضیح این ادعا افزود: 
ما انتظار روشنی داریم، هیچ سالح هسته ای 
در کار نباشد و در عین حال برنامه موشکی 
بالستیکی که کل منطقه را تهدید می کند نیز 
در  باید  ایران همچنین  باشد.  نداشته  وجود 

نقش منطقه ای خود تجدید نظر کند.
بایدن  جو  تیم  که  است  حالی  در  این 
رغم  به  نیز  آمریکا  احتمالی  رئیس جمهور 
گنجاندن  لزوم  از  برجام،  به  بازگشت  ادعای 

مسائل دیگر در این توافق سخن می گوید.
چندی پیش، بایدن گفته بود: به نظرم تعامل 
با ایران بسیار سخت خواهد بود. اما یک چیز 
کار  این  نمی توانیم  تنهایی  به  ما  را می دانم. 
را انجام دهیم. به همین دلیل است که باید 

بخشی از گروه بزرگ تری باشیم.

واکنش دیپلمات روس به ادعاهای 

فرابرجامی غرب

هدیه شهرداری رباط کریم ۳ کتابخانه عمومی به مردم / 
روبان مراکز فرهنگی در دهه فجر قیچی میشود

دیدار رئیس شبکه بهداشت 
رئیس  بهمراه  درمان  و 
فاطمه  حضرت  بیمارستان 
حضرت  با  "س"  الزهرا 
والمسلمین  االسالم  حجت 
محترم  جمعه  امام  ترابی 
کریم رباط   شهرستان 

دیدار  در  محترم  جمعه  امام 
و  درمان  و  بهداشت  شبکه  روئسای 
"س"  الزهرا  فاطمه  بیمارستان حضرت 
با تقدیر از ایثار و فداکاری کادر درمانی 
اظهار  الزهرا"س"  فاطمه  بیمارستان 
داشت: با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
محدودیت ها توسط شهروندان و کسبه 
و از جان گذشتگی کادر درمان ، شاهده 
کوید  بیماری  به  مبتالیان  آمار  کاهش 
۱۹ هستیم که باید از عموم شهروندان 

محدودیت  که  بازاریانی  و  کسبه   ،
نمایم. تشکر  میکنند  رعایت  را   ها 

فاطمه  بیمارستان  رئیس  خاتمه   در 
درصدی   ۳۰ کاهش  از  "س"  الزهرا 
سرپایی  قطعی  و  مشکوک  مراجعین 
کرونا، کاهش ۱۴ درصدی تعداد بیماران 
بستری شده در بخش کرونا و کاهش ۵۰ 
بخش  در  فوتی  بیماران  تعداد  درصدی 
عادی کرونا در نیمه اول آذر ماه نسبت 

به دو هفته آخر آبان ماه خبر داد.

امام جمعه رباط کریم:پزشکان ،پرستاران و کادر 
 درمانی در خط مقدم مقابله با بیماری کوید ۱۹ 
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اجتماعی  تامین  مدیرکل  اورنگ  عباس 
شهرستان های استان تهران در گفتگو با 

سردبیر اتفاق روز :
طرح  اجرای  آغاز  از  هفته  سومین  در 
۳۰۷۰ در راستای رونمایی از ۳۰ خدمت 
 ۷۰ کاهش  منظور   به  که  الکترونیکی 
میلیون بار مراجعه به واحدهای اجرایی 
تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته 
است تا کنون 8 طرح  مورد بهره برداری 

قرار گرفته است.
مشخصات این طرح ها از زمان رونمای 
می  شکل  بدین   ۹۹/۰8/۱۹ مورخ  در 

باشد:
▫ هفته اول )دو طرح(

شهرستانهای  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
های  طرح  تشریح  در  تهران  استان 
کرد:  تاکید   ۳۰۷۰ پروژه  شده  رونمایی 
دیگر برای صدورنسخه پزشکی نیازی به 

