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پرونده مسکن مهر، امسال 
بسته می شود

هدف راهبردی در انتقام سخت، بریدن 
پای آمریکایی ها از منطقه است

فرمانــده کل ارتــش گفــت: در ضربــه انتقــام ســخت، زمان، 
مــکان و انــدازه اش در اختیــار ماســت و کوچک تریــن 
ــای  ــدن پ ــام، اخــراج و بری ــه  انتق ــن ضرب ــا در ای هــدف م

ــت .... ــه اس ــا از منطق 2آمریکایی ه

وزیر نفت : مایل نیستیم مازوت 
مصرف شود

3

سمن ها بهترین راه مشارکت 
قانونی جوانان در امور مختلف 

4جامعه

محسنی بندپی: احداث قطار 
حومه ای غرب استان تهران 

تسریع می شود

صنعت نفت و گاز بیشترین فشارها را 

در دوره تحریم متحمل شد

2

 مازوت سوزی نیروگاههای اطراف تهران 

بر کیفیت هوای پایتخت موثر است

4

سربازی والیت، رمز موفقیت سید 
حسن نصراهلل است

5

سالمت 6

بهبود یافتگان کرونا مراقب  آلودگی 
هوا باشند

فــوق تخصــص بیمــاری هــای ریــه، بــا اشــاره بــه آســیب 
ــود  ــت: بهب ــا، گف ــاری کرون ــی از بیم ــوی ناش ــای ری ه

ــدی .... ــوا را ج ــی ه ــرات آلودگ ــا، خط ــگان کرون یافت 7 2

مسعود سلطانی فر :

وزیر راه و شهرسازی:

ــلیمانی در  ــم س ــاج قاس ــهید ح ــپهبد ش ــش س ــتضعفین، نق ــیج مس ــازمان بس ــس س رئی
معمــاری جدیــد مکتــب مقاومــت را بی نظیــر و بی بدیــل دانســت و گفــت: شــهید ســلیمانی 

باعــث ایجــاد وحــدت در جهــان اســام شــد.
ســردار غامرضــا ســلیمانی رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین در مراســم اهــدای 
ــتی و  ــته های معیش ــب بس ــی در قال ــری و کارفرمای ــه کارگ ــه« جامع ــای مومنان »کمک ه
جهیزیــه آمــاده کــه در مجتمــع پژوهشــی امــام رضــا )ع( نیــروی هوافضــای ســپاه برگــزار 
ــلیمانی و  ــهید س ــالگرد ش ــرا )س(، س ــرت زه ــهادت حض ــام ش ــلیت ای ــن تس ــد، ضم ش
درگذشــت آیــت اهلل مصبــاح یــزدی، گفــت: اگــر مــا بــه تحــوالت ۲۵۰ ســال گذشــته جهــان 
اســام نــگاه کنیــم، دخالــت جهــان ســلطه، آمریکایی هــا و اروپایی هــا جــز غــارت منابــع و 

ــم. ــاهده نمی کنی ــایندی را مش ــاق خوش ــلمان، اتف ــورهای مس ــای کش ثروت ه
وی افــزود: جعــل یــک رژیــم کودک کــش ســتمگر بــه نــام رژیــم صهیونیســتی برجســته ترین 
نقطــه ایــن تحــول اســت و بــا پیــروزی انقــاب اســامی ایــن مســأله متفــاوت شــد و تــا عمق 
جــان ایــن ملــت فرهنــگ عاشــورا نفــوذ کــرده و ایــن یــک حادثــه تاریخــی در جهــان اســام 
ــه  ــل ایــن نظــام و ملــت ب ــوان در مقاب ــا تمــام ت ــه همیــن دلیــل نظــام ســلطه ب اســت و ب

میــدان آمــد.
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین بــا اشــاره بــه افتخارآفرینــی شــهید ســلیمانی در جبهــه 
ــرای خنثــی کــردن توطئه هــای  مقاومــت، تاکیــد کــرد: ایــن مســأله بخشــی از تاش هــا ب

نظــام ســلطه، رژیــم صهیونیســتی و آمریکاســت.
ــت  ــب مقاوم ــد مکت ــاری جدی ــلیمانی در معم ــهید س ــش ش ــت: نق ــلیمانی گف ــردار س س
ــی بدیــل اســت. برجســته ترین صفحــات ایــن نبــرد، نبردهایــی اســت کــه در  بی نظیــر و ب
جنــگ ۳۳ روزه بــا رژیــم صهیونســیتی تبلــور یافــت. در گذشــته ائتــاف کشــورهای عربــی 
معــروف بــه جنــگ ۶ روزه بــا شکســت مواجــه شــد و رژیــم صهیونیســتی تنهــا شــش روز 
زمــان الزم داشــت تــا ارتش هــای عربــی را منهــدم کنــد و شــما دیدیــد در جنــگ ۳۳ روزه 
چطــور ایســتادند و از یونــان ســریعاً بــا یــک کانــال هوایــی مهمــات وارد اســرائیل کردنــد.

وی بــا بیــان اینکــه از ایــن تاریــخ دیگــر رژیــم صهیونیســتی ســالگرد جنگ هــای ۱۹۶۷ را 
جشــن نگرفــت، افــزود: رهبــر انقــاب در همیــن راســتا فرمــوده بودنــد کــه ۲۵ ســال آینــده 
ــدارد؛ پایــان نقش آفرینــی رژیــم صهیونســیتی نزدیــک اســت  رژیــم صهیونســیتی وجــود ن

و اقدامــات اخیــر در کشــورهای عربــی هــم دســت و پــا زدن هــای آخــر ایــن رژیــم اســت.
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین بــا تاکیــد بــر اینکــه داعــش در برهــه ای توانســته بــود 
ــود کــه رئیــس  ۸۰ درصــد خــاک ســوریه را تصــرف کنــد، گفــت: شــرایط فراهــم شــده ب
ــه  جمهــور ســوریه هــم کشــورش را تــرک کنــد، امــا فرســتاده ســردار ســلیمانی شــبانه ب
ســوریه مــی رود و می گویــد پنــج هــزار نیــروی مردمــی در کشــور شــما آمــوزش دیده انــد؛ 
ــاح  ــر س ــزار نف ــه ه ــد س ــار اس ــتور بش ــا دس ــد و ب ــات بدهی ــاح و مهم ــا س ــه این ه ب
می گیرنــد و از همــان لحظــه محاصــره شکســته می شــود. ســردار ســلیمانی اظهــار داشــت: 
زمانــی کــه شــمال عــراق مــورد تاخــت و تــاز داعــش قــرار گرفــت، حــاج قاســم بــه کردهــای 
عــراق پیــام داد کــه امشــب را مقاومــت کنیــد، فــردا مــا بــه شــما ملحــق خواهیــم شــد و 

حــاج قاســم عزیــز، بغــداد را هــم از یــک ســقوط حتمــی نجــات داد.
ــه دنبــال تفرقه افکنــی بیــن ملت هــای مســلمان، بلکــه  وی تاکیــد کــرد: دشــمن نه تنهــا ب
بــه دنبــال تجزیــه تمــام کشــورهای اســامی بــود و حــاج قاســم عزیــز ایــن توطئــه را از بیــن 
بــرد و باعــث ایجــاد وحــدت در جهــان اســام شــد و امــروز بــدون هیــچ مشــکلی در حــرم 
حضــرت زینــب )س( مراســم برگــزار می شــود و مــردم از سراســر دنیــا بــه زیــارت می رونــد.

نقش شهید سلیمانی در معماری 
جدید مکتب مقاومت بی بدیل است

نقش دهی سردار سلیمانی به خبرنگاران 
در مذاکره ایران، آمریکا و عراق
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معــاون هماهنــگ کننــده ارتــش بــا تاکیــد بــر اهمیــت راهبردهــای توســعه پژوهش 
ــروز  ــای ام ــش، گفــت: کســی در جنــگ ه ــی ارت در پیشــبرد مأموریت هــای دفاع

پیــروز میــدان اســت کــه از علــم و دانــش بیشــتری برخــوردار باشــد.
بــه نقــل از روابــط عمومــی ارتــش، امیــر دریــادار ســیاری، معــاون هماهنــگ کننــده 
ــر ارتــش  ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در مراســم تجلیــل از پژوهشــگران برت
جمهــوری اســامی ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه مقولــه تحقیــق و پژوهــش یکــی از 
موضوعــات مــورد بیشــترین تاکیــد فرماندهــی معظــم کل قــوا در ســطح نیروهــای 
ــای  ــه قله ه ــدن ب ــک ش ــرفت و نزدی ــول پیش ــان حص ــت: ایش ــت، گف ــلح اس مس
ــاز  ــورد نی ــای م ــه حوزه ه ــی در هم ــی و پژوهش ــاش علم ــرو ت ــت را در گ موفقی

ــد. ــور می دانن کش
وی در ایــن مراســم کــه بــه صــورت وبینــار و بــا حضــور معاونــان هماهنــگ کننــده 
نیروهــا و رؤســای دانشــگاه های افســری، دانشــگاه علــوم پزشــکی و دافــوس ارتــش 
و پژوهشــگران منتخــب برگــزار شــد، افــزود: امــروز ارتــش جمهــوری اســامی ایران 
ــه انجــام و توســعه راهبــردی پژوهــش و  ــرای انجــام مأموریت هــای خــود نیــاز ب ب
تحقیــق چــه در حــوزه تحقیقــات صنعتــی و چــه در حــوزه تحقیقــات نظــری دارد.

امیــر دریــادار ســیاری تصریــح کــرد: جنــگ امــروز جنــگ علــم اســت و عرصــه رزم 
و نبــرد نیــز بــا گذشــته کامــًا متفــاوت بــوده و کســی در ایــن عرصــه پیــروز میدان 
اســت کــه از علــم و دانــش و توانمندی هــای تحقیقاتــی بیشــتری برخــوردار باشــد.

معــاون هماهنــگ کننــده ارتــش در ادامــه خطــاب بــه مســئوالن حــوزه تحقیــق و 
پژوهــش در ارتــش گفــت: توجــه جــدی تــر بــه مقولــه پژوهــش در ســطح کلیــه 
ــطوح  ــر در س ــی بهت ــی و هم افزای ــاد هماهنگ ــش، ایج ــازمان های ارت ــا و س نیروه
مختلــف فعالیت هــای تحقیقاتــی، هدفمنــد کــردن طرح هــای پژوهشــی متناســب 
ــای  ــه راهبرده ــاص ب ــه خ ــه و توج ــای محول ــازمانی و مأموریت ه ــای س ــا نیازه ب
کان پژوهشــی و بهــره گیــری از تجربیــات حــال و گذشــته از مهمتریــن انتظاراتــی 
اســت کــه در راســتای توســعه تحقیــق و پژوهــش در ارتــش بایــد مدنظر مســئوالن 

و دســت انــدرکاران ایــن حــوزه قــرار گیــرد.
ــوزش  ــاون تربیــت و آم ــر ســرتیپ علیرضــا شــیخ، مع ــن مراســم، امی ــه ای در ادام
ارتــش طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه ارتقــای قابــل ماحظــه ســطح کمــی و کیفــی 
فعالیت هــای پژوهشــی در مجموعــه ارتــش طــی ســالهای گذشــته، گفت: دســتیابی 
بــه مرجعیــت فعالیت هــای پژوهشــی، تعمیــق نظــام مســأله یابــی، تقویــت رویکــرد 
ــگ  ــت و گســترش فرهن ــات، تقوی ــده پژوهــی در تحقیق ــی، رصــد و آین ــده بان دی
ــن اهــداف راهبــردی حــوزه  ــردازی و کیفــی ســازی پژوهــش از مهمتری ــه پ نظری
تحقیقــات نظــری در ارتــش جمهــوری اســامی ایــران بــوده کــه بــرای تحقــق آنها، 

گام هــای جــدی برداشــته شــده اســت.
وی در ادامــه، بازنگــری دســتورالعمل تحقیقــات نظــری، آغــاز بــه کار کمیتــه تدوین 
نظــام مســائل، تشــکیل بانــک اطاعــات خبــرگان حــوزه تحقیــق، تقویــت اعتبــارات 
پژوهشــی، توســعه ایــده پــردازی و نظریــه پــردازی و گســترش تعامــل و هــم افزایی 
بیشــتر بــا ســایر مراکــز پژوهشــی کشــور و ســایر نیروهــای مســلح را از مهمتریــن 

اقدامــات حــوزه تحقیــق و پژوهــش در ارتــش ذکــر کــرد.

کسی در جنگ های امروز پیروز است 
که از علم بیشتری برخوردار باشد

رئیــس دفتــر رئیس جمهــور گفــت: ســفر 
ــه  ــوط ب ــه تهــران مرب ــره ای ب ــات ک مقام
بحــث کشــتی نبــوده بلکــه مربــوط 
ــت  ــور اس ــادی دو کش ــط اقتص ــه رواب ب
رخ  کشــتی  مــورد  در  کــه  اتفاقــی  و 
ــات  ــی از موضوع ــت یک ــن اس داده، ممک

ــد. ــن باش فیمابی
دفتــر  رئیــس  واعظــی  محمــود 
رئیس جمهــور صبــح امــروز )چهارشــنبه( 
در حاشــیه جلســه هیئــت وزیــران در 
ــفر  ــا س ــه ب ــگاران در رابط ــع خبرن جم
ــا  ــاط آن ب ــی و ارتب ــره جنوب ــات ک مقام
توقیــف نفتکــش کــره ای اظهــار داشــت: 
ــتی  ــث کش ــا بح ــه ب ــفر در رابط ــن س ای
ــا همکاری هــای  نبــوده بلکــه در رابطــه ب
اقتصــادی و طلــب مــا کــه در بانــک 

ــت. ــده، اس ــه ش ــره ای بلوک ک
واعظــی گفــت: ایــن اتفاقــی کــه در 
ــه  ــل ب ــا کشــتی رخ داده، تبدی ــاط ب ارتب
یکــی از موضوعــات فیمابین شــده اســت. 
هــر فعالیتــی بایــد ضابطــه فنــی خــودش 
ــتی در  ــک کش ــر ی ــد، اگ ــته باش را داش
بایــد  می کنــد،  فعالیــت  منطقــه ای 
ــت را  ــط زیس ــه محی ــوط ب ــائل مرب مس

ــد. ــت کن رعای
سیاســی  را   FATF بررســی  مســاله 

نکنیــم
واعظــی در رابطــه بــا FATF عنــوان 
کــرد: ایــن مســاله مربــوط بــه دو الیحــه 
از چهــار الیحــه ای اســت کــه دولــت 
بــرای مبــارزه بــا پولشــویی و شــفافیت در 
ــس  ــم مجل ــی و بانکــی تقدی مســائل مال
شــورای اســامی کــرد و مجلــس نیــز هــر 
چهــار الیحــه را تصویــب کــرده اســت، دو 
الیحــه نهایــی شــده و دو الیحــه نیــز بــه 
دلیــل اختافــات بــا شــورای نگهبــان بــه 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام رفتــه 

اســت.
وی گفــت: مــن هفتــه گذشــته هــم 
عــرض کــردم کــه بــه هرحــال بایــد بــه 
اعضــای مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام فرصــت دهیــم تــا ایــن دو الیحــه 
بــا کار کارشناســی و ســواالتی کــه اعضای 
مجمــع می کننــد، بــدون اینکــه ایــن 
ــی و  ــوع سیاس ــک موض ــه ی ــوع ب موض
ــیر  ــد مس ــود، بتوان ــل ش ــی تبدی تبلیغات

ــد. ــی کن ــودش را ط خ

تاکیــد  رئیس جمهــور  دفتــر  رئیــس 
ــه  ــم ب ــه ه ــن دو الیح ــب ای ــرد: تصوی ک
نفــع شــفافیت در کشــور اســت، هــم 
جلــوی پولشــویی را می گیــرد و هــم 
اینکــه روابــط بانکــی مــا را بــا کشــورهای 
مختلــف بعــد از رفــع تحریم هــا روان 
کــم  را  مــا  محدودیت هــای  و  کــرده 
ــط  ــردم، رواب ــع م ــه نف ــن ب ــد. ای می کن
خارجــی، روابــط تجــاری و بانکی ماســت.

ــه  ــن زمین ــون در ای ــت: چ ــی گف واعظ
کشــور نفــع می بــرد، بنابرایــن مــا نبایــد 
ــی،  ــاله جناح ــک مس ــه ی ــوع را ب موض
سیاســی و تبلیغاتــی تبدیــل کنیــم، ایــن 
ــاءاهلل  ــت و ان ش ــی اس ــاله مل ــک مس ی
ــش  ــخیص پی ــع تش ــائلش در مجم مس

ــی رود. م
رســانه ای شــدن اختــاف نظــر وزارت 

ــود ــی نب ــت کار خوب ــاد و صم اقتص
ــه  ــور در رابط ــر رئیس جمه ــس دفت رئی
و  صمــت  وزیــر  نظــر  اختــاف  بــا 
ــوالد  ــت ف ــر قیم ــر س ــاد ب ــر اقتص وزی
خاطرنشــان کــرد: اختــاف نظــر بــر ســر 
ــد  ــاد می گوی ــت. وزارت اقتص ــال نیس ری
ــت  ــورس اس ــذاری ب ــت گ ــئول قیم مس
ــد  ــد کاالی تولی ــت می گوی و وزارت صم
ــه  ــب ب ــت مناس ــا قیم ــد ب ــا بای ــده م ش

ــد. ــده برس ــرف کنن ــت مص دس
ــت  ــر صم ــن وزی ــر م ــه نظ ــت: ب وی گف
در  می توانســت  کــه  بحثــی  نبایــد 
در  را  شــود  مطــرح  دیگــر  جاهــای 
جلســه ای کــه خبرنــگاران بودنــد مطــرح 
ــه  ــا ب ــود. م ــی نب ــن کار خوب ــرد. ای می ک
همــکاران می گوئیــم نتایــج را در اختیــار 
ــد شــاهد  ــرار دهنــد. مــردم نبای مــردم ق
اختاف هــای مــا باشــند بلکــه بایــد 

شــاهد هماهنگی هــا باشــند.
ــران  ــردم ای ــد م ــا می خواهن آمریکایی ه

را از جنــگ نگــران کننــد
ــر  ــکات اخی ــا تحری ــه ب ــی در رابط واعظ
ــرد:  ــح ک ــه تصری ــا در منطق آمریکایی ه
ــی  ــای پایان ــپ روزه ــای ترام ــت آق دول
روز  از  ترامــپ  را می گذرانــد.  عمــرش 
اولــی کــه بــر ســر کار آمــده اســت، همــه 
همتــش بــا تحریــک رژیــم صهیونیســتی 
ــوده  ــن ب ــادش ای ــطه گری دام ــا واس و ب
ــک فشــار  ــران ی ــه در داخــل ای اســت ک

ــد. ایجــاد کن

ــر،  ــاه آخ ــک م ــن ی ــرد: ای ــد ک وی تاکی
ــه  ــود ک ــی می ش ــد خبرهای ــب تولی مرت
ــن  ــد. ضم ــگ بده ــوی جن ــی ب ــه نوع ب
ــا جدیــت  ــا ب اینکــه نیروهــای نظامــی م
ــر  ــا ه ــه ب ــرای مقابل ــل ب ــی کام آمادگ
اقدامــی دارنــد، امــا هماننــد گذشــته 
هــدف آنهــا جنــگ روانــی اســت تــا 

ــد. ــگ کنن ــک جن ــران ی ــردم را نگ م
گفــت:  رئیس جمهــور  دفتــر  رئیــس 
آنهــا نگــران ایــن بودنــد کــه در ســالگرد 
ــک  ــران ی ــلیمانی، ای ــهید س ــهادت ش ش
اقدامــی انجــام دهــد بنابرایــن یــک 
براســاس  گرفتنــد.  دفاعــی  موضــع 
ــتیم از  ــران نیس ــی نگ ــای دریافت داده ه

ــد. ــی بیافت ــاق نظام ــه اتف اینک
ــکا  ــرد: االن در آمری ــح ک ــی تصری واعظ
امــروز  و  دارنــد  گرفتــاری  آنقــدر 
دموکرات هــا  و  جمهوری خواهــان 
یــک  و  افتادنــد  هــم  جــان  بــه 
ــه  ــه ب ــدون توج ــم ب ــوری ه رئیس جمه
ــه  ــود اینک ــا وج ــی و ب ــول دموکراس اص
ــش آورده  ــر از رقیب ــون رأی کمت ۸ میلی

نمــی روم. مــن  می گویــد  اســت، 
کــه  حرف هایــی  کــرد:  تاکیــد  وی 
آمریکایی هــا می زننــد بــرای فرافکنــی 
اســت. مــا کــه ۴ ســال ]در دوره ترامــپ[ 
ــر  ــم صب ــن ۱۲ روز ه ــم، ای ــر کردی صب

می کنیــم.
واعظــی در ادامــه بــا اشــاره بــه ماجــرای 
کرونــای انگلیســی، گفــت: اعــام کردنــد 
کــه یــک مــورد کرونــای انگلیســی پیــدا 
شــده اســت و آن یــک مــورد و اطرافیانش 
تحــت کنتــرل هســتند. خیلــی بایــد 
ــا  ــوع از کرون ــرا ایــن ن مراقبــت کنیــم زی
ــروز  ــه ام ــد بلک ــتان نمان ــط در انگلس فق

ایــن ویــروس در بیــش از ۴۰ کشــور 
منتقــل شــده اســت. وقتــی بــه ۴۰ 
کشــور منتقــل می شــود، ردیابــی آن کار 

ــد. ــد ش ــختی خواه س
وی گفــت: مهمتریــن کاری کــه مــا بایــد 
ــه الزم اســت  ــی اســت ک ــم، مراعات بکنی
ــه  ــن ب ــه ای ــم. البت ــام دهی ــب انج مرت
معنــای آن نیســت کــه مــا در ســتاد 
ــی و وزارت  ــرارگاه عملیات ــا، ق ــی کرون مل
بهداشــت و همــه کمیته هــا کارمــان 
را انجــام ندهیــم. وظیفــه بزرگ تــر و 
ــد.  ــام می دهن ــردم انج ــر را م تاثیرگذارت
ــی را  ــه اجتماع ــا فاصل ــه م ــی ک ــا زمان ت
حفــظ بکنیــم، ماســک بزنیم، شستشــوی 
دســت ها را انجــام دهیــم حتــی اگــر 
ویــروس انگلیســی هــم بیایــد، نمی توانــد 

ــود. ــر ش ــران فراگی ــل ای در داخ
رئیــس دفتــر رئیس جمهــور تاکیــد کــرد: 
مــردم بداننــد کــه مراقبت هــا بــه صــورت 
حداکثــری انجــام می شــود. گزارش هــای 
ــه در  ــد ک ــا می رس ــر م ــه دفت ــادی ب زی
خیلــی از نقــاط کشــور مراعات هــا انجــام 
ــات نشــده  ــم مراع ــًا در ق نمی شــود، مث
اســت. مــا کــه نمی توانیــم برویــم ســراغ 
ــازه  ــییع جن ــان تش ــم ف ــردم و بگوئی م

نرویــد.
واعظــی تاکیــد کــرد: مــا موفــق شــدیم از 
ســه مــوج ایــن بیمــاری بــا کمــک مــردم 
و تمــام ارگان هــا عبــور کنیــم. دیــروز در 
ــز دو رقمــی شــدیم و  تعــداد فوتی هــا نی
ایــن خبــر بــرای همــه خوشــحال کننــده 
بــود. اگــر مــا بتوانیــم جــان حتــی یــک 
نفــر از هموطنان مــان را نجــات دهیــم تــا 
گرفتــار نشــوند، ایــن یــک توفیــق بســیار 

بزرگــی اســت.

سفر مقامات کره جنوبی به ایران ربطی به 
توقیف نفتکش ندارد



سیاسی
خبر

هدف راهبردی در انتقام سخت، بریدن 
پای آمریکایی ها از منطقه است

فرمانده کل ارتش گفت: در ضربه انتقام سخت، زمان، مکان و اندازه اش 
در اختیار ماست و کوچک ترین هدف ما در این ضربه  انتقام، اخراج و 

بریدن پای آمریکایی ها از منطقه است.
 امیر سرلشکر موسوی در تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش با بیان اینکه 
یکی از اهداف راهبردی ما در ضربه انتقام سخت، اخراج و بریدن پای 
آمریکایی ها از منطقه است گفت: برگزاری تمرین بزرگ رزم پهپادی 
ارتش هشداری است به دشمنان که به فکر بیفتند و دچار محاسبات 

غلط نشوند.
امیر موسوی اظهار داشت: در تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش جمهوری 
مأموریت های  با  ارتش  پهپادی  اقتدار  از  بخشی  تنها  ایران،  اسالمی 
مختلف به نمایش گذاشته شد، توانایی های پهپادی ما به مراتب بیش از 

این چیزی است که مشاهده شد.
توان تجهیزاتی  از  امروز پهپادها بخش مهمی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نیروهای مسلح در همه ارتش های جهان هستند افزود: بحمداهلل ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در بخش پهپادی صاحب قدرت بسیار خوبی 
به  را  این قدرت  باشد در میدان عمل  اگر یک روزی الزم  است که 
دشمن نشان دهد، با اقتدار و توان بسیار زیادی این اتفاق خواهد افتاد.

