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واعظی: 

تالش ما تحویل کشور بدون 
تحریم به دولت بعدی است

وزیرصمت: 

عملیات اجرایی انتقال آب خلیج فارس 
و عمان بزودی آغاز می شود

صفحه 2 صفحه آخر

بیشتـر بخوانیـد

طنـز

حجت االسالم روحانی:

سال آينده، سه 
واکسن برکت، رازي 
و پاستور در اختيار 
مردم قرار مي گيرد

و  راه  وزارت  مسکن  اقتصاد  دفتر  مدیرکل   
شهرسازی، پیشرفت کلی پروژه های مسکن ملی 
را حدود 2۵ درصد اعالم کرد و گفت: واحدهای 
مسکن ملی از فروردین ۱۴۰۰ ماهانه 2۰ هزار 

واحد افتتاح می شود.
پیشرفت  میزان  اصالنی« در خصوص  »پروانه 
فیزیکی و افتتاح های طرح اقدام ملی مسکن، 
ملی  اقدام  طرح  افتتاح های  بر  عالوه  افزود: 
دستور  با  شد،  انجام  ماه  آبان  در  که  مسکن 
فروردین  از  است  شده  مقرر  رییس جمهوری 
تا  ملی  مسکن  واحد  هزار  ماهانه 2۰   ،۱۴۰۰

پایان شهریور ماه افتتاح شوند.
وی با یادآوری این مطلب که اجرای طرح اقدام 
مسکن  بنیاد  کارگزار؛  دو  توسط  مسکن  ملی 
متولی  دو  و  )ره(،  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  و 
و  جدید  شهرهای  عمران  شرکت  مستقیم؛ 
ادارات کل راه و شهرسازی انجام می شود، گفت: 
طرح  آبان ماه  افتتاح های  بر  عالوه  هم اکنون 
اقدام ملی مسکن، ۹ هزار واحد آماده است که 
به فرمان رییس جمهوری، فروردین ۱۴۰۰ با 
تکمیل واحدهای دیگر به تعداد 2۰ هزار واحد 

افتتاح خواهد شد.

طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ 
انقالب  هزار نفر جمعیت توسط بنیاد مسکن 
نفر  هزار   ۱۰۰ باالی  شهرهای  در  اسالمی، 
جمعیت توسط ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، در 
شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای 
جدید و در بافت فرسوده با مشارکت مردم و با 
نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران اجرایی و 

عملیاتی خواهد شد.
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در تمامی مناطق 
شهری در اجرای برخی از پروژه های اجرایی این 

طرح، مشارکت دارد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه خبر داد:

افتتاح واحدهای مسکن ملی از فروردین ۱۴۰۰

 

رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید مبعث بیان کردند؛

جوانان در فضاي مجازي امیدآفريني کنند
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۹۹ پروژه شهرداری قم 
با حضور وزیر کشور 

افتتاح شد 

شاخه سبز بررسی کرد؛

شهدا اسفند را
  برای گلستان شدن

 انتخاب کردند

گزارش اختصاصي شاخه سبز:

روستاهای تاریخی 
فرصتی برای جذب  

سرمایه گذاران 

ممنوعیت صادرات مرغ 
به کلیه گمرکات اجرایی 

کشور ابالغ شد

ما را به پوست کلفتی 
خود این گمان نبود!

صفحه ۵

صفحه آخر

صفحه 3

صفحه 3

صفحه 6

قم و نجف دو بال جهان
 تشیع هستند )1(

 مرتضی نجفی قدسی
روحانیت تشیع بر اساس آموزه های اهل بیت )ع( همیشه در 
مقابل ظالمان و ستمکاران و در کنار مظلومان و مستضعفان 
بوده اند و لکن شکل و چگونگی آن ها بر اساس مصلحت ها و 

تابع شرایط زمان و مکان بوده است. 
در پی سخنان برخی افراد نا آگاه و یا مغرض که سعی دارند 
مشی حوزه های نجف و قم را از هم متمایز بدانند و از این 
رهگذر افتراقی بین جهان تشیع ایجاد کنند، مرتضی نجفی 

قدسی یادداشتی را به این شرح قلمی کرده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

رِیُحُکْم  َوتَْذَهَب  َفَتْفَشُلواْ  تََناَزُعواْ  َوالَ  َوَرُسولَُه  اهلّل  »َوأَِطیُعواْ 
َواْصِبُرواْ إِّن اهلّل َمَع الّصابِِریَن« )انفال،۴6(

و  نزاع  همدیگر  با  و  کنید  اطاعت  پیامبرش  و  خدا  از  و 
کشمکش نکنید چون سست و بی رمق می شوید و هیبتتان 
هم از بین می رود و صبر و مقاومت کنید و بدانید که خدا 

با صابران است.
در سال های اخیر گاهی برخی افراد نا آگاه و یا مغرض این 
گزاره را مطرح می کنند که مکتب قم چنین است و یا مکتب 
نجف چنان است و با این صغری و کبرای نادرست نتایج 
غلطی هم استنباط می کنند و عده ای ساده و نا آگاه هم باور 
می کنند که راه اینها از هم جداست گر چه هر دو حوزوی و 

شیعه اثنی عشری هستند!
در پی دیدار پاپ با مرجع تقلید شیعیان در نجف، بخصوص 
این نغمه سرایی ها بیشتر شده و متأسفانه عده ای به طبل 
اختالف می کوبند و بعضاً حرمت شکنی هم می کنند و این 
دقیقاً همان چیزی است که دشمن مکار می خواهد تا از 
بزرگ  ملت  بین دو  و  بکند  الغاء غلط  و  تفسیر  موضوعی 
ایران و عراق و حوزه های قم و نجف که دو بال جهان تشیع 

هستند، اختالف افکنی کند.
سابقة  به  است  الزم  مطلب  این  بطالن  اثبات  برای  ما 
حوزه های ایران و عراق نگاهی داشته باشیم و ببینیم که آیا 
واقعاً این حوزه ها در ادوار مختلف تاریخی متفاوت بوده اند و 
هر یک مکتب جداگانه ای محسوب می شوند و یا خیر این 

گزاره از اساس غلط و  نادرست است. 
* لزوم توجه به دوران 2۵۰ سالة ائمه اطهار )ع( 

اوالً این نکته را متذکر می شویم که دوران 2۵۰ سال ائمه 
اطهار علیهم السالم هیچکدامشان یکسان نیست و هر یک 
از آن ذوات مقدسه بر اساس شرایط زمان و مکان خود و 
مصلحتی که تشخیص می دادند عمل می کردند و ما چون 
را  آنها  همة  عملکرد  می دانیم  واحد«  نور  »ُکلّهم  را  آنها 
یکی می دانیم گر چه از لحاظ شکلی متفاوت هستند، ما 
نمی توانیم بگوئیم که مثالً حضرت امام حسن مجتبی )ع( 
صلح طلب بود و یا حضرت امام حسین )ع( انقالبی بود و یا 
امام سجاد )ع( فقط سرش در دعا و مناجات بود و یا امام باقر 
و امام صادق علیهم السالم هم فقط اهل درس و بحث بودند! 
همه اینها یکی هستند یعنی اگر امام حسن )ع( هم در زمان 
امام حسین )ع( واقع می شد همان کار حضرت سید الشهداء 
را انجام می داد و بالعکس و یا اگر امام حسین )ع( در زمان 
امام صادق )ع( واقع می شد همان کار حضرت صادق )ع( را 
انجام می دادند و بالعکس، شکل ها به حسب ظاهر متفاوت 
است ولی ماهیت یکی است و هیچ فرقی با هم ندارند و 
 ما اگر این معنا را بفهمیم بسیاری از مسائل برایمان حل
 خواهد شد.                                            ادامه در صفحه 3

رئیسی:

 دفاع از عدالت و ضدیت با 
تبعیض و فساد پیام شهداست

رئیس قوه قضاییه گفت: پیام 
شهدا، بندگی خداوند، دشمن 
ستیزی،  دشمن  و  شناسی 
دفاع از حق و حقیقت، دفاع 
از عدالت، ضدیت با تبعیض و 

فساد و فقر، زندگی با شرافت و عزتمندانه و تسلیم 
دشمن نشدن است.

 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در بیست و یکمین 
 ۱۷ منطقه  شهید  چهارهزار  و  سرداران  کنگره 
تهران با بیان اینکه نظر به وجه اهلل رمز بقا برای 
انسان می شود، گفت: شهید قبل از اینکه شهید 
است  روحیه ای  کرامت  چون  است،  کریم  باشد 
که در یک انسان سالک جلوه می کند و او اهل 
بخشش جان، مال، آبرو می شود و هرچه دارد برای 

رضای پرورگار بر طبق اخالص می گذارد.
وی با بیان اینکه شهدا برای همه ما پیام دارند، 
دشمن  خداوند،  بندگی  شهدا،  پیام  کرد:  بیان 
شناسی و دشمن ستیزی، دفاع از حق و حقیقت، 
دفاع از عدالت، ضدیت با تبعیض و فساد و فقر، 
تسلیم دشمن  و  عزتمندانه  و  با شرافت  زندگی 

نشدن است.
رئیس قوه قضاییه خطاب به خانواده شهدا، تصریح 
برای  منطقه  در  عزیزان شما  برکات  امروز  کرد: 
بیدار شدن و بیدار کردن عالم بسیار نقش آفرین 

است.
رئیسی تبیین بیانات راهبری مقام معظم رهبری 
در روز عید مبعث مبنی بر »جریان تواصی« در 
افزود:  و  برای همگان ضروری دانست  را  جامعه 
برگزاری کنگره شهدا جلوه حفط زنجیره تواصی 

به صبر و تواصی به حق است.
رئیسی با بیان اینکه پیام شهدا، »تواصی به حق 
و تواصی به صبر است«، تصریح کرد: در یادواره 
شهدا از حق خواهی، حق گرایی، دور کردن یاس 
از زندگی و همواره ایستادگی و صبر و مقاومت 
سخن گفته می شود و لذا از جلوه های مهم حفظ 

زنجیره تواصی به حق و تواصی به صبر است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال 
ایجاد یاس و ناامیدی در مردم است ولی پیام شهدا 
به همه ما ایستادگی، امید و دیدن آینده ای بسیار 

روشن پیش پای ملت بزرگ ایران است.
رئیسی تاکید کرد: دشمن چهل سال است توطئه 
می کند و طبق اعتراف خودش کاری پیش نبرده 
است و بی تردید به برکت خون مطهر شهدا، آینده 

بسیار روشن خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه افزود: بسیاری از مشکالت به 
ملت  این  توانای  دست  به  و  شهدا  خون  برکت 

شهیدزاده و جوانان برومند حل خواهد شد.

    خبــر    یـــادداشـت

زنان،  بشر  از حقوق  دبیرکل جمعیت حمایت 
بانوان ایرانی را به مشارکت گسترده و پرشور در 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ فراخواند و از 
شورای نگهبان خواست واژه »رجل سیاسی« را 

مورد تفسیر قرار دهد.
در   - جمعه   - امروز  ــوالوردی  م شهیندخت 
دومین کنگره جمعیت حمایت از حقوق بشر 
زنان افزود: سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 
تحت تاثیر عوامل مختلف به سطح نازلی رسیده 
و بی تفاوتی، بی انگیزی و ناامیدی بخشی از مردم 
از اثربخشی رای و نهادهای انتخابی در تعیین 
مضاعف  را  احزاب  مسوولیت  سرنوشت شان 

می کند.
وی یادآور شد: تحریم ها، ترورها، جنگ اقتصادی 
به ویژه در سه سال اخیر و ناکارامدی ها، جامعه 
موجب  که  است  ساخته  روبــه رو  بحران  با  را 
تبعض  و  اجتماعی  گسست  شکاف ها،  تشدید 

جنسیتی شده است.
قانون   ۵6 اصل  مطابق  کرد:  خاطرنشان  وی 
سرنوشت  حق  نمی تواند  کسی  هیچ  اساسی، 
را افراد سلب کند و به همین خاطر، جمعیت 
برگزاری  آماده  زنان  بشر  حقوق  از  حمایت 

انتخابات ریاست جمهوری و شوراها می شود.

دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با 
تاکید بر درک واقع بیانیه از دوران پساترامپ و 
از فرصت سوزی  این فرصت و پرهیز  از  اغتنام 
ابراز داشت: با پافشاری بر طرح هایی که موجب 
تعارض  با  و  می شود  مردم  مشارکت  کاهش 
سیاست های اعالمی و اعمالی در زمان انتخابات، 

ممکن بهار انتخابات به پاییز گراییده شود.
زنان در انتخابات مشارکت گسترده و پرشوری 

داشته باشند
موالوردی درباره شرایط امروز جریان اصالحات 

تاریخی  بزنگاه  امروز در  این جریان  بیان کرد: 
شرایط  در  مسوولیت پذیری  است.  گرفته  قرار 
کنونی کشور، پذیرش سهم خود و تن دادن به 
اصالحات در اصالحات نقطه تمایز این جریان 
با جریان های خود حق پندار محسوب می شود. 
بازگشت به جامعه، همگرایی، ترمیم و تحکیم 
پیوند با جریان ها و جنبش های در شرایط کنونی 

ضروری است.
وی به جریان های مختلف در میان اصالح طلبان 
اشاره کرد و گفت: امروز در این جریان برخی 

خود را پیشرو و برخی خود را عدالت می دانند 
و معتقدند عدالت دال مرکزی اصالحات است و 

اکتفا به راهبردهای پیشین را کافی نمی بینند.
جبهه  راهبرد  و  برنامه  به  متعهد  را  خود 

اصالح طلبان می دانیم
اگر جنبش دوم  افزود:  فعال اصالح طلب  این 
خرداد را یک روند و جریان بدانیم و آن را در 
نه یک  و  انقالب اسالمی دانسته  تکاملی  سیر 
این  شکست  و  ختم  آنگاه  گسست،  و  پروژه 

جریان را از سر بیرون می کنیم.
موالوردی با تاکید بر این که جمعیت حمایت 
از حقوق بشر زنان خود را متعهد به برنامه و 
گفت:  می داند،  اصالح طلبان  جبهه  راهبرد 
جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان به عنوان 
حزبی با مشی اصالح طلبانه و رویکردی اجتماعی 
قدرت  به  انسانی  حقوق  به  نگاهی  می کوشد 

داشته باشد و نه قدرت به هر بهایی.
به گفته این فعال سیاسی اصالح طلب، جمعیت 
است  باور  این  بر  زنان  بشر  حقوق  از  حمایت 
کالن  راهبردهای  و  برنامه  اهداف،  تحقق  که 
مرهون  جمعیت  این  اساسنامه  و  مرام نامه  در 
این  در  و  است  اعضا  مشارکت  و  مطالبه گری 

مسیر با ممارست بر مدارا در حرکت است.

 رییس کل بانک مرکزی از رشد اقتصادی مثبت 
اقتصاد  در سه ماهه سوم سال جاری و خروج 
کشور از رکود خبر داد و اعالم کرد که جزئیات 
اوایل  اقتصادی کشور  بخش های مختلف  رشد 

هفته پیش رو منتشر خواهد شد.
»عبدالناصر همتی« در یادداشتی اینستاگرامی 
حساب های  اداره  گزارش  براساس  کرد:  اعالم 
اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور که 

از فصل دوم سال جاری مثبت شده بود، در سه 
ماهه سوم سال نیز مثبت بوده است. 

وی افزود: رشد مثبت 3.۹ درصد با نفت و مثبت 
2.۹ درصد بدون نفت در سه ماهه سوم سال ثبت 
شده است. بنابراین، اقتصاد در دو فصل متوالی 
دوم و سوم سال ۱3۹۹ رشد مثبت داشت. لذا، 
امروز با اطمینان می توان از گذر اقتصاد ایران از 
دوره سخت تحریم و رکود ناشی از آن و ورود به 

دوره رشد مجدد اقتصادی خبر داد. 
همتی خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم تحریم 
حداکثری علیه ایران و شیوع کرونا، که موجب 
رکود و رشد منفی شدید در بسیاری کشورها 
اجرای  و حاصل  است، رشد حاصله مهم  شده 
اقتصاد مقاومتی و نماد جهش تولید در شرایط 

تحریم است. 
بانک مرکزی خاطرنشان کرد: جزئیات  رییس کل 

رشد بخش های مختلف اقتصادی کشور اوایل هفته 
اتفاق خوب نتیجه  پیش رو اعالم خواهد شد. این 
مقاومت مردم، قدرت انعطاف اقتصاد ایران در مقابل 
امیدوارم فصل های  و  است  آن  به  وارده  شوک های 

آینده نیز رشد اقتصاد تداوم پیدا کند.

موالوردی:

شورای نگهبان واژه رجل سياسی را مورد تفسير قرار دهد

بدنبال رشد اقتصادی مثبت در دو فصل متوالی؛

همتی: اقتصاد ایران از رکود خارج شد
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واعظی: 

تالش ما تحویل کشور بدون 
تحریم به دولت بعدی است

رئیس دفتر رییس جمهوری در باره اقدامات 
دولت برای رفع تحریم ها ، گفت: همه تالش 
رییس جمهوری این است تا دولت را بدون 
تحریم به دولت بعدی تحویل دهد و این 

برای ما بسیار مهم است.
محمود واعظی در گفت و گو با ایرنا درباره 
اقدامات دولت برای رفع تحریم ها و با نوید 
زندگی بهتر به مردم برای سال ۱۴۰۰ اظهار 
چه  هر  که  است  این  دولت  تالش  کرد: 
سریعتر  تحریم ها برداشته شود و دولت را 
بدون تحریم به دولت بعدی تحویل دهیم و 

این برای ما خیلی مهم است.
و  وقت  همه  جمهوری  رییس  افزود:  وی 
تالش خود را برای انجام این کار می گذارد 
و وزیر خارجه و بقیه همکاران هم در حال 

تالش هستند.
خاطرنشان  جمهوری  رییس  دفتر  رییس 
کرد: مهم این است که کرامت ما حفظ شود 
و اقداماتمان از موضع قدرت و چیزی باشد 
اعالم  رهبری  معظم  مقام  صراحت  به  که 

فرمودند.
واعظی با اشاره به اظهارات برخی افراد غیر 
کرد:  تصریح  مهم  مسائل  درباره  مسئول 
متاسفانه برخی افراد هیچ مسئولیتی ندارند 
و به طور مرتب مطالبی بیان می کنند که 
کار را برای ما مشکل می کند. باید اجازه 
دهیم مسائل ملی و بسیار مهم مسیر خود 
را که شورای عالی امنیت ملی است، پیش 

برود.
در  حضور  قصد  که  برخی  داد:  ادامه  وی 
برداشتن  دلیلی  هر  به  دارند  را  انتخابات 
می  و  دانند  نمی  خود  نفع  به  را  تحریم 
حمله  برای  هایی  بهانه  همیشه  خواهند 
که  دیگر  برخی  باشند.  داشته  دولت  به 
شکل  به  هم  ندارند  یا  دارنــد  مسئولیت 
دیگری مانع تراشی می کنند در حالی که 
یکی از اهداف جدی دولت این است که این 

کار انجام شود.
و  واکسن  از حیث  کرونا  کنیم  می  تالش 

درمان دغدغه مردم در دولت بعد نباشد
رییس دفتر رییس جمهوری درباره برنامه 
ها و اقدام دیگر دولت، گفت: ما قصد داریم 
زمانی که دولت را تحویل می دهیم،  مسئله 
کرونا در کشور هم از نظر واکسیناسیون و 
درمان و پیشگیری به جایی رسیده باشد که 

دیگر دغدغه مردم نباشد.
واعظی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
 FATF عدم تعیین تکلیف لوایح مرتبط با
در مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند 
بهانه ای برای برداشته شدن تحریم ها باشد 
یا نه، اظهار کرد:  بحث تحریم متفاوت از 
FATF است.  اما در داخل ایران برخی این 
دو را با هم مرتبط می دانند و این ارتباط از 

حیث فنی نیست بلکه سیاسی است.
وی ادامه داد: این افراد می گویند اگر غربی ها 
نمی  دهند  نشان  نیت  حسن  می خواهند 
توانند هم تحریم را بر ما اعمال کنند و هم 
در ارتباط FATF با ما همکاری کنند و یک 

بحث سیاسی را مطرح می کنند.
مند  عالقه  دولت  کرد:  خاطرنشان  واعظی 
 FATF است هم تحریم برداشته شود هم با

همکاری کند.

باهنر: 

رییس جمهور بعدی با 20 
میلیون رای فکر نکند عقلش 

زیاد شده است
اسالمی  جامعه  دبیرکل 
کرد:  تاکید  مهندسین 
رییس جمهور  امیدوارم 
و  حکیم  عاقل،  آینده 
نیست  نیاز  باشد.  مدبر 

رییس جمهور روزی ۱۷ ساعت کار کند، پنج 
ساعت کار کند، اما حکیمانه تصمیم بگیرد و 
با 2۰ میلیون رای فکر نکند عقلش زیاد شده 

است. 
نشست های  سلسله  از  همایش  پنجمین 
هم اندیشی کمیته های اصناف و اقشار شورای 
با عنوان  اسفند  وحدت، عصر پنجشنبه 2۱ 
همایش صنعتگران و انتخابات ۱۴۰۰ در مرکز 

همایش های آدینه برگزار شد.
اسالمی  جامعه  دبیرکل  باهنر«  »محمدرضا 
مهندسین در این همایش، با اشاره به جشن 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: 
در حال حاضر 8۰ درصد جمعیت کشور را 
افرادی تشکیل می دهند که یا در دوران جنگ 
و امام نبودند یا آن زمان قدرت تمییز نداشتند. 
انجام شد  در این چهل سال کارهای خوبی 
البته طبیعی است که برخی از قطعات پازل 
درست مدیریت نشد. این کارهای خوبی که 
در کشور صورت گرفته از جنگ تا بازسازی 
میلیارد  هزار  که  آن  از  ناشی  خسارت های 
دالر هزینه بر روی کشور به بار آورد، همگی 
چهل  این  در  که  است  دولت هایی  دستاورد 

سال کار کردند و امور را مدیریت کردند. 
 ۱۰ روستای  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
خانوار بدون برق و آب نداریم. همه این امور 
کار همین دولت ها بوده و البته اشکاالتی هم 
وجود داشته است. در واقع زمانی که نقشه راه 
الزام آور  قدرت،  هرم  در  کلی  سیاست های  و 
نیستند و هر کدام از نهادها، اسناد باالدستی 
ساختاری  اشکاالت  به  نمی کنند،  رعایت  را 

برمی خوریم. 
اشاره  با  وحدت  شورای  عالی  شورای  عضو 
به نقش مجلس در حل مسائل و مشکالت 
کشور اظهار داشت: خاستگاه مجلس، قومی، 
است که  است. ۱۵ سال  و حزبی  منطقه ای 
اما کسی  مقاومتی،  اقتصاد  رهبری می گوید 
توجه نمی کند. در هیچ مجلسی ۱۰ نفر پیدا 
به سایر  را  ملی  منافع  نمی شود که  و  نشده 
منافع ترجیح دهد. از زمانی که سیاست های 
پولی در خدمت سیاست مالی قرار گرفت، این 
وضعیت برای اقتصاد کشور اتفاق افتاد. به غیر 
از دولت هشتم، بقیه دولت ها در دوره دوم با 
تورم ۱۵۰ درصدی مواجه بودند، لذا اقتصاد 