دفترچه بیمه نیست
دفترچه  به  نیاز  عدم  موضوع  در  اورنگ 
و  بیمه شدگان  داد:   توضیح  بیمه 
مستمری بگیران معزز که اوراق دفترچه 
درمانی آنها در ایام تعطیلی کرونایی به 
اتمام رسیده یا می رسد، دیگر الزم نیست 
به  جدید  درمانی  دفترچه  دریافت  برای 
تامین اجتماعی  کارگزاری های  و  شعب 
از مراکز  استفاده  مراجعه کنند و جهت 
قرار  و  پزشکی مورد  بهداشتی، درمانی 
جلد  ارائه  با  می توانند  سازمان  با  داد 
دفترچه درمانی که حاوی شماره بیمه و 
مشخصات بیمه شده است و یا ارائه کارت 

ملی خدمات دریافت نمایند.
کرد؛  تشریح  طرح  این  به  راجع  وی 
طرف  درمانی  مراکز  و  پزشکان  کلیه 
توانند  می  منبعد  سازمان  با  قرارداد 
از  الکترونیک  نسخه نویسی  امکان  با 
بدون   ep.tamin.irآدرس طریق 
دفترچه  برگ  از  استفاده  به   نیاز 

بپردازند. بیماران خود  تجویز  به   درمانی 

دلیلی  به هر  این خصوص؛ چنانچه  در   
صورت  به  پزشکی  نسخه  تولید  امکان 
پزشکان  باشد،  نداشته  الکترونیک وجود 
سازمان  با  قرارداد  طرف  درمانگران  و 
از  پس  جاری  روال  طبق  می توانند 
مراجعین،  درمانی   استحقاق  مشاهده 
 تجویزات پزشکی را در سربرگ انشا کنند.

از  استفاده  در  صورت  است  اشاره  قابل 
می  محترم؛   پزشکان  کاغذی  نسخه 
بایست عالوه بر ثبت  نام و نام خانوادگی 
و تاریخ ویزیت نسبت به درج کد ملی و  
شماره بیمه بیمار )مندرج درجلد دفترچه 
 بیمه شده(  نیز در سربرگ اقدام فرمایند.

نویسی  نسخه  که  پزشکانی  مضافاً 
همان  در  میدهند  انجام  را  الکترونیک 
روز سهم سازمان تأمین اجتماعی به آنها 
درصد   ۳۰ همچنین   می شود.  پرداخت 
سهم داروخانه ها نیز همان روز پرداخت 
نویسی  نسخه  امیدواریم  شود.  می 
درصدی  صد  پوشش  با  را  الکترونیکی 
محقق کرده تا بتوانیم با خدمات دهی به 
صورت 2۴ ساعت شبانه روز در هفت روز 
هفته احساس رضایتمندی را مخاطبین 

ارتقاء دهیم.
️▪حذف ثبت درخواست برای کمک هزینه 

ازدواج
صورت  به  ازدواج  هزینه  کمک  پرداخت 
بعد  این  از  و  شد  اجرایی  غیرحضوری 
برای  میکنند  ازدواج  که  شدگانی  بیمه 
اخذ کمک هزینه ازدواج نیاز به مراجعه 
و حتی نیاز به درخواست ندارند، زیرا در 
ثبت  های  ازدواج  احوال  ثبت  با  تعامل 
صورت  به  مربوطه  شرایط  احراز  و  شده 
سیستمی پرداخت انجام می شود. مضاف 
بر این تحت تکفل بودن یا نبودن فرزندان 
اناث نیز به صورت غیر حضوری استعالم 

می شود.
▫ هفته دوم )یک طرح(

سومین خدمت طرح ۳۰۷۰ با عنوان ابالغ 
دومین  در  مطالباتی  احکام  الکترونیکی 
هفته دیجیتالی سازمان تامین اجتماعی 

رونمایی شد.
هزار   2۰۰ و  میلیون  یک  از  بیش 
تامین  قانون  پوشش  تحت  کارفرمای 
اجتماعی در کشور داریم که از این به بعد 
سامانه  به  توانند  می  محترم  کارفرمایان 
سرویس های غیرحضوری این سازمان به 
   http://eservices.tamin.ir نشانی 
این خدمت برخوردار  از  مراجعه کنند و 
شوند. همچنین در صورت داشتن هرگونه 
پرسش و یا ابهام با تماس با شماره تلفن 
کارشناسان  های  رهنمود  از   ۱۴2۰