فرمانده کل ارتش خاطر نشان کرد: برگزاری تمرین بزرگ رزم پهپادی 
ارتش هشداری است به دشمنان که به فکر بیفتند و دچار محاسبات 
غلط نشوند. اگرچه ما معتقدیم که دشمن به خیال خودش با نشان 
دادن این هیمنه ی پوشالی که از خودش نشان می دهد، قصد دارد 
جلوی ضربه انتقام سخت را بگیرد، غافل از اینکه ضربه انتقام سخت؛ 
زمان، مکان و اندازه اش در اختیار ماست و دشمن هرگز نخواهد توانست 
زمان، مکان و اندازه اش را پیش بینی کند. کوچک ترین هدف ما در این 

ضربه ی انتقام، اخراج و بریدن پای آمریکایی ها از منطقه است.
قطعاً  شود  اشتباه  دچار  خود  محاسبات  در  دشمن  اگر  افزود:  وی 
ضربه ای را از نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران دریافت خواهد 

کرد که از هر کرده ای که تا االن داشته پشیمان بشود.

معاون سابق وزیر خارجه گفت: زمانی که به 
درخواست مقامات عراقی قرار شد مذاکره ای 
شود،  برگزار  آمریکا  و  عراق  و  ایران  بین 
سردار سلیمانی گفت این خبرنگاران در خط 

مقدم کاری هستند که ما انجام می دهیم.
امور  ارشد  دستیار  امیرعبداللهیان  حسین 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الملل  بین 
در  دیماه(  )هفدهم  چهارشنبه  عصر 
اختتامیه اولین کنگره شعر »انتقام سخت« 
برگزار  اسالمی  انقالب  هنری  حوزه  در  که 
سالگرد شهادت سردار  تسلیت  شد، ضمن 
اظهار  شهید،  آن  همرزمانش  و  سلیمانی 
داشت: سردار سلیمانی طبع شعر و شاعری 
خودشان  از  اگر  و  داشتند  را  خود  خاص 
از جلسات  گاهی  ولی  نگفتند،  خیلی شعر 
باهم طی  را  مسیری  می آمدیم،  بیرون  که 
می کردیم و می دیدم مواقعی که فشار کار 
زیاد است و زمانی که خیلی شاد و خرسند 
تناسب آن  به  داده،  انجام  بود که  از کاری 

اشعاری را می خواند.
شهید  مکتب  ویژگی های  به  اشاره  با  وی 
مکتب  ویژگی  اولین  گفت:  سلیمانی 
هست  مقاومت  دکترین  ترسیم  سلیمانی 
که  هست  منطقه ای  جدید  نظم  یک  که 
و  منطقه  امنیت  حداکثری  ترسیم کننده 

جهان است.
سال   ۴۰ در  اینکه  بیان  با  امیرعبدالهیان 
تالش  متحدانش  و  آمریکایی ها  گذشته 
کردن ترتیبات جدید سیاسی و امنیتی در 
به خاورمیانه  از آن  ایجاد کنند که  منطقه 
سلیمانی  سردار  گفت:  می شد،  یاد  بزرگ 
را  ترتیبات  این  توانستند  همرزمانشان  و 
تحت  جدیدی  نظم  و  ترتیبات  و  بشکنند 

عنوان جبهه مقاومت ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه از سال ۲۰۱۱ میالدی که 
افتادن  بیداری اسالمی شروع شد و شاهد 
موج  این  و  بودیم  منطقه  وابسته  حاکمان 
بصورت دومینو ادامه می یافت، اظهار داشت: 
جبهه مقابل تصمیم گرفت در این تحوالت 
دستکاری کند و شرایطی که منطقه را به 
منطقه  که کشورهای  می برد  پیش  سمتی 
حال  در  صهیونیستی  رژیم  و  آمده  باال 
تضعیف و فروپاشی هست را کاماًل در یک 
شرایطی  به  معکوس  مهندسی  عملیات 
موقعیت  اشغالگران قدس  که  کنند  تبدیل 
اسالمی  وکشورهای  کنند  پیدا  را  اول 
یا اختالفات شیعه  یا درگیر داعش  منطقه 
و سنی و یا قومی شوند که نتیجه آن تجزیه 

کشورهای منطقه باشد.
و  عراق  از  بود  قرار  تجزیه  این  افزود:  وی 
سوریه شروع شود و حتی عربستان سعودی 

متحد آمریکا هم به تجزیه کشیده شود.
بزرگ  کار  کرد:  تاکید  عبدالهیان  امیر 
مقام  رهبری  نگاه  ترجمان  در  سلیمانی 
ترتیبات  ریختن  هم  به  رهبری،  معظم 
و  آمریکا  منطقه ای  و  امنیتی  و  سیاسی 
امید  ایجاد  و  مقاومت  دکترین  بر  تمرکز 
حداکثری در سایه ترتیبات جدید سیاسی و 
امنیتی بنام جبهه مقاومت یا محور مقاومت 

است.
دستیار ارشد امور بین الملل رئیس مجلس 
شورای اسالمی ضمن تاکید بر اینکه سردار 
از  خود  فعالیت های  حوزه  در  سلیمانی 
هیچ یک از شاخه های علم و فناوری غفلت 
نمی کرد گفت: زمانی که من در وزارت امور 
عهده  بر  را  عراق  بخش  مسئولیت  خارجه 
قدس  نیروی  در  سلیمانی  و سردار  داشتم 
از من داشته و آن  سپاه بودند درخواستی 
و  آمریکایی  اندیشکده های  در  که  بود  این 
اروپایی هر موضوعی را در مورد غرب اسیا 
مشاهده کردید به ما بفرستید تا ما استفاده 

کنیم.
این  که  وقتی  واقعاً  افزود:  امیرعبداللهیان 
مقاالت کتاب ها می رسید در وزارت خارجه 
ترجمه می شود و می دیدم در اولین جلسه 
مطالب  آن  از  را  مواردی  سلیمانی  سردار 
خود  مأموریت  راستای  در  و  استخراج 
با اشاره به  مهندسی معکوس می کرد. وی 
اینکه از رسانه در جای خود به دقت استفاده 
درخواست  به  زمانی  گفت:  می کردند، 
قرار  اسالمی  جمهوری  در  عراقی،  مقامات 
شد مذاکره ای سه جانبه بین ایران و عراق و 
آمریکا با حضور طرف عراقی در بغداد انجام 

شود.
ادامه داد:  امور خارجه  معاون سابق وزارت 
سردار سلیمانی به عنوان کسی که مسئول 
تیم  برای  ساعت  ده ها  بود  عراق  پرونده 
مذاکره کننده که در آن موقع آقای کاظمی 
قمی مسئول آن بود وقت می گذاشت و همه 

احتماالت در آنجا بررسی می شد.
وی ضمن اشاره به اینکه از جمله نکاتی که 
این  داشتند  مذاکرات  در  سلیمانی  سردار 
بود که به من گفت که حواستان باشد که 
این خبرنگاران در خط مقدم کاری هستند 
که ما انجام می دهیم و کار اینها مهمتر از 
انجام می شود،  کاری هست که در مذاکره 
تصریح کرد: ایشان می گفت چون هر کدام 
از مذاکره یک حرف  از شما می توانید بعد 
داده  نشان  هم  آمریکایی  طرف  و  بزنید  را 
که صداقت ندارد و خواهید دید در مذاکره 

به گونه ای با شما مذاکره خواهد کرد و در 
بیرون کنفرانس مطبوعاتی به گونه ای دیگر 

سخن خواهد گفت.
میز  در  اینکه  بر  تاکید  با  امیرعبداللهیان 
ابر  یک  ویژگی های  از  یک  هیچ  مذاکره 
قدرت و هژمونی بنا آمریکا را ندیدیم اظهار 
داشت: آمریکایی ها در میز مذاکره به دلیل 
جمهوری  مذاکراتی  و  گفتمانی  منطقه 
نظارت  با  مذاکره  باختند.  ایران  اسالمی 
سردار سلیمانی در سطح عالی خود دنبال 
ما  که  بود  کمکی  از  بخشی  این  و  می شد 
می توانستیم به دوستانمان در عراق بدهیم.

میز  در  آمریکایی ها  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
مذاکره در برابر منطق و استدالل و گفتمان 
قوی هیأت مذاکره کننده ایرانی که نشأت 
گرفته از اقتدار جمهوری اسالمی ایران بود 
پیش  را  خود  طرفه  یک  اهداف  نتوانستند 
کراکر  رایان  آمریکا  سفیر  از  گفت:  ببرند، 
حاکم  پترائوس  ژنرال  جانشین  تا  گرفته 
نظامی آمریکامقامات ارشد سازمان سیا در 
تیم مذاکره کننده آمریکا حضور داشتند ولی 
میز مذاکره را باختند ولی وقتی که بیرون 
آمدند یک سلسله دروغ را زنجیره وار مطرح 

کردند.
امیر عبداللهیان تأکید کرد: رسانه یک علم 
ارتباطی  فناوری  یک  صرفاً  و  است  هنر  و 
در  ظرفیت ها  همه  بکارگیری  و  نیست 
راستای مأموریت اصلی یکی از ویژگی های 

مکتب سلیمانی هست.
سردار  دیگر  ویژگی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سلیمانی عمل به تکلیف بود، اظهار داشت: 
که  درحالی  می کرد،  کار  خدا  برای  سردار 
شصت درصد خاک سوریه در اختیار دشمن 
دادن  دست  از  درصد   ۶۰ ولی  داشت  قرار 
را  سلیمانی  سردار  روحیه  سوریه  خاک 

متزلزل نمی کرد.

دستیار ارشد امور بین الملل رئیس مجلس 
سردار  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
و  می کرد  صحبت  جلسات  در  گونه ای  به 
یک  وارد  که  گویی  وارد می شد  با طراحی 

مرحله جدید از ادای تکلیف خود و جهادی 
انجام بدهد اظهار داشت: در  باید  شده که 
اوج سختی ها و فشارها چیزی که سردار را 
بشاش می کرد، دیدار با مقام معظم رهبری 

بود.
آن  در  من  که  جلسه  یک  در  افزود:  وی 
مسئولین  به  انقالب  معظم  رهبر  نبودم 
هشدار دادند که تغییر در سوریه جغرافیای 
سیاسی منطقه را تغییر خواهد داد و بروید و 
به تکلیف خودتان عمل کنید.دومین فردی 
که از آن جلسه بیرون آمد سردار سلیمانی 
از  و من دیدم که سردار سلیمانی که  بود 
مأموریتی که به نتیجه رسانده بیرون آمده 

است.
دستیار ارشد امور بین الملل رئیس مجلس 
اینکه یکی  به  شورای اسالمی ضمن اشاره 
مهم مکتب سردار سلیمانی  ویژگی های  از 
تمرکز بر اجرای عدالت است و انتقام سخت 
در مکتب سردار سلیمانی جای  تردید  بی 
خود را دارد، گفت: وقتی داعش آن جسارت 
را به شهید حججی کرد، انتقام سخت سردار 
انتقام سخت  و  انجام شد  سلیمانی چگونه 

سردار سلیمانی قطعی و تغییرناپذیر است.
گاهی  اینکه  بیان  با  امیرعبدالهیان 
این  که  می کنند  القا  اینگونه  آمریکایی ها 
جمهوری خواهان بودند که سردار سلیمانی 
دادند  قرار  هدف  مورد  را  او  همراهان  و 
اینگونه  که  می کنند  آماده  را  بستری  و 
ترامپ  ژانویه  روز ۲۰  از  اگر  که  کنند  القا 
با همان  بایدن  و  تروریست رفت  جنایتکار 
آمد  کار  روی  دیگری  روش  با  اما  رویکرد 
موضوع انتقام را سرد کنند و بگویند کسانی 
کاره ای  اکنون  بودند  جنایت  آن  عامل  که 
بلند اعالم  نیستند، اظهار داشت: با صدای 
می کنم که آمران و عامالن قطعاً به سزای 
معنا  بدین  اما  رسید،  خواهند  اعمالشان 
نیست که کاخ سفید از مسئولیت حقوقی 
خود فرار کند و توجیه کند و کاخ سفید و 
حکومت و دولت آمریکا مسئولیت حقوقی 
اجرای  برای  و  دارند  را  المللی خود  بین  و 

عدالت باید پاسخگو باشند.

نقش دهی سردار سلیمانی به خبرنگاران در 
مذاکره ایران، آمریکا و عراق

خبر

مبارزه با تروریسم، نیازمند کنار 
گذاشته شدن رفتارهای دوگانه است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی به وزرای دفاع بیش از 
۶۰ کشور جهان، نوشت: مبارزه جهانی با تروریسم و خشونت نیازمند 
کنار گذاشته شدن رفتارهای دوگانه در مبارزه با تروریسم دولتی است.

پیامی  ارسال  با  نیروهای مسلح  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  امیر حاتمی 
ابتکارات و  به وزرای دفاع بیش از ۶۰ کشور جهان، ضمن اشاره به 
دستاوردهای شهید فخری زاده در حوزه های علمی و پژوهشی به ویژه 
تولید ابزار و تجهیزات مقابله با کرونا، بر کنار گذاشتن رفتارهای دو گانه 
در مبارزه با تروریسم دولتی تاکید و خواستار پیوستن جامعه جهانی 

به محکومیت این حرکت غیر انسانی غیر قانونی و جنایت آمیز شد.
وی در این پیام با اشاره به سابقه دخالت مستقیم سرویس های اطالعاتی 
به ویژه سرویس اطالعاتی رژیم اشغالگر صهیونیستی )اسرائیل( در ترور 
دانشمندان ایرانی، نوشت: شواهد جدی در مورد نقش این رژیم در این 

ترور نیز وجود دارد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه سکوت در مقابل 
این اقدام را عامل تکرار آن و ناامنی در جهان می دانیم، بر مجازات 
آمرین و عاملین این جناب تاکید کرد و آورده است: حق خود را برای 

پاسخگویی به آن محفوظ می دانیم.
امیر حاتمی در بخش دیگری از این پیام نوشت: بدون تردید مبارزه 
دو  رفتارهای  گذاشتن  کنار  نیازمند  خشونت  و  تروریسم  با  جهانی 
گانه در مبارزه با تروریسم دولتی است. از این رو جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان یکی از قربانیان تروریسم و خشونت، که در طول ۴ 
در  را  کشور  عالی  ومقامات  شهروندان  از  نفر  هزار  گذشته ۱۷  دهه 
نتیجه اقدامات تروریستی از دست داده، ضمن محکومیت این اقدامات 
خواستار پیوستن جامعه جهانی به محکومیت این حرکت غیر انسانی، 
غیر قانونی و جنایت آمیز که خالف اصول بنیادین حقوق بشر، حقوق 

بین الملل و اصول مصرح در منشور ملل متحد است، می باشد.

صنعت نفت و گاز بیشترین فشارها را 
در دوره تحریم متحمل شد

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه صنعت نفت و گاز بیشترین 
فشارها را در دوره تحریم متحمل شد، گفت: توسعه کشور باید پیرامون 
صنعت نفت و گاز شکل بگیرد. جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید 
روز سه شنبه  به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
برگزار شد.در این جلسه، جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در 
جلسه از عملکرد وزارت نفت برای تحقق جهش تولید، این گزارش را 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: بخش نفت و گاز و پتروشیمی از اهمیت 
فراوانی برای توسعه کشور برخوردار است به گونه ای که می توان گفت 

توسعه کشور باید پیرامون صنعت نفت شکل بگیرد.
نفت  صنعت  ظالمانه،  تحریم های  و  فشارها  دوران  در  افزود:  وی 
بیشترین فشارها را در بخش تولید و صادرات متحمل شد اما با اتکا 
به سیاست های اقتصاد مقاومتی و توانمندی کارشناسان و مدیران این 

صنعت، بخشی از این فشارها و کاستی ها جبران شد.
معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از عملکرد وزارت نفت و برنامه های 
از وزارت  بلند مدت و کوتاه مدت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، 
نفت خواست موانع اصلی پیش روی جهش تولید و تحقق برنامه های 
خود را احصاء و در یکی از جلسات آتی ارائه کند تا تصمیمات الزم 
برای رفع این موانع اتخاذ شود. در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز حضور 
داشتند، وزیر نفت گزارشی از عملکرد و برنامه های این وزارتخانه برای 
تحقق جهش تولید ارائه کرد که افزایش ظرفیت تولید نفت خام و 
افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی با تاکید بر برداشت از میدان های 
مشترک، افزایش تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی، افزایش تولید 
و صادرات فرآورده های نفتی، توسعه فناوری، تقویت ساخت داخل و 
و  مصرف سوخت  سازی  بهینه  بنیان،  دانش  از شرکت های  حمایت 
انتقال تجارب و ریل گذاری برای آینده از محورهای اصلی گزارش ارائه 

شده توسط وزیر نفت بود.

سابقه بد غربی ها در ارائه دارو به ایران/
اولویت ما واکسن داخلی است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: برای تأمین سالمت 
میز  روی  کرونا  بیماری  درمان  برای  گزینه ها  تمام  کشورمان،  مردم 
است اما اولویت در استفاده از واکسن داخلی و تولیدات دانشمندان 

خودمان است.
روح اهلل متفکرآزاد ، با اشاره به اینکه همه باید از واکسن ایرانی برای 
مقابله با کرونا حمایت کنیم، گفت: دانشمندان ما همیشه ثابت کرده اند 
که در خطوط مقدم علمی دنیا قرار دارند. اولین بار نیست که جمهوری 
اسالمی ایران در حوزه واکسن سازی ورود می کند و ما در گذشته هم 

تجربیات موفقیت آمیزی در این زمینه داشته ایم.
در  بسیار خوبی  وضعیت  ایران  اسالمی  اینکه جمهوری  بیان  با  وی 
پیشرفت در عرصه بهداشت و درمان دارد، افزود: کشور ما در سخت ترین 
فعالیت های  و  است  ایستاده  پای خودش  روی  هم  تحریمی  شرایط 
دانشمندان کشورمان برای ساخت واکسن کرونا نشان دهنده آن است 

که ما در این زمینه هم به توانمندی های خودمان تکیه می کنیم.
همه  مگر  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
واکسن های خارجی مقابله با کرونا تاکنون موفقیت آمیز بوده است؟ 
خود  واکسن های  برای  نیستند  حاضر  حتی  کشورها  این  از  برخی 
تضمین ارائه دهند و زیر بار واکسن های تولیدی خود هنگام فروش 
نمی روند و در این شرایط آنان حق ندارند که درباره کشور ما اظهارات 

بی اساسی را مطرح کنند.
متفکرآزاد تأکید کرد: زمان ثابت خواهد کرد که ملت ما چه دستاورد 
است  الزم  و  گذاشت  خواهد  برجای  از خود  عرصه  این  در  عظیمی 
بنده از دانشمندان فهیم، توانمند و مجاهدمان برای فعالیت در جهت 
با  ملت  همه  است  الزم  همچنین  کنم.  تشکر  کرونا  واکسن  ساخت 
همدلی و یکپارچگی از دستاوردهای کشورمان در عرصه های مختلف 

و همچنین پزشکی حمایت کنند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: واکسن های 
ما برای مقابله با کرونا در وهله اول باید مراحل بالینی خود را طی کنند 
تا پس از اطمینان از صحت و درستی آن واکسن ها، در اختیار مردم 
قرار گیرند و شکی نیست که تمام جوانب ایمنی در واکسن های داخلی 

رعایت خواهد شد.
وی بیان کرد: غربی ها سابقه خوبی در ارائه دارو به کشورمان ندارند و ما 
نمی گذاریم که سابقه نه چندان مناسب غرب در دادن داروهای آلوده 
و واکسن های خون آلود به کشورمان مجدداً تکرار شود و ما گذشته را 

فراموش نمی کنیم.
که  نماند  ناگفته  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
ایران کاماًل هوشمندانه تمام واکسن های دنیا را رصد می کند و ملت ما 
اطمینان داشته باشند که مسئوالن کشور و همچنین مجلس شورای 
اسالمی در این زمینه پیگیر هستند و رصد می کنند تا حقوق ملت و 

امنیت بهداشتی آنان تأمین شود.
تمام  کشورمان،  مردم  سالمت  تأمین  برای  کرد:  تأکید  متفکرآزاد 
گزینه ها برای درمان بیماری کرونا روی میز است اما اولویت، استفاده 

از واکسن داخلی و تولیدات دانشمندان خودمان است.
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بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
جبهه  در  قاسم  حاج  شخصیت  اینکه 
گرفت،  شکل  آن  های  لحظه  لحظه  و 
داد  نمی  اجازه  سلیمانی  شهید  گفت: 

حفظ جان اثری بر رسالتش بگذارد.
به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اسالمی در برنامه 
تلویزیونی »مرد میدان« که امشب )سه 
شنبه، ۱۶ دی ماه( به مناسبت شهادت 
شبکه  از  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار 
سوم سیما پخش شد، حضور یافت و به 
بیان ابعاد مختلفی از زندگی این سردار 

شهید پرداخت.
ضمن  برنامه  این  ابتدای  در  قالیباف 
فاطمه  حضرت  شهادت  ایام  تسلیت 
و  )ع(  بیت  اهل  به محبین  زهرا )س( 
همچنین اولین سالگرد شهادت شهید 
سلیمانی گفت: این ایام شهادت بزرگ 
مردی بود که در همه ابعاد افتخار آفرید 
از همین جا به خانواده این شهید  که 

بزرگوار عرض تسلیت و تعزیت دارم.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه 
در پاسخ به سوال نخست مجری برنامه 
درباره شروع آشنایی وی با حاج قاسم 
و  دفاع مقدس  دوران  در  سلیمانی که 
عملیات بیت المقدس بود و اینکه سردار 
اظهار  بود،  میدان  کدام  مرد  سلیمانی 
داشت: شهید سلیمانی ابعاد مختلفی در 
زندگی داشت و در همه شئونات زندگی 
حاج قاسم مرد عمل بود؛ مخصوصاً اگر 
به محیط خانواده نگاه کنید به عنوان 
یک پدر، مرد عمل بود. هنوز بسیاری 
دارم  را  توفیق  این  شب ها  و  روزها  از 
رفته  ایشان  منزل  به  گذشته  مثل  که 
ایشان مالقات کنم؛ هنوز  با خانواده  و 

موضوع  با  اند  نتوانسته  فرزندان شهید 
پدر  محبت  نبود  کاماًل  و  بیایند  کنار 
تعارف  بدون  اگر  که  می کنند  را حس 
پدر خود  داغ  بگویم هر شب هنوز در 
هستند و هرگز وی را فراموش نکرده اند 
که این نشان می دهد شهید سلیمانی با 
تمام ویژگی هایی که از بیرون می بینیم 
برای  پدر  یک  عمل  در  نیز  منزل  در 

بچه ها در اوج محبت بوده است.
وی ادامه داد: چند وقت قبل دستخطی 
را از شهید سلیمانی دیدم که در دمشق 
آرزوی  و  فشار  سختی،  در  که  شبی 
فاطمه  برای  یادداشتی  بود،  شهادت 
)دختر شهید سلیمانی( نوشته بود که 
لذا  کردند،  بیان  را  آن  از  بخشی  آنجا 
عمل  در  پدر-فرزندی  حس  دید  باید 
می  قطع  طور  به  من  که  کجاست  تا 
گویم و اغراق آمیز هم نیست که فاطمه 
عزیز از شب شهادت پدر تا کنون یک 
به  مشغول  و  نخوابیده  صبح  تا  شب 
روز  در  خستگی  از  و  است  بوده  دعا 
لذا شهید سلیمانی  استراحت می کند، 
حوزه  در  جنگ،  در  مجاهدت،  در 
در  محرومان،  به  خدمت  هنری،  ذوق 
شجاعت، مدیریت، گذشت، تشر زدن، 
که کالم خوب خدا  است  این  مصداق 
را در بستر عمل به پیشگاه خدا فرستاد 
که در دار دنیا می بینید که از کجا به 

کجا رفت.
پرسش  به  پاسخ  در  ادامه  در  قالیباف 
بعدی مبنی بر اینکه روحیه حاج قاسم 
که باعث شد ۴۰ سال مستمر مجاهدت 
کرد:  عنوان  است،  آمده  کجا  از  کند، 
حسینیه  انقالب،  زمان  به  روحیه  این 
جماران و فرهنگی که حضرت امام )ره( 

آورد باز می گردد. امام، این مرد الهی که 
هرگز کالمی جز برای خدا نگفت، امامی 
که هیچ گامی جز در راه خدا برنداشت و 
خدا توفیق مجاهدت را به ایشان داد که 
فقه را از کنج حجره های حوزه به میدان 
این  و  آورد  جامعه  قلوب  در  و  جامعه 
باورها چون منطبق بر سنت های الهی 
و فرهنگ اهل بیت )ع( و فرهنگ قرآنی 
بود با فطرت همه انسان ها به خصوص 
به  متعلق  و  ایران  سرزمین  انسان های 
اهل بیت سازگار بود. اینجا بود که همه 
انقالب  پای  و  ساخت  را  قاسم ها  حاج 
آمدند لذا بستر عظیمی بود و امام نیز 
فرموده بود جنگ برای ما دانشگاه است. 
اگر  باقر،  می گفت  همیشه  قاسم  حاج 
باید  کجاست  جبهه  بگوییم  بخواهیم 
بگوییم یک قطعه از بهشت است و اگر 
بخواهیم ببینیم در دنیای مادی چگونه 

زندگی می کنند باید جبهه را ببینیم.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه 
روحیه شهید سلیمانی، در میدان جهاد 
و فضای فرهنگ شهادت در دوران دفاع 
مقدس روز به روز شکل گرفت، اذعان 
داشت: من فکر می کنم شخصیت حاج 
قاسم در جبهه و لحظه لحظه های آن 
شکل گرفت و طبیعتاً اخالص این مرد 
یکی از ویژگی های برجسته ایشان بود 
نشان  هرچه  و  نبود  او  کار  در  ریا  که 
و  جنگ  میدان  از  بود.  همان  می داد 
جبهه گرفته تا میدان مسائل فرهنگی، 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ارتباط با 
مردم که همه را با هم جمع کرده بود و 

شخصیت او را شکل داده بود.
سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
بگویید  قاسم  به حاج  بود  آیا شده  که 

بدون  کرد:  عنوان  نرود؟  سوریه  به 
دو  از  بیش  ایشان  بار.  صدها  اغراق، 
داشت  را  قدس  نیروی  مسئولیت  دهه 
و شما غیر از سال های اخیر که مردم 
به عنوان یک چهره ملی و بین المللی 
شناختند که البته خود ایشان از جهات 
بیفتد  اتفاق  این  نمی خواست  مختلف 
اما خدا مقدر کرده بود این اتفاق بیفتد 
که سال های اخیر چهره ایشان شناخته 

شد.
این  شدن  شناخته  داد:  ادامه  قالیباف 
مقابل  در  ایشان  تأثیرگذاری  و  چهره 
هم  دست  به  دست  استکبارستیزی 
داده بود و تبدیل به تهدید جدی برای 
ایشان شده بود که بارها به ایشان گفته 
نوبتی  هر  که  هست  خاطرم  و  می شد 
که ایشان می خواست به خارج از کشور 
سفر کند و مأموریت داشت مکلف بود 
از حضرت آقا اجازه بگیرد و ایشان نیز 
همیشه نگران شهید سلیمانی بودند و 
برای وی محدودیت ایجاد می کردند اما 
ایشان از آنجا که مرد میدان بود، آقا را 
قانع می کرد که اگر قرار است کار پیش 
برود من باید در میدان باشم و از نزدیک 

ببینم و بشنوم و تصمیم بگیرم.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
برخی مواقع خطر کامل حس می شد و 
گاهی اوقات با هواپیما که سفر می کرد 
را رصد  ایشان  حتی دشمن هواپیمای 
در  نیز  تلخ  حادثه  این  نهایتاً  می کرد، 
فرودگاه اتفاق افتاد، اما ایشان می گفت 
مأموریت وظیفه است و لحظه ای درنگ 
اجازه  اما  رعایت می کرد  البته  نداشت؛ 
بر  اثری  جان  حفظ  و  رعایت  نمی داد 

مأموریت و رسالت وی بگذارد.