کالن کشور مشکل دارد.  
باهنر با بیان اینکه در کنار نهادهای تصمیم گیر 
به نهادهای تصمیم ساز نیاز داریم که پارلمان 
بخش صنعت یکی از آنها است، تصریح کرد: 
که  خودرویی  هر  ازای  به  خودروساز،  امروز 
می دهد.  میلیون ضرر  هشتاد  می کند  تولید 
صنعت را لوس بار آوردیم؛ لذا توانایی رقابت 
ندارد. در حال حاضر 8۰ درصد اقتصاد دست 
وکیل  به  خصوصی  بخش  لذا  است.  دولت 
مدافع جدی نیاز دارد که دنبال رانت و منافع 

شخصی نباشد. 
ملی  استراتژی  تدوین  به  ــاره  اش با  وی 
رییس جمهور  امیدوارم  کرد:  خاطرنشان 
آینده عاقل، حکیم و مدبر باشد. نیاز نیست 
رییس جمهور روزی ۱۷ ساعت کار کند، پنج 
ساعت کار کند، اما حکیمانه تصمیم بگیرد و 
با 2۰ میلیون رای فکر نکند عقلش زیاد شده 

است. 
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین با اشاره به 
عملکرد شورای وحدت ابراز داشت: در قالب 
ساختار  که  هستیم  معتقد  وحدت،  شورای 
از  پشتیبانی  و  حمایت  قانونی  و  حقوقی 
صنعتگران باید سامان پیدا کند. لذا در این 
ثبات،  با  کار  این هستیم که  دنبال  به  شورا 

مداوم و ماندگار انجام دهیم.
در ابتدای این نشست »حکیم جوادی« رییس 
کمیته صنعتگران شورای وحدت با اشاره به 
ظرفیت ها و مشکالت صنعتگران در حوزه های 
مختلف اجرایی و قانونی اظهار داشت: به رغم 
موانع فراوانی که وجود دارد صنعت در کشور 

ما توانسته به این میزان پیشرفت کند. 
وی افزود: گاهی قوانینی در مجلس و دولت 
ایجاد می شود که به دور از واقعیت های حوزه 
صنعت و صنعت گری است. در حال حاضر 
تنها برای انتخابات ۱۴۰۰ در شورای وحدت 
جمع نشدیم بلکه این هدف را داریم که در 

همه عرصه های کاری خود اثرگذار باشیم.
پیشین  وزیر  غضنفری«  »مهدی  ادامه،  در 
گردهمایی  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
بزرگ صنعتگران ایران بیان کرد: تا با مفهوم 
مورد  آن  ابعاد  و  نشویم  آشنا  حکمرانی 
گفت وگو قرار نگیرد، با تصمیمات االکلنگی در 
این زمینه روبه رو می شویم. در حال حاضر، با 

مفهوم حکمرانی برخورد آیین وار می شود.
وی گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
سیاست های کلی و تصمیم های کلی گرفته 
می شود و در مجلس هم قانون های پنج ساله 
تقنین می شود. بعد به سراغ بودجه ای می روند 
که نه با آن تصمیمات کلی و نه با این قوانین 

پنج ساله همخوانی دارد.

  خبــر  خبــر

آیت اهلل مکارم:

 این دالل ها چه کسانی هستند 
که زور دستگاه قضا و دولت به 

آنها نمی رسد
آیت اهلل مکارم شیرازی، مسئوالن را به تالش و 
همت بیشتر برای حل مشکالت مردم بویژه مساله 
گرانی و رفع معضالت اقتصادی توصیه اکید کرد و 
گفت: امروز نابسامانی های اقتصادی و معیشتی به 
شدت مردم را رنج می دهد، یکی از این مشکالت 
که همه از آن دم می زنند، مساله دالل هاست، 
داد همه از دست این دالالن بلند است؛ اما در 
عین حال کسی نمی تواند جلوی شان را بگیرد. 
این مرجع تقلید افزود: اینها چه کسانی هستند 
که زور دستگاه قضا و دولت به آنها نمی رسد؟ 
این مساله برای مردم و افکار عمومی تبدیل به 
با آنها  معما شده است به عقیده ما اگر محکم 
خواهد  موثر  ها  گرانی  کاهش  در  شود  برخورد 
بود. آیت اهلل مکارم شیرازی در بخش دیگری از 
سخنان خود به نابسامانی وضعیت ارز در کشور 
اشاره کرده و گفت: یکی از نکته هایی که باعث 
بدبینی شده، تصور این موضوع است که دولت می 

خواهد قیمت ارز را باال نگه دارد تا از این طریق 
مشکالت خود را حل کند و تا زمانی که مساله ارز 
و گرانی آن حل و ساماندهی نشود، مشکل ارزاق 

و مایحتاج مردم نیز حل نخواهد شد.

ابتکار پیامکی سازمان انرژی 
اتمی در اعالم تست آژیر خطر

در  امروز   ۱2 ساعت  حدود  خطر  آژیر  صدای 
محدوده امیرآباد شمالی و شهرک آزمایش تهران 
شنیده شد.بر اساس اعالم سازمان انرژی اتمی، 
این صدا آزمایش سامانه هشدار این سازمان بوده 

است.
ظهر امروز جمعه آژیر اعالم خطر در مناطقی از 
امیرآباد شمالی و شهرک  از جمله  شهر تهران 

آزمایش شنیده شد. 
این در حالی است که سازمان انرژی اتمی قبل 
از این آزمایش با ارسال پیامک به ساکنان این 
امروز  ظهر  مقارن  که  بود  کرده  اعالم  محالت 
جمعه، صدای آژیر اعالم خطر واقع در محدوده 
کارگر شمالی برای انجام تست شنیده خواهد شد.

زیر  شرح  به  اتمی  انرژی  سازمان  پیامک  متن 

است: »شهروند گرامی مقارن ظهر امروز صدای 
آژیر اعالم خطر واقع در محدوده کارگر شمالی 
اداره کل  انجام تست شنیده خواهد شد.  برای 
دیپلماسی عمومی و اطالع رسانی سازمان انرژی 

اتمی«

جهانگیری: 

در این سه سال به سیلی 
صورت مان را سرخ نگه  داشتیم

رونمایی  مراسم  در  جمهور  رئیس  اول  معاون 
و  مسائل  گفت:  )ره(  خمینی  امام  دانشنامه  از 
فشارهای سه سال اخیر بازگو نشده زیرا دشمنی 
که در مقابل ملت ایران بود، دشمنی گردن کلفت 
و غّدار بود و ما باید با سیلی صورت خود را سرخ 

می کردیم.
مواجه شده  با شکست  فشار حداکثری  امروز   
است. لغو تحریم ها باید عزتمندانه باشد. روز های 
سختی رو به پایان است و ایام خوشی پیش روی 
کشور قرار دارد. دشمنان تسلیم اراده ملت ایران 
خواهند شد و حتماً باید تحریم ها را بردارند.ما با 
سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم تا این 

دشمن قدار و گردن کلفت برود. ملت ایستادگی 
کردند تا جایی که خود آمریکایی ها و هم این 
کردند جنگ  اعالم  کاخ سفید  در  گروه جدید 
اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم ایران جواب 

نداده و شکست خورده است.

امیرعبداللهیان:

در سایه تهدید با آمریکا مذاکره 
نمی کنیم

الملل  دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین 
با بیان اینکه بایدن از تاریخ درس بگیرد، گفت: 
بدون شک، در سایه زور و تهدید هرگز با آمریکا 

مذاکره نخواهد شد.
رئیس  ویژه  دستیار  عبداللهیان  امیر  حسین 
بین الملل طی  امور  مجلس شورای اسالمی در 
مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 
بایدن از تاریخ درس بگیرد. با ملت بزرگ و مقتدر 
با  نه  و  باید سخن گفت  با قدرت منطق  ایران 

منطق زور.
وی تاکید کرد: بدون شک، در سایه زور و تهدید 
هرگز با آمریکا مذاکره نخواهد شد. کاخ سفید 

باید اول بر مذاکره با ملت خودش که دو قطبی 
جمهوری  علیه  تحریم ها  کند.  تمرکز  شده اند 

اسالمی ایران نفس آخر خود را می کشد.

سردار کوسه چی به یاران 
شهیدش پیوست

دبیر گروه ارزیابی نیروی زمینی قرارگاه مرکزی 
حضرت خاتم االنبیاء)ص( از فرماندهان جانباز و 
یادگاران دوران دفاع مقدس صبح امروز به یاران 

شهیدش پیوست.
سردار سرتیپ پاسدار »محمدحسن کوسه چی« 
زمینی  نیروی  ارزیابی  گروه  دبیر  )پارساکیان( 
از  و  خاتم االنبیاء)ص(  حضرت  مرکزی  قرارگاه 
یادگاران جانباز و فرماندهان دوران دفاع مقدس 
صبح امروز )جمعه( دعوت حق را لبیک گفت و 

به یاران شهیدش پیوست.
جانشین فرماندهی لشکر ۷ ولیعصر)عج( دزفول 
قرارگاه های  فرماندهی  مقدس،  دفاع  دوران  در 
نیروی  صاحب الزمان  و  اشرف  نجف  منطقه ای 
زمینی سپاه و مشاورت فرماندهی کل سپاه از 

جمله سوابق سردار کوسه چی بود.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: مشکالت اقتصادی موجود به دلیل 
سوء مدیریت، ناکارآمدی و نگاه برخی از مدیران به خارج از کشور است.

محمدباقر قالیباف ظهر جمعه در مراسم یادواره شهدای بدر و خیبر که 
در مجتمع آیه ها مشهد برگزار شد، با تبریک عید مبعث و اعیاد پیش 
رو و تاکید بر لزوم استفاده معنوی از این ایام، گفت: روزی که قطعنامه 

۵۹8 را پذیرفتیم، تا چند ماه بعد در میدان جنگ حضور داشتیم.
وی افزود: هژمونی آمریکا شکست خورد و حزب بعث نیز نابود شد، اما 

نام امام )ره( و شهدای ما همچنان پا بر جا است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجاهد بودن و مجاهدت 
کردن، انقالبی بودن و انقالبی ماندن و برای اسالم جنگیدن و اداره 
کردن کار بسیار سخت و پر چالشی است، گفت: این یک حقیقت و 

امری طبیعی برای مؤمنین است.
رئیس مجلس در ادامه سخنان خود گفت: شهدا به ما درس دادند که 
نباید وا داد و میدان جنگ را خالی کرد و ما امام )ره( را تنها نگذاشته ایم 

و مسیر شهدا را رها نکردیم.
محمدباقر قالیباف به نسل جوان گفت: بدون رنج گنج میسر نمی شود. 
هرگز فکر نکنید که انقالب را تا به امروز راحت به دست آورده ایم بلکه 

بسیار برای آن تالش کرده ایم و خون داده ایم.

رئیس مجلس در خصوص مشکالت کشور با بیان اینکه دلیل مشکالت 
کشور آن کسانی هستند که در کشور مدیریت می کنند و باور الهی 
ندارند، خاطرنشان کرد: امروز در اقتصاد ما نیز چنین افکاری حاکم 
است و به جای اینکه از نیروهای داخلی خود بهره ببریم به خارجی ها و 
دشمنان خود التماس می کنیم و خداوند در پیشرفت و پس رفت همه 

چیز را به خودمان سپرده است.
وی در ادامه افزود: اگر ما به درستی مدیریت کنیم مشکالت اقتصادی 

ما حل خواهد شد و باید همه به میدان بیاییم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در خصوص مشکالت 
مرغ هم با بیان اینکه قیمت مرغ نباید از کیلویی ۱۱ هزار تومان بیشتر 
باشد، گفت: تا تاریخ 2۷ مهرماه به اندازه ۴.2 میلیارد دالر در حوزه 
نهاده های کشاورزی پول تخصیص و پرداخت کرده ایم اما مشکل در 

ناکارآمدی است که به دنبال حل مشکالت نیستند.