سازمان استفاده نماید.
احکام  الکترونیکی  ابالغ  است،  گفتنی 
اجتماعی  تامین  سازمان  مطالباتی 
اجرائیه،  اخطاریه،  اعالمیه،  شامل  که 

صورتحساب و ... است
▫هفته سوم )پنج طرح(

ابالغ  شامل  جدید  خدمت  پنج 
مفاصاحساب به واگذارنده کار و پیمانکار، 
بگیران،  مستمری  وضعیت  استعالم 
تکمیل  شدگان،  بیمه  وضعیت  استعالم 
نام  و  وقت  پاره  شدگان  بیمه  سوابق 
نویسی افراد تبعی به خدمات غیرحضوری 

سازمان اضافه شد.
مفاصاحساب  ابالغ  شدن  الکترونیکی 
سامانه خدمات  در  پیمانکار  و  واگذارنده 
الکترونیکی سازمان، برای کلیه پیمانکاران 
و واگذارندگان کار سراسر کشور که قابل 
هزار   2۰۰ به  قریب  ساالنه  است  اشاره 
جمله  از  و  شود  می  صادر  مفاصاحساب 
دستاوردهای غیرحضوری شدن این طرح 
کارفرمایان،  غیرضروری  تردد  کاهش 
و  سازمان  اطالعات  امنیت  افزایش 
حذف نیم میلیون مکاتبه غیرضروری در 
خصوص مفاصاحساب ها و اصالت سنجی 

آنهاست.
مستمری  وضعیت  استعالم  سرویس 
سومین  و  دومین  ای  بیمه  ارتباط  و 
خدمت غیرحضوری هستند که مشتری 
به طور متوسط بیش از یک روز معطل 
می شده اما در این مدل مستمری بگیر 
درخواست غیر حضوری می دهد، گواهی 
وضعیت دریافت می کند و بعد می تواند 
به هرجا خواست  رمزگذاری شده  را  آن 

ارائه دهد.

از  کسری  سوابق  تکمیل  سرویس 
از  متقاضی  هزار   ۵۰۰ حدود  ماه 
یک  و  کنند  استفاده  سرویس   این 
کار  نیروی  وقت  از  ساعت  نفر  میلیون 

ذخیره می شود.
توسط  تبعی  افراد  غیرحضوری  نام  ثبت 
است،  بعدی  سرویس  اصلی  شده  بیمه 
به شعب  بیمه شده  مراجعه  الزام  حذف 
سازمان در پی ارائه این خدمت دستاورد 
می  محقق  پس  این  از  که  است  مهمی 

شود.
های  طرح   تشریح  از  پس  اورنگ 
۳۰۷۰ که در روزهای دوشنبه هر هفته 
مدیرعامل  توسط   ۹۹ ماه  بهمن  لغایت 
اجتماعی  تامین  سازمان  مسئولین  و 
رونمایی می شوند در راستای اطالع سانی 

به هم میهنان در انتها تاکید کرد:
مردم مراقب کالهبرداران و فرصت طلبان 

بیمه ای باشند.
به  که  شود  می  دیده  مواردی  در  بعضاً 
راه  را  اینکه یک دستگاه خدمتی  محض 
اندازی می نماید، فرصت طلبان به دلیل 
اینکه موضوع هنوز در جامعه جا نیفتاده، 
با سو استفاده از عدم آگاهی اقدام به سو 

استفاده و یا کالهبرداری می کنند.
هم میهنان گرامی تنها باید با استناد به 
به  اجتماعی  تامین  رسانی  اطالع  سامانه 
به   https://www.tamin.ir آدرس 
عنوان مرجع اصلی اخبار و خدمات اعتماد 
شود  می  شنیده  و  دیده  همواره  نمایند، 
شخصی که خود را کارمند سازمان تامین 
اجتماعی معرفی کرده و با اعالم مشخصات 
کامل هویتی فرد از خدماتی جدید و ویژه 
بیمه  طالئی،  بیمه  کارت  مانند  سازمان 
کارت  اجتماعی،  تامین  سازمان  تکمیلی 
ویژه خدمات درمانی و یا عناوینی مشابه 
با  اعالم بدهی و درخواست وجه کرده و 
ضرب العجل خدمات سازمان را منوط به 
پرداخت مبلغی می نمایند که این به هیچ 
از طرف سازمان  و  نیست  عنوان صحیح 
اینگونه  خصوص  در  تماسی  هیچگونه 