شهید سلیمانی اجازه نمی داد حفظ جان اثری بر رسالتش بگذارد
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آمریکا در رسیدن به اهداف راهبرد 
»فشار حداکثری«، شکست خورد

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آمریکا در رسیدن به اهداف راهبرد 
»فشار حداکثری« علیه جمهوری اسالمی ایران شکست خورد.

 علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی  در صفحه شخصی خود 
در فضای مجازی با هشتگ گذاری »مقاومت فعال« نوشت: قرار بود 
راهبرد فشار حداکثری ترامپ، جمهوری اسالمی را به تسلیم واداشته 

و از معادالت جهانی و منطقه ای حذف کند.
وی افزود: اینک ترامپ از صحنه سیاسی آمریکا و جهان حذف شده و 
ایران در ابعاد داخلی و خارجی قدرتمندتر از گذشته راهبرد مقاومت 

فعال را به پیش می برد.



اقتصاد
اخبار

مشکل کمبود زمین برای ساخت مسکن 
تا ۵ سال آینده برطرف شد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ابالغ برنامه ۵ سال 
آینده حوزه مسکن برای ساخت ۵ میلیون واحد مسکونی خبر داد.

به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن، محمود محمودزاده در مراسم 
تودیع و معارفه علی نبیان و احمد اصغری مهرآبادی مدیران عامل 
سابق و جدید سازمان ملی زمین و مسکن، با اشاره به حجم وظایف این 
سازمان، آن را قلب تپنده بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی خواند.

محمودزاده از ابالغ برنامه ۵ سال آینده حوزه مسکن برای ساخت ۵ 
میلیون واحد مسکونی خبر داد و گفت: این تصمیمات از برنامه های 
بلند مدت حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی است و به یک دولت 

خاص تعلق ندارد.
وی در خصوص پیشرفت طرح اقدام ملی مسکن، توضیح داد: با تالش 
تمامی مسؤوالن حوزه های ذیربط تاکنون موفق به تأمین زمین برای 

حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شده ایم.
و  راه  وزارت  فیمابین  بیان مشکالت  با  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون 
شهرسازی و سازمان منابع طبیعی، گفت: بر اساس تفاهم اولیه مقرر 
به  منابع طبیعی  از سازمان  زمین  شده که حدود ۲۵۰ هزار هکتار 
اما در جلسات مشترکی که در  وزارت راه و شهرسازی منتقل شود 
دولت تشکیل شده وزیر جهاد کشاورزی برای انتقال حدود ۷۵۰ هزار 

هکتار زمین دیگر نیز اعالم آمادگی کرده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تدوین مقررات و 
آئین نامه های تازه با توجه به شرایط اقتصادی جدید کشور را از دیگر 
مواردی دانست که می تواند تحولی در حوزه مسکن کشور ایجاد کند.

اینکه  اعالم  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
پرونده مسکن مهر طبق تعهد تا پایان 
بهترین  گفت:  می شود،  بسته  امسال 
ساختمان های  مجری  سازمان  رکورد 
را  بیمارستان ها  احداث  در  دولتی 

علیزاده به نام خود ثبت کرد.
به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد 
اسالمی روز ۱۳ دی در جلسه شورای 
که  شهرسازی  و  راه  وزارت  معاونان 
به تکریم و معارفه معاونان وزیر راه و 
شهرسازی در حوزه سازمان ملی زمین 
و مسکن و سازمان مجری ساختمان ها 
و تأسیسات عمومی و دولتی اختصاص 
داشت، ضمن تسلیت سالگرد شهادت 
سپهبد قاسم سلیمانی، گفت: در یک 
و  راه  وزارت  در  را  مسئولیت  دوره ای 
شهرسازی پذیرفتیم که هر روز شرایط 

سخت تری بر کشور حاکم شد.
وی افزود: شرایطی که پیشبرد اهداف 
تدوین شده،  سیاست های  و  کالن 
نیازمند رها شدن از روش های سنتی و 
رایج بوده و هست تا بتوانیم به تعهدات 
خود عمل کنیم و قول و فعل مان یکی 
باشد. این از جمله راهبردهایی است که 
در تمامی ارکان وزارت راه و شهرسازی، 

جاری است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همگی 
به  شهرسازی  و  راه  وزارتخانه  در  ما 
رئیس  و  رهبری  معظم  مقام  مردم، 
کردیم  تعهد  و  دادیم  قول  جمهور 
شود.  محقق  باید  تعهدات  این  که 
دلیلی  هر  به  قول ها  این  چنانچه  زیرا 
تأثیرات  برابر  چندین  نشوند  عملیاتی 

منفی ایجاد خواهد کرد.
باید  که  نکته  این  بر  تصریح  با  وی 

تعهدات وزارت راه و شهرسازی محقق 
در  خود  معاونان  تالش های  از  شود، 
حوزه های مختلف، سپاسگزاری و برای 

همه آنها آرزوی توفیق کرد.
مهندس  تالش های  از  اسالمی 
مدیرعامل  علیزاده  محمدجعفر 
و  ساختمان ها  مجری  سازمان  سابق 
واسطه  به  دولتی  و  تأسیسات عمومی 
سال   ۱۱ طول  در  ارزشمند  زحمات 
شهرسازی  و  راه  وزارت  در  خدمت 
بهترین  داد:  توضیح  و  کرد  تشکر 
و  ساختمان ها  مجری  سازمان  رکورد 
تأسیسات عمومی و دولتی در احداث 
نام  به  علیزاده  آقای  را  بیمارستان ها 

خود ثبت کرد.
وی موضوع مهم وزارت راه و شهرسازی 
موضوع  کشور،  کنونی  شرایط  در  را 
و  برشمرد  مسکن  و  زمین  با  مرتبط 
و شهرسازی  راه  وزارت  اینکه  اعالم  با 

تعهدات  مسکن،  تولید  خصوص  در 
سنگینی برعهده دارد، خاطرنشان کرد: 
وزارت راه و شهرسازی تعهد کرده است 
تا مسکن مهر را حداکثر تا پایان امسال 
به اتمام برساند که این مهم، باید محقق 

شود.
که  مهرآبادی  آقای  از  گفت:  اسالمی 
هستند  مهر  مسکن  طرح  پیشکسوت 
ملی  سازمان  مدیرعامل  تا  خواستم 
فرایند  کل  و  باشد  مسکن  و  زمین 
مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن را 
در تعامل با معاونت مسکن و ساختمان 

به سهولت و روانی جلو ببرد.
وی با تاکید بر اینکه اتمام مسکن مهر 
و اجرای هرچه سریع تر طرح اقدام ملی 
چانه زنی  و  مصوبه  اخذ  تنها  مسکن 
تکمیل  و  اجرایی  عملیات  به  و  نباشد 
واحدها منجر شود، توضیح داد: اگرچه 
تقاضاها و مطالبات غیرمنطقی فراوانی 

تحمیل  شهرسازی  و  راه  وزارت  به 
است که  این  اصل مطلب  اما  می شود 
پرونده مسکن مهر حتماً تا پایان امسال 
بسته شود زیرا تعهدی است که وزارت 
راه و شهرسازی بر آن تاکید کرده و در 
این خصوص نیز نامه ای به مقام معظم 

رهبری ارائه شده است.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری 
اصغری  احمد  از  خود  سخنان  از 
مهرآبادی مدیرعامل تازه منصوب شده 
خواست  مسکن  و  زمین  ملی  سازمان 
تا تحرک الزم را در سازمان ایجاد و با 
زمان بندی نسبت به تعهدات ارائه شده 

در آن سازمان، اقدام کند.
تالش  کرد:  تاکید  پایان  در  اسالمی 
نظام  اهداف  پیشبرد  در  تا  می کنیم 
و  همکاری  با  اسالمی  جمهوری 
و  راه  وزارتخانه  در  معاونان  همراهی 

شهرسازی، لحظه ای درنگ نکنیم.

وزیر راه و شهرسازی:

پرونده مسکن مهر، امسال بسته می شود

گزارش

قرنطینه عامل حفظ و پایداری صادرات 

محصوالت کشاورزی

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، قرنطینه را اصل نخست برای حفظ 
و پایداری صادرات محصوالت کشاورزی عنوان کرد.

نشست  در  چنگلوایی  کیخسرو  کشاورزی،  جهاد  وزارت  از  نقل  به 
استان  در  واردات  و  صادرات  قرنطینه  مسائل  برای حل  هم اندیشی 
گیالن، گفت: حوزه حفظ نباتات بسیار مهم است و با قرنطینه می توان 

از ورود و خروج آفات جلوگیری کرد.
نباتات  قرنطینه و حفظ  به  را گره خورده  توفیقات در صادرات  وی 
دانست و اظهار داشت: قرنطینه انسانی ساده تر از قرنطینه گیاهی است 

چراکه قرنطینه نباتی دائمی و بسیار حساس است.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، اولین اشتباه را آخرین اشتباه در 
بخش قرنطینه بیان و خاطرنشان کرد: با حجم صادراتی که در کشور 
برای محصوالت کشاورزی داریم، باید در بخش قرنطینه که به شدت 

برای ما مهم است، دقت را افزایش دهیم.
به گفته وی، ارزیابی در دنیا دیگر فقط هنگام تحویل نیست، بلکه تمام 

پروسه کاشت، داشت و برداشت مورد توجه قرار می گیرد.

ترخیص کاال منوط به تایید انبار در سامانه جامع 
انبارهاست

انبار در  تایید  به  سخنگوی گمرک عنوان کرد: ترخیص کاال منوط 
سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

 سید روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک ایران در برنامه گفتگوی ویژه 
خبری با بیان اینکه مشکل این است که مقصد نهایی یک سری از 
آن  در  صمت  وزارت  طرف  از  نظارتی  هیچ  و  می کند  تغییر  کاالها 
براساس  اسفند ۹۸  از ۲۱  گمرک  انبارهای  سامانه  گفت:  نمی شود، 
توافق با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و وزارت صمت دیگر مسئولیتی 

ندارد و مسئولیت با سامانه جامع انبارهاست.
و  است  قفل سیستمی شده  کاال،  ترخیص  افزود:  سخنگوی گمرک 
سامانه جامع انبارها و گمرک زمانی می توانند کاال را ترخیص کنند که 

سامانه جامع انبارها، انبار مورد نظر را تأیید کند.
وی اضافه کرد: شرط ترخیص کاال ثبت انبار در سامانه جامع انبارهای 
وزارت صمت است و سامانه گمرک انبارداری نیست بلکه مربوط به 
حسابرسی پس از ترخیص و مدیریت ریسک است که اگر وزارت صمت 

این اطالعات را نیز به ما بدهد دیگر نیازی به این سامانه نداریم.
لطیفی گفت: ما اطالعات را به سامانه جامع توسعه تجارت می دهیم و 

این سامانه موظف است داده ها را به سامانه بازارگاه بدهد.
به  کشاورزی،  جهاد  وزارت  خرداد،   ۲۹ از  افزود:  گمرک  سخنگوی 
مجوز  داشتند  بازارگاه  در  کاال  ثبت  که  کسانی  به  فیزیکی  صورت 
ترخیص می داد، و گمرک نیز آن را اعمال می کرد، با هماهنگی های 
صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای دی با تأیید موضوع 
قرنطینه در سامانه جامع گمرک از سوی وزارت جهاد، به معنای تأیید 

سامانه بازارگاه نیز خواهد بود.
گمرک  می شود  خارجی  گمرک  از  کاال  که  زمانی  گفت:  لطیفی 
مسئولیتی ندارد و وظیفه برعهده سامانه جامع انبارهای وزارت صمت 

است.
وی افزود: پس از خروج کاال از گمرک اطالعات سامانه جامع تجارت 
و سامانه جامع انبارها داده می شود و به زودی سامانه جامع تجارت به 

سامانه جامع انبارها متصل می شود.

صادرات نفت ونزوئال به کمترین مقدار 
در ۷۷ سال اخیر رسید

نفت  صادرات  است  متحده سبب شده  ایاالت  شدیدتر  تحریم های 
ونزوئال به کمترین مقدار در ۷۷ سال اخیر برسد.

به نقل از رویترز، داده های مؤسسه ردیابی کشتی رفینیتیو ایکون 
که  داد  نشان  )پدوسا(  ونزوئال  نفت  دولتی  داخلی شرکت  اسناد  و 
رئیس  مادورو،  نیکالس  علیه  متحده  ایاالت  شدیدتر  تحریم های 
جمهوری ونزوئال سبب شده است صادرات نفت این کشور در سال 

۲۰۲۰ به ۳۷۶ هزار و ۵۰۰ بشکه در روز برسد.
همچنین  متحده  ایاالت  جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد  دولت 
صاحبان  پدوسا،  تجاری  اصلی  شرکای  برای  را  محدودیت هایی 
تانکرهایی که نفت ونزوئال را حمل می کنند و نیز تأمین سوخت این 

کشور تشنه بنزین اعمال کرد.
صادرات نفت خام و فرآورده های پاالیشی ونزوئال نیز با کاهش ۳۷.۵ 
درصدی در سال ۲۰۲۰ به ۶۲۶ هزار و ۵۳۴ بشکه در روز رسید 
که کمترین مقدار در ۷۷ سال گذشته است. بر اساس این داده ها، 
واردات سوخت ونزوئال در سال ۲۰۲۰ نیز کاهش یافت و نسبت به 
سال ۲۰۱۹، ۵۱ درصد کاهش یافت و به ۸۳ هزار و ۷۸۰ بشکه در 

روز رسید.
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در سال ۲۰۲۰ ؛  پاندمی کرونا، سنگاپور را به 

بدترین رکود اقتصادی تاریخ فرستاد

که  نشان می دهد  و صنعت سنگاپور  تجارت  وزارت  گزارش جدید 
اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ با بدترین رکود اقتصادی تاریخ خود 

مواجه شده است.
صنعت  و  تجارت  وزارت  جدید  گزارش  سی ان بی سی،  از  نقل  به 
سنگاپور نشان می دهد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ با بدترین 

رکود اقتصادی تاریخ خود مواجه شده است.
طبق این گزارش اقتصاد سنگاپور ۵.۸ درصد نسبت به سال گذشته 

آب رفته است.
البته این رکود اقتصادی از آن چه اقتصاددانان بانک مرکزی این کشور 
پیش بینی می کردند بهتر است. آنها انتظار داشتند اقتصاد این کشور 
در سال ۲۰۲۰ تحت فشار پاندمی کرونا و محدودیت های وضع شده 

برای مقابله با شیوع ویروس بین ۶ تا ۶.۵ درصد آب برود.
از لحاظ فصلی تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی سنگاپور در ۳ 
ماهه چهارم به ۲.۱ درصد رسید اما این نسبت به رشد ۹.۵ درصدی 

سه ماهه سوم کندتر شده بود.

طبق  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
برای  جمهوری  رئیس  که  دستوری 
داده  زاگرس  جنگل های  از  حفاظت 
توسط  زاگرس  عالی  شورای  است، 

سازمان جنگل ها تشکیل می شود.
به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم 
خاوازی در مراسم رونمایی از ۵ پروژه 
آبخیزداری  و  فناورانه  منابع طبیعی 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  مشترک 
و  علمی  معاونت  با  کشور  آبخیزداری 
فناوری ریاست جمهوری، اظهارداشت: 
در  خوبی  اقدامات  سازمان جنگل ها 
و  است  داده  انجام  آبخیزداری  زمینه 
اتفاق  آبخیزداری  زمینه  در  که  شتابی 

افتاده بسیار ستودنی است.
اجرای  امسال،  برای  اینکه  بیان  با  وی 
آبخیزداری  عملیات  هکتار  هزار   ۸۰۰
هدف گذاری شده بود، تصریح کرد: در 
حال حاضر از این عدد عبور کرده ایم و 
تا پایان سال پیش بینی می شود که به 
۱.۲ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری 

در کشور دست یابیم.
نوآوری  مرکز  ایجاد  گفت:  خاوازی 
جنس  اما  است  خالقانه ای  کار  هم 
کار با مراکز دیگر متفاوت است و تیم 
برای درآمدزایی  باید  سازمان جنگل ها 
وارد  که  بنیان  دانش  شرکت های 
برنامه ریزی  می شوند،  حوزه  این 
این  خروج  و  دلسردی  باعث  تا  کنند 
طبیعی  منابع  بخش  از  استارت آپ ها 

نشوند.
شورای  تشکیل  کشاورزی  جهاد  وزیر 
عالی زاگرس را یک اقدام خوب ارزیابی 
کرد و افزود: طبق دستوری که رئیس 
از جنگل های  حفاظت  برای  جمهوری 
عالی  شورای  است،  داده  زاگرس 
زاگرس توسط سازمان جنگل ها تشکیل 
می شود و با این شورا می توان به بهبود 
شرایط چنگل های زاگرس امیدوار شد.

ضرورت جایگزینی گیاهان بومی برای 
تهیه خوراک دام و طیور

فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا 
مراسم،  این  در  نیز  جمهور  رئیس 
منحصر  اکوسیستم  ایران  اظهارداشت: 
به خود را دارد و در ۶ سال گذشته تمام 
تالش ما بر بومی سازی تکنولوژی ها با 

همکاری بخش خصوصی بوده است.
وی افزود: با تنوع آب و هوایی و تنوع 
گیاهان  حوزه  در  خصوص  به  گیاهی 
دارویی که در کشور وجود دارد باید به 
دنبال راه حل های اقتصادی برای توسعه 
منتظر  نباید  و  باشیم  بخش ها  این 
بخش  سرمایه گذاری های  و  اعتبارات 

دولتی بمانیم.
ستاری با تأکید بر اینکه باید مدل های 
کرد:  عنوان  توسعه دهیم،  را  اقتصادی 
برای توسعه مدل های اقتصادی و بومی 
در  توان  تمام  با  علمی  معاونت  سازی، 
تا  بود  خواهد  عرصه  این  فعاالن  کنار 
را  بنیان  دانش  شرکت های  بتوانیم 
طرح های  بتوانند  که  دهیم  توسعه 

مدنظر را تجاری کنند.

وی با بیان اینکه ما با دانش می توانیم 
حل  را  کشور  غذایی  امنیت  مشکل 
کنیم، گفت: اینکه تمام دنیا از ذرت و 
کنجاله سویا برای خوراک دام و طیور 
برای  موجهی  دلیل  می کنند،  استفاده 
استفاده حتمی کشور ما از این دو گیاه 
با  گیاهان  این  ساختار  چراکه  نیست، 
ساختار آب و هوایی ما همخوانی ندارد 
و ما می توانیم به صورت پایلوت گیاهان 
و  دهیم  پرورش  عرصه ها  در  را  دیگر 
این  به  باید  دانش بنیان  شرکت های 

مسئله ورود کنند.
رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
تصریح کرد: پژوهشی به بار می نشیند 
که بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری 
کرده باشد و دولت تنها باید ناظر باشد.

شورای عالی زاگرس توسط سازمان 
جنگلها تشکیل می شود
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برگزاری نمایشگاه مجازی اختصاصی صادرات 

کاالی ساخت ایران به عراق
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: 
اولین نمایشگاه مجازی اختصاصی صادرات کاالی ساخت ایران به 

عراق از ۱۳ تا ۱۹ بهمن سال جاری برگزار می شود.
اظهار داشت:  پیلتن  فرزاد  ایران،  تجارت  توسعه  از سازمان  نقل  به 
در چارچوب برنامه های این سازمان در سال جاری در زمینه توسعه 
نمایشگاه های  برگزاری  طریق  از  همسایه  کشورهای  به  صادرات 
فضای  ظرفیت های  از  استفاده  با  ایرانی  محصوالت  و  کاال  معرفی 
توسط  جاری  سال  بهمن ماه   ۱۹ تا   ۱۳ از  نمایشگاه  این  مجازی، 
نظارت  تحت  و  رستاک  پارس  نمایشگاهی  شرکت مجری خدمات 

دفتر عربی آفریقایی برگزار خواهد شد.
وی افزود: این نمایشگاه مجازی دارای مجوز از سازمان توسعه تجارت 
ایران است و موضوع فعالیت آن لوازم و تجهیزات ساختمان، مواد 
شوینده و بهداشتی، دارو و تجهیزات پزشکی، مبلمان و دکوراسیون 
انواع ماشین آالت،  مواد غذایی و صنایع مرتبط،  و آشپزخانه،  خانه 
پالستیک و صنایع وابسته، تمام صنایع مورد نیاز عراق و توریسم 
سالمت بوده و مشارکت کنندگان در آن از تسهیالت حمایتی سازمان 

توسعه تجارت ایران برخوردار خواهند بود.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح 
کرد: این نمایشگاه به صورت دو بعدی برگزار و مشارکت کنندگان 
امکان بارگذاری اطالعات شرکت خود، نمایش محصوالت، پخش تیزر 

و بروشور را در سامانه آن خواهند داشت.
مشاهده  از  بعد  می توانند  بازدیدکنندگان  همچنین  گفت:  پیلتن 
اطالعات مشارکت کنندگان در این نمایشگاه که شامل بروشورهای 
دوزبانه فارسی و عربی، تماشای تیزر با زیرنویس انگلیسی با غرفه دار 

از طریق فضای وب تماس گرفته و مذاکره کنند.
اینکه نفوذ شبکه های اجتماعی و  به  با توجه  وی خاطرنشان کرد: 
باالست،  بسیار  کردستان  اقلیم  ویژه  به  و  عراق  کشور  در  اینترنت 
امیدواریم که برگزاری این نمایشگاه مجازی بتواند فرصت مناسب 
و کم هزینه ای برای معرفی بیشتر محصوالت کشور به بازار عراق و 

برقراری ارتباط میان شرکت های ایرانی و تجار عراقی فراهم کند.
مجازی  نمایشگاه  در  مشارکت  جهت  عالقه مندان  است،  گفتنی 
جهت  می توانند  عراق  به  ایران  ساخت  کاالی  صادرات  اختصاصی 
کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام، با مراجعه به پورتال سازمان توسعه 
تجارت ایران از طریق فراخوان این رویداد با شرکت مجری تماس 

حاصل کنند.