تولید  زمینه  در  داخل  در  گفت:  رئیس جمهور 
واکسن اقدامات خوبی انجام شده است و در سال 
آینده حتماً سه نوع واکسن برکت، رازی و پاستور 
را خواهیم داشت و سال آینده در اختیار مردم 

خواهد بود. 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح 
پروژه های  افتتاح  مراسم  در  )پنجشنبه(  امروز 
بنیاد  مسکونی  و  عمرانی  اقتصادی،  فرهنگی، 
تهران،  استان های  در  ایثارگران  امور  و  شهید 
کرمانشاه، مرکزی و ایالم پس از استماع گزارش 
رئیس بیمارستان خاتم االنبیا اظهار کرد: بسیار 
برای ما جای خوشحالی است که تعداد تخت های 
این بیمارستان از ۱۷6 به ۹۵۰ تخت رسیده است.

خدمات  بیمارستان  این  اینکه  بیان  با  روحانی 
بسیاری انجام داده است، گفت: بخشی که قرار 
است به این بیمارستان به عنوان فاز دوم آن، اضافه 

شود، خدمات بیمارستان را بیشتر خواهد کرد.
این بیمارستان در دوران  اینکه به  از  افزود:  وی 
کرونا ۷۰ هزار نفر مراجعه کردند، خدمت بزرگی 

است که بیمارستان خاتم انجام داده است.
فقید  رئیس  یاد  گرامیداشت  با  جمهور  رئیس 
بنیاد شهید گفت: مرحوم شهیدی محالتی ۴ تا 
۵ مرتبه به من گفت فاز دوم این بیمارستان در 

حال تکمیل است.
وی در بخش دیگری از افتتاح های امروز، عنوان 
تأکیدات  از  یکی  یازدهم  دولت  آغاز  از  کرد: 
در  ما  است.  بوده  ایثارگران  مسکن  مسأله  ما 
سال های قبل خدمت خانواده های عزیز شهدا که 
می رسیدیم و یکسال اخیر به دلیل کرونا از آن 
محروم شدیم، بسیاری از خانواده های جانبازان و 
شهدا در زمینه مسکن مصائبی داشتند. اقدامات 
آقای اوحدی در این مدت در تأمین مسکن بسیار 
خوب بوده است و مواردی که ذکر شد را حتماً 

آقای اوحدی پیگیری می کند.
رئیس جمهور افزود: بودجه ای که وزارت راه برای 
آماده کردن زمین های مربوط به مسکن ایثارگران 
نیاز دارد، قبل از پایان سال تأمین می شود و این 
طرف سال حتماً بودجه آن را تأمین می کنیم تا 
سال آینده و تا پایان دولت هر مقداری که توان 

دارند انجام دهند.
به  مربوط  گزارش های  استماع  از  پس  روحانی 
افتتاح های امروز از مادر ادامه داد: روز بسیار پر 
برکت و مبارکی است و بهترین و پربرکت ترین و 
واالترین روزی که بزرگ ترین انسان تاریخ بر قلب 
مبارکش امروز وحی نازل شد. وحی که موجب 
نجات دیروز و امروز و فردا خواهد بود و حمایت 
او به عنوان مشعل دار بزرگ برای همه انسان ها 

است.
بزرگی  رسالت  روز  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
پیامبر  کرد:  تصریح  می گیرد،  قرار  ما  دوش  بر 
نخواست پرچم هدایت را با زور و سیطره بر مردم 
آن زمان تحمیل کند. ایشان طبق آیه قرآن داعی 
بود و فرا می خواند تا مردم با آزادی، اراده و انتخاب 

دین مبین اسالم را انتخاب کنند. تمام زندگی ما 
مبنای  بر  ما  حکومت  نوع  و  راه  دین،  جمله  از 

انتخاب جامعه و امت اسالمی است.
روحانی تصریح کرد: آن روز حماسه ایثارگری در 
8 سال بود و امروز در سه سال اخیر در جنگ 
اقتصادی دشمن، ملت ما با ایثارگری و مقاومت 
حماسه افتخارآفرین جدیدی را به وجود آورد. ابر 
قدرت دنیا که ظالم ترین حکومت مربوط به چهار 
سال گذشته آمریکا بود، تمام تالش خود را به کار 
گرفت تا ملت ایران را در برابر اراده ننگین خود 

وادار به تواضع کنند.
وی با بیان اینکه ملت ما در جنگ اراده ها پیروز 
شد و کاری کرد که امروز حاکمان جدیدی که در 
کاخ سفید روی کار آمدند مداوم تکرار می کنند 
جنگ و فشار حداکثری دولت قبلی آمریکا منجر 
به شکست شده است، گفت: معنی دیگر آن، این 
است که ملت ایران به پیروزی بلند و بزرگ دست 
یافته است. این یک حماسه بزرگ است و این 
جهانیان  و  خواهان  آزادی  همه  دعوت  حماسه 
است که در برابر تجاوز و ظلم بایستید، خداوند 

پیروزی را نصیب شما می کند.
رنج  ما  مردم  البته  کرد:  اضافه  رئیس جمهور 
بسیاری کشیدند و روزهای بسیار سختی تجربه 
از لحاظ اقتصادی. اما از لحاظ  کردند مخصوصاً 
سیاسی، اخالقی و حقوقی پیروزی های بزرگ و 
درخشانی به دست آوردند. آنها می خواستند کاری 
کنند که این نظام فرو بریزد اما مردم ما در این سه 
سال رنج را تحمل کردند و در سایه فداکاری این 
ملت مقاوم این سرزمین، نظام اقتصاد بیشتری از 

سه سال قبل دارد.
روحانی تاکید کرد: امسال روز بعثت نبی مکرم 
و  شهید  بزرگداشت  روز  همسایگی  در  اسالم 
شهدا است. همان روزی که امام بزرگوار ما فرمان 
تأسیس بنیاد شهید را دادند و این بنیاد در طول 
این خانواده های  به  این مدت خدمات زیادی را 
عزیز ارائه داده است. خانواده ها آنقدر گرانقدر و 
بلند مرتبه هستند که خدمات دولت هرقدر باشد 

در برابر ایثار و فداکاری بزرگی چه کردند بسیار 
کوچک است.

وی ادامه داد: در اینجا می خواهم به عنوان یک 
افتخار برای دولت یازدهم و دوازدهم عرض کنم، 
مرحوم  گزارش  اولین  دولت،  آغاز  اولیه  روزهای 
این  به  نسبت  دولت  فراوان  بدهکاری  شهیدی 
اول  نیم  و  یکسال  بود. همان  عزیز  خانواده های 
بدهکاری های  تومان  میلیارد  هزار   ۵ از  بیش 
قبلی را پرداخت کردیم و بسیار خوشحال شدم 
مطالبات معوق سالهای قبل را پرداخت کردیم. 
البته این مطالبات مربوط به سال ۹۰ و ۹۱ نبود و 

مربوط به سالهای قبل بود و پرداخت شد.
رئیس جمهور بیان کرد: ما هم معوقه پیدا کردیم 
و در سالهای بعد پرداخت کردیم و مجموعاً ۱3 
هزار میلیارد تومان را تا امروز پرداخت کردیم که 
۷ هزار و 6۴۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ پرداخت 
شد. به دلیل اینکه بتوانیم مطالبات ایثارگران عزیز 

را پرداخت کنیم، انجام دادیم.
روحانی خاطرنشان کرد: چند ماه پیش به سازمان 
استخدامی دستور دادم که ۱2 هزار جوان عزیز 
از خانواده شهدا و جانبازان ۷۰ درصد استخدام 
کنند و بسیار روز شیرینی برای من بود که قدمی 
البته  برداشتیم.  جانبازان  و  شهدا  خانواده  برای 
آقای اوحدی بعداً چانه زدند و این عدد را به ۱6 
هزار رساندند که افتخار بزرگ تری برای ما است. 
ان شاءاهلل آغاز سال آینده کار استخدامی این ۱6 
هزار جوان برومند بسیار عزیز که در میان آنها 

نخبگان بسیاری هم وجود دارد، انجام دهیم.
وی ادامه داد: در دولت ما هم، از خانواده شهدا که 
چند شهید دادند حضور دارند. خود آقای اوحدی 
از ایثارگرانی است که مدت ها آزاده بودند. دکتر 
دو  است. دکتر جهانگیری  فرزند شهید  ستاری 
برادرش شهید شدند. این خانواده ها جز افتخارات 
قدم کوچک  ابن  برداریم،  قدمی  ما هستند. هر 
برای ما افتخار است. یکی از دغدغه های ما مسکن 
این عزیزان بود. برخی از این عزیزان مسکن گرفته 

و برخی نگرفته بودند.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز افتخار می کنیم 
2۵ هزار زمین برای 2۵ هزار واحد مسکونی در 
اختیار بنیاد شهید و خانواده ها قرار گرفته است، 
گفت: این قدم بسیار بزرگی است و امروز افتتاح 
شود  آماده  زمین ها  اینکه  برای  شاءاهلل  ان  شد. 
حتماً کمک می کنیم. امیدوار هستیم خانواده های 
شهدا که برای ما بسیار ارزشمند. هستند راضی 

باشند.
روحانی اظهار داشت: برخی از مردم فکر می کنند 
که دوران خانواده شهید و ایثارگر همین 8 سال 
دفاع مقدس بود و سال 6۷ که جنگ تمام سد، 
پرونده شهادت هم بسته شد. جنگ تمام شد و ما 
به پیروزی رسیدیم اما پرونده شهادت بسته نشد 
و ما دیدیم عده ای از عزیزان ما برای دفاع از حرم 
در سوریه، عراق و لبنان فداکاری و ایثار کردند 
و در پایان سال ۹8 با یک پرونده جدید مواجه 
شدیم و عزیزان ما به عنوان مدافعان سالمت در 
بزرگی  فداکاری  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها 

کردند.
وی با تاکید بر اینکه ما در دنیا سرافکنده نیستیم، 
گفت: برای مبارزه با این بیماری علی رغم تحریم 
و فشار و اینکه همه چیز را روی ما بستند، امروز 
سربلند هستیم و تمام امکانات پزشکی مورد نیاز 
در کرونا، چه تجهیزات و داروهای مورد نیاز در 
حال تولید هستند. ما نیازی به خارج نداریم و 
حتی در برخی زمینه ها قدرت صادرات داریم که 

کار بزرگ ملت بزرگ و عزیز ایران است.
علی  هم  دولت  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس 
رغم همه فشارها بودجه های الزم را تأمین کرد 
و حتی بدهکاری پرستاران که مربوط به گذشته 
بود هم تأمین شد اما در عین حال کار پرستاران و 
پزشکان در بخش سالمت کار بسیار بزرگی است. 
ان شاءاهلل واکسن هایی که رسید و در اولویت اول 
به  بیشتر  روز  به  روز  بودند  ما  پرستاران  تزریق 

دست ما می رسد.
روحانی اضافه کرد: در داخل هم در زمینه تولید 
واکسن اقدامات خوبی انجام شده است و در سال 
آینده حتماً سه نوع واکسن برکت، رازی و پاستور 
را خواهیم داشت و سال آینده در اختیار مردم 
خواهد بود. البته این واکسن ها در حال حاضر در 
حال تزریق است اما تا زمانی که واکسیناسیون 
عمومی اجازه داده شود، چند ماهی پیش روی 

ما است.
وی ضمن تقدیر از مدافعان سالمت و کادر درمان 
بیان کرد: ان شاءاهلل خداوند مقام همه شهدای 
بلند  را  تا شهدای سالمت  انقالب  از شهدای  ما 
قرار دهد و همه را میهمان موالی بزرگ بشریت 

قرار دهد.
رئیس جمهور همچنین در پایان این مراسم از 
معزز  شهید  چهار  مادر  پالیزبانی  خانم  حاجیه 
آقا  پروفسور  شهید  همسر  مقدس،  دفاع  دوران 
محمدی و همسر شهید مدافع حرم محمد ترک، 

تجلیل و تقدیر کرد.

 اخبــار ویــژه

حجت االسالم روحانی:

سال آينده، سه واکسن برکت، رازي و پاستور در اختيار مردم قرار مي گيرد

قالیباف:

مشکالت اقتصادی کشور به دلیل ناکارآمدی و نگاه به خارج است
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آماده باش 10 تیم عملیاتی 
هالل احمر استان قم برای مقابله 
با سیالب و آبگرفتگی احتمالی

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان قم از 
آماده باش ۱۰ تیم عملیاتی هالل احمر برای 
مقابله با سیالب و آبگرفتگی احتمالی خبر داد.