پرداختها گرفته نخواهد شد.
همچنین به منظور صحت سنجی اخبار 
الذکر  فوق  سایت  بر  عالوه  اطالعات  و 
تمامی اخبار این سازمان در صدا و سیما 
و خبرگزاری های رسمی و معتبر منتشر 
توانند  می  گرامی  مخاطبین  و  شود  می 
اخبار سازمان تامین اجتماعی را از منابع 
یاد شده دنبال کنند تا گرفتار مشکالت 

افراد سودجو و فرصت طلب نشوند.

هشدار دادستان بهارستان به شهرداران؛ صدور فیش 
برای ساخت و ساز ممنوع و غیرقانونی است

نوشتار
اجرای طرح ۳۰۷۰ در راستای رونمایی از ۳۰ خدمت 

الکترونیکی در تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران

دادستان شهرستان بهارستان با انتقاد از ساخت 
گفت:  شهرستان  در  غیرمجاز  و  بی رویه  ساز  و 
غیرقانونی  ساز  و  ساخت  برای  فیش  صدور 
 است و شهرداران حق ندارند فیش صادر کنند.

ساز  و  ساخت  داشت:  صادقی اظهار  غالمرضا 
بی رویه در شهرستان بهارستان با تراکم جمعیتی 
شهرستان  این  است  شده  باعث  باال  بسیار 
باشد. عقیم  زیرساخت ها  و  سرانه ها  نظر   از 

اعضاهای  از  برخی  دخالت  از  انتقاد  با  وی 
هشدار  سازها  و  ساخت  در  شهر  شورای 
بهارستان  شهرستان  شهرداری ها  داد: 
صادر  ساز  و  ساخت  برای  فیش  ندارد  حق 
است . ممنوع  و  غیرقانونی  کار  این  و   کنند 

کرد:  بیان  بهارستان  شهرستان  دادستان 
خالف  سازها  و  ساخت  در  نباید  شهرداری ها 
مقررات شهرسازی عمل کنند و حذف پارکینگ 

و  ساخت  بر  نظارت  عدم  و 
سازها موجبات مشکالت فراوان 
است. شده  شهروندان   برای 

حذف  کرد:  تصریح  صادقی 
سازها  و  ساخت  در  پارکینگ 
باعث افزایش سرقت از خودروها و 
درگیری و نزاع شده که شهرداران 
بیشتری  حساسیت  با  باید 
کنند. دنبال  را  موضوع   این 

به  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
خدمات رسان  دستگاه های 

ابالغ  بهارستان  شهرستان 
اصول  که  ساختمان هایی  به  که  است  شده 
عنوان  هیچ  به  نکرده اند  رعایت  را  شهرسازی 
ندهند. ارائه  تلفن(  و  آب  برق،  )گاز،   خدمات 

دادستان بهارستان در پایان با تاکید بر رعایت 

دستگاه  کرد:  خاطرنشان  شهروندان  حقوق 
قضائی تشکیل  متخلفان پرونده  قضائی برای 
خواهد داد و این موارد در راستای وظایف ترک 
فعل مدیران قلمداد خواهد شد و پیگیر قانونی 

خواهد داشت.