در  گاز  خانگی  مصرف  گفت:  نفت  وزیر 
 ۲ که  یافته  افزایش  درصد   ۱۵ تهران 
جدید  اشتراک های  به  مربوط  آن  درصد 

است.
در  زنگنه  بیژن  سیما،  و  صدا  از  نقل  به 
نشست مدیریت مصرف سوخت زمستانی 
کشور به میزبانی وزارت کشور با اشاره به 
کرد:  اظهار  خانگی  گاز  مصرف  افزایش 
یکی از علل این افزایش باز کردن پنجره ها 
با این تصور است که کرونا خارج می شود، 

در صورتی که باید مردم هم دما را پایین 
خودداری  انرژی  اتالف  از  هم  و  بیاورند 

کنند.
استانداران  سخنان  شنیدن  از  پس  وی 
دنبال  را  جلسه  تصویری  به صورت  که 
می کردند، گفت: البته ما مشکالتی داریم 
بحث  در  را  استان ها  همه  نمی توانیم  و 
بحث  در  کنیم.  مستثنا  مازوت  مصرف 
سیمان قرار بر این بود که زمستان مصرف 
هیئت  در  امروز  و  باشند  داشته  مازوت 

نفت کوره  قیمت  می کنیم  مصوب  دولت 
معادل گاز مصرفی شان باشد.

بابت  نگرانی  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
در  کردیم  تالش  و  حل شده  نفتکش ها 
مشکلی  نیروگاه ها  به  بار  حمل  بحث 
مصرف  اگر  کرد:  تصریح  باشیم،  نداشته 
برق کم شود، مصرف مازوت هم کاهش 
می یابد. همه تجربه ها در بحث صرفه جویی 

مصرف گاز با اولویت برق هم اجرا شود.
مصرف  بیشتر  چه  هر  رعایت  بر  زنگنه 

و  کرد  تأکید  ادارات  در  انرژی  بهینه 
افزود: ما به هیچ وجه مایل نیستیم مازوت 
مصرف شود، اما در نقاطی مجبور به این 
گازوئیل  نداریم.  چاره ای  و  هستند  کار 
می شود  تحویل  ممکن  حداکثر  در  هم 
ندارد.  از آن وجود  امکان تحویل بیش  و 
بحث صادرات گازوئیل هم مطرح نیست و 
هر چه گازوئیل مازاد در کشور وجود دارد 
تحویل می دهیم. نیروگاه ها باید بخشی از 

آن را از مخازن دریافت کنند.

وزیر نفت : مایل نیستیم مازوت مصرف شود



اجتماعی
خبر

راه اندازی ۴۵ میز خدمات بانکی در 
ادارات بنیاد شهید

رئیس بنیاد شهید گفت: ۴۵ میز خدمت بانکی در ادارات 
بنیاد شهید سراسر کشور به  منظور تسهیل خدمات  رسانی 

به ایثارگران راه اندازی شد.
عنوان  به  بانک  اظهار داشت: گیشه های  اوحدی،   سعید 
فاصله  که  شده اند  راه اندازی  استان هایی  در  خدمت  میز 
شهرستان ها با مرکز استان زیاد است و ایثارگران عزیز پس 
از این برای کارهای بانکی خود نیازی به مراجعه تا مرکز 

استان را ندارند.
قاسم  حاج  سردار  شهادت  سالگرد  در  امروز  افزود:  وی 
سلیمانی شاهد افتتاح و شروع به کار این میزهای خدمت 
با هدف خدمت رسانی به ایثارگران هستیم. سردار سلیمانی 
تکریم  و  خدمت رسانی  بر  زیادی  بسیار  تأکید  همواره 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران داشتند و امروز شاهد 

امتداد نگاه و تفکر سردار شهید سلیمانی هستیم.
کشور  بانکی  حوزه  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  معاون 
افزود:  دارد  عهده  بر  را  اساسی  و  مهم  بسیار  مأموریت 
مأموریت  مهم،  مأموریت  این  بر  عالوه  مذکور  بانک 
خدمت به جامعه معزز ایثارگری را نیز به عهده دارد. همه 
ظرفیت ها و امکانات بنیاد شهید و امور ایثارگران در مسیر 
خدمت رسانی به ایثارگران است و این بانک نقش مهمی در 
این مسیر دارد.رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: 
خوشبختانه تحوالت بسیار خوبی در بانک صورت گرفته 
است و با اقدامات انجام شده، این بانک امسال بعد از ۵ 

سال برای نخستین بار به سود عملیاتی می رسد.
اوحدی با اشاره به نوسانات موجود در اقتصاد کشور گفت: 
جمله  از  مختلفی  دالیل  به  کشورمان  اقتصادی  شرایط 
تحریم های ناجوانمردانه دچار برخی مشکالت و نوسانات 
است و اثرات این نوسان را در بورس کشور نیز می بینیم. 
۵۸۰ هزار نفر از سهامداران اصلی بانک از فرزندان شهدا و 
جامعه ایثارگری هستند و کمتر از ۴ درصد آنها در چنین 
شرایطی سهام بانک را فروخته اند که این موضوع نشانگر 
اعتماد باال به بانک است. وی افزود: این بانک تنها بانکی 
است که ۱۰۰ درصد شعب آن به دستگاه های الکترونیکی 
مجموع  در  شده اند.  مجهز  وجه  پرداخت  و  دریافت 
امیدوارکننده  بسیار  مذکور  بانک  اقتصادی  شاخص های 
است و نگاه تحول گرا و توسعه محور حاکم بر این مجموعه 

چشم انداز بسیار خوبی را برای بانک رقم می زند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که هوای پاک از حقوق 
فعل  ترک  به خاطر  مردم  داد  اجازه  نباید  که  است  عامه 
خواست  کل  دادستان  از  ببینند،  آسیب  مسئوالن  برخی 

برخورد با مسئوالن متخلف را پیگیری کند.
ابراهیم  سید  آیت اهلل  قضائیه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  به 
رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با گرامیداشت 
اربعین  و  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهادت  سالگرد 
درگذشت  تسلیت  و  زاده  فخری  محسن  دکتر  شهادت 
اظهار  یزدی  آیت اهلل مصباح  متاله  عالم مجاهد و حکیم 
داشت: آیت اهلل مصباح یزدی در عمر بابرکت خود تالش ها 
و اقداماتی داشتند که شاید برترین و جامع ترین سخن در 
این باب، اوصافی بود که مقام معظم رهبری در پیام تسلیت 

درگذشت این عالم ربانی به آن ها اشاره داشتند.
تمدن  موضوع  که  دوره ای  در  افزود:  قضائیه  قوه  رئیس 
اسالمی محوریت دارد و تربیت چهره های عالم، تمدن ساز و 
مهذب بسیار ازشمند است، آیت اهلل مصباح یزدی اقدامات 
بسیار اثربخشی را در زمینه های کادرسازی برای بخش های 
مورد نیاز به ویژه در حوزه های معلمی و استادی در تبیین 
معارف دینی، دفاع جانانه و نظریه پردازی دقیق در دفاع 
از رکن رکین »والیت فقیه« و همچنین شاگردپروری و 

ساختن عالم ان مهذب و انقالبی انجام داد.
رئیسی وجه مشترک آیت اهلل مصباح یزدی و شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی را دفاع از رکن رکین انقالب اسالمی 
یعنی والیت فقیه دانست و گفت: آیت اهلل مصباح یزدی 
در حوزه علمی با تمام وجود پای دفاع از والیت فقیه بود 
و  داری  میدان  و  عملی  حوزه  در  سلیمانی  قاسم  حاج  و 

مجاهدت در اجرای فرمان ولی، مدافع والیت فقیه بود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دشمنان امروز به نام تمدن 
وحشیگری را در عالم گسترش می دهند، تاکید کرد: حاج 
قاسم سلیمانی در مسیر از بین بردن توحشی که مدعیان 
تمدن در عالم به منطقه و مردم تحمیل کردند، به شهادت 
گروهک های  و  القاعده  داعش،  کردن  ایجاد  رسید.رئیسی 
تکفیری را نمادهایی از توسعه وحشیگری در عالم توسط 
که  جنایاتی  و  گری ها  وحشی  گفت:  و  دانست  دشمنان 
شهیدان  توسط  شدند،  آن  مرتکب  منطقه  در  داعشی ها 
پایان  عرصه  این  مجاهدان  دیگر  و  المهندس  سلیمانی، 
پذیرفت تا انشااهلل زمینه برای تمدن نوین اسالمی هر چه 

بیشتر فراهم شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود، تست واکسن کرونا 
را یک اقدام ارزشمند دانست و گفت: در وهله اول باید از 
مقام معظم رهبری تشکر کنم که این میدان را به ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( و پژوهشگران و دانشمندان دادند تا 
آن ها جلوه ای از »ما می توانیم« را به منصه ظهور برسانند.

رئیسی ضمن تقدیر از پژوهشگران و داوطلبان تست واکسن 
کرونا گفت: امروز در میان ناباوری بسیاری از افراد در جهان، 

پزشکان، پژوهشگران و دانشمندان ایران اسالمی موفق به 
تولید واکسن کرونا شدند و هم اکنون شاهد هستیم که 
عده زیادی برای تست واکسن کرونا در نوبت هستند.رئیس 
قوه قضائیه تاکید کرد: این آمادگی ها نشان دهنده این است 
که ما هم نسبت به کار ایرانی اعتماد داریم و هم حاضریم 
تن خود را در این کار بگذاریم تا جان مردم را نجات بدهیم.

رئیسی همچنین تولید واکسن کرونا در کشورمان را دلیلی 
بر شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا دانست و با اشاره 
به مقاله یکی از تحلیلگران آمریکایی که رسماً در آن گفته 
شده بود »ترامپ در فشار حداکثری به جمهوری اسالمی 
دچار شکست قطعی شده است«، اظهار داشت: آمریکا ما 
را در زمینه بنزین تحریم کرد، اما ما امروز با ستاره خلیج 
فارس، صادر کننده بنزین هستیم و به همین دلیل جا دارد 
ما از سپاه و همه عزیزانی که در این زمینه افتخارآفرینی 
کردند، تشکر کنیم؛ ما نشان دادیم در هر زمینه ای که با 
اراده وارد شویم می توانیم تمام فشارها و تحریم ها را خنثی 
سازی  راهبرد خنثی  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  کنیم.رئیس 
پولی  حوزه های  در  که  کسانی  تمام  باید  گفت:  تحریم ها 
و مالی، تولید، واردات و صادرات فعالیت می کنند بدانند 
راهبرد خنثی سازی تحریم ها راهبردی است که جواب داده 
و جواب خواهد داد.رئیسی با تاکید بر این نکته که سخن 
گفتن از مذاکره با پیمان شکنان و پالس های اینچنینی، 

اقدام برای  افزود: بهترین کار و  ایران نیست،  سخن ملت 
ناامید و مأیوس کردن دشمن، صرفاً پایبندی به داشته ها و 

نیروهای جوان و برومند و فرهیخته خودمان است.
از  رفت  برون  راهکار  کرد:  خاطرنشان  قضائیه  قوه  رئیس 
اقتصاد  و  تولید  جهش  به  توجه  ما،  کشور  در  مشکالت 
کرونا  با  مقابله  برای  ماسک  و  واکسن  تولید  و  مقاومتی 
اول  روزهای  در  کشور  مشکالت  به  اشاره  با  و  دانست 
نه  ما  امروز  گفت:  ماسک  کمبود  زمینه  در  کرونا  شیوع 
فقط تولیدکننده ماسک بلکه صادرکننده این کاال به دنیا 
هستیم.حجت االسالم درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور در این جلسه از ارائه پیشنهادهای این سازمان برای 
قیمت  پلکانی  افزایش  برای  رقابت  شورای  مصوبه  اصالح 
موجب  رقابت  شورای  مصوبه  گفت:  و  داد  خبر  خودرو 
افزایش قیمت خودرو خواهد شد که ما همچنان بر لزوم 
اصالح آن تاکید داریم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به قم برای بازدید از 
شهرک صنعتی این شهرستان و بررسی مشکالت واحدهای 
تولیدی گفت که پیمانکار پروژه تصفیه خانه قم که باید 
سال ۹۵ بهره برداری می شد، اما با ۸۰ درصد پیشرفت به 
دلیل اهمال پیمانکار متوقف شده بود، خلع ید شده و با 
انتصاب پیمانکار جدید مقرر شد این پروژه تا ۸ ماه آینده 
تکمیل شود که در صورت بهره برداری از آن، آب شرب 

قم و برخی شهرهای دیگر از جمله خوانسار و سلفچگان تا 
۲۵ سال آینده تأمین خواهد شد.حجت االسالم درویشیان 
درباره آلودگی هوا در کالنشهرها به ویژه تهران نیز اعالم 
کرد: قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶، وظایف وزارتخانه ها 
و دستگاه ها را در این زمینه مشخص کرده و ما ۱۵ علت 
مؤثر در این زمینه را بررسی و ترک فعل مسئوالن مربوطه 
در انجام قانون را احصاء و به مجلس اعالم کردیم.رئیسی 
گزارش  و  بازرسی  سازمان  رئیس  گزارش  به  واکنش  در 
هوای  کرد:  تصریح  زمینه  این  در  کشور  کل  دادستان 
پاک و محیط زیست از حقوق عامه است و آلودگی هوا از 
معضالتی است که کشورمان هر چند وقت یک بار در یک 
استان یا به صورت سراسری درگیر آن می شود.رئیس قوه 
قضائیه افزود: قانون هوای پاک وظایفی را برای مسئوالن و 
دستگاه های مختلف مشخص کرده و معلوم می شود وقتی با 
این معضل مواجه می شویم مسئولی کم کاری و ترک فعل 
کرده است که نباید نسبت به این موضوع مالحظه کرد، 

چون مردم ضرر می کنند.
رئیسی با تاکید بر اینکه نباید در برابر نقض حقوق عامه 
سکوت کرد و اجازه داد مردم به خاطر ترک فعل برخی 
مسئوالن و عدم اجرای قانون آسیب ببینند، به دادستان 
از طریق معاونت حقوق  را  تاکید کرد موضوع  کل کشور 

عامه پیگیری کند.

دادستان کل برخورد بامسئوالن متخلف 
درحوزه آلودگی هوا را پیگیری کند

شهردار تهران گفت: آلودگی هوا از مرز 
تبعیت نمی کند و  تقسیمات کشوری 
مازوت  تهران  غرب  های  نیروگاه  اگر 
بسوزانند، این آلودگی به تهران منتقل 

می شود.
پیروز حناچی شهردار تهران در حاشیه 
یادمان  اجرایی  عملیات  آغاز  آیین 
ابومهدی  و  سلیمانی  سردار  شهیدان 
صبح  که  همراهانشان  و  المهندس 
امروز در بوستان دریاچه شهدای خلیج 
فارس برگزار شد در جمع خبرنگاران 
سردار  شهادت  سالگرد  در  گفت: 
اقدام  دو  تهران  شهرداری  سلیمانی، 

در دستور کار قرار داده است، نخست 
تپه های  در  وطن«  »سرباز  یادمان 
عباس آباد و یادمانی در جنوب غربی 
و  شهید  این  برای  چیتگر  دریاچه 

یارانش است.
با  وطن«  »سرباز  یادمان  افزود:  وی 
معماری خاصی از سوی معماران بنام 
ایرانی در کمتر از یکسال به سرانجام 

می رسد.
مساحت  اینکه  به  اشاره  با  حناچی 
یادمان در نظر گرفته شده برای ساخت 
چیتگر،  دریاچه  محدوده  در  یادمان 
حدود ۲ هزار متر است، و متناسب با 

مقیاس سطح اشغال ۷۰۰ متری دارد و 
مکمل فضاهای گردشگری است، گفت: 
تهران  گردشگری  ویژگی های  از  یکی 
همین  به  است  فارس  خلیج  دریاچه 
دلیل این مکان برای ساخت یادمان در 

نظر گرفته شد.
وی درباره وضعیت آلودگی هوای تهران 
نیز گفت: همه ساله در شرایط وارونگی 
هوا که در دی ماه اوج می گیرد شاهد 
آنچه حادث  اما  این وضعیت هستیم، 
که  است  گوگرد  میزان  افزایش  شده 
علت آن سوخت ناقص است که معموالً 
معاینه  فاقد  شخصی  خودروهای  در 
فنی و خودروهای سنگین و صنایعی 
استاندارد  غیر  سوخت  از  که  است 

استفاده می کنند خارج می شود.
شهردار تهران درباره استفاده از سوخت 
صنایع  اگر  داد:  توضیح  نیز  مازوت 
بزرگ مازوت بسوزانند میزان آالیندگی 
شان چند ده برابر دیگر آالینده ها است 
و باید توجه داشته باشیم که موضوع 
آلودگی هوا از مرز تقسیمات کشوری 
نیروگاههای  اگر  و  نمی کند  تبعیت 
این  کنند  آلودگی  تولید  تهران  غرب 

آلودگی به تهران منتقل می شود.

اطراف  آلودگی های  همه  افزود:  وی 
تالش  با  و  است  تاثیرگذار  تهران  در 
و  استانداری  اقدامات  گرفته  صورت 
دائمی  پایش  کنترل  دستگاه ها  دیگر 
صورت می گیرد، اما قرار گیری شاخص 
آالینده های هوا بر روی عدد ۱۵۰ در 

ابتدای صبح نگران کننده است.
ناوگان  نوسازی  درباره  تهران  شهردار 
وام های  ارائه  و  عمومی  نقل  و  حمل 
گفت:  تاکسی  رانندگان  به  نوسازی 
نقل  و  حمل  نوسازی  اگر  موارد  این 
قرار  دولت  پشتیبانی  مورد  عمومی 
نگیرد و ارائه تسهیالت با بهره کم برای 
ما در حال  شهرداری مقدور نیست و 
حاضر با بضاعت محدودمان به ارائه این 

تسهیالت اقدام کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه شهرداری با خرید 
از ایران خودرو دیزل به توقف فعالیت 
داده  پایان  شرکت  این  گذشته  دهه 
به  ناوگان  نوسازی  برای  گفت:  است، 
سازمان  طریق  از  اعتبار  جذب  دنبال 

برنامه و بودجه هستیم.
حناچی افزود: دستگاه های فیلتراسیون 
دستگاه هایی  روی  بر  اتوبوس ها 

خریداری شده نصب است.

حناچی : مازوت سوزی نیروگاههای اطراف 
تهران بر کیفیت هوای پایتخت موثر است

اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
اجرای  لزوم  بر  اداری  با صدور دستور 
عمومی  آراءهیات  و  شعب  قطعی  آراء 
سازمان  این  در  اداری  عدالت  دیوان 

تأکید کرد.
توسط  شده  صادر  اداری  دستور   
مصطفی ساالری به مدیران واحدهای 
اجرایی تأمین اجتماعی سراسر کشور 
آمده است: در خصوص لزوم اجرای آرا 
قطعی صادره از دیوان عدالت اداری در 
ظرف مهلت مقرر قانونی، مقتضی است 
با در نظر گرفتن نکات ذیل نسبت به 
اجرای آرا هیأت عمومی دیوان عدالت 
دستور  و  قطعی  آرا  همچنین  اداری 
موقت های صادره از شعب دیوان عدالت 

اداری اقدام شود:
دیوان  شعب  قطعی  آرا  الف -اجرای 

عدالت اداری
۱  - طبق ماده )۱۰۷( قانون تشکیالت 
اداری  عدالت  دیوان  دادرسی  آئین  و 
که مقرر نموده کلیه اشخاص و مراجع 

مذکور در ماده )۱۰( قانون مکلفند آرا 
اجرا  فوریت  به  ابالغ  از  پس  را  دیوان 
آن   )۱۰۸( ماده  به  عنایت  با  و  کنند 
مبنی بر اینکه محکوم علیه باید ظرف 
به  نسبت  ابالغ  از  پس  ماه  یک  مدت 
محکوم  رضایت  کسب  یا  رأی  اجرای 
اجرای  بر  اصل  بنابراین  اقدام کند؛  له 
عدالت  دیوان  از  صادره  قطعی  احکام 
مدت  ظرف  می بایست  و  است  اداری 

یک ماه پس از ابالغ اجرا شود.
۲ - در موارد استثنایی که اجرای رأی 
با  آشکار  مغایرت  و  مخالفت  به سبب 
حقوقی  امور  تشخیص  به  بنا  قانون 
مواجه  آشکاری  قانونی  مانع  با  استان 
است  ملزم  استان  حقوقی  امور  است 
قطعی  دادنامه  ابالغ  از  پس  بالفاصله 
اعمال  درخواست  مورد  حسب  صادره 
 ،)۷۵( مواد  موضوع  العاده  فوق  طرق 
ضمن  را  و…   )۱۱۵(  ،)۱۱۳(  ،)۷۹(
درخواست توقف اجرای رأی مطرح و 

پیگیری کند.

۳ - با توجه به اینکه اعمال طرق فوق 
العاده مانع اجرای دادنامه قطعی صادره 
رأی  مغایرت  چنانچه  لذا  نمی باشد؛ 
اجرای  توقف  درخواست  و  قانون  با 
دادنامه پذیرفته نشود واحدهای اجرایی 
مکلفند بالفاصله نسبت به اجرای رأی 

اقدام کنند.
از  پس  مکلفند  اجرایی  واحدهای   - ۴
ارسال  ضمن  را  نتیجه  رأی،  اجرای 
مستندات به واحدهای حقوقی استان 
حقوقی  واحد  که  صورتی  در  و  اعالم 
مراتب  بداند؛  اجرا شده  را  رأی  استان 
و  نموده  منعکس  احکام  اجرای  به  را 
چنانچه نظر بر عدم اجرا داشته باشد 
اجرایی جهت  واحد  به  را  نقص  موارد 
اجرا و اقدام ارسال کند. در هر صورت 
خصوص  در  حقوقی  واحدهای  نظر 

نحوه اجرا مالک عمل خواهد بود.
عدالت  دیوان  عمومی  هیأت  ب -آراء 

اداری
قانون  مطابق  اینکه  به  توجه  با   - ۱ 

دیوان  دادرسی  آئین  و  تشکیالت 
 )۸۹( ماده  خصوص  به  اداری  عدالت 
آن دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای 
تمامی آرا صادره از هیأت عمومی دیوان 
دیگر  از سوی  می باشند  اداری  عدالت 
بنابر ماده )۹۳( قانون مذکور، اشخاصی 
که خود را در اجرای آرا هیأت عمومی 
صورت  در  می توانند  می دانند  ذینفع 
استنکاف  تقاضای  آن  اجرای  عدم 
مسؤول مربوطه را ارائه دهند. بنابراین 
اداری  آرا هیأت عمومی دیوان عدالت 
ادارات  و  و معاونت ها  بوده  االجرا  الزم 
تخصصی مکلفند تمهیدات الزم جهت 

اجرای آن در سازمان را فراهم کنند.
تخصصی  حوزه های  و  معاونت ها   - ۲
مرتبط با هر یک از آرا مذکور می بایست 
اتخاذ کنند که در موضوعاتی  ترتیبی 
که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
رسیدگی و رأی صادر کرده است؛ بدون 
اشخاص  سوی  از  دعوی  طرح  به  نیاز 

ذینفع آرا مذکور اجرا شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

آراء دیوان عدالت اداری در سازمان تأمین اجتماعی اجرا می شود

خبر

سارقان کابل های برق شهریاردستگیر شدند

 فرمانده انتظامی استان، از دستگیری ۲ سارق کابل برق و 
کشف ۷۳ فقره سرقت در شهرستان شهریار خبر داد. سردار  
کیوان ظهیری  با اعالم این خبر اظهار داشت: پس از وقوع 
شهریار،  شهرستان  در  برق  های  کابل  سرقت  فقره  چند 
گرفت.وی  قرار  پلیس  کار  دستور  در  موضوع  به  رسیدگی 
ادامه داد: مأموران کالنتری ۲۲ صباشهر شهرستان شهریار، 
با افزایش گشت زنی هدفمند موفق به دستگیری دو سارق 
حین سرقت کابل های برق شدند.سردار ظهیری تصریح کرد: 
در بازجویی  های فنی پلیس، متهمان به ۷۳ فقره سرقت سیم 
اعتراف  شهریار  شهرستان  در  نیرو  انتقال  تجهیزات  و  کابل 
کردند.فرمانده انتظامي غرب استان تهران در پایان با اشاره  
به اینکه سارقان دستگیر شده به مرجع قضائی تحویل داده 
شدند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با 
هرگونه موارد مشکوک، مراتب را به مرکز فوریت هاي پلیسي 

۱۱۰ اطالع دهند.
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تهران  استان  اسالمی  شورای  رئیس 
عنوان  به  می توانند  بازنشستگان  گفت: 
یک ظرفیت مهم اجتماعی برای استارت 

آپ ها و کسب و کارها تلقی شوند.
اسالمی  شورای  رئیس  فخاری  الهام   
استان تهران توجه صندوق بازنشستگی 
کشوری به کسب و کارهای نو و استارت 
زندگی  کیفیت  ارتقای  برای  ها  آپ 
بازنشستگان راهبرد درستی است و باید 

این رویکرد حفظ شود.
با  کار  و  کسب  حوزه  کرد:  تصریح  وی 
نو  کارهای  و  کسب  توسعه  به  توجه 
توسعه یافته است و جامعه بازنشستگان 
کشور باید به این حوزه توجه ویژه داشته 

باشد.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای 
اسالمی شهر تهران، ری و تجریش اضافه 
با  کشوری  بازنشستگی  صندوق  کرد: 
رویکردی  نوآوری صبا  مرکز  اندازی  راه 

نو  کارهای  و  کسب  حوزه  در  درست 
داشته است زیرا که می توان در استارت 
تخصص  و  دانش  تجربه،  از  ها  آپ 

بازنشستگان استفاده کرد.
وی با تاکید بر اینکه نباید ظرفیت افراد 
بماند،  آنها معطل  اداری  بازنشستگی  با 
اظهار داشت: در استارت آپ ها و کسب 
و کارهای نو نباید بازنشستگان را فقط به 
عنوان خدمات گیرنده دید بلکه با توجه 
به ظرفیت های این قشر می توانند خود 
به کمک شایانی به راه اندازی این کسب 

و کارها داشته باشند.
مرکز  اجتماعی  ظرفیت  درباره  فخاری 
مرکز  اندازی  راه  گفت:  صبا  نوآوری 
به  که  دارد  این  از  نشان  صبا  نوآوری 
جمعیت بازنشستگان کشوری به چشم 
یک فرصت اجتماعی بی نظیر برای ارائه 
نگاه  اجتماعی  سازی  شبکه  و  خدمات 

شده است.