به گزارش شاخه سبز به نقل از روابط عمومی 
محمدرضا  قم،  استان  احمر  هالل  جمعیت 
بهرامی با اعالم این خبر گفت: در پی هشدار 
بر  مبنی  هواشناسی  سازمان  نارنجی  سطح 
آب  و  سیالب  احتمال  و  باران  شدید  بارش 
در  هالل احمر  عملیاتی  تیم   ۱۰ گرفتگی، 
سراسر استان به ویژه در بخش کهک به حالت 

آماده باش درآمدند.
وی افزود: به دلیل بارندگی در روزهای آینده 
نیروهای  باش  آماده  به  نسبت  احمر  هالل 
عملیاتی، تجهیزات و خودروهای امدادی برای 
پاسخگویی به حوادث احتمالی، ۱۰ خودروی 
عملیاتی، موتور آب و همچنین تیم واکنش 

سریع هم برای
سراسر  در  احتمالی  حوادث  به  پاسخگویی 

استان قم به کار گرفته است.
قم  استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
بیان کرد: ۷ پایگاه امداد جاده ای نیز به منظور 
درراه  و  دیدگان  آسیب  اضطراری  اسکان 

ماندگان آماده خدمت رسانی می باشند.
زائرین  و  همشهریان  از  کرد:  تاکید  بهرامی 
خواهشمندیم از تردد و اسکان در مسیر رودخانه 

و صعود به ارتفاعات جدا خودداری کنند.
وی تصریح کرد: هموطنان عزیز در صورت نیاز 
به خدمات امدادی هالل احمر با شماره تماس 
خدمات  این  دریافت  برای   ۱۱2 اضطراری 

تماس حاصل فرمایند.

قم و نجف دو بال جهان
 تشیع هستند )1(

 مرتضی نجفی قدسی
ادامه از صفحه اول

ما برایمان تمام ائمه اطهار واجب االطاعه هستند و همة 
آنها حجت الهی بوده اند و عملشان بر اساس عصمت بوده 
است و نعوذ باهلل هیچ اشکال و ایرادی را به نحوة عملکرد 

آنان مطلقاً وارد نمی دانیم. 
علمای بزرگ شیعه هم که جانشینان حضرت ولی عصر 
ارواحنا فداه در روی زمین هستند، سلوکشان تابع سلوک 
پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( است، آنان با استفاده 
فرمایشات  و  الهی  متقن وحی  منبع  عنوان  به  قرآن  از 
و  زمانی  شرایط  در  تعقل  با  و  )ع(  معصومین  حضرات 
مکانی و رعایت مصالح عمومی جامعه اسالمی به راهکاری 

می رسند و بر آن اساس عمل می کنند.
 خداوند از علماء عهد و پیمان گرفته که در برابر 

ظلم ظالمان به مظلومان سکوت نکنند 
قواعدی  و  اصول  را متذکر می شویم که  نکته  این  ثانیاً 
در آموزه های اهل بیت )ع( هست که هیچگاه یک عالم 
نمی تواند خالف آن عمل کند و باید در همان خط سیری 
که ائمه )ع(  ترسیم کرده اند رفتار کند، مثاًل امیرالمؤمنین 
أَْن اَل  الُْعلََماءِ  َعلَی  اهلّلُ  أََخَذ  َما  علی )ع( می فرمایند: »َو 
یَُقارُّوا َعلَی ِکّظِة َظالٍِم َو اَل َسَغِب َمْظُلوٍم ... « خداوند از علما 
عهد و پیمان گرفته که در برابر شکم بارگی ستمگران و 
گرسنگی مظلومان سکوت نکنند! )خطبه 3 نهج البالغه( 
و با باز حضرت در نامه ۴۷ نهج البالغه می فرمایند: »ُکونَا 
لِلّظالِِم َخْصماً َو لِلَْمْظُلوِم َعْوناً« یعنی همیشه دشمن ظالم 
و یاور مظلوم باشید. خوب اینها قواعد کلی است که در 
قرآن و آموزه های اهل بیت )ع( جهت حرکت و وظیفة 
علماء را مشخص کرده است و طبیعی است که عالمان 
تشیع همواره در همین چارچوب حرکت کرده اند، یعنی 
مقابل  در  و  بوده اند  مظلوم  مردم  پناه  و  پشت  همواره 
ظالمان و ستمگران ایستادگی می کرده اند حاال اشکالش 

متفاوت است.
 حوزه نجف در تقابل با استعمار انگلستان و فتوای 

جهاد آیت اهلل العظمی سید محمد کاظم یزدی 
حوزة نجف که سابقه ای بیش از یکهزار ساله دارد، هیچگاه 
در مقابل ظلم و ستم خاموش نبوده است و همواره قیام و 
جهاد  علمای این حوزه بر علیه ظالمان و مستکبران اظهر 
من الشمس بوده است که به نمونه هایی از آن می پردازیم.

در زمان جنگ جهانی اول که دول اسالمی مورد حمله 
قرار گرفت و قوای ایتالیا به لیبی حمله کرد و انگلیسی ها 
به عراق و روسها و انگلیسی ها با هم به ایران حمله کردند، 
آیت اهلل العظمی سید محمد کاظم یزدی از مراجع عظام 
در  کرد.  صادر  جهاد  فرمان  الوثقی  عروة  صاحب  نجف 
این مرجع بزرگ نجف چنین آمده است:  فتوای جهاد 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم در این ایام که دول اروپایی 
مانند ایتالیا به طرابلس غرب )لیبی( حمله نموده و از 
طرفی روس ها شمال ایران را با قوای خود اشغال کرده اند 
و انگلیسی ها نیز نیروهای خود را در جنوب ایران پیاده 
کرده اند و اسالم را در معرض خطر نابودی قرار داده اند، 
بر عموم مسلمین از عرب و ایرانی، واجب است که خود 
را برای عقب راندن کفار از ممالک اسالمی، مهیا سازند و 
از بذل جان و مال در راه بیرون راندن نیروهای ایتالیا از 
طرابلس غرب و  اخراج قوای روسی و انگلیسی از ایران 
هیچ فروگذار نکنند زیرا این عمل از مهمترین فرایض 
اسالمی است تا به یاری خداوند دو مملکت اسالمی از 
تهاجم صلیبی ها محفوظ بماند. سید محمد کاظم یزدی«. 
مالحظه می فرمایید که این مرجع بیدار با فتوای خود 
چگونه از جهان اسالم اعم از شیعه و سنی دفاع می کند و 
عرب و عجم را بر ضد قوای دشمن به حرکت در می آورد 
و این فتوی نشان داد که حفظ کشورهای اسالمی چقدر 
برای علماء مهم است و آنان حتی در زمان غیبت حضرت 

حجت )ع( می توانند فرمان جهاد صادر کنند.
توسط  اول  جهانی  جنگ  در  عراق  اشغال  زمان  در 
انگلیسی ها علمای نجف و کربال فتوای جهاد دادند و عدة 
زیادی از مجتهدان بزرگ و طالب در کنار عشایر غیور 
عراق از بصره و ناصریه و کوت تا نجف و کربال و بغداد 
به جنگ  انگلیسی  اشغالگران  با  و  پوشیدند  رزم  لباس 
العظمی سید محمد  این جنگ آیت اهلل  پرداختند. در 
محمد  سید  العظمی  اهلل  آیت  بزرگ  فرزند  طباطبایی 
آیت  و  برادرش سید محمود طباطبایی  و  یزدی  کاظم 
اهلل العظمی مصطفی کاشانی و فرزندش سید ابوالقاسم 
کاشانی، آیت اهلل العظمی محمد تقی خوانساری، آیت اهلل 
العظمی محمد حسین کاشف الغطاء، آیت اهلل العظمی 
سید محسن حکیم و بسیاری دیگر از علماء در صف اول 

نبرد با انگلیسی ها بودند.
 فتوای میرزای شیرازی در تحریم توتون و تنباکو

اروپا،  به  قاجار  شاه  ناصرالدین  سوم  سفر  جریان  در 
قراردادی استعماری با کمپانی رژی انگلستان بین دول 
ایران و انگلیس به امضاء رسید که بر اساس آن امتیاز 
تجارت توتون و تنباکو به کمپانی رژی واگذار شده بود 
و این موضوع در اصل با استقالل کشور ایران سازگاری 
نداشت و اقتصاد کشور را در اختیار غربی ها می گذاشت، 
شیرازی  حسن  محمد  سید  العظمی  اهلل  آیت  مرحوم 
معروف به میرزای شیرازی که حوزة علمیة خود را از نجف 
به سامرا منتقل کرده بود، به محض اطالع از این قرار داد 
استعماری نامه ای به ناصرالدین شاه نوشت و او را به حفظ 
استقالل کشور و لغو این قرار داد فرا خواند که ناصرالدین 
شاه به این نامه پاسخی نداد و میرزای شیرازی هم گفته 
بود حاال که شما این قرار داد را باطل نمی کنید ما آن را 

باطل می کنیم و ناگهان فتوایی تاریخی صادر کرد که: 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم، الیوم استعمال تنباکو و توتون 
باّی نحو کان در حکم محاربه با امام زمان علیه السالم 

است. حرره االقل محمد حسن شیرازی«.
به محض اینکه این فتوا با اولین محموله پستی به آیت 
اهلل العظمی آشتیانی از مراجع و علمای طراز اول تهران 
رسید، بالفاصله به دستور ایشان در یکصد هزار نسخه 
ایران رسید و  نقاط  تمام  به  و  یافت  بازنویسی و تکثیر 
آنچنان تأثیر گذاشت که حتی در حرمسرای ناصرالدین 
شاه، خدمه وی قلیان ها را شکستند و توتون و تنباکوها 

را به آتش کشیدند!
اعتماد السلطنه در کتاب خاطرات خود از نفوذ فتوای میرزای 
شیرازی می نویسد که در آن زمان به تازگی در تهران میدان 
هر  و  بود  شده  فراهم  سواری  اسب  مسابقه  برای  بزرگی 
روز حدود سی هزار نفر از جوانان به تماشای این مسابقه 
می پرداختند که بعد از فتوای میرزای شیرازی در این سی 
هزار نفر حتی یک نفر از جوانان حاضر به سیگار کشیدن نبود !

باید حفظ  تقلید  عظام  مراجع  می گویند حرمت  اینکه 
شود برای نقش آفرینی در چنین روزهایی است که کمر 

دشمن را با یک فتوی بشکند.