نوشتار

گفتگو

استان  غرب  راهور  پلیس  رییس 
ابالغیه  به  توجه  با  گفت:  تهران، 
نقلیه  وسایل  تردد  کرونا،  ملی  ستاد 
استان  غرب  های  شهرستان  در 
الی ۰۴:۰۰  ساعت 2۱:۰۰  از  تهران 
باشد. می  ممنوع  شهرها  سطح   در 

سرهنگ "حامد محمودی" در گفت 
خبری  پایگاه  خبرنگار  با  گوی  و 
پلیس، گفت: برابر ابالغیه ستاد ملی 
نقلیه  وسایل  تردد  کرونا،  با  مقابله 
وضعیت  دارای  های  شهرستان  در 
شامل  نیز  استان  این  که  نارنجی، 

محدودیت  این 
از  میشود،  ها 
 2۱:۰۰ ساعت 
 ۰۴:۰۰ الی 
باشد. می   ممنوع 

تصریح  وی 
چنانچه  کرد: 
در  خودروها 
سطح شهرها تردد 

هزار   2۰۰ مبلغ  باشند  داشته 
شد. خواهند  جریمه   تومان 

گفت:  پایان  در  انتظامی  مقام  این 

محترم  شهروندان  تمامی  از 
را  مقررات  و  قوانین  خواهشمندیم 
اجرای  در  را  پلیس  و  کرده  رعایت 

هرچه بهتر قانون همراهی نمایند.

اعمال محدودیت های تردد در غرب استان تهران نوشتار

معاون عمرانی شهرداری رباط کریم گفت: ۳ کتابخانه عمومی 
در مناطق کم برخوردار رباط کریم در دهه فجر به بهره برداری 

خواهد رسید.
ابوالفضل صیفی افزود: کتابخانه های عمومی جهت ارتقاء سرانه 
های فرهنگی در محالت شیرندر ، آبشناسان و بازارک افتتاح 
خواهد شد. وی تصریح کرد: کتابخانه های عمومی با اعتباری 
بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال در دست احداث است که بیش از ۵۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
ابتدای  از   : داشت  اظهار  کریم  رباط  عمرانی شهرداری  معاون 
سال ۹۹ تاکنون بیش از ۱۳۱ هزار مترمربع آسفالت در مناطق 

مختلف شهر توزیع شده است.
صیفی با اشاره به افزایش سرانه فضای سبز در رباط کریم بیان 
کرد: ۴ بوستان جدیداالحداث پردیس ملل ، شهید آبشناسان ، 
پارک خطی دوم شهر و پارک خطی حاشیه کمربندی شمالی 

در رباط کریم در دست ساخت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ۱۳۱ هزار مترطول جدول کشی 
در سطح شهر جهت ساماندهی جمع آوری آب های سطحی 

انجام شده است.

مردم  منتخب  نمایندگان 
استان  غرب  های  شهرستان 
شوراي  مجلس  در  تهران 
خدمات  و  تالش  از  اسالمي 
استان  غرب  پلیس  روزی  شبانه 
امنیت  و  نظم  تأمین  در  تهران 
با  مبارزه  های  طرح  اجرای  و 
 موادمخدر و سرقت تقدیر کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبري 
حق  "حسین  مهندس  پلیس، 
های  شهرستان  نماینده  وردی" 
"شهریار، قدس و مالرد" و حجت 
"حسن  والمسلمین  االسالم 
نوروزی" نماینده مردم شهرستان 
 " کریم  رباط  و  "بهارستان  های 
با  اسالمي  شوراي  مجلس  در 

سردار "ظهیری" فرمانده انتظامي 
 استان دیدار و گفت و گو کردند.

مجلس  نمایندگان  دیدار  این  در 
شورای اسالمی، با اشاره به اجرای 
طرح های ضربتی مبارزه با سرقت، 
آوری معتادان  موادمخدر و جمع 
زمان  از  داشتند:  بیان  متجاهر، 
اقدامات  ظهیری  سردار  حضور 
این زمینه  خوب و محسوسی در 
ها صورت گرفته، که جای تقدیر و 
تشکر دارد؛ که جمع آوری معتادان 
اجرای  در  شهر  از سطح  متجاهر 
ماده ۱6 قانون مبارزه با موادمخدر 
طرح های خوبی بود که پلیس به 
مرحله اجرا گذاشت و امید است 
مرتبط  ادارات  سایر  همکاری  با 