بازنشستگان ظرفیت اجتماعی خوبی برای کسب و کارهای نو هستند شهری

شهری

سمن ها بهترین راه مشارکت قانونی جوانان در امور مختلف جامعه
وزیر ورزش و جوانان گفت: تاکید بر توسعه سمن 
ها و تشکل ها برای این است که بهترین راه برای 
مشارکت قانونی جوانان، تجربه اندوزی، مدیریت و 

ورود به عرصه های مختلف فراهم کنیم.
جلسه  ششمین  و  هفتاد  در  سلطانی فر،  مسعود 
عصر  که  جوانان  امور  ساماندهی  ملی  ستاد 
شهادت  ایام  تسلیت  ضمن  شد،  برگزار  دوشنبه 
بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( و تقارن 
این ایام با شهادت سردار رشید اسالم حاج قاسم 
سلیمانی، افزود: این سردار ملی ما در یک عملیات 
تروریستی به دستور شقی ترین افراد و مسئوالن 
آمریکا به شهادت رسید و تبدیل به یک سردار 
امت اسالمی و افتخار امت اسالمی شد. مطمئناً 
تأثیرات )شهید سلیمانی( در رشد، نمو و گسترش 
از )شخص سردار  بیشتر  بسیار  اسالمی  مقاومت 
شد  خواهد  جاودانه  او  مکتب  و  است  سلیمانی( 

و نسل فعلی و آینده به آن افتخار خواهند کرد.
وی در خصوص مباحث مطرح شده در ستاد ملی 
ساماندهی امور جوانان، گفت: گزارش ها و نکات 
خوبی مطرح شد و انشااهلل مطالب و مباحث مهم 

به  جوانان  عالی  شورای  در جلسه  را  جلسه  این 
ریاست معاون اول رئیس جمهور مطرح و پیگیری 

خواهیم کرد.
انقالب و  بیانیه گام دوم  به  اشاره  با  فر  سلطانی 
در  اجتماعی  و  فرهنگی  مباحث  بودن  برجسته 
این بیانیه، اظهار داشت: زمانی یک کشور توسعه 
می یابد که همزمان و با یک آهنگ و یک رویکرد، 
فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی،  توسعه 

تحقق یابد.
و  بوده  فرهنگی  ما  انقالب  اینکه  بیان  با  وی 
انقالب اسالمی  بیانیه گام دوم  هست، گفت: در 
هم توسعه های اجتماعی و فرهنگی بیشتر مدنظر 
مقام معظم رهبری بوده که ریشه آن در اسالم و 

ایدئولوژی انقالب ما بوده است.
خواسته ها،  امروز  جوان  داد:  ادامه  فر  سلطانی 
آرمان ها و ایده آل های متفاوتی از جوان سه دهه 
مشکالت  حل  خواستار  امروز  جوانان  دارد.  قبل 
تحصیل، اشتغال، ازدواج خود هستند و آزادی های 
سیاسی و اجتماعی را دنبال می کنند و اگر ما ساز 
و کار مشارکت آنها را فراهم کنیم جامعه امن و 

آرامش و امنیت پایدار خواهیم داشت.
وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر گسترش سمن ها، 
گفت: اینکه تأکید می کنیم روز به روز سمن ها و 
تشکل ها گسترش پیدا کنند برای این است که 
بهترین راه برای مشارکت قانونی جوانان، تجربه 
اندوزی، مدیریت و ورود به عرصه های اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی همین سمن ها هستند.
سلطانی فر اظهار داشت: هرچه زمینه مشارکت 
قانونی شهروندان را در زمینه های مختلف فراهم 
کنیم قطعاً امنیت نظام بیشتر خواهد شد. اگر ساز 
و کار مشارکت مردم و جوانان را از طریق سمن ها 
گسترش دهیم به موفقیت می رسیم و هزینه ها 
کمتر و جامعه به بلوغ و توسعه بیشتری خواهد 

رسید.
فکر  نباید  گفت:  پایان  در  و جوانان  ورزش  وزیر 
کنیم فقط با پول و هزینه های مختلف می توانیم 
باعث توسعه فرهنگی شویم بلکه تا زمانی که به 
و  مشارکت  زمینه  و  نرسیم  فرهنگی  باور جدی 
فرهنگی  توسعه  به  نکنیم  فراهم  را  حضور مردم 

نخواهیم رسید.

کشف کارگاه غیر مجاز بسته بندی گوشت 
چرخ کرده در رباط کریم 

کیلوگرم   ۵۰۰ کشف  از  کریم  رباط  شهرستان  دامپزشکی  رییس 
گوشت چرخ کرده فاقد لیبل و بسته بندی مناسب خبر داد.

حمیدعزیزی رئیس اداره با اعالم این خبر افزود:طی پیگیری های 
مستمر کارشناسان اداره دامپزشکی رباط کریم و ارجاع پرونده به 
مراجع قضایی، طی حکم صادره توسط دادستان دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان رباط کریم عوامل دامپزشکی، شبکه بهداشت و 
درمان و نیروی انتظامی به محل مورد نظر مراجعه و مشاهده شد 
اشخاص با استفاده از تجهیزات کامل از قبیل چرخ گوشت صنعتی 
و ادوات مربوطه اقدام به تولید گوشت چرخ کرده از سنگدان های 

مرغ غیر مجاز می نمایند.
کیلوگرم گوشت چرخ  پانصد  مقدار  افزود:  ادامه  در  عزیزی  حمید 
و مقدار حدود سی کیلوگرم چربی  تاریخ  و  فاقد مشخصات  کرده 
گوساله غیرمجاز از این کارگاه تولید و بسته بندی غیرقانونی گوشت 
چرخ کرده کشف و  ضبط شد و به یکی از سردخانه های مجاز این 
شهرستان منتقل گردید همچنین تمامی تجهیزات و ادوات در محل 
رباط کریم  بادستور دادستان  شهرستان  و کارگاه غیرمجاز  ضبط 

پلمپ شد.
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اخبار

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل:

 روند اجرایی پروژه آبرسانی 
شهرهای نمین و عنبران مطلوب است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با اشاره به اینکه 
عنبران  و  نمین  شهرهای  آبرسانی  پروژه  اجرایی  روند 
آبرسانی  پروژه  فیزیکی  پیشرفت  گفت:  است،  مطلوب 

نمین و عنبران به ۶۲ درصد رسیده است.
پروژه  اجرایی  عملیات  جریان  در  مرنی  جنگی  عباس 
آبرسانی  طرح  کرد:  اظهار  عنبران  و  نمین  آبرسانی 
شرب  آب  تامین  هدف  با  عنبران  و  نمین  شهرهای 
مطمئن و پایدار این شهرها و نیز  پنج روستای منطقه 
با نیاز آبی ۱۶۷ لیتر در ثانیه تا افق ۱۴۲۵ به طول ۲۵ 

کیلومتر در حال اجراست.
کیلومتر   ۱۰ طول  به  طرح  این  اول  فاز  وی  گفته  به 
پروژه  این  در  مصرفی  لوله های  و  می شود  بهره برداری 
تا ۵۰۰ میلی متر متغیر است و مخزن ذخیره  از ۲۵۰ 
۲۵۰۰ متر مکعبی با ظرفیت ۱۶۷ لیتر در ثانیه در حال 

تکمیل می باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل اضافه کرد: طبق 
برآورد به عمل آمده مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای 
اتمام پروژه و تامین آب شرب مطمئن و پایدار شهرهای 

نمین و عنبران نیاز است.
 در ادامه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل 
هم با اشاره به اینکه خط انتقال آبرسانی نمین و عنبران 
از سال های گذشته در دست اجرا بود ولی از پیشرفت 
پروژه در  این  نبود، خاطرنشان کرد:  برخوردار  مناسبی 
یک سال گذشته با فعالیت های مناسبی در دست تکمیل 
است و با بهره برداری از آن کمبود آب منطقه حل خواهد 

شد.
در  پروژه  فیزیکی  پیشرفت  از  رضایت  ابراز  با  قلندری 
بخش های مختلف، از آمادگی استانداری برای کمک به 

تکمیل پروژه خبر داد.
و  نمین  آبرسانی  نماینده مجری طرح  کروبیان،  حسن 
عنبران نیز در این بازدید اظهار کرد: ۱۹.۵ کیلومتر از 
۲۵ کیلومتر طول پروژه با رعایت پروتکل های بهداشتی 
در ایام کرونا اجرا شده است. وی بیان کرد: از فعالیت های 
اجرا شده می توان به اتمام ۱۰ کیلومتر از این خط لوله و 
اتمام بتن ریزی دیوارهای مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و پمپاژ 
۱۶۷ لیتر در ثانیه اشاره کرد که با تامین اعتبار مناسب تا 
پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ به به پایان خواهد رسید.به گفته 
وی خط انتقال از مخزن ورودی شهر عنبران به مخزن 
انتهایی شهر عنبران به طول حدود ۵ کیلومتر می باشد 
که با لوله پلی اتیلن  سایز ۲۵۰  اجرا خواهد شد.کروبیان 
ادامه داد: بعد از اجرای این بخش، ظرفیت انتقال آب به  
۳۳ لیتر در ثانیه خواهد رسید و هزینه اجرای آن ۶۰۰ 

میلیارد ریال برآورد شده است.

حسن  »سید  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
تأثیرگذار  و  بزرگ  قهرمان  یک  را  نصراهلل« 
و  ولی  سربازی  را  او  موفقیت  رمز  و  خواند 

حرکت در چهارچوب والیت دانست.
نیوز،  آستان  گزارش  به 
در  مروی   احمد  حجت االسالم والمسلمین 
گفت وگو با شبکه المنار لبنان با بیان اینکه 
از  بسیاری  آرزوی  رضا)ع(  حضرت  خادمی 
علمای بزرگ اسالم است، تصریح کرد: شهید 
حاج قاسم سلیمانی افتخارات فراوانی داشت؛ 
حضرت  خادمی  افتخارات،  این  سرآمد  اما 

رضا)ع( بود.
رضا)ع(  حضرت  خادمی  اینکه  بیان  با  وی 

در  خدمت  و  قدس  آستان  در  حضور  تنها 
ابراز کرد: وظیفه و شأن  حرم مطهر نیست، 
تمام  گستردگی  به  رضا)ع(  حضرت  خادمی 
عالم است، همان گونه که حضرت رضا)ع( و 
و  زمانی  محدوده  به  معصومین)ع(  حضرات 
رسالت  نداشتند؛  محدودیت  خاصی  مکانی 
این حضرات به یک امر و یا جغرافیای خاصی 
مکتب  پرورش یافتگان  لذا  نبود،  محدود 

اهل بیت)ع( نیز باید همین گونه باشند.
شهید  مروی،  حجت االسالم والمسلمین 
سلیمانی را نمونه ای از خادم راستین امام علی 
بن موسی الرضا)ع( معرفی و ابراز کرد: خدمت 
از  جلوه ای  و  بخشی  رضوی  مطهر  حرم  در 

خدمت  دایره  بوده،  رضا)ع(  حضرت  خادمی 
رضوی بسیار گسترده است، شهید سلیمانی 
در عرصه های مختلف دفاع از اسالم و کمک 
به مردم و نیازمندان، از میدان مبارزه با داعش 
و ستمگران تا عرصه حضور در سیل و زلزله 
حضور  دیدگان  حادثه  از  دستگیری  برای 

داشت.
شهید  نظامی  جایگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مختلف  ابعاد  به  توجه  مانع  نباید  سلیمانی 
شهید  کرد:  بیان  شود،  ایشان  شخصیت 
استکبار،  با  مبارزه  مکتب  و  نماد  سلیمانی 
شهید  نام  است،  ظالمان  و  صهیونیسم 
سلیمانی برای هر مظلومی در عالم از مسلمان 

تا غیرمسلمان روزنه ای از امید است.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به صفات 
امیرالمؤمنین  شخصیت  در  که  متضادی 
گفت:  و  کرد  اشاره  بود،  علی)ع( جمع شده 
حضرت علی)ع( رسالت خود را به امر خاصی 
محدود نکرده بود، این حضرت در میدان نبرد 
با اشقیا شجاع ترین و قاطع ترین، در محراب 
و ضعفا  یتیمان  برابر  در  و  عابدترین  عبادت 
سلیمانی  شهید  بود،  رئوف ترین  و  مهربان 
مکتب  در  پرورش یافته ای  به عنوان  نیز 
امیرالمؤمنین)ع( این چنین شخصیتی داشت.

پیروان  و  حق  جبهه  پیروزی  رمز  وی 
از  پیروی  و  والیتمداری  را  اهل بیت)ع( 
ولی فقیه دانست و »شهید سلیمانی« و »سید 

ممتاز  نمونه  دو  به عنوان  را  نصراهلل«  حسن 
در این مهم معرفی کرد و گفت: سید حسن 
نصراهلل یک قهرمان بزرگ و تأثیرگذار است 
که عظمت او در قالب کلمات قابل بیان نیست، 
یکی از ویژگی ها و رموز موفقیت او سربازی 

ولی و حرکت در چهارچوب والیت است.
بخش  در  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
سردار  شهادت  به  خود  سخنان  از  دیگری 
کنار  در  المهندس  مهدی  ابو  و  سلیمانی 
دو  شهادت  کرد:  اظهار  و  اشاره  یکدیگر 
فرمانده بزرگ ایرانی و عراقی در کنار یکدیگر 
قهرمان  دو  این  پاک  خون  شدن  مخلوط  و 
مقاومت و مبارزه با استکبار به دست پلیدترین 
و شقی ترین انسان ها، موجب شد که شیعیان 

دیگر مرزی میان خود نداشته باشند.
بوده  اظهار کرد: دشمن همواره درصدد  وی 
جدایی  عراق  و  ایران  بزرگ  ملت  دو  میان 
بیاندازد، زیرا می داند اگر این دو ملت بزرگ 
شیعه با یکدیگر متحد شوند استکبار دیگر در 
منطقه هیچ کاری نمی تواند بکند، لذا صدام را 
تحریک به حمله به ایران کردند تا خونی میان 
این دو ملت ریخته شود که هیچ گاه وحدت و 

الفت میان آن ها ایجاد نشود.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: پیام خون 
ابومهدی  شهید  و  سلیمانی  شهید  پاک 
میان  برادری  و  الفت  اتحاد،  المهندس 

مسلمانان است.

تولیت آستان قدس رضوی در گفت وگو با شبکه المنار لبنان:

سربازی والیت، رمز موفقیت سید حسن نصراهلل است

اخبار

دشت مغان دوم در آذربایجان 
غربی در حال شکل گیری است

نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس 
شورای اسالمی گفت: با توجه به ظرفیت های کشاورزی 
در  گرفته  صورت  کشاورزی  های  گذاری  سرمایه  و 
منطقه آزاد ماکو ، دشت مغان دوم در آذربایجان غربی 

در حال شکل گیری است.
محمد علیپور در جلسه بررسی مسائل و مشکالت حوزه 
کشاورزی با تاکید براینکه در پی سرمایه گذاری های 
خوب دولت در این منطقه شاهد آن هستیم که منطقه 
به قطب کشاورزی  تبدیل  امروز  و چالدران  ماکو  آزاد 
کل  در  فشار  تحت  آبیاری  افزود:  است،  شده  کشور 
استان  در۷۰ هزار هکتار اراضی  اجرا شده که از این 
به ۴ شهرستان شمال  میزان، ۵۰ هزار هکتار مربوط 

استان است. 
وی گفت: در حوزه چهار شهرستان  مشکل اراضی  بر 
اراضی  تصرف  و  کاربری  تغییر  همچون  عناوینی  سر 
است که این مشکل باید ریشه یابی و هرچه سریعتر 

رفع گردد. 
نماینده مردم ماکو در مجلس افزود: سازمان منطقه آزاد 
ماکو متولی رسیدگی به امورات کشاورزی سه شهرستان 
ماکو، شوط و پلدشت است که تعیین محدوده اراضی 
اصلی روستاییان   و دغدغه  از مشکالت  بخش کثیری 
از  بخشی  آب  تامین  مشکالت  به  اشاره  با  وی  است. 
اراضی کشاورزی  واقع در مناطق مرزی افزود:  از گذشته 
یک مشکل تاریخی اختالف بین اراضی کشاورزی و ملی 
وجود داشته است که امیدوارم با پیگیری مسئولین این 

مشکالت پایان داده شود.
در  چالدران  و  پلدشت  شوط،  ماکو،  مردم   نماینده 
و  دولتی  و  ملی  اراضی  از  حفاظت  خواستار  مجلس 
منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی با 

اولویت حمایت از حقوق عمومی و مردم شد.
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مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم خبر داد:

بهره مندی ۸۱ درصد جمعیت 
روستایی هلیالن از گاز طبیعی

بهره مندی  از  ایالم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  مدیرعامل 
۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۸۱ درصدی روستایی شهرستان 

هلیالن از گاز طبیعی خبر داد.
عباس شمس اللهی در مراسم معارفه »پویان ازهاری« به عنوان 
سرپرست اداره گاز ناحیه هلیالن ، با اعالم این خبر، اظهار کرد: 
تاکنون ۲۸۵۰ مشترک گاز در این شهرستان اشتراک پذیری 

شده و از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.
و  )علمک(  انشعاب   ۲۶۵۰ نصب  با  گاز  شرکت  گفت:  وی 
مجموعاً ۱۵۷ کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه گاز در مناطق 
شهری و روستایی این شهرستان به مردم خدمت رسانی انجام 

داده است.
اکنون  هم  کرد:  تصریح  ایالم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
شهر توحید به عنوان مرکز شهرستان و  ۳۰ روستای دیگر در 
شهرستان هلیالن گازدار هستند و عملیات گازرسانی به  ۲۸ 

روستای دیگر نیز در سال آینده آغاز می شود.
سعید شهبازی،  فرماندار هلیالن نیز بر  تسریع اتمام گازرسانی 

به کل روستاهای شهرستان تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن تاکید کرد

لزوم تکمیل زیرساخت ها برای 
استقرار صنایع کوچک و متوسط

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن، با تاکید بر 
تکمیل زیرساخت ها برای استقرار صنایع کوچک و متوسط 
در استان، گفت: حمایت از تشکیل خوشه های صنعتی و 
حمایت  راهکارهای  از  منطقه ای،  فن بازارهای  راه اندازی 

گسترده از صنایع کوچک و متوسط است.
شهرستان  مردم  نماینده  با  دیدار  در  سعیدی کیا  فریبرز 
اهمیت  به  اشاره  با  اسالمی،  شورای  مجلس  در  آستارا 
حمایت و توسعه صنایع کوچک، بر تکمیل زیرساخت ها 
برای استقرار صنایع کوچک و متوسط در استان تاکید کرد.

وی افزود: حمایت از تشکیل خوشه های صنعتی، مشارکت 
و همراهی در راه اندازی واحدهای راکد صنعتی، حمایت 
از صادرات با تشکیل کنسرسیوم های تخصصی تجاری و 
صادراتی و راه اندازی فن بازارهای منطقه ای، از راهکارهای 

حمایت گسترده از صنایع کوچک و متوسط است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن خاطرنشان 
مصرف کنندگان  آگاهی  افزایش  اخیر  سال های  در  کرد: 
و  مشتریان  خواسته های  و  سالیق  مستمر  تغییرات  و 
مصرف کنندگان، موجب تغییرات مستمر در ساختار تولید 
شده و از آنجا که صنایع بزرگ به دالیل ساختاری، انعطاف 
ندارند،  را  مصرف  بازار  تنوعی  نیاز  به  جوابگویی  در  الزم 
زمینه رشد صنایع کوچک بیش از پیش فراهم شده است.

غالمرضا مرحبا، نماینده مردم شهرستان آستارا در مجلس 
گسترده  و  سریع  تغییر  کرد:  اظهار  نیز  اسالمی  شورای 
نیاز  با  همسویی  لزوم  اخیر،  دهه های  در  تولید  فناوری 
بازارهای مصرف و فاصله گرفتن از تولید انبوه در صنایع 
بزرگ و گرایش به سمت تولید انعطاف پذیر، از الزمه های 
و  کوچک  صنایع  از  حمایت  و  راه اندازی  برای  بنیادین 

متوسط است.
وی اضافه کرد: صنایع کوچک و متوسط در راستای تعامل 
با صنایع بزرگ و مادر و در قالب یک زنجیره تولید مکمل 
نیازهای صنعتی کشور هستند و از آنجا که بهره وری در 
صنایع کوچک بیشتر از صنایع متوسط و در صنایع متوسط 
نیز بیشتر از صنایع بزرگ است، بنابراین حمایت و توسعه 

آنها باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

گفت:  کردستان  استان  جهاددانشگاهی  رئیس 
خدمات در جهاددانشگاهی بسیار گسترده است و 
مراکز آموزشی باید از تمام این ظرفیت ها استفاده 
کرده و تنها به برگزاری یک دوره آموزشی بسنده 

نکنند.
 اکبر اسدی در نشست با مدیران مراکز آموزشی 
جهاددانشگاهی استان کردستان ضمن گرامیداشت 
قاسم سلیمانی،  سالروز شهادت سردار دلها حاج 
پرورش  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  کرد:  اظهار 
افتخار مردم  و  امام  تربیتی حضرت  یافته مکتب 
بود و این عظمت و بزرگی به خاطر اخالص و ایثار 
و فداکاری او بود، وی همچنین با گرامیداشت یاد 
و خاطره مرحوم کاظمی آشتیانی، خدمات علمی 
این دانشمند برجسته را حاصل تفکر جهاد علمی 

و علم جهادی دانست.
جهاددانشگاهی  آموزشی  مدیران  جمع   در  وی 
با همفکری و همکاری  باید  گفت: مدیران مراکز 
یکدیگر بتوانند در جهت تحقق اهداف خود تالش 

و کوشش کنند و بتوانند رشد و توسعه را ایجاد 
کنند.