  خبـــــر

  یـــادداشـت

فرصتي  مقدس  دفاع  دوران   - نظری  معصومه 
تاریخي براي سربازان بي  ادعاي خمیني کبیر بود تا 
به  را  بوم  و  مرز  این  نبوغ جوانان  و  درایت  قدرت، 

دشمنان دیکته کنند.
در این میان هر برگ تاریخ گوهربار جنگ تحمیلي 
پر از حضور فرماندهان و سرداراني است که با دست 
خالي و با تکیه بر قدرت ایمان و سالح اخالص، چشم 
طمع متجاوزان به خاک ایران اسالمي را کور کردند. 
شهادت  شاهد  اسفند ماه  مقدس،  دفاع  تقویم  در 
تعداد قابل توجهي از فرماندهان دفاع مقدس بود که 
وجودشان با تاریخ معاصر کشورمان گره خورده است 
این  مردم  مقاومت  مرور مي شود،  نامشان  و هرگاه 
خاک از جلوي چشمانمان مي گذرد. در ادامه مروري 
بر زندگي و مجاهدت رزمندگاني داریم که در اسفند 
ماه آسماني شده اند و این ماه را به ماهي سرخ در 

تاریخ دفاع مقدس تبدیل کرده اند.
شهدایی  است  شهید  خاصان  عروج  ماه  اسفند 
به شهادت  آن  از  بعد  و  دفاع مقدس  زمان  در  که 
 8 خرازی  اسفند،حسین   6 باکری  رسیدند.حمید 
اسفند،امیرحاج امینی ۱۰ اسفند،ابراهیم هّمت ۱۷ 
اسفند،عبدالحسین  رحیمی ۱8  اله  ،حجت  اسفند 
برونسی 23 اسفند،عباس کریمی2۴ اسفندومهدی 

باکری 2۵ اسفند به شهادت رسیدند .
شهید حمید باکري

تاریخ شهادت 6 اسفند۱362
برادران باکري از چهره هاي مبارز در جریان پیروزي 
از  اعدام علي یکي  انقالب و دوران جنگ هستند؛ 
برادران باکري در دوران طاغوت، عزم دیگر برادرانش 
مثل مهدي و حمید را براي مبارزه علیه رژیم پهلوي 

راسخ تر کرد.
حمید در کنار روحیه مبارزه جویانه اش از شخصیتي 
متفکر و اهل مطالعه و تحقیق بهره مي برد. همین 
به  حمید  بود  سبب  شده  شخصیتي  ویژگي هاي 
چهره اي مقبول در کنار دیگر مبارزان تبدیل شود. 
حاج کاظم میر ولد، یکي از دوستان حمید در دوران 
سربازي این روحیه هم خدمتش را اینگونه توصیف 
مي کند: »حمید از روحیه و خصوصیات ارزشمندي 
برخوردار  باطن  صفاي  و  خویشتنداري  صبر،  مثل 
خو  ما  فقیرانه  و  زندگي سخت  با  زود  خیلي  بود. 
مورد  در سه  گفت وگوهاي طوالني  از  پس  گرفت. 
و  عقیدتي  مطالعات  اول  رسیدیم:  جمع بندي  به 
آشنایي با قرآن و عربي و متون اسالمي، دوم مطالعه 
کتاب هاي درسي براي ورود به دانشگاه و سوم تربیت 
راه  ادامه  برنامه  اصلي ترین  که  خودسازي  و  نفس 

سخت و دشوار مبارزه بود...«
با شروع رسمي جنگ فعالیت هاي مبارزاتي حمید 
بیشتر از قبل  شد و حاال تجربیات او از اندوخته هاي 
به کمکش  آمد. حضور  لبنان  و  به سوریه  سفرش 
دائمي  حمید در جبهه هاي نبرد با دشمن متجاوز از 
عملیات فتح المبین شروع شد و شایستگي هایش او 
را در عملیات بیت المقدس فرمانده گردان تیپ نجف 
اشرف کرد. عملیات خیبر در اسفند ماه میعادگاه 
عملیات  از  قبل  بود.  خالقش  با  دیدار  براي  حمید 
خیبر، برادرش مهدي در جمع فرماندهان گفت: »ما 
باید در این عملیات ابوالفضل وار بجنگیم و هرکس 
آماده شهادت نیست پا پیش نگذارد.« و حمید آرام 

گفت: »برادران دعا کنید من هم شهید بشوم.«
سرانجام در ساعت ۱۱ شب چهارشنبه، سوم اسفند 
۱362، حمید با بي سیم، خبر تصرف پل مجنون را 
اطالع داد. حمید باکري و یارانش در حفظ این پل 
مهم، دالورانه جنگیدند و در نهایت با دو روز جنگ 
دشمن،  زرهي  نیروهاي  انبوه  مقابل  در  شجاعانه 

همانجا به خیل شهداي جاوید األثر پیوست.
شهید حسین خرازي

تاریخ شهادت 8 اسفند ۱36۵
رهبر  که  است  لقبي  شهادت  و  جهاد  پرچمدار 
انقالب پس از شهادت حسین خرازي به او دادند. 
امام یکي  اصفهاني و شجاع سپاه حضرت  فرمانده 
از با اخالص ترین رزمندگان در دوران دفاع مقدس 
بود. هنگامي که او در سال ۱3۵۵ پس از اخذ دیپلم 
طبیعي به سربازي اعزام شد طولي نکشید که او را به 
همراه عده اي دیگر و به اجبار به عملیات سرکوبگرانه 
ظفار به کشور عمان فرستادند. حسین از این اقدام 
با آگاهي و شعور  ناراحت بود و  اجباري فوق العاده 
باالي خود، نماز را در آن سفر تمام مي خواند. وقتي 
دوستانش علت را سؤال کردند در جواب گفت: »این 
سفر، سفر معصیت است و باید نماز را کامل خواند.«

روحیه نظامي و استعدادي که در این زمینه داشت، 
در  را  مسئولیت هایي  انقالب  از  پس  تا  شد  باعث 

اصفهان عهده دار شود.
شروع جنگ حاج حسین خرازي را به عنوان سمت 
فرمانده اولین خط دفاعي که مقابل عراقي ها در جاده 
آبادان ـ اهواز در منطقه دار  خوین تشکیل شده بود، 
فرستاد. در عملیات شکست حصر آبادان، فرماندهي 
جبهه دارخوین را به عهده گرفت و دو پل حفار و 
مارد را که عراقي ها با نصب آن دو پل بر روي رود 
تصرف  به  بودند،  کرده  محاصره  را  آبادان  کارون، 
درآورد. شهید خرازي در آزاد سازي بستان بهترین 
مانور عملیاتي را با دور زدن دشمن از چزابه و تپه هاي 
رملي و محاصره کردن آنها در شمال منطقه بستان 
انجام داد و پس از عملیات پیروزمندانه طریق القدس 

بود که تیپ امام حسین)ع( رسمیت یافت.
پس از رشادت هاي حسین خرازي در عملیات هاي 
فتح المبین، رمضان، والفجر مقدماتي و والفجر ۴، او 
در عملیات خیبر جراحت سختي برداشت و یکي از 
دست هایش را از دست داد. حضور او در جبهه با یک 
دست به نمادي از مبارزه و اراده در میان رزمندگان 
قنوتي  با یک دست  او که  بود. چهره  تبدیل شده 

عاشقانه را در نمازش بسته، به یکي از ماندگارترین 
صحنه هاي جنگ تبدیل شد.

عملیات بزرگ کربالي۵ در زمستان سال 6۵ لحظه 
بزرگي براي حاج حسین و دیگر رزمندگان بود. او در 
جلسه اي با حضور فرماندهان گردان ها و یگان ها از 
آنان بیعت گرفت که تا پاي جان ایستادگي کنند 
و گفت: »هر کس عاشق شهادت نیست از همین 
حاال در عملیات شرکت نکند، زیرا که این یکي از 
آن عملیات هاي عاشقانه است و از حساب هاي عادي 
از  عبور  با  عملیات  این  در  او  لشکر  است.«  خارج 
خاکریزهاي هاللي که در پشت نهر جاسم از کنار 
اروندرود تا جنوب کانال ماهي ادامه داشت شکست 
سنگیني به عراقي ها وارد آورد. عبور از این نهر عالوه 
از  یکي  عامل سقوط  فتح شده،  مواضع  تثبیت  بر 
دژهاي شرق بصره بود که در کنار هم قرار داشتند. 
سرانجام حسین خرازي در هشتمین روز از اسفند 

ماه در عملیات کربالي ۵ به شهادت رسید.
شهید محمد ابراهیم همت

تاریخ شهادت ۱۷ اسفند ۱362
شهر اصفهان شهیدان بزرگ زیادي را تقدیم کشور 
بزرگ ترین  از  یکي  همت  ابراهیم  و  است  کرده 
چهره هاست. سردار خیبر پس از پیروزي انقالب با 
کمک دو تن از برادران خود و سه تن از دوستانش 
سپاه شهرضا را تشکیل داد. با تهاجم رژیم بعث عراق 
به خاک کشور و به دستور فرماندهي کل سپاه، او و 
حاج احمد متوسلیان، مأموریت یافتند ضمن اعزام به 
جبهه جنوب، تیپ محمد رسول اهلل)ص( را تشکیل 

دهند.
در عملیات سراسري فتح المبین، مسئولیت قسمتي 
از کل عملیات به عهده این سردار دالور بود. موفقیت 
مرهون  »شاوریه«  کوهستاني  منطقه  در  عملیات 
این سردار بزرگ و همرزمان اوست.  ایثار و تالش 
شهید همت در عملیات پیروزمند بیت المقدس در 
سمت معاونت تیپ محمد رسول اهلل )ص( فعالیت و 
تالش تحسین برانگیزي را در شکستن محاصره جاده 
شلمچه- خرمشهر انجام داد و یگان تحت امرش سهم 
بسزایي در فتح خرمشهر داشتند و با اینکه منطقه 
عملیاتي دشت بود، شهید حاج همت با استفاده از 
بهترین تدبیر نظامي به نحو مطلوبي فرماندهي کرد. 
سرعت عمل، صالبت، اقتدار و استقامت از مهم ترین 
خصایص ابراهیم همت در صحنه هاي نبرد و زندگي 
بود. تجمیع صفات خوب انساني در وجود او، از همت 
چهره اي یگانه ساخت که پس از گذشت سال ها از 

شهادتش هنوز نام او ورد زبان هاست.
رزمندگان  که  همچنان  خیبر  عملیات  جریان  در 
ایراني در برابر ارتش عراق مقاومت مي کردند هنگامي 
که همت براي بررسي وضعیت جبهه جلو رفته بود بر 
اثر اصابت گلوله توپ در نزدیکي اش همراه با معاونش 
اکبر زجاجي، در غروب ۱۷ اسفند ۱362 در محل 
تقاطع جاده هاي جزایر مجنون شمالي و جنوبي به 
شهادت مي رسد. مقاومت و پایداري رزمندگان در 
این جزایر به قدري تحسین برانگیز بود که فرمانده 
سپاه سوم عراق در یکي از اظهاراتش گفته بود: »... 
ما آنقدر آتش بر جزایر مجنون فرو ریختیم و آنچنان 
آنجا را بمباران شدید نمودیم که از جزایر مجنون جز 

تلي خاکستر چیز دیگري باقي نیست!«
شهید مهدي باکري

تاریخ شهادت 2۵ اسفند ۱363
مهدي باکري را باید در کنار سرداراني چون همت، 
خرازي، باقري و متوسلیان قرار داد. مهدي یک سال 
از برادرش حمید بزرگ تر بود و یک سال پس از او به 
شهادت رسید. روحیه بي قرار و پرجنب و جوش مهدي 
از او مبارزي تمام عیار در زمان رژیم پهلوي ساخته 
بود. با پیروزي انقالب سپاه پاسداران بهترین مأمن 
براي مهدي بود. او به دنبال تشکیل سپاه پاسداران 
در  و  آمد  در  نهاد  این  به عضویت  اسالمي  انقالب 
سازماندهي و استحکام سپاه ارومیه نقش فعالي را 
ایفا کرد. جنگ در همان اولین ماه هایش مهدي را 
روانه مناطق عملیاتي کرد. عملیات فتح المبین یکي 
از نقاط عطف در دوران رزمندگي مهدي باکري است. 
با استعداد و دلسوزي فراوان خود توانست در عملیات 
فتح المبین با عنوان معاون تیپ نجف اشرف در کسب 
پیروزي ها مؤثر باشد. در همین عملیات در منطقه 
رقابیه از ناحیه چشم مجروح شد و به فاصله کمتر 
از یک ماه در عملیات بیت المقدس )با همان عنوان( 
شرکت کرد و شاهد پیروزي موفقیت رزمندگان بود.