جامعه  به  آنها  برگرداندن  زمینه 
گردد. فراهم  توانبخشی  از   پس 

های  شهرستان  مردم  نمایندگان 
مجلس  در  تهران  استان  غرب 
کردند:  تصریح  اسالمی،  شورای 
افزایش  برای  قانونی  های  زمینه 
مراکز  و  اعتیاد  ترک  های  کمپ 
های  شهرستان  در  توانبخشی 
بررسی  مورد  تهران  استان  غرب 
اقدامات  است  امید  و  گرفته  قرار 
گیرد. انجام  راستا  این  در   خوبی 

جلسه  این  در  ظهیری  سردار 
های  طرح  و  اقدامات  از  گزارشی 
غرب  پلیس  توسط  شده  اجرا 
استان تهران در ۳ ماه گذشته به 

نمایندگان مردم ارائه کرد.

تقدیر نمایندگان مردم شهرستان های غرب
 استان تهران در مجلس از پلیس

نوشتار

شهرداری نصیرشهردر نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی نصیرشهر اجرای پروژه ترمیم 
و لکه گیری آسفالت معابر اصلی و فرعی را با اعتباری تا سقف ده میلیارد ریال از محل اعتبارات 
داخلی و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت و 
رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه 
و ارائه اسناد و مدارک و شرکت و رزومه کاری به امور مالی  شهرداری نصیر شهر مراجعه و 
پیشنهاد های خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 1399/10/04 به دبیرخانه 

شهرداری تحویل نمایند.ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
1 – داشتن حداقل پایه 5 رشته ابنیه جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

2 – شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3 – سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

شهسواری – شهردار نصیرشهر

درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
طرح  گفت:  بهارستان  شهرستان 
جواب  و  کرونا  سریع  تست  اجرای 
دقیقه   ۳۰ زمان  مدت  در  که  آن 
مراکز ۱6 ساعته،  انجام می شود در 
پایگاه های  و  منتخب  مساجد 
شد. آغاز  شهرستان   بسیج 

داشت:  دمیریان اظهار  دانوش 
دو  محدودیت های  طرح  در 
مسئوالن  تالش  با  کرونا  هفته ای 

مردم  توسط  پروتکل ها  رعایت  و 
در  بهارستان  شهرستان  کسبه،  و 
است. گرفته  قرار  نرمالی   وضعیت 

بستری  درصدی  کاهش ۴۰  به  وی 
های کرونایی در بهارستان اشاره کرد 
و افزود: طرح اجرای تست سریع کرونا 
 ۳۰ زمان  مدت  در  که  آن  جواب  و 
دقیقه انجام می شود در ۳ مراکز ۱6 
ساعته، ۵ مسجد منتخب و 2 پایگاه 
است. شده  آغاز  شهرستان   بسیج 

درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
این  اجرای  کرد:  تصریح  بهارستان 
کرونا  سریع  بیماریابی  در  طرح 
همکاری  و  می کند  شایانی  کمک 
برای  برنده ای  برگ  می تواند  مردم 
مقابله با ویروس کرونا باشد تا زنجیره 

شود. قطع  را  بیماری  این   انتقال 
دمیریان با بیان اینکه بیش از ۱۴۰۰ 
بازدید از اصناف گروه های ۴ و ۳ در 
محدودیت های  طرح  اجرای  طرح 
بیان کرد:  انجام شده است  کرونایی 
صنفی  واحدهای  تمامی  فعالیت 
باید  بهارستان  در  قلیان  عرضه 
حمایت  با  امر  این  و  شود  متوقف 
می شود. انجام  دادستان   های 

کرد: 2۹۳  خاطرنشان  پایان  در  وی 
چایخانه،  و  خانه  قهوه  صنفی  واحد 
باشگاه  شاپ،  کافی  زنانه،  آرایشگاه 
خصوصی،  آموزشگاه  و  ورزشی 
اجرای  در  مهدکودک  و  رستوران 
پلمب  کرونایی  محدودیت های  طرح 

شد.

آغاز اجرای طرح تست سریع کرونا در بهارستان؛ ۲۹۳ 
واحد صنفی متخلف پلمب شد

نوشتار
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