کردستان،  استان  جهاددانشگاهی  رئیس 
برای  ها  شهرستان  در  آموزشی  مراکز  افزود: 
جهاددانشگاهی بسیار مهم است و به عنوان بازوان 
اجرایی باید بیش از پیش موجب رشد و تحول در 
همه حوزه ها شوند و خدمات مهمی را برای جامعه  

به وجود بیاورند.
اسدی با تاکید بر این مهم که در آینده باید شاهد 
رشد و توسعه و تحرک جدی از طرف مراکز در 
مراکز  کرد:  عنوان  باشیم،  ها  شهرستان  سطح 
آموزشی در شهرستان ها نماینده های جهاد استان 
در شهرستان هستند و بر همین اساس باید از تمام 

ظرفیت های این نهاد انقالبی استفاده کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مراکز نباید تنها به 
برگزاری یک بسته آموزشی در سطح شهرستان 
ظرفیت  تمام  کرد:  خاطرنشان  کنند،  بسنده  ها 
های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اشتغال که در 

مرکز استان است را مراکز می توانند از آن بهره 
بگیرند و نیز این انتظار است که تمامی آن ها را 
هر  موجود  با وضعیت  متناسب  ها  در شهرستان 

شهری فعال بکنند.
رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان، گفت: ما 
تا آنجایی که بتوانیم از مراکز حمایت خواهیم کرد، 
اما اگر مدیران عزیز مراکز نتوانند حرکتی مثبت 
در  مراکز خود  توسعه جایگاه  و  ارتقا  راستای  در 
شهرستان ها ایجاد کنند. حضور جهاددانشگاهی 
در شهرستان مربوطه مورد تجدید نظر قرار خواهد 

گرفت.
وی ضمن اشاره به اینکه مدیران مراکز آموزشی 
کنند،  استفاده  شهرستانی  های  ظرفیت  از  باید 
ظرفیت  دارای  شهرستانی،  هر  کرد:  تصریح 
و  است  فعالیت  برای  پتانسیل های خوبی  و  ها  
و  تالش  با  توانند  می  مدیران  اساس  همین  بر 
کوشش و تعامل سازنده با مسئولین شهرستان ها 
از توانمندی های جهاددانشگاهی در شهرستان ها 

استفاده کنند.
رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان یادآور شد: 
برای رشد و توسعه جهاددانشگاهی  باید همه ما 
به گونه ای عمل کنیم که در نهایت به حضور و 

فعالیت در این نهاد انقالبی افتخار کنیم.
بیان  با  کردستان  استان  جهاددانشگاهی  رئیس 
اینکه باید سرعت و حجم فعالیت ها را با همگرایی 
استان  کرد:  خاطرنشان  کنیم،  بیشتر  همدلی  و 
و  است  فراوانی  های  ظرفیت  دارای  کردستان 
اگر نتوانیم از این ویژگی ها خوب استفاده کنیم، 
فرصت ها از دست خواهد رفت و دچار ضرر و زیان 

مادی و معنوی خواهیم شد.
در پایان این نشست مدیران مراکز به ایراد سخن 
های  دغدغه  و  خود  های  خواسته  و  پرداختند 
و  رئیس  سمع  به  را  هستند  مراکز  رو  پیش  که 
معاونین جهاددانشگاهی استان کردستان رساندند 
آموزشی  مراکز  برای  بهتر  شرایط  خواستار  و 

جهاددانشگاهی شدند.

رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان:

مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی تنها به برگزاری 
دوره آموزشی بسنده نکنند

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
مختلف  بخش های  گفت:  شرقی  آذربایجان  
دولتی و بخش خصوصی استان برای بازسازی 
مناطق آزاده شده جمهوری آذربایجان و قره باغ 
مصمم است و در این زمینه اراده ای جدی دارد.

علی جهانگیری در نشست هماهنگی برگزاری 
وبینار اقتصادی میان تبریز و باکو، با اشاره به 
عقب ماندگی حضور اقتصادی و تجاری ایران و 
آذربایجان شرقی در جمهوری آذربایجان، افزود: 
بازرگانی  اتاق  و  شرقی  آذربایجان  استانداری 
تبریز بسیار عالقمند است تا با بررسی تمامی 
توانمندی های  بندی  جمع  نیز  و  امر  جوانب 
شرکت های مختلف نسبت به حضور قدرتمند 
در بازسازی مناطق آزاده شده قره باغ وارد عمل 

شوند.
وی با اشاره به زمینه های مشترک فراوان بین 
دینی  زبانی،  فرهنگی،  نظر  از  باکو  و  تبریز 
جمهوری  مردم  عالقمندی  از  اجتماعی،  و 
پیش  از  یکی  عنوان  به  ایران  به  آذربایجان 
روابط  توسعه  شده  تثبیت  و  مهم  نیازهای 
اقتصادی دو جانبه یاد کرد و گفت: شرکت های 
خصوصی و اتاق بازرگانی تبریز باید از فرصت 
به دست آمده برای بازسازی مناطق آزاد شده 
ممکن  شکل  بهترین  به  آذربایجان  جمهوری 
بهره ببرند، چون توانمندی و ظرفیت های بسیار 

مناسبی در آذربایجان شرقی وجود دارد.
و  اجرایی  دستگاه های  ویژه  اهتمام  بر  وی 
مدیریت ارشد استان جهت برقراری روابط رو به 

توسعه بین ایران و آذربایجان خبر داد و اضافه 
برای رفع  این راستا ما آمادگی کامل  کرد: در 
موانع و مشکالت برای حضور بخش خصوصی 
در بازسازی مناطق مزبور را داریم تا با رایزنی با 
تهران موانع را از سر راه بخش خصوصی برداریم.

نوع  و  گذاری  هدف  حضور،  نحوه  جهانگیری، 
ارتباطات با طرف های آذری را معیار و شاخص 
جمهوری  مفید  و  موثر  حضور  برای  اصلی 
اسالمی ایران در بازسازی قره باغ دانست و از 
اتاق بازرگانی تبریز و میز جمهوری آذربایجان 
در استانداری خواست تا در سریع ترین زمان، 
پیشنهادات و فهرست شرکت های واجد شرایط 
ارائه  را  آذربایجان  جمهوری  در  حضور  برای 

کنند.
بخش  جدی  اراده  و  همت  به  اشاره  با  وی 
در  حضور  جهت  شرقی  آذربایجان  خصوصی 
مناطق آزاد شده قره باغ، اظهار کرد: با توجه به 
دستور وزیر صمت مبنی بر محوریت آذربایجان 
شرقی در تبادالت اقتصادی و تجاری با قفقاز و 
به خصوص جمهوری آذربایجان، در حال حاضر 
شرایط برای اعزام شرکت های مختلف ایرانی به 

این کشور مهیا شده است.
گام های  تاکنون  ایران  این که  از  انتقاد  با  وی 
در  اقتصادی  حضور  برای  اساسی  و  محکم 
جمهوری آذربایجان برنداشته است، خاطرنشان 
این کشور دوست و  با وجودی که مردم  کرد: 
تبریز  و  ایران  به  ویژه  ارادات  همواره  همسایه 
مراوادت  تا  دارند  تمایل  بسیار  و  داشته اند 

اقتصادی و تجاری خود را با ما انجام دهند، اما 
تاکنون در این رابطه موفقیت هایی حاصل نشده 
است از این رو باید از فرصت به وجود آمده برای 
بازسازی مناطق آزاد شده جهت جبران عقب 

ماندگی های گذشته بهره برد.
استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
آذربایجان شرقی، محور بودن آذربایجان شرقی 
آذربایجان  و  قفقاز  با  اقتصادی  تبادالت  برای 
شرقی را مهم برشمرد و گفت: البته ما در کنار 
انجمن های  ویژگی های  و  شرایط  بندی  جمع 
این  در  تا  داریم  تمایل  بسیار  استان،  صنفی 
رابطه سایر استان ها از جمله اصفهان، تهران و 

خراسان را نیز مشارکت دهیم.
وی نسبت به برقراری روابط حرفه ای و منطقی 

گفت:  و  کرد  تاکید  آذربایجان  و  ایران  بین 
باید  باکو  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 
کشور  خصوصی  بخش  با  را  همکاری  نهایت 
اندازی گمرک خداآفرین،  راه  انجام دهد. وی، 
تالش برای برقراری تعرفه های ترحیجی و رفع 
حضور  برای  موثر  عوامل  از  را  گمرکی  موانع 
بخش خصوصی ایران در بازسازی مناطق آزاد 

شده جمهوری آذربایجان بیان کرد.
آذربایجان  استانداری  روابط عمومی  از  نقل  به 
حضور  برنامه  کرد:  اظهار  جهانگیری  شرقی، 
جمهوری اسالمی ایران در بازسازی قره باغ باید 
در سطح ملی تدوین شود تا همه استان ها در 
آن نقش آفرین بوده و محدودیتی در این رابطه 

وجود نداشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:

آذربایجان شرقی برای مشارکت در بازسازی قره باغ مصمم است
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تولید 4 درصد گوشت مرغ کشور در 
کردستان

صنعت  گفت:  کردستان  کشاورزی  سازمان،جهاد  رئیس 
مرغداری کردستان حدود ۴ درصد از گوشت مرغ کشور را 

تولید می کند.
محمد فرید سپری ، با اعالم این خبر اظهار کرد: با وجود 
شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد شده و تحریم های 
استان  در  ویژه  به  کشاورزی  بخش  در  تولید  ظالمانه، 
کردستان تداوم داشته و توانسته ایم با همت تولیدکنندگان 
مؤثری  گام های  امنیت غذایی  تامین  در  و تالش همکاران 

برداشت شود.
بحث  در  آمده  پیش  مشکالت  وجود  با  افزود:  سپری 
تا اکنون در  ابتدای سال  از  تامین نهاده های دامی و طیور 
مرغداری های استان بیش از ۳۲ میلیون قطعه، جوجه ریزی 
شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 

جوجه ریزی نداشته ایم.
وی گفت: با وجود اینکه در چهار ماه گذشته در کشور کاهش 
جوجه ریزی وجود داشت، اما مرغداری های استان در تیر و 
مرداد ۸ درصد، در آبان ما ۱۴ درصد و در آذر ماه ۴ درصد 

افزایش جوجه ریزی داشته اند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اضافه کرد: 
سامانه بازارگاه که در حال حاضر نهاده های دام و طیور از 
طریق آن عرضه می شود، توانست شرایط خوبی برای تولید 

کنندگان فراهم کند.
سپری افزود: در حال حاضر صنعت مرغداری استان کردستان 
حدود ۴ درصد گوشت مرغ مورد نیاز کشور را تولید می کند.

نظارت  نهاده های کشاورزی  توزیع  در  باید  تاکید کرد:  وی 
چون  شود،  دنبال  بیشتری  حساسیت  و  دقت  با  کنترل  و 
هدف ما ایجاد عدالت تأمین نهاده بین تولیدکنندگان بخش 

کشاورزی به ویژه مرغداران است.



سالمت
خبر

اجرای یازدهمین بسیج ملی
 اطالع رسانی تغذیه سالم

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، گفت: 
درصدد هستیم با اطالع رسانی صحیح، دانش تغذیه ای 
مردم را در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی، ارتقا دهیم.

 زهرا عبداللهی، از آغاز یازدهمین بسیج ملی اطالع رسانی 
تغذیه با شعار »تغذیه سالم برای پیشگیری از کرونا« از ۱۵ 
تا ۳۰ دی ماه ۹۹ خبر داد و افزود: اگرچه رعایت الگوی 
غذایی سالم در شرایط عادی الزمه برخورداری از سالمت 
است، اما در بحران هایی مانند کرونا، تبعیت از یک الگوی 
تغذیه ای سالم یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل در 

تقویت سیستم ایمنی و حفظ سالمت محسوب می شود.
وی ادامه داد: افراد مبتال به بیماری های غیرواگیر از جمله، 
بیمارهای قلبی عروقی، کبدی، پرفشاری خون، دیابت، آسم 
و مشکالت تنفسی، بیماران سرطانی و مبتالیان به اضافه 

وزن و چاقی، بیش از بقیه مستعد ابتال به کرونا هستند.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره 
به شرایط قرنطینه کرونایی در ماه های اخیر، اظهار کرد: 
از  این روزهای کرونایی، خود یکی  اجباری  خانه نشینی 
عواملی است که مصرف تنقالت و فست فود ها را افزایش 
چرب  پر  و  شیرین  پرنمک،  که  غذایی  مواد  است.  داده 
هستند، زمینه ساز اضافه وزن و چاقی و به تبع آن افزایش 
احتمال ابتال به کرونا، دیابت، پر فشاری خون، چربی خون 

باال و مرگ ناشی از کووید ۱۹ را افزایش می دهند.
بیشتر  باید  دوران  این  در  بنابراین،  کرد:  خاطرنشان  وی 
مراقب سالمتی خود بوده و به مواد غذایی و تنقالتی که 
خریداری و مصرف می کنیم، توجه بیشتری داشته باشیم 

تا این دوران همه گیری را با سالمتی پشت سر بگذاریم.
گیری  همه  فعلی  شرایط  در  براینکه  تاکید  با  عبداللهی 
کرونا، به منظور تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از ابتال 
به کووید ۱۹ باید توجه ویژه ای به مواد غذایی مصرفیمان 
یازدهمین  راستا،  همین  در  کرد:  تصریح  باشیم،  داشته 
بسیج ملی تغذیه امسال از ۱۵ تا ۳۰ دی ماه با شعار »تغذیه 
سالم برای پیشگیری از کرونا« در سراسر کشور برگزار می 
شود تا با اطالع رسانی صحیح، دانش تغذیه ای مردم ارتقا 
یابد و با به کارگیری توصیه های علمی و استفاده از مواد 
غذایی ارزان، بتوانند در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی، 
رعایت بهداشت فردی و زدن ماسک، سیستم ایمنی خود 

را تقویت کنند و از این بحران جهانی عبور کنیم.

فوق تخصص بیماری های ریه، با اشاره به آسیب 
های ریوی ناشی از بیماری کرونا، گفت: بهبود 
جدی  را  هوا  آلودگی  خطرات  کرونا،  یافتگان 
گرفته و در روزهای آلوده از منزل خارج نشوند.

 عاطفه عابدینی، درباره وضعیت آلودگی هوا و اثر 
آن بر سالمت افراد، اظهار کرد: یکی از مسائلی 
که در آلودگی هوا بسیار مهم است، وجود ذرات 
ایجاد  ریوی  آسیب  هم  که  هواست  در  معلق 
عفونت ها،  می شود  باعث  اینکه  هم  و  می کند 
ویروس ها و باکتری ها به این ذرات معلق وصل 
شوند و انتقال و سرایت پذیری بیماری ها افزایش 

یابد.
می شود  گفته  خاطر  همین  به  داد:  ادامه  وی 
در زمان هایی که هوا آلوده است، قدرت انتقال 

ویروس کرونا افزایش می یابد.
عابدینی درباره گروه های پرخطر در برابر آلودگی 
هوا توضیح داد: اکنون که آلودگی هوا با شیوع 
داشته  یاد  به  باید  است،  شده  همزمان  کرونا 
ایمنی  نقص  مشکالت  که  کسانی  که  باشیم 
دارند، باید از تردد غیرضروری در شهر خودداری 

کنند.
افرادی  همچنین  افزود:  ریه  تخصص  فوق  این 
که بیماری های مزمن ریوی و قلبی دارند، افراد 
مبتال به دیابت، سالمندان، کودکان و زنان باردار 
معرض  در  که  می گیرند  قرار  گروهی  در  همه 

خطرات ناشی از آلودگی هوا هستند.
عابدینی یادآور شد: اکثر افراد گروه یادشده اگر 
افراد  سایر  به  نسبت  شوند،  دچار  نیز  کرونا  به 
در معرض خطر بیشتری قرار دارند برای همین 
دستورالعمل های  رعایت  می کنیم  پیشنهاد 
بهداشتی همچنان مورد توجه جدی افراد قرار 

بگیرد.
در  افراد  برای  توصیه  بهترین  کرد:  تاکید  وی 
نشوند  خارج  منزل  از  که  است  این  روزها  این 
و اگر مجبور به خروج از منزل هستند حتماً از 
ماسک استفاده کنند؛ تغذیه سالم داشته باشند 

و به هیچ عنوان در هوای آزاد فعالیت فیزیکی و 
ورزش نکنند.

این فوق تخصص ریه نوشیدن روزانه هشت تا 
۱۰ لیوان آب را ضروری دانست و گفت: مصرف 
نکته  مهمترین  تازه  سبزیجات  و  میوه  انواع 

تغذیه ای در این دوران است.
بیماری  بهبودیافتگان  وضعیت  درباره  عابدینی 
شدید  شکل  به  که  کسانی  داد:  توضیح  کرونا 
دچار  است  ممکن  اند،  شده  مبتال  کرونا  به 
با بوهای  باشند و حتی  آسیب های ریوی شده 
پذیری  تحریک  و  بیفتند  سرفه  به  معمولی 

بیشتری نسبت به سایر افراد داشته باشند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه احتمال ابتالی 

به  توجه  با  و  است  ممکن  نیز  کرونا  به  مجدد 
بیماران  است  بهتر  ریوی،  آسیب های  احتمال 

کرونایی بهبودیافته در منزل بمانند.
این متخصص درباره استفاده از ماسک فیلتردار 
در روزهایی که هوا آلوده است، توضیح داد: ذرات 
از ماسک های جراحی عبور  آلودگی  خیلی ریز 
می کنند، اما با توجه به شیوع کرونا بهتر است 
مردم در فضاهای بسته از ماسک های فیلتردار 
استفاده نکنند چون در صورت ابتالء به کرونا، 
دیگران  به  بیماری  انتقال  باعث  است  ممکن 

شوند.
وی ادامه داد: اما استفاده از ماسک فیلتردار برای 
جلوگیری از خطرات آلودگی هوا در فضاهای باز 

و غیر سرپوشیده اشکالی ندارد
امسال  می رسد  نظر  به  اینکه  بیان  با  عابدینی 
باال  آلودگی  شاخص های  که  روزهایی  تعداد 
بوده اند بیشتر از سال گذشته بوده است، گفت: 
امسال عالوه بر سرد شدن هوا، بحث هایی هم 
درباره اثر مازوت بر افزایش آلودگی هوا مطرح 

شده است.
وی درباره اثر سوخت مازوت بر سالمت انسان ها 
باعث تحریک راه های  این سوخت  توضیح داد: 
برونشیت  باعث  بودن  زیاد  در صورت  و  هوایی 
باعث  مازوت  خاطر  همین  به  می شود،  مزمن 
تشدید بیماری کسانی که آسم مزمن، برونشیت 
مزمن و بیماری های ریوی مزمن دارند می شود.

بهبود یافتگان کرونا مراقب 
آلودگی هوا باشند

خبر

دبیر شورای سیاستگذاری طب 
ایرانی منصوب شد
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به  را  یکتا  نفیسه حسینی  در حکمی  بهداشت،  وزیر 
عنوان دبیر شورای سیاستگذاری طب ایرانی منصوب 

کرد.
 در متن حکم سعید نمکی وزیر بهداشت، آمده است: 
به  سرکار  علمی  سوابق  و  تخصص  تعهد،  به  توجه  با 
موجب این ابالغ به عنوان دبیر شورای سیاستگذاری 
با تشکیل جلسات  تا  ایرانی منصوب می گردید  طب 
منظم و با بهره گیری از تجربیات ارزشمند اعضای این 
شورا موجبات بسترسازی مناسب جهت عملیاتی شدن 
سیاست های کلی سالمت در حوزه طب ایرانی )بند 

۱۲( را فراهم سازید.
و  توجه  مورد  را  ذیل  موارد  است  الزم  راستا  این  در 

رسیدگی قرار دهید.
در  تسریع  جهت  سیاستگذاری  و  ریزی  برنامه   -۱
برنامه ششم توسعه  اجرایی شدن »بند چ ماده ۷۴« 
در خصوص ادغام خدمات طب ایرانی در تمامی سطوح 

نظام سالمت.
پژوهش  به سمت  پژوهش  امور  در  ۲- سیاستگذاری 
با رویکرد سالمت نگر و مرجعیت  های مسئله محور 

علمی و حمایت از پژوهش های پایه وکاربردی.
نیروهای  تربیت  و  آموزش  جهت  سیاستگذاری   -۳
متخصص و متعهد در این حوزه و توانمندسازی دست 
اندرکاران حوزه سالمت به ظرفیت و قابلیت های طب 
ایرانی و ساماندهی آموزش و فرهنگ سازی در سطح 

جامعه درحوزه طب ایرانی.
۴- سیاستگذاری جهت تسهیل بهره برداری از فرآورده 

های سنتی و طبیعی.
امید است با اتکال به خداوند متعال درانجام شایسته 
وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور 

اخالقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

بیماری  تحقیقات  مرکز  رئیس 
گفت:  گرمسیری،  و  عفونی  های 
آنتی بادی در خون هیچ تضمینی 
برای  کرونایی  بهبودیافتگان  به 

رفتارهای پرخطر نمی دهد.
به  اشاره  با  نیا،  یادگاری  داوود 
در  کرونا  بادی  آنتی  وجود  اینکه 
خون به هیچ عنوان نمی تواند از 
ابتالی مجدد به بیماری پیشگیری 
صورت  به  هنوز  کرد:  اظهار  کند، 
آیا  که  نیست  مشخص  صددرصد 
آنتی بادی نقش محافظتی در بدن 

فرد دارد یا خیر.
علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به 
تحقیقات انجام شده در مبتالیان 
به کووید ۱۹ افزود: از زمان شیوع 
)خصوصاً  افردی  امروز  تابه  کرونا 
درمان(  و  بهداشت  کادر  بین  در 
علیرغم وجود آنتی بادی در بدن 

مجدداً به کرونا مبتال شدند.
بیماریهای  تحقیقات  مرکز  رئیس 
عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم 
بیان  با  بهشتی،  شهید  پزشکی 

اینکه صرف وجود آنتی بادی نمی 
توان به افراد مجوز انجام رفتارهای 
پرخطر داد تاکید کرد: همچنان تا 
زمان تولید داروی موثر و واکسن 
از  استفاده  شرایطی  هر  در  باید 
های  توصیه  به  توجه  و  ماسک 
بهداشتی را برای پیشگیری از ابتال 

به کرونا جدی بگیریم.
مبتال  سیر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شدن کرونای کودکان در مقایسه 
با بزرگساالن بسیار متفاوت است 
ایمنی  سیستم  کرد:  خاطرنشان 

با  مواجه  در  معموالً  کودکان 
ویروس کووید ۱۹ مقاوم تراست.

به  اشاره  با  پایان  در  نیا  یادگاری 
از  کرونا  و  آنفلوانزا  انتقال  تفاوت 
کودکان به بالغین، گفت: برخالف 
از  بیشتر  بیماری  که  آنفلوانزا 
سرایت  بزرگساالن  به  کودکان 
تحقیقات  و  مشاهدات  کند،  می 
گواه این موضوع است که ویروس 
از  موارد  بیشتر  در   ۱۹ کووید 
بزرگساالن به کودکان منتقل می 

شود.

سرایت بیماری کووید ۱۹ بر خالف آنفلوانزا عمل می کند

آلودگی هوا یکی از عوامل افزایش بیماری کووید ۱۹
درباره  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
افزایش  با  هوا  آلودگی  ارتباط 
بیماری های حاد و مزمن تنفسی 

از جمله کووید ۱۹ توضیح داد.
 سیما سادات الری، گفت: آلودگی 
دستگاه  پذیری  آسیب  میزان  هوا 
به  و  دهد  می  افزایش  را  تنفسی 
برای  جدی  خطری  زنگ  عنوان 
بیماران مبتال به بیماری های حاد 
و مزمن تنفسی و همچنین بیماران 
اساس  بر  است.  عروقی  و  قلب 
آلودگی  مطالعات و شواهد علمی، 
هوا یکی از عوامل افزایش بیماری 

هایی مانند کووید ۱۹ است.

وی افزود: افرادی که بیماری های 
با  مناطقی  در  و  دارند  ای  زمینه 
در  کنند،  می  زندگی  آلوده  هوای 
معرض خطر بیشتر ابتال به کووید 
۱۹ قرار دارند. بنابراین توصیه ما به 
آلودگی  اثرات سوء  کاهش  منظور 
هوا در این ایام این است که تا حد 
امکان در خانه بمانید و در صورت 
از  مداوم  استفاده  منزل،  از  خروج 
ماسک را به طور جد در دستور کار 

خود قرار دهید.
فعالیت  انجام  از  داد:  ادامه  الری 
هایی مانند قدم زدن در پارک ها و 
دویدن در فضای آزاد به طور جدی 

نیز  منزل  در  و  کرده  خودداری 
فعالیت های روزانه خود را کاهش 
مبتالیان  که  است  ضروری  دهید. 
ریوی،  و  قلبی  های  بیماری  به 
و  باردار  زنان  سالمندان،  کودکان، 
کسانی که بیماری های زمینه ای 
و  طوالنی  های  فعالیت  از  دارند، 
سنگین خارج از منزل پرهیز کنند.

می  توصیه  همچنین  گفت:  وی 
شود که غذاهای سرشار از ویتامین 
و  میوه  شامل  اکسیدان  آنتی  و 
سبزیجات بیشتری مصرف کرده و 
از مصرف غذاهای چرب، فست فود 
فرآوری شده خودداری  و غذاهای 

شود. اگر در خانه از سیستم های 
کنید،  می  استفاده  هوا  تصفیه 
فیلترهای آن را به موقع تمیز کرده 

و در صورت نیاز تعویض کنید.
گفت:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
های  سیستم  از  استفاده  ضمناً 
ازون  سیستم  دارای  هوای  تصفیه 
ساز و اشعه ماورای بنفش به هیچ 
عنوان توصیه نمی شود. همچنین 
هایی  فعالیت  از  که  است  ضروری 
که منجر به افزایش آلودگی هوا در 
مانند  شود،  می  سربسته  فضاهای 
جدا  عود  و  شمع  کردن  روشن 

خودداری شود.