جمع  در  بدر،  عملیات  شروع  از  پیش  بدر  سردار 
رزمندگان مي گوید: »با هر رگبار سبحان اهلل بگویید. 
درگیري  هر  از  بعد  نشوید.  خسته  عملیات  در 

با  را تخلیه کرده و  و عملیات، شهدا و مجروحین 
ادامه دهید.«این فرمانده  را  سازماندهي مجدد کار 
به   ،63/۱۱/2۵ تاریخ  در  بدر  عملیات  در  دالور 
به  معمول،  طبق  عملیات،  حساس  شرایط  خاطر 
خطرناک ترین صحنه هاي کارزار وارد شد و در حالي 
که رزمندگان لشکر را در شرق دجله از نزدیک هدایت 
مي کرد، تالش مي نمود تا مواضع تصرف شده را در 
مقابل پاتک هاي دشمن تثبیت نماید، که در نبردي 
دلیرانه، بر اثر اصابت تیر مستقیم مزدوران عراقي، 
نداي حق را لبیک گفت. هنگامي که پیکر مطهرش 
را از طریق آب هاي هورالعظیم انتقال مي دادند، قایق 
حامل پیکر وي، مورد هدف آرپي جي دشمن قرار 

گرفت و قطره ناب وجودش به دریا پیوست.
شهید امیر حاج امینی

تاریخ شهادت ۱۰ اسفند 6۵
بیسیم چی  امینی  حاج  امیر  بگوییم  نیست  اغراق 
وقتی  شهادت،  نماد  شد   2۷ لشگر  انصار  گردان 
عکس لحظه شهادتش در جنوب کانال پرورش ماهی 

شلمچه روی نگاتیوها چاپ شد.
این  ، حتما  باشد  از شهید و شهادت  نامی  هر جا 
از مظلومیت خون  عکس زیبا را که تمام و کمال 
شهدا و مفهوم عمیق شهادت سخن آشکار می گوید 
، را دیده ایم و دلمان عجیب برای غربت شهدا می 
گیرد. عکس شهید امیر حاج امینی به عنوان سمبل 
شهید و شهادت در ایران با این نگاه که چرا بین این 
همه عکس شهید، عکس این شهید بزرگوار سمبل 

شهید و شهادت شد! همیشه
از شهید را به نمایش  وقتی می خواهند تصویری 
بگذارند، تصویر زیبای امیرحاج امینی با آن عروج 
ملکوتی وآرامش در چهره ولبخند مالیم وزیبا بیش 
تاریخ ۱۰  در  از هرچیز جلوه گر می شود. عکس 
اسفند ماه ۱36۵ و در کربالی شلمچه در جنوب 
رسیدن  به شهادت  لحظه  در  ماهی  پرورش  کانال 
شهید امیر حاج امینی گرفته شده است و ازجمله 
شهدای  از  شده  گرفته  های  عکس   تاثیرگذارترین 

دفاع مقدس است.
شهید عباس کریمی

تاریخ شهادت : 23 اسفند 63
»قهرود«  در  شمسی  هجری   ۱336 سال  عباس 
کاشان چشم به جهان گشود. دوران ابتدایی را در 
این روستا به پایان رسانید و وارد هنرستان شد. بعد از 

اخذ دیپلم در رشته نساجی، به سربازی رفت.
در بهار سال ۱3۵8 به هنگام تأسیس سپاه پاسداران 
کاشان با احساس تکلیف، به عضویت سپاه درآمد و 

در قسمت اطالعات مشغول به خدمت شد.
با  مبارزه  برای  داوطلبانه   ۱3۵۹ سال  تابستان  در 
ضدانقالب عازم کردستان شد و در سپاه پیرانشهر 
با واحد اطالعات – عملیات همکاری کرد. پس از 
مدت کوتاهی، به واسطه بروز رشادت و دقت عمل، 
به عنوان »مسئول اطالعات – عملیات« این سپاه 
معرفی شد. از جمله فعالیت های شهید در منطقه 
و  عملیات  شناسایی  انجام  کردستان،  »خونرنگ« 
آزادسازی منطقه دزلی و ... بود که توسط نیروهای 
شهید  گرفت.  صورت  او  هدایت  با  و  امر  تحت 
کریمی بعدها همراه سردار »جاویداالثر حاج احمد 
جنوب  جبهه های  به  چراغی  شهید  و  متوسلیان« 
عزیمت کرد و به عنوان مسئول اطالعات – عملیات 
»تیپ محمدرسول اهلل)ص(« به فعالیت خود ادامه 

داد.
این سردار دالور اسالم در عملیات »فتح المبین« از 
ناحیه پا بشدت مجروح شد و حدود دو ماه بستری 
بود. در عملیات »والفجرمقدماتی« به عنوان مسئول 
شده  تشکیل  تازه  )که  قدر«   ۱۱ »سپاه  اطالعات 
بود( معرفی شد و مدتی به »مسئولیت فرماندهی 
تیپ سوم سلمان« از لشکر 2۷ حضرت رسول)ص( 
منصوب شد و در کنار بسیجیان دریادل، به نبردی 
بی امان علیه دشمن بعثی صهیونیستی پرداخت و تا 
عملیات »خیبر« در این مسئولیت انجام وظیفه کرد. 
با شهادت شهید بزرگوار حاج محمد ابراهیم همت 
در عملیات خیبر، فرماندهی لشکر 2۷ محمد رسول 

اهلل)ص( را به عهده گرفت.
»عباس کریمی قهرودی« چهارمین فرمانده »لشکر 
پیاده - مکانیزه 2۷ محمد رسول اهلل«)که در سال 
۱38۷به دنبال تغییرات ایجاد شده »سپاه پاسداران« 
به »سپاه محمد رسول اهلل« تغییر ساختار پیدا کرد( 
در روز 23 اسفند ماه۱363 در چهارمین روز عملیات 
»بدر« در منطقه عملیاتی شرق رودخانه »دجله« بر 
اثر اصابت ترکش گلوله توپ به ناحیه پشت سرش 
شربت شهادت نوشید. پیکر غرق در خون و گل حاج 

عباس کریمی زمانی به تهران منتقل شد که تنها 
چند روز از اولین سالگرد شهادت فرمانده پیشین 
محمد  »حاج  یعنی  اهلل )ص(  رسول  محمد  لشکر 

ابراهیم همت«می گذشت.
شهید عبدالحسین برونسی
تاریخ شهادت : 23 اسفند 63

عبدالحسین برونسی در تربت حیدریه متولد شد، او 
از همان سالهای پیش از انقالب به مبارزه با رژیم 
ستمشاهی پرداخت و بارها توسط ساواک دستگیر و 
شکنجه شد، این اتفاق آنقدر افتاد و این مبارزه آنقدر 
ادامه داشت تا حکم اعدام او هم صادر شد که با وقوع 

انقالب این حکم لغو شد.
انقالب  که  پیروز شد، جزو نخستین  افراد اعزامی  به  
کردستان  بود. عرصه های  نبرد حق  علیه  باطل  بستر 
مناسبی  بود که  استعداد بالقوه  او به  فعل  درآید و 
هجدهم  تیپ   فرماندهی   به   گروهان ،  فرماندهی   از 
ایثارگری   و  رشادت   سال ها  )ع(  برسد.  جواداالئمه 
او زبانزد خاص  و عام  بود تا آنجا که  دشمن  چنان  
جایزه   سرش   برای   که   داشت   برونسی   از  هراسی  

تعیین  کرد.
او  بود؛  جواد)ع(  امام  تیپ  فرمانده  برونسی  شهید 
مردی بسیار قاطع بود که عقیده داشت که از جان 
گذشتن برای رسیدن به هدف، موجب تعالی انسان 
شده و جزو وظایف آدمی به شمار می رود به همین 
دلیل در عملیات های مختلف، با جان و دل وارد 

عرصه پیکار می شد و دشمن را به عقب می راند.
همرزمانش تعریف می کنند که همیشه در عملیات 
ها، سخت ترین نقطه و دشوارترین مرحله را بر عهده 
می گرفت و همیشه با پیروزی و سربلندی آن را به 

پایان می رساند.
سرانجام این سردار شهید در جریان عملیات بدر به 
درجه شهادت رسید و پیکر مطهرش پس از 2۷ سال 

به میهن بازگشت.
شهید حجت اهلل رحیمی

تاریخ شهادت: ۱8 اسفند ۹۰
شهید رحیمی در شهر باغملک دیده به جهان گشود 
و درسال ۱3۷۹ یعنی در سن ۱۱ سالگی به عضویت 
باغملک  سیدالشهدا  مسجد  بسیج  مقاومت  پایگاه 
درآمد و فعالیت مذهبی خود را بعنوان موذن ومکبر 

در این مسجد شروع نمود.
بسیج  فعال  عضو  عنوان  به   ۱38۴ سال  در  وی 
فعالیتهای رزمی و فرهنگی خود را گسترش داده و 
به عنوان مسئول فرهنگی و مسئول اطالعات پایگاه 

مقاومت امام حسین )ع( باغملک منصوب گردید .
و  مساجد  سطح  در  سال ۱38۰  از  همچنین  وی 
هیئت های شهرستان مداحی می کرد و در سال 
۱38۵ هیئت خانگی نوراالئمه را با هدف گسترش 
فرهنگ معنوی اهل بیت عصمت و طهارت راه اندازی 
نمود و در طول مدت فعالیت خود توانست صدها 
و  مناطق مختلف شهرستان  در  را  مذهبی  مراسم 

استان خوزستان برگزار نماید.
وی که از محبیوبیت خاصی در بین جوانان شهرستان 
برخورد دار بود توانست جوانان زیادی را به محافل 
مذهبی جذب نماید که این نوع فعالیت در سطح 

استان بی نظیر بوده است.
همزمان با راه اندازی این هیئت از سال ۱386 به 
عنوان خادم الشهدا به عضویت موسسه طالیه داران 
آفاق قم در آمد و در پایان سال به عنوان عضو هیئت 
استقبال کننده از کاروان های راهیان نور کشور در 

مناطق جنوب فعالیت می نمود.
باوجود فعالیت و داشتن روحیه بسیجی شهید حجت 
در زمان فعالیت در مناطق عملیاتی به عنوان خادم 
این  که  داشته  فعالیت  ارتش  های  بچه  با  الشهدا 

نگرش حاکی از روح بلند وی بوده است.
معنوی  و  شخصیتی  اخالقی-  های  ویژگی  از  وی 
خاصی برخورد دار بوده و رعایت ادب، داشتن لبخند 
،حفظ حرمت دوستان ،گفتن یا زهرا و یا علی در 
سالم  بجای  اش  تلفنی  مکالمات  انتهای  و  ابتدا 
وخداحافظی ، نماز اول وقت ، عالقه به حضرت زهرا 
و اهل بیت و... زبان زد همه دوستان وی بوده است.

شهید حجت دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد 
مسئول  عنوان  به  سال ۱3۹۰  در  و  بوده  باغملک 
باغملک  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجوئی  بسیج 

منصوب گردید.
عاشق  کودکی  همان  از  زندگی  مدت  درطول  وی 
شهید  بود  مقدس  دفاع  بیت،وشهدای  اسالم،اهل 
حجت اهلل رحیمی را می توان به حق از جوانان نسل 
سوم انقالب که شیفته امام و مقام معظم رهبری بوده 
اند نامید.وی عاشق مقام معظم رهبری بود ودر عمل 
این را به اثبات رساند وی در کلیه مداحی های خود 
از شهدای انقالب و جنگ تحمیلی یاد کرده و بارها 
در مدح مقام معظم رهبری ، شهدا و امام شهیدان 

مدیحه سرایی نمود.
شهید حجت در بین دوستان و نزدیکانش به شهید 
اینکه در  بودند وجالب  همت، نسل جدید معروف 
اسفند  در ۱۹  تشیع شهادت شهید همت  سالروز 

تشیع وتدفین گردید .
مهمترین ویژگی شهید حجت ایمان به خدا و اعتقاد 

قلبی و باور درونی به خالق یکتا بوده است .
شهید حجت اهلل رحیمی در حالی که تنها ۷ روز تا 
تولد 22 سالگی اش باقی مانده بود درساعت ۷:۴۵ 
خرمشهر  شهرستان  در   ۹۰/۱2/۱8 مورخه  صبح 
منطقه دژ زمانیکه مشغول هدایت اتوبوس کاروان 
راهیان نور بسیج دانشجوئی استان لرستان به سمت 
یادمان عملیات والفجر 8 در منطقه اروند کنار آبادان 
بود در مقابل پادگان دژ بدلیل برخورد اتوبوس راهیان 
نور با وی دعوت حق را لبیک گفت و به فیض عظیم 

شهادت نائل آمد.