سالمندان  سالمت  اداره  رئیس 
مهم  تشریح  به  بهداشت،  وزارت 
اجرا  دست  در  های  پروژه  ترین 
کشور  سالمندان  محوریت  با 

پرداخت.
اجرای  به  اشاره  با  شتی،  محسن 
سالمت  موضوع  با  پروژه هایی 
آنها  مهم ترین  گفت:  سالمندی،  

پروژه دانشگاه سالمندی یا همان 
با  که  است  سنی  نسل  سومین 
پزشکی  علوم  دانشگاه  همکاری 

ایران کلید خورده است.
وی افزود: با کمک اساتید سالمند 
این  در  خوبی  قدم های  شناسی 
سمت  به  و  شده  برداشته  پروژه 
ساختار  طراحی  و  سازی  بومی 

اجرایی مناسب در حرکت است.
سالمندان  سالمت  اداره  رئیس 
نظام  پروژه  به  بهداشت،  وزارت 
به  سالمندان  سقوط  موارد  ثبت 
عنوان یکی دیگر از برنامه های در 
دست اقدام دانشگاه علوم پزشکی 
ایران اشاره کرد و گفت: این پروژه 
علوم  دانشگاه  همکاری  با  نیز 

دانشگاه  و  توانبخشی  و  بهزیستی 
علوم پزشکی یزد اجرا می شود.

پیمایش  پروژه  به  ادامه  شتی، در 
رفتاری سالمندان در اپیدمی کرونا 
اشاره کرد و افزود: این برنامه نیز 
و  تحقیقات  معاونت  همکاری  با 
فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران 

در حال اجرا است.

رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت مطرح کرد؛

تشریح پروژه های سالمت سالمندی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

شماره  برابررای   
 1 3 9 9 6 0 3 0 1 2 0 6 0 0 1 2 5 7

مورخ1399/08/08
کالسه  پرونده  موضوع  اول  هیات   
قانون   1391114401022002077
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
بهارستان  ملک  ثبت  حوزه  درواحدثبتی 
خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
فاطمه دهقانی محمد آبادی فرزند علی بشماره 
 4910559744 کدملی  و   125 شناسنامه 
یک  ششدانگ  به  ازشهریارنسبت  صادره 
قطعه زمین بابنای احداثی درآن به مساحت 
درقسمتی  واقع   مربع  متر   107/87
از  اصلی   138 از  فرعی   66 ثبتی  ازپالک 
سلیمانی  اله  عزت  آقایان  رسمی  مالکیت 
ثبتی  حوزه  تهران  در  واقع  تریم  رضا  و 
است.  گردیده  محرز  بهارستان  شهرستان 
دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع  لذابه 
درصورتی  شود  می  روزآگهی  فاصله15  به 
صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  که 
توانند  باشندمی  داشته  اعتراضی  متقاضی 

دوماه  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  ازتاریخ 
وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض 
ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ازاخذرسید،ظرف 
تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع 
نماید.بدیهی است درصورت  تقدیم  قضایی 
اعتراض  انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/10/16

علیرضا زمانی – رئیس  ثبت اسنادوامالک

شماره نامه :139904901107002404
تاریخ نامه :1399/07/05

 : پرونده  شماره 
139704001107000236/1

شماره بایگانی پرونده : 9700434

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- خانم فریده فسائی فرزند 
  0037132563 ملی  شماره  به  اسداله 
رباط  –شهرستان  تهران  استان   : نشانی  به 
حسن–   امام  خیابان   – آباد   وهن  کریم-  
طاهره  خانم   -2 گیرنده  وام  بعنوان  پالک7 

ملی  شماره  به  ایوب  فرزند  اوغلی  خلیل 
تهران  استان   : نشانی  به    1650118971
شهید  خیابان  قزوین  خیابان  شهرتهران–   –
نعیمی –کوچه 18 - پالک 16 بعنوان ضامن 
شعبه  ایران  ملی  بانک  که  شود   می  ابالغ 
استناد  به  کد2354  کریم  رباط  مرکزی 
قرارداد شماره 630126490007    جهت 
وصول مبلغ 234/077/7772ریال تا تاریخ 
تاخیر  خسارت  بانضمام    1397/12/06
متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل 
بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9700434  
گزارش  طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  در 
متن  شرح  به  شما  اقامت  محل  مامورپست 
سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار 
اجرائیه  مفاد  اجرا  نامه  ائین   18 ماده  طبق 
فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه های کثیر 
چنانچه ظرف  و  میشود  اگهی  محلی  االنتشار 
مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ 
بدهی  پرداخت  به  میگرددنسبت  محسوب 
خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر 

مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

سه شنبه 16 دی 1399 سال سوم - شماره 60

یک جراح و متخصص زنان و زایمان، 
در  ادراری  عفونت  های  به  نسبت 

دوران بارداری هشدار داد.
عفونت های  درباره  بالش،  فیروزه   
گفت:  بارداری،  دوران  در  ادراری 
عفونت  ترین  شایع   ادراری  عفونت 
شیوع  و  است  بارداری  دوران  در 
تا   ۵ حدود  باردار  خانم های  در  آن 
نژاد،  نظیر  عواملی  و  است  6 درصد 
است  خانم  چندم  بارداری  اینکه 
و  اقتصادی  شرایط  همچنین،  و 
اجتماعی خانم باردار در میزان ابتال 

مؤثر است. 
وی، شایع ترین نوع عفونت ادراری را 
توضیح  و  دانست  باکتریایی  عفونت 
داد: در نود درصد موارد، عامل عفونت 
به طور  که  هستند  باکتری هایی 
تناسلی  دستگاه  و  روده  در  معمول 
اما  با ما هم زیست اند.  وجود دارند و 
در دوران بارداری می توانند عفونت زا 
شوند. البته، بارداری  به خودی خود 
شدن  بیماری زاتر  یا  پاتوژن تر  باعث 
این باکتری ها نمی شود، بلکه تغییرات 

ناشی از بارداری در دستگاه ادراری و 
تناسلی، خانم باردار را نسبت به این 

عفونت ها مستعدتر می کند. 
درمان  مرکز  تخصصی  تیم  عضو 
عالئم  درباره  ابن سینا  ناباروری 
بارداری،  در  ادراری  عفونت های 
بدون  عفونت ها  این  معموالً  گفت: 
عالمت اند، اما اگر عالمت  دار شوند، 
با عالئمی مانند سوزش، درد و تکرر 
مراحل  در  و  شکم  زیر  درد  ادرار، 
در  درد  و  لرز  و  تب  با  پیشرفته تر 

ناحیه کلیه همراه است.
این متخصص زنان و زایمان، درباره 
شدن  عالمت دار  باعث  که  عواملی 
بخش های  به  عفونت  پیشروی  و 
می شود،  ادراری  دستگاه  فوقانی 
و  گسترش  عامل  شایع ترین  افزود: 
یا  حاد شدن عفونت می شود، استاز 
باقی ماندن ادرار در مثانه است که در 
دوران بارداری ممکن است رخ دهد. 
بازگشت  یا  ریفالکس  دیگر،  عامل 
همچنین،  است.  حالب  به  ادرار 
دیابت  مانند  زمینه ای  بیماری های 

می توانند خطر بروز این نوع عفونت  را 
افزایش دهد.

درمان  و  تشخیص  بر  تأکید  با  بالش 
به موقع این عفونت در دوران بارداری، 
این  است  ممکن  که  آنجا  از  گفت: 
است  باشد، الزم  بدون عالمت  عفونت 
که در ویزیت اول بارداری آزمایش ادرار 
برای خانم درخواست شود تا در صورت 
شود.  انجام  الزم  درمان  عفونت  وجود 
خوشبختانه، داروهایی که برای درمان 
بارداری،  دوران  در  ادراری  عفونت 
می شود،  تجویز  بارداری،  اوایل  به ویژه 
ندارد.  جنین  سالمت  برای  عارضه ای 
دوره  اتمام  از  پس  حتماً  همچنین، 
انجام  ادرار  آزمایش  مجدداً  باید  دارو، 
ادرار  تا مطمئن شویم که کشت  شود 

منفی است. 
درباره  زایمان،  و  زنان  متخصص  این 
عفونت های ادراری حاد و عالمت دار و 
دوران  در  مکرر  عفونت های  همچنین 
ادراری  عفونت  اگر  افزود:  بارداری، 
تب  و  درد  همچون  عالئمی  به  منجر 
در  باید  حتماً  باردار  خانم  لرز شود،  و 

صورت  به  تا  شود  بستری  بیمارستان 
دریافت  را  الزم  آنتی بیوتیک   وریدی 
که  بارداری  خانم های  همچنین،  کند. 
می شوند،  ادراری  مکرر  عفونت  دچار 
بارداری  دوران  پایان  تا  که  است  الزم 
آنتی بیوتیک با دوز کم دریافت کنند تا 
عفونت به نواحی فوقانی دستگاه ادراری 

و کلیه ها تسری نیابد. 
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری 
ابن سینا، در پایان یادآور شد: خانم های 
باردار باید بدانند که اگر عفونت ادراری 
تشخیص  به موقع  بارداری  دوران  در 
داده و به طور کامل درمان شود، هیچ 
اگر  اما  ندارد.  بارداری  برای  عارضه ای 
عفونت  و  نشود  درمان  مناسب  به طور 
مثانه و کلیه را نیز درگیر کند، می تواند 
پارگی  عوارضی همچون سقط جنین، 
زودرس کیسه آب و زایمان زودرس را 
در پی داشته باشد. بنابراین، خانم های 
باید  بارداری  ابتدای  در  حتماً  باردار 
طول  در  و  دهند  انجام  ادرار  آزمایش 
بارداری نیز در صورت بروز عالئم، حتماً 

به پزشک مراجعه کنند.

عفونت های ادراری دوران بارداری را جدی بگیرید



استان تهران
گزارش

تاکید معاون استاندار تهران بر تعیین تکلیف مکان مناسب 
برای بازیافت پسماندهای صنعتی؛ وضعیت تفکیک 
پسماند از مبدا در استان تهران ساماندهی می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به لزوم تعیین 
تکلیف مکان مناسب برای بازیافت پسماندهای صنعتی بر ساماندهی 

وضعیت تفکیک پسماند از مبدا در استان تهران تاکید کرد.
 عبدالرضا چراغعلی در پنجاه و دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند 
استان تهران با اشاره به واگذاری اراضی به بخشداری شریف آباد اظهار 
داشت: در رابطه با واگذاری ۴ هکتار از اراضی کولیک به بخشداری 
شریف آباد جهت دفع نخاله های ساختمانی تصمیم گرفته شد این 
موضوع در کارگروه زیربنایی مطرح و مسیر قانونی طی شود و گزارش 

ها و نظراتی که سازمان محیط زیست الزم می داند نیز ارسال شود.
بازیافت  واحدهای  ساماندهی  عملکرد  مورد  در  داد:  ادامه  وی 
پسماندهای شهرستان ری نیز مقرر شد در صورت نیاز از سایر ظرفیت 

های استان استفاده شود.
تهران خاطرنشان کرد: یکی  استاندار  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
برای  تامین مکان مناسب  از مهم ترین موضوعات مطرح شده بحث 
بازیافت پسماند های صنعتی در استان تهران است؛ اهمیت چالش 
های زیست محیطی و دفع پسماند در استان تهران، از استان های 
شمالی و ساحلی کشور کمتر نیست، بنابراین باید نشست ها و توجه 

در راستای ساماندهی امور و رفع این چالش ها افزایش یابد.
چراغعلی با اشاره به اهمیت تفکیک پسماند از مبدا تاکید کرد: اگرچه 
تفکیک زباله ها از مبدا در گوشه و کنار شهرستان های استان به شکل 
جزیره ای در حال انجام است و امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی 
و سایر دستگاه ها و برگزاری نشست های منظم و مستمر موضوع 

تفکیک پسماندها از مبدا به زودی ساماندهی شود.

استاندار تهران با اشاره به لزوم توسعه 
خطوط حمل و نقل ریلی بر سرعت 
ای  حومه  قطار  احداث  به  بخشیدن 

غرب استان تهران تاکید کرد. 
 انوشیروان محسنی بندپی در جلسه 
شورای ترافیک با اشاره وضعیت حمل 
و نقل ریلی غرب استان تهران اظهار 
قطار  اولیه  مطالعات  طرح  داشت: 
شهریار،  قدس،  تهران،  ای  حومه 
سرمایه  اخذ  جهت  مالرد  و  اندیشه 

گذار ارائه شده است.
 18 شامل  پروژه  این  داد:  ادامه  وی 
کیلومتر   23 و  جدید  خط  کیلومتر 
در  و  ملکی  ایستگاه  تا  موجود  خط 
می  کیلومتر   ۴1 طول  به  مجموع 
شهرداری  و  ها  فرمانداری  که  باشد 
های این مسیر آمادگی برای همکاری 
الزم جهت اجرایی شدن این پروژه را 

استاندار تهران تاکید کرد: احداث و دارند.
استان  غرب  ای  حومه  قطار  اجرای 

تهران مطالبه جدی شهروندان است 
در  تسریع  برای  الزم  اقدامات  که 

سرمایه  جذب  و  پروژه  این  اجرای 
گذار پیگیری می شود.

محسنی بندپی: احداث قطار حومه ای غرب 
استان تهران تسریع می شود

راستای  در  اندیشه  شهرداری  همت  به   
بارش  مقابله  در  مردمی  نهاد  این  آمادگی 
اندیشه ، رزمایش ستاد برف روبی  برف در 

در سطح شهر برگزار گردید
شهری  خدمات  معاون  شهبازی  وحید 
گفت  خصوص  این  در  اندیشه  شهرداری 
برای  زمستان  در  که  مسائلی  از  یکی   :
و  کند  می  ایجاد  مشکالتی  شهروندان 
و  سخت  شهر  سطح  در  را  تردد  همچنین 
باعث  موارد  از  برخی  در  و  نماید  می  کند 
شهری  زیرساختهای  و  امکانات  به  آسیب  
می شود بارش برف و این نعمت الهی است 
که در راستای مقابله با بارش برف احتمالی 
شهرداری  در  مضمون  همین  با  ستادی 

تشکیل گردید.
وی افزود : تمام تمهیدات الزم برای مقابله 

با بارش برف در سطح شهر با ایجاد باکس 
و  نقاط مختلف شهر  در  ماسه  و  های شن 
انبارهای  در  آن  کافی  دپوی  همچنین 
ماشین  نگهداشتن  آماده  بعالوه  شهرداری  
آالت و خودروهای برف روبی بود که در راس 

تمهیدات شهرداری قرار گرفت.
وی در ادامه افزود : خوشبختانه شهروندان 
آسیبهای  دغدغه  بدون  را  امسال  زمستان 
از  توانند  می  و  کرد  خواهند  سپری  برف 
لذت  آسوده  خیالی  با  باران  و  برف  بارش 

ببرند.
در  گرفته  تمهیدات شکل   : افزود  شهبازی 
همچنین  و  سطحی  آبهای  هدایت  جهت 
پیش  نقاط  در  آبگرفتگی  مشکالت  رفع 
بوده است که  از موارد دیگری   بینی شده 
در سطح شهر انجام گرفت و می توان گفت 

به هیچ وجه دیگر در این خصوص با مشکلی 
روبرو نخواهیم بود و انشاا... این زمستان را 
به خوبی سپری خواهند نمود که در جهت 

نشان دادن آمادگی و تجهیزات تمهید شده 
رزمایش ستاد برف روبی در سطح شهر به 

اجرا درآمد.

وحید شهبازی معاون خدمات شهری شهرداری اندیشه:

شهروندان امسال از بارش برف و باران فقط لذت ببرند 

گزارش

تمهیدی: زیرساخت هاي نیروي 
انتظامي تقویت مي شود

مذاکرات  طبق  گفت:  بهارستان  شهرستان  فرمانداری  سرپرست 
مناسبی  اقدامات  تهران  استان  غرب  انتظامی  فرمانده  با  شده  انجام 
براي تقویت نیروي انتظامي در شهرستان هاي غرب تهران به ویژه 

شهرستان بهارستان در دستور کار قرار گرفته است . 
 هادي تمهیدي افزود: حدود٧٠٠ هزار نفر در این شهرستان ساکن 
تفاوت که  این  با  است  ها  استان  برخي  معادل جمعیت  هستند که 
این  در  موجود  ارگانهای  و  سازمانها  انسانی  نیروی  و  زیرساختها 

شهرستان هیچ تناسبی با جمعیت موجود در آن ندارد.
وي ادامه داد: نیروي انتظامي شهرستان بهارستان علی رغم  محدودیت 
در ساختار سازماني با تمام ظرفیت مشغول خدمت رسانی به مردم و 

اجرای ماموریتهای محوله می باشد.
به گفته تمهیدي با مدیریت صحیح مي توان از امکانات موجود به نحو 

مطلوب استفاده کرد تا زیر ساخت ها تقویت شود.
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برگزاری آئین کلنگ زنی احداث مقر گردان 
امنیتی سردار شهید سلیمانی در وحیدیه

آئین کلنگ زنی احداث مقر گردان امنیتی سردار شهید سلیمانی در وحیدیه 
با حضور طاهری فرماندار شهریار برگزار شد. 

 آئین کلنگ زنی احداث مقر گردان امنیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
تیپ امنیتی انصار سیدالشهدا )ع( استان تهران در شهر وحیدیه با مشارکت 
شهرداری، با حضور طاهری فرماندار شهریار و سایر مسؤوالن مربوطه برگزار 

شد.
طاهری فرماندار شهریار در این آئین ضمن تقدیر از تالش ها و مجاهدت های 
نیروهای بسیجی و سپاه پاسداران در ارتقا امنیت عمومی، امنیت را مقوله ای 
مهم در شرایط فعلی است که بایستی نسبت به حفظ و تامین آن تالش شود.

کریمی معاونت خدمات شهر و امورمناطق:

نصب کانکس های تفکیک زباله در سطح شهر به 

زودی انجام خواهد شد
معاون خدمات شهری شهریار از طرح نصب کانکس های تفکیک زباله 

در سطح شهر خبر داد.
کریمی معاونت خدمات شهر وامور مناطق با اشاره به خبر فوق گفت 
: اجرای این طرح برای ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبداء می باشد 
و امیدواریم با تعامل وهمکاری شهروندان این طرح به صورت کامل 

اجرایی شود.
وی افزود : با توجه به انتخاب پیمانکار جمع آوری زباله های خشک 
در سطح حوزه خدماتی شهریار و با هدف کنترل زباله گردها ، استفاده 
سالمت  حفظ  و  بهداشتی  آلودگی  کاهش  انرژی،  و  مواد  از  مجدد 
زباله  دفن  کاهش  زیست،  محیط   از  حفاظت   ، شهروندان  بهداشت 
اراضی و تخریب خاک در طبیعت و همچنین  بین رفتن  از  و عدم  
به منظور اشتغال زایی، کاهش هزینه ها و ایجاد منافع اقتصادی برای 
شهر و شهروندان و درخالل قرارداد فی مابین شهرداری شهریار در 
نظر دارد از طریق پیمانکار مربوطه نسبت به تهیه و نصب کانکس های 
بازیافت جمع آوری ضایعات بازیافتی از شهروندان اقدام و در قبال آنها 
ضمن ترویج و گسترش فرهنگ بازیافت نسبت به تحویل کیسه زباله 
و موارد جایگزین اقدام نماید . این طرح ابتدا در برخی از نقاط سطح 
شهر بصورت پایلوت اجرا و در صورت موفقیت در نقاط دیگر برنامه 

ریزی و اقدام خواهد شد .

 شهردار قدس از برگزاری آئین کلنگ زنی 
کاووسیه  در  واقع  زیرگذر  احداث  پروژه 
ایمن  تردد  در  تسهیل  جهت  شهرقدس 

شهروندان خبر داد. 
فرماندار  واثقی  حضور  با  مراسمی  طی   
رئیس  منش  کاظمی  قدس،  شهرستان 
مختاری  تهران،   استان  آهن  راه  شرکت 
اعضای  دیگر  و  رئیس  گرجی  شهردار، 
دیگر  و  شهرقدس  اسالمی  شورای 
عملیات  آغاز  کلنگ  شهری  مسئولین 
اجرایی ساخت زیرگذر کاووسیه به زمین 

زده شد.
 مهندس مختاری با اعالم این خبر اظهار 

به  مواصالتی  راه های  و  معابر  داشت: 
ارتباطی  های  شبکه  ترین  اصلی  عنوان 
شهر  یک  تشکیل  عنصر  مهم ترین  و 
محسوب شده و عمده ترین سهم را نسبت 
به سایر فضاهای شهری به خود اختصاص 

می دهند.
باید  معابر  اینکه  بیان  با  قدس   شهردار 
و  تردد  نظر  از  مطلوب  کیفیت  دارای 
ایمنی باشد تا در نهایت موجب تسهیل در 
عبور و مرور شهروندان شود، تاکید کرد: 
پنجم،  دوره  در  قدس  شهری  مدیریت 
بازسازی  و  جدید  معابر  احداث  همواره 
جامع  طرح  قالب  در  را  فرسوده  معابر 

ساماندهی معابر سطح شهر به جهت ارتقاي 
جلوه بصری و تسهیل در تردد شهروندان در 

دستور کار خود قرار داده است. 
راستای  در  افزود:   مختاری   مهندس 
ساماندهی معابر، ایمنی  و سهولت در عبور 
و مرور و کاهش ترافیک شهری آئین کلنگ 
زنی آغاز عملیات اجرایی ساخت پل زیرگذر 
مدیریت  توسط مجموعه  کاووسیه  در  واقع 
ماندگار  تا خدمت  شد  انجام  قدس  شهری 
به شهروندان عزیز  این مجموعه  از  دیگری 
اعتبار  اینکه  بیان  با  گردد.  وی  ارائه  قدس 
اولیه این پروژه حدود 1٠٠ میلیارد ریال بوده 
که به صورت مشارکتی توسط شهرداری و 

شرکت راه آهن انجام می شود، بیان داشت: 
با توجه به عبور ریل راه آهن از این محور و 
وجود مخاطرات ناشی از آن، احداث زیرگذر 

در این مکان حائز اهمیت می باشد.
 شهردار قدس در پایان سخنان خود ضمن 
اسالمی  شورای  اعضای  تمامی  از  تشکر 
مطلوب  همکاری  جهت  در  شهرقدس 
کرد:  عنوان  شهرداری  مجموعه  با  دوجانبه 
اجرای  به  پنجم  دوره  در  شهری  مدیریت 
اقدام نموده  پروژه های زیربنایی و ماندگار 
در  عمومی  های  سرانه  افزایش  موجب  که 
کیفی  سطح  ارتقای  و  مختلف  های  حوزه 
زیست پذیری در شهرقدس گردیده است.

مهندس مختاری، شهردار قدس خبر داد:

برگزاری آئین کلنگ زنی پروژه احداث زیرگذر کاووسیه شهرقدس

رژه تاکسیرانان نسیم شهر  به مناسبت اولین 

سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی رژه تاکسیرانان به 
همت سازمان مدیریت حمل ونقل، بار و مسافر شهرداری نسیم شهر 

برگزار گردید.

برگزاری مانور خودروهای امدادی شهرستان 

شهریار در طرح زمستانی
مانور خودروهای امدادی شهرستان در آغاز طرح زمستانی به منظور 
آمادگی کامل و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف خدمات رسان 
و امدادی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریار 

برگزار شد. 
رسان  خدمات  و  امدادی  دستگاه های  امدادی  خودروهای  مانور   
رحیمی  حضور  با  زمستانی  ویژه  طرح  آغاز  در  شهریار  شهرستان 
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریار، قربانی مسؤول ستاد 

مدیریت بحران فرمانداری و سایر مسؤوالن ذیربط برگزار شد.
پاشی  و نمک  روبی  برف  و تجهیزات  با حضور عوامل  مانور که  این 
تجهیزات  نشانی،  آتش  شهریار،خودروهای  شهرستان  شهرداری های 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر، آمبوالنس های اورژانس شهریار، 
عوامل پلیس راهور، ماشین آالت اداره راهداری و خودروهای امدادی 

ادارات آب، برق و گاز برگزار شد.
امدادی  انجام ماموریت های  برای  این مانور به منظور آمادگی کامل 
در فصل زمستان و تعامل و ایجاد هماهنگی و تعامل بیش از پیش 

دستگاه ها و ادارات مربوطه برگزار شد.

راه اندازی کمیته خانه مشارکت مردمی 
در شهرستان رباط کریم

اولین جلسه خانه مشارکت مردمی طرح سالمت روان و مراقبت اجتماعی 
ایرانیان ) سامان ( در فرمانداری شهرستان رباط کریم برگزار گردید. 

 در این جلسه که به ریاست نصیری پور معاون دفتر اجتماعی فرمانداری، 
و با حضور اعضا )خانم قمصری مسئول سالمت روان شبکه بهداشت ، آقای 
دکتر دلپاک روانپزشک و مدیر تیم تخصصی سامان و آقای تقی زاده مددکار 
گردید ضمن  برگزار  کمیته  این    ) فرمانداری  جامعه  اقدام  مرکز  اجتماعی 
تشریح اهداف، وظایف و روند تشکیل این خانه به عنوان یکی از زیرگروه های 
طرح سامان شهرستان گفت: مشارکت همه شهروندان در حوزه سالمت از 
ضروریات جامعه است و یکی از دو بازوی اصلی توسعه و سالمت محسوب 
می شود  و باید دست در دست یکدیگر در جهت ارتقای سالمت شهرستان 

تالش کنیم.
نصیری پور بروز بیماری کرونا را، فرصتی برای اهمیت دادن به مقوله سالمت 
از سوی بخش های مختلف جامعه عنوان نمود و گفت: کرونا هرچند مشکالت 
عدیده و سنگینی را بردوش جامعه و نظام سالمت باقی گذاشت اما با ایجاد 
همدلی و مشارکت بیش از پیش بین نهادهای مختلف اجرایی و مردمی برای 
ایجاد یک بسیج ملی ، صحنه های درخشانی را در مشارکت جمعی جامعه در 

کنار مدافعان سالمت رقم زد.
خانم قمصری و آقای دکتر دلپاک نیز به ترتیب در رابطه با تاریخچه تشکیل 
طرح سامان و  پیرامون ابعاد سالمت و عوامل تاثیر گذار آن ، نشانه های مهم 
سالمت اجتماعی ، علل اجتماعی و محیطی بیماری جسمی ،علل ریشه ای 
اختالالت روانی و بسته تخصصی جامعه نگر سالمت روان توضیحات الزم را 

ارائه دادند.
فرمانداری،  جامعه  اقدام  اجتماعی  مددکار  زاده   تقی  جلسه  این  ادامه  در 
به توضیح در  به خانه مشارکت مردم در سالمت  با تشریح مباحث مربوط 
خصوص نقش و جایگاه نهادهای مختلف مردمی در تصمیم گیری و تصمیم 
سازی برای حل مشکالت سالمت از بطن جامعه پرداخت و گفت: مردم نقش 
به  مربوط  بزرگ  و  کوچک  های  گذاری  سیاست  تعیین  در  اساسی  و  مهم 
سالمت بر عهده دارند و مشارکت آنها در این زمینه می تواند موتور محرکه 
ای برای رسیدن به اهداف کالن مربوط به سالمت در کنار مدیران و مسئولین 

در جامعه باشد .
با توصیف اهمیت حضور مردم در حل مشکالت  ادامه  جلسه  ایشان در  و 
مربوط به سالمت در جامعه به تبیین جایگاه خانه مشارکت در حل مشکالت  
محیطی و اجتماعی پرداخت و شکل گیری این نهاد را در سطح شهرستان 

بسیار باارزش و ضروری عنوان کرد.
در پایان این جلسه اعضای شورای خانه مشارکت مردمی ضمن معرفی نماینده 
های که دیر به جلسه تشریف آوردند ، شروع به پرسش و پاسخ کردند و اعضا 
مشکالت مردم را مطرح کردند و قرار بر این شد که  برنامه بعدی جلسه دوم 

خانه مشارکت به شرح ذیل باشد.
شناسایی نمایندگان جوامع هدف دیگر جهت حضور در خانه مشارکت مردمی

مطرح شدن مشکالت اصلی و اولویت دار جهت مصوب شدن در صورت جلسه 
رابطین ادارات

اضافه شدن نمایندگان دیگردر جلسه خانه مشارکت مردمی
شناسایی منابع در سطح شهرستان جهت حل مشکالت مردم و استفاده از 

خیرین
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انتصابی دیگر در شهرداری نسیم شهر
آقاي سید جالل حسیني  نسیم شهر  از سوي شهردار  طي حکمي 
1و2  مناطق  تاسیس  پیگیري  مسئول  و  شهردار  مشاور  بعنوان  

شهرداری نسیم شهرو سازمان عمران و نوسازي منصوب گردید.

در  کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
وضعیت  به  رسیدگی  جلسه  دوازدهمین 
مورد  آب  تامین  بر  محمدیه  کانال  آب 
نیاز کشاورزی شهرستان از کانال مذکور 

تاکید کرد. 
با  که  جلسه  این  در  ملکشاهی  نظام 
سازمان  رییس  ذالفقاری؛  کریم  حضور 
مقام  قائم  شهبازی؛  کشاورزی،  جهاد 
السالم  حجت  کشاورزی،  جهاد  سازمان 
و المسلمین حسن نوروزی؛ نماینده حوزه 
علیرضا  بهارستان،  و  رباط کریم  انتخابیه 
عرب شهردارپرند، عباس نظری؛ بخشدار 
مرکزی، اعضای شورای تامین و تعدادی 
برگزار  شهرستان  و  استانی  مسئوالن  از 
کریم  رباط  شهرستان  کرد:  بیان  گردید 
استان  نقاط  ترین  راهبردي  از  یکي  در 
تهران جایي در محل تالقي کریدورهاي 
با  و  کشور  جنوب  و  غرب  نقل  و  حمل 
فاصله  اي اندک از فرودگاه بین المللي امام 

خمیني)ره( واقع شده است.
مهمترین  از  یکي  کریم  رباط  فرماندار 
پروژه هاي تعریف شده دردولت تدبیر و 
امید را  تکمیل کانال محمدیه دانست که 

تاثیر فراواني در توسعه و رشد کشاورزي 
این  های  دغدغه  از  یکی  و  دارد.  منطقه 
باید  که  است  آبی  کم  شهرستان مشکل 

برطرف گردد.
که  این  اعالم  با  ادامه   در  ملکشاهی 
پروژه  این  براي  نیاز  مورد  اعتبارات 
انشعاب  تکمیل  آغاز  یافته،  از  تخصیص 
فرعي این کانال و تجهیز سایر تاسیسات 
گفت: بخشي از مسیرهاي فرعي کانال در 
سال هاي گذشته ساخته شده اما به دلیل 
بهره برداري نشدن، متاسفانه قسمت هایي 
از آن آسیب دیده و حتي برخي تاسیسات 

کانال مورد سرقت قرار گرفته است.
چهار  از  کانال  این  اینکه  بیان  با  وی 
بهارستان  شهریار،  اسالمشهر،  شهرستان 
آب  تامین  و  کرده  عبور  کریم  رباط  و 
پایین  کشاورزی  اراضی  از  هکتار   8۶٠٠
برعهده  را  کانال  پوشش  تحت  دست 
به  کانال در سال 138۶  این  دارد گفت: 
بر اساس تخصیص  برداری رسید و  بهره 
وزارت نیرو ساالنه ۵٠ میلیون مترمکعب 
آب کشاورزی اراضی این چهار شهرستان 
تامین می شودکه سهم رباط کریم از این 

کنون  تا  که  باشد  می  ۵3درصد  کانال 
نسیب  کانال  این  آب  از  درصد   2۵ فقط 

شهرستان شده است.
شهرستان  و  استانی  مسئوالن  از  وی 
خواست تا با در نظر گرفتن، سهمیه تعیین 
شده برای هر شهرستان، نسبت به تضییع 

حقوق کشاورزان رباط کریم اقدام کنند.
کرد:   عنوان  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
از قطب های مهم  رباط کریم  شهرستان 
کشت زعفران در استان به شمار می رود  
منطقه حل گردد صنایع  اگر مشکل آب 

تبدیلی ما راندمان تولید را در هر هکتار ۹ 
تا 1٠ کیلوگرم افزایش خواهند داد.

وی همچنین در خصوص احداث شهرک 
احداث   با  کرد:  نشان  خاطر  ایی   گلخانه 
شهرک گلخانه ایی اشتغال 1٠ هزار نفر در 
شهرستان فراهم خواهد شد و رباط کریم 
در زمینه اشتغال پایدار کشاورزی به نقطه 

موثری خواهد رسید.
جلسه  این  پایان  در  کریم  رباط  فرماندار 
به  استانی  مسئوالن  ویژه   نگاه  خواستار 

کهن شهر رباط کریم شد.

برگزاری دوازدهمین جلسه کانال آب محمدیه با حضور 
رییس سازمان جهاد کشاورزی در شهرستان رباط کریم
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غرب  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
زمستانی  طرح  اجرای  از  تهران  استان 
داد. خبر  شهریار  شهرستان  در  پلیس   این 

سرهنگ  روز  اتفاق  خبرگزاری  گزارش  به 
محمودی در حاشیه این مراسم در روز یکشنبه 
طرح  این   ، داشت  اظهار    99/10/14 مورخه 
و  راهور  پلیس  های  تیم  آمادگی  احراز  جهت 
با  رویارویی  برای  امدادی و خدماتی  گروه های 
تردد  تسهیل  و  شرایط جوی در فصل زمستان 
در معابر و کمک رسانی به موقع به رانندگان و 
باشد. می  برف  و  بارندگی  زمان  در   شهروندان 

سرهنگ محمودی در ادامه افزود: یکی از دغدغه 
های این پلیس لغزنده بودن معابر بعد از بارندگی 
می باشد که باعث کند شدن حرکت خودرو ها 

این  در  که  شود  می  ترافیک  بودن  سنگین  و 
و  پیشگیرانه  و   شده  اندیشیده  تدابیر  با  راستا 
اعزام سریع نیروهای برف روبی و عوامل اجرایی 
است. یافته  تحقق  مهم  این   ، امدادی   نهادهای 

رییس پلیس راهور غرب استان تهران پیرامون 
باران  و  برف  بارش  زمان  در  خودروها  توقف 
در  افزود:  آسمانی  نزوالت  از  ناشی  معبر  سد  و 
چنین شرایط جوی ، پلیس راهور با رصد نمودن 
معابر در طول شبانه روز، هرگونه کندی و توقف 
خودروها و هر آنچه که از نزوالت آسمانی باعث 
عوامل  و  همکاران  به  بالفاصله  شود  معبر  سد 
اجرایی نهادهای امدادی و خدماتی انتقال داده و 
این اطمینان رابه شهروندان و رانندگان خواهیم 
داد که در ترافیک ناشی از بارندگی منتظر نمانند.

اجرای طرح زمستانی پلیس راهور 
غرب استان تهران

فرماندار شهریار: مدیران شهریار را با
طرح  تمام مشکالتش بخواهند اجراي  از  استان،  انتظامي  فرمانده 

"ضربت 2 " درشهرستان های غرب استان 
و  سرقت  پرونده  انواع  فقره   608 کشف  و 
داد.  خبر  مالخر  و  سارق   355  دستگیری 
با  گو  و  گفت  در  ظهیری  کیوان   سردار 
داشت:   بیان  پلیس،  خبري  پایگاه  خبرنگار 
طرح عملیاتی "ضربت 2 " با هدف مبارزه 
کشف  و  مالخران  خشن،  جرائم  سارقان  با 
غرب  تابعه  شهرستان   6 در  قاچاق  کاالی 

استان تهران ، اجرا شد.
وي با اشاره به دستگیری 23 نفر در خصوص 
قاچاق سوخت توسط ماموران پلیس آگاهی، 
طرح  این  اجرای  در  پلیس  ماموران  گفت: 
سوخت  جاساز  دارای  کامیون  دستگاه   14
لیتر  هزار   120 و  کرده  توقیف  را  قاچاق 
کردند. کشف  قاچاق  نفتی  های   فرآورده 

فرمانده انتظامي غرب استان تهران با بیان 
شناسایی  و  اولیه  اقدامات  از  پس  اینکه 
با  قضائي  مقام  هماهنگي  با  سارقان، 
قضائی،  حکم   200 از  بیش  اجرای 
دستگیر  شدند،  مالخر  و  سارق   355
 608 طرح  این  اجرای  راستای  در  گفت: 
شد. کشف  سرقت  جرائم  انواع   فقره 

اینکه  به  اشاره  با  انتظامی  ارشد  مقام  این 
در راستای اجرای این طرح 30 باند بزرگ 

سرقت و جرائم خشن منهدم شد.

اجرای طرح ضربت 2 / دستگیری 355 
سارق و کشف 608 فقره انواع پرونده سرقت
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میدانی  گزارش 
می دهد نشان   همشهری 

افت  یا  وزن  کاهش  با  کم فروشی 
کیفیت لبنیات، حبوبات بسته بندی 
یا مشتریان  بنکداران  الزام  و   ... و  
اقالم  برخی  اجباری  خرید  به 
بازار  به شیوه ای مرسوم در  کاالیی 
است. شده  مرسوم   خرده فروشی 

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت 
تولید کنندگان  و  مصرف کنندگان 

پرونده  همشهری:  با  گفت وگو  در 
سازمان  به  متخلف  شرکت   2
 تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

برخی  است  ممکن  اگرچه 
تولید کنندگان و فروشندگان کاال در 
کم فروشی  زمینه  در  تخلفی  جایی 
در  اما  باشند،  داشته  کاالیی  اقالم 
به  شکایتی  یا  گزارش  زمینه  این 
و  سازمان حمایت مصرف کنندگان 

تولید کنندگان ارائه نشده است.

رونق فروش اجباری و کم فروشی 
کاال در بازار

نوشتار

با  اداری که  فرماندار شهریار در هفتمین جلسه شورای 
االسالم  ، حجت  نماینده حوزه مشق  وردی  حضور حق 
ادارت  راسای  و  معاونین   ، شهریار  جمعه  امام  سالمی 
با  گفت  شد  برگزار  کنفرانسی  ویدئو  بصورت  فرمانداری 
اشاره به اینکه مدیران تصدی سمت در این شهرستان را 
با تمام مسائل و مشکالت موجود آن بپذیرند و فعالیت و 
پیگیری امورات صرفا در ساعات اداری قابل قبول نیست، 
تاکید همیشگی است و  ارباب رجوع مورد  گفت: تکریم 
بایستی احترام به مردم را از شهید سلیمانی بیاموزیم. به 
گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار، نوراهلل 
طاهری فرماندار شهریار اظهار داشت: چند صباحی بیشتر 
ما این توفیق را نداریم که در خدمت مردم باشیم و شرایط 
فعلی کشور و مردم را نیز مشاهده می کنیم و بایستی در 

تمامی اوقات به ویژه حال حاضر به مردم را تکریم کنیم.
وی افزود: هیچ وقت گفته نشده که بر خالف مقررات عمل 
ارباب  رضایت  نحوی  به چه  که  می دانیم  اما همه  کنیم 
رجوع را جلب کنیم و حس دلسوزی، توجه و دغدغه به 

وی منتقل شود.
تکریم  سازی  نهادینه  لزوم  به  اشاره  با  شهریار  فرماندار 
ارباب رجوع در دستگاه های اداری شهرستان بیان داشت: 
تاکیدات همیشگی  ارباب رجوع جزو دستورات و  تکریم 
آن سردار شهید  بارز  نمونه  و  است  رهبری  معظم  مقام 
سلیمانی بود که نمونه های رفتار وی با مردم را مشاهده 

کرده ایم.
اشاره  با  طاهری 
مشکالت  به 
این حوزه گفت: 
نیازمند  مردم 
صادقانه  خدمت 
به  موظف  ما  و 

انجام آن هستیم و بایستی وظایف بر اساس اصول انجام 
دهیم و قطعا طعم حل مشکالت و گره های مردم بسیار 

شیرین است.
در  ازتصدی سمت  پیش  مدیران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهریار بایستی آن را با تمام مسائل، مشکالت و سختی ها 
بپذیرند، ادامه داد: برای مدیران و مسوولین ادارات ساعت 
اداری معنا ندارد و این شهرستان بسیار ویژه است و هیچ 
توجیهی برای مدیری که صرفا در ساعت اداری امورات را 

پیگیری می کند، معنا ندارد.
همه جانبه  حمایت  لزوم  به  اشاره  با  شهریار  فرماندار 
دستگاه ها از موضوع تولید تصریح کرد: موضوع حمایت 
امروز کشور  اولویت های  در صدر  اشتغالزایی  و  تولید  از 
قرار دارد و نبایستی حتی یک روز در حمایت از صاحبان 
صنایع درنگ شود و بایستی مدیر اداره مربوط پیش از 
ورود مسؤول باالدستی و نظارتی گره واحد های صنعتی و 

تولیدی را باز کند.

بــه شــهروندان عزیــز اطــاع 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 اطــاع 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 کنیم  از 
مــردم عزیــز می خواهیــم مــدارک فســادهای اقتصــادی واداری را کــه از منابــع عمومــی وبیــت المــال بــه تــاراج می برنــد 

بــه همــراه مســتندات مربوطــه اعــام نماینــد.

اطالعیه

شماره پیامک  نشریه       09361377917

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آناین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
09126968123
02156438444

سازش صدها پرونده ها در کمیسیون حل و اختالف 
اتحادیه امالک شهرستان بهارستان

نوشتار

مشاورین  اتحادیه  اختالف  حل  کمیسیون  عضو 
اتحادیه در شهرستان بهارستان  امالک و کاندیدای 
و  اختالفات  حل  اجرایی  نامه  آیین  اساس  بر 
مشکالت  به  رسیدگي  نحوه  در  شورا  این  وظایف 
بند  دو  تبصره  گفت:  امالک  مشاورین  صنوف 
؛وظیفه  الف  صنفی  نظام   قانون   30 )ط(ماده 

افراد  به اختالف  کمیسیون حل اختالف رسید گی 
هئیت  ازطریق  صنوف  ومشکالت  می باشد  صنفی 
می شود. اجرا  مذکور  کمیسیون  به  اتحادیه   مدیره 

در  افراد  شکایت  خصوص  در  علیزاده  جعفر 
افراد صنفی  اظهار داشت: شکایت  امالک  مشاورین 
ریئس  رویت  از  پس  و  ثبت  اتحادیه  دفتر  در  باید 
کمیسیون  کار  دردستور  نوبت  ،حسب  اتحادیه 
است حداکثر ظرف  و کمیسیون موظف  گیرد  قرار 
خود  نظر  و  رسیدگی  شکایت  به  هفته  یک  مدت 
اعالم کند. قانونی  اقدام  اتحادیه جهت  رئیس  به   را 

وی افزود: در هر مورد که شکایت ها در دستور کار قرار 
گیرد ، اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع 
نظرات طرفین و بررسی مستندات ارائه شده ،نظر خود 
را اعالم خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش 
 . شد  خواهد  مبادرت  نظریه  صدور  به  طرفین   بین 
جریان  در  چنانچه  کرد:  تصریح  همچنین  علیزاده 
اختالفات  به  اختالف  حل  کمیسیون  رسیدگی 

مطروحه ،از نظر صنفی تخلفاتی احراز شود ، حسب 
مورد به ترتیب مقرر در قانون نظام صنفی و آیین نامه 
های مربوط اقدام خواهد شد و مردم چنانچه در  زمینه 
امالک مشکل دارند می توانند قبل از رفتن به دادگاه 
به کمیسیون حل اختالف مشاورین امالک مراجعه 
امور صنفی رسیدگي شود.  در  آنان  به مشکالت   تا 
مشاورین  اتحادیه  اختالف  حل  کمیسیون  عضو 
کمیسیون   تشکیل این  از  هدف  به  اشاره  با  امالک 
بیان داشت : تشکیل این کمیسیون رفع  مشکالت 
کاهش  آن   اصلی  هدف  و  بوده  صنفی  شکایات   و 
مراجعات مردم به محاکم   قضایی است و برای حل 
از  ویا  ندارند  قضایی  ماهیت  که   شکایاتی   فصل  و 
 پیچیدگی کمتری بر خوردار هستند رسیدگی میشود.

وی در ادامه با توجه به رسالت این کمیسیون افزود: 
تا به امروز صدها پرونده شکایات را حل فصل کرده 
که این  امر نشان گر ترویج فرهنگ صلح و سازش در 

میان مردم است.

محفل شعرادبی علوی در رباط کریم برگزار شد نوشتار

سالم  زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  مناسبت  به 
سردار  دلها  سردار  شهادت  وسالروز  و9دی،  اهلل 
سلیمانی، محفل شعرادبی علوی با همکاری اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی وکانون بسیج هنرمندان 
با  رباط کریم،  معلم  فرهنگسرای  وخانه شعر، در 
ارشاد  و  فرهنگ  رئیس  عسگری  دکتر  حضور 

اسالمی فرمانده سپاه رباط کریم سرهنگ شهیری، 
کریم  رباط  شهرداری  فرهنگی  معاون  کهن 
نماینده  دفتر  ورئیس  هنرمندان  بسیج  ومسئول 
شد.  برگزار  بهارستان  و  کریم  رباط   شهرستان 
با موضوع مدح  پر فیض شاعران  این محفل  در 
الزهرا  فاطمه  شهادت  مقام  بزرگداشت  شعرو 

پرداختند.  به شعر خوانی  سلیمانی  قاسم   وحاج 
با  مراسم  این  در  شهیری  پاسدار  سرهنگ 
سلیمانی  سردار  وشهادت  فاطمیه  ایام  تسلیت 
واین  است  شاعری  جلسه   :جلسه  گفت 
هنر  وزبان  گویند  می  دل  از  همیشه  شاعران 
است.  جامعه  در  ارتباط  نوع  بهترین  شعر   و 
استقالل  بزرگ  ملت  افزود:این  وی 
سال   40 این  در  نشیب  فراز  با  را  خود 
برند  می  پیش  به  وانسجام  حدت  و   با 
سرهنگ شهیری بیان داشت :اخالص به انسان ها 
شهامت می دهد حاج قاسم هم با اخالص شفافیت 
داشت. واین شهید عزیز همیشه در دلها جاودان 
خواهد ماند. وی ادامه داد. در گام دوم انقالب گام 
مقاومت و ایستادگی است که بدست این جوانان مرز 
و بوم مشق خواهد شد. در ادامه با اهدای لوح تقدیر 

از زحمات این هنرمندان تقدیر به عمل آمد.

امنیتی،  کمیته  دبیر  قاسمی  حسین 
اجتماعی ستاد ملی کرونا: بعد از ابتالی 
یک پزشک که از انگلیس برگشته بود، 
یک فرد دیگر در »تهران« شناسایی 
به  انگلیس  از  هم  او  البته  که  شد 
کشور آمده بود و بالفاصله طبق نظر 
کرده  شناسایی  را  او  که  پزشکانی 

ایزوله کرد. و  قرنطینه  را   بودند خود 
او هیچ مالقاتی با افراد و اقوام نزدیک 
خود نداشته است، اما برای اطمینان 
او هم تست کرونا  نزدیکان  از  بیشتر 
بود،  منفی  آن  پاسخ  که  شد  گرفته 
او در بیمارستان تحت درمان  اکنون 

است.

دومین فرد مبتال به کرونای انگلیسی این بار در 
تهران شناسایی شد

نوشتار

استانداری  سیاسی  معاون 
تهران گفت: انتخابات آبروی 
نظام است و مشارکت باالی 
اقتدار کشور را به رخ  مردم 

جهانیان می کشد. 
 شکراله حسن بیگی معاون 
سیاسی استانداری تهران در 
هماهنگی  جلسه  پنجمین 
انتخابات 1400 که با حضور 
شهرستانهای  فرمانداران 
شمیرانات  و  ری  تهران، 
نقاط  پایش  بر  شد  برگزار 
ادوار  انتخاباتهای  ضعف 
اظهار کرد:  و  تاکید  گذشته 
در  گذشته  انتخاباتهای 
بررسی  مورد  ها  فرمانداری 
گیرد  قرار  آسیب شناسی  و 

رو  پیش  اینتخابات  در  تا 
و  برطرف  دوران  ان  نقصان 
صورت  بهتر  انتخابات  روند 

گیرد.
استانداری  سیاسی  معاون 
تهران تصریح کرد: توجه به 
مقوله آموزش برای مجریان 
انتخابات امری ضروری است 
ریزی  برنامه  با  امروز  از  که 
های مناسب نسبت استفاده 
از افراد خبره  و روش های 
بروز آموزشی تمهیدات الزم 

صورت پذیرد .
حسن بیگی در ادامه خاطر 
نشان کرد: تقویت زیرساخت 
از  یکی  مخابراتی  های 
در  مجریان  های  خواسته 

با   که  باشد  می  شهرستانها 
پایش شعبی که آنتن دهی 
جهت  در  دارند  ضعیفی 
تقویت آنها برنامه ریزی الزم 

انجام گردد.
کرد:  اضافه  ادامه  در  وی 
برای اخذ رای از عشایر ری 
اواسط  در  که  شمیرانات  و 
خرداد در دشت الر استقرار 
پیدا میکنند تمهیداتی اتخاذ 

می گردد.
در  ساداتی  مهدی  سید 
اشاره  با  جلسه  این  ابتدای 
رعایت مر قانون در برگزاری 
ابراز کرد: برگزاری  انتخابات 
از  شفاف  و  سالم  انتخابات 
کشور  وزارت  اصلی  وظایف 

اجرای  و  است  مجریان  و 
قانون سرلوحه همه مجریان 
خواهد بود. بستر حضور همه 
انتخابات سال  سلیقه ها در 

آتی وجود دارد.
عیسی فرهادی نیز در ادامه 
بیان کرد: مدت هاست که در 
برای  الزم  بسترهای  تقویت 
تهران  در  پرشور  انتخابات 
هستیم و جلسات هر هفته 
بطور منظم برگزار می گردد 
نیز  کجانی  توکلی  . حسین 
افزود: در جلسات هماهنگی 
شهرستان  در  انتخابات 
برای  انتخابات  قوانین  ری 
می  داده  آموزش  مجریان 

شود .

حسن بیگی: مشارکت مردم در انتخابات ضامن اقتدارنظام است نوشتار
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