شاخه سبز بررسی کرد؛

ما را به پوست کلفتی خودشهدا اسفند را برای گلستان شدن انتخاب کردند
 این گمان نبود!

وحید حاج سعیدي
اینکه تا چند روز دیگر سال تمام می شود و 
با وجود این همه بلیه ارضی، سماوی، بحری 
و بعضاً مدیریتی ما هنوز نفس می کشیم و با 
تبختر هر روز در صف مرغ و روغن با گوشی 
هوشمندمان سری به سامانه بورس می زنیم 
و منتظر سبز شدن نماد ها هستیم، حقیقتاً 
این  راز  و  رمز  تعمیم  و  شکرگزاری  جای 
»پوست کلفتی« به سایر بالد در اقصی نقاط 

دنیا دارد!
شما مالحظه بفرمائید گرانی کاالهای اساسی، 
تورم، بیکاری، گرد و غبار و ریز گرد، کرونا، 
بی  و  خوب  های  ژن  طوالنی،  های  صف 
ارتشاء،  اختالس،  آگاهی،  نا  و  جهل  تربیت، 
افزایش طالق ، فساد، افزایش قیمت سکه و 
افزایش سایت های شرط بندی، قاچاق  ارز، 
کاال، پارازیت، خودروهای بی کیفیت و ناایمن، 
جاده های غیر استاندارد، بنزین آلوده به سرب، 
گازوئیل آلوده به گوگرد، آب آلوده به نیترات، 
شیر آلوده به وایتکس، روغن پالم، مواد غذایی 
تراریخته، بورس آنچنانی، ، اینترنت هندلی، 
تبانی اپراتور ها در گرانی اینترنت، آلودگی هوا، 
خشکسالی، سیل و زلزله، مصرف شکر و نمک، 
روغن، نوشابه، فست فود، لوازم آرایشی فله ای 
و آنتی بیوتیک به اندازه چندین برابر استاندارد 
های  بیماری  افزایش  و  تحرکی  کم  جهانی، 
قلبی – عروقی و ... باز هم خلق اهلل قبراق و 
سرحال از این صف به آن صف در حال تکاپو 
هستند و االن هم منتظرند تا سیب و پرتقال 
تا حماسه  روانه مغازه ها شود،  بازار،  تنظیم 

دیگری در مقابل میوه فروشی ها خلق شود!
یعنی دوستان جوری کار را پیش برده اند که 
تنها چیزی که روی مردم اثر چندانی ندارد و 
مردم آن را به اندازه جریمه دوران راهنمایی 
های  تحریم  همین  کنند  نمی  حساب  هم 
ظالمانه آمریکا است که بندگان خدا شبانه روز 
در حال توطئه چینی و برنامه ریزی هستند و 
ساالنه چند هزار میلیارد دالر برای ضربه زدن 
به کشور ما هزینه می کنند اما تحریم ها به 
اندازه بی کفایتی یک شهردار دزد، خدشه و 

ثلمه به مملکت وارد نمی کنند! 
علی ای حال باز جای دست مریزاد و ای واهلل 
دارد که با حذف لبنیات، میوه جات، پروتئین و 
سایر مواد غذایی مورد نیاز بدن از سبد غذایی 
خانوار در کنار کمبود دارو و واکسن، مسئوالن 
دستکم به فکر خواب خلق اهلل هستند و در 
کنار توصیه به نخریدن میوه با حذف اینترنت 
شبانه، خواب جوانان را تنظیم کردند تا آنها 
صبح به راحتی سر کالس حاضر شوند! خیر از 

سالمندی تان ببینید...

  طنــز

در تقویم دفاع مقدس، اسفند ماه شاهد شهادت تعداد قابل توجهي از فرماندهان دفاع 
مقدس بود که وجودشان با تاریخ معاصر کشورمان گره خورده است و هرگاه نامشان مرور 
مي شود، مقاومت مردم این خاك از جلوي چشمانمان مي گذرد. در ادامه مروري بر زندگي 
و مجاهدت رزمندگاني داریم که در اسفند ماه آسماني شده اند و این ماه را به ماهي سرخ 

در تاریخ دفاع مقدس تبدیل کرده اند.
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 مدیرعامل و فرمانده پایگاه بسیج شهید گرزین 
گفت:   خصوص  این  در  گلستان   استان  گاز 
نمایندگان پایگاه بسیج این شرکت با حضور در 
چگونگی   و  عملکرد  میزان   ، گازرسانی  ادارات 
ادارات گازرسانی در راستای بررسی روند  پایش 

مصرف ادارات را مورد ارزیابی قرار دادند.
پایگاه  ابالغی  دستوالعمل  حسب  افزود:  طالبی 
بسیج شرکت ملی گاز در خصوص بررسی روند 
پایش مصرف ادارات ، این پایگاه  به نمایندگی 
، دو نفر از اعضای  پایگاه را جهت رصد و ارزیابی 
میدانی ازمیزان پایش وعملکرد  ادارات گازرسانی  
استان و  ادارات مرکز  پایش مصارف  در راستای 

سایر شهرستانها  اعزام نمود.
وی اظهار داشت:در این بازدید ،نمایندگان پایگاه 

و  مدیران  شهرستانها،  روسای  با  نشست  ضمن 
فرماندهان پایگاههای ادارات گازرسانی، با اشاره به 
اهمیت و ضرورت انجام این پایش ، بر اجرا دقیق 
و مطلوب این برنامه و ثبت و ارسال گزارش انجام 

آنها در سامانه مورد نظر تاکید نمودند .
صرفه  ضــرورت  بر  تاکید  با  ــه   ادام در  طالبی 
جویی مشترکین خانگی و اداری درمصرف گاز، 
تصریح کرد: این شرکت درانجام رسالت سازمانی 
میزان  پایش  خود،طرح  اجتماعی  ومسولیت 
با  را  دولتی  سازمان های  و  درادارات  گاز  مصرف 
ماه   آذر  از  انرژی،  مدیریت  و  صرفه جویی  هدف 
سال جاری  آغاز نموده و اقدام به تشکیل گشت 
های پایش مصرف گاز در ادارات و ارگانهای دولتی 

کرده است.
بیان  با  گلستان   استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
طول   در  مستمر  صورت  به  گشت  این  اینکه 
هفته ، مصرف گاز و رعایت دمای رفاه در ادارات 
ایام تعطیل ادارات  و ساختمان های دولتی و در 
مصرف  های  سامانه  بودن  خاموش  و  کنترل  را 
سوخت  را پایش می کند، یادآور شد: در صورت 

عدم رعایت الگوی مصرف و بی توجهی به مصرف 
اداره  یا  و  ارگانها  از  یک  هر  از سوی  گاز  انرژی 
ای ، آن سازمان جهت تعیین تکلیف موضوع به  
قانونی  برخورد  تا  معرفی خواهد شد  استانداری 

صورت پذیرد.
  وی ضمن تشکر از مدیران و کارکنان دستگاههای 
اداری و اجرایی استان  افزود: رعایت توصیه ایمنی 
و مصرف بهینه منابع انرژی بخصوص گاز طبیعی 
و  است  مهم  و  ضروری  امری  دولتی،  ادارات  در 
خوشبختانه ادارات استان همکاری بسیار خوبی با 
این شرکت داشته اند و با انجام اقداماتی مناسب 
میزان مصرف انرژی  را کاهش داده و بهینه نمودند.

تاکید  با  گلستان   گازاستان  شرکت  مدیرعامل 
مشترکین  توسط  گازطبیعی  مصرف  رعایت  بر 
تا 2۱  بین ۱8  اتاق ها  رفاه  دمای  گفت:  گرامی 
درجه سانتیگراد تعیین شده است، بنابراین الزم 
است مشترکین عزیز بخشهای مختلف مصرف اعم 
ازخانگی ، تجاری و ادارات و صنعتی و سایرین  
شده   تعیین  الگوی  برابر  را  خود  گاز  مصرف 

مدیریت نمایند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به 
سفرهای نوروری به استان های شمالی گفت: با 
توجه به شیوع بیماری جهش یافته کرونا، بیم 
این وجود دارد شاهد افزایش بیماران در گلستان 

باشیم.
عبدالرضا فاضل شامگاه سه شنبه در گفتگوی 
بیمار   263 حاضر  حال  در  اظهارکرد:  خبری 
گلستان  های  بیمارستان  سطح  در  کرونایی 
بستری هستند که از این تعداد 62 بیمار در آی 
سی یو بستری بوده و 2۵ بیمار هم به دستگاه 

ونتیالتور متصل هستند.

وی بر لغو سفرهای نوروزی به استان های شمالی 
تاکید کرد و افزود: براساس مصوبات ستاد ملی 
ممنوع  نارنجی  و  قرمز  شهرهای  به  سفر  کرونا 

است.
فاضل گفت: در گلستان سه پیک بیماری پشت 
بیماری  شیوع  به  توجه  با  و  شده  گذاشته  سر 
جهش یافته کرونا در خوزستان، بیم این وجود 
دارد با توجه به اینکه استان های شمالی مقصد 
مسافران است افزایش بیماران در استان را شاهد 

باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان کرد: 

توصیه این است که هم استانی ها به مسافرت 
نرفته و مسافران هم وارد استان گلستان نشوند 
زیرا هر فرد بیمار می تواند بیماری را از نقطه ای 

به نقطه دیگر منتقل کند.

ملی  سازمان  :رئیس  خوزستان 
اینکه  به  اشاره  با  کشور  استاندارد 
برای  سازمان  ایــن  بررسی های 
دقت  با  اساسی  کاالهای  واردات 
انجام می شود گفت: ضمن ضرورت 
تسهیل شرایط فعالیت های اقتصادی 
باید توجه داشت که حفظ ایمنی و 

سالمت جامعه معامله پذیر نیست.
حاشیه ی  در  شریعتی  غالمرضا 
مجوزهای  صدور  روند  از  بازدید 
کیفی کاالها در مجتمع بندری امام 
این  در  اظهارداشت:  خمینی)ره( 
بازدید به همراه مسئوالن استانی و 
همچنین واردکنندگان، دغدغه های 
مربوط به واردات غالت و نهادهای 
دامی از طریق این بندر مورد بررسی 

قرار گرفت.
از  بخشی  افــزود:  ــه  ادام در  وی 
بندر  در  موجود  کاالهای  انباشت 
حجم  از  که  خمینی)ره(  ــام  ام
حیطه  در  بود  برخوردار  ــادی  زی
ملی  ــان  ســازم مسئولیت های 
استاندارد بود که می بایست در این 

رابطه تصمیم گیری می شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد کشور 

با اشاره به اینکه برای تعیین تکلیف 
همکاری  با  شده  انباشته  کاالهای 
استانداری،  اقتصادی  معاونت 
استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
خوزستان و برخی از واردکنندگان 
تصمیم گیری های الزم گرفته شد، 
اینکه تسهیل  افزود: همواره ضمن 
فعالیت های اقتصادی به خصوص در 
حوزه واردات کاالهای اساسی یک 
ضرورت انکار ناپذیر است اما حفظ 
ایمنی و سالمت جامعه معامله پذیر 
استاندارد  ملی  سازمان  و  نیست 
در این زمینه به هیچ وجه کوتاهی 

نخواهد کرد.
رابطه  این  در  یادآورشد:  شریعتی 
صورت  بادقت  علمی  بررسی های 
می گیرد و همزمان پاسخگویی های 
رفع  برای  استاندارد  ملی  سازمان 

مشکالت تسریع خواهد یافت.
مولفه های  مهم ترین  از  یکی  وی 
مربوط به حوزه کاری این سازمان 
برای تایید واردات کاالها را ارزیابی 
ریسک کاالها عنوان کرد و افزود: بر 
پایه ضوابط و مقررات، این بررسی ها 
با جدیت انجام می شوند تا از بروز 
هرگونه مشکل احتمالی در بخش 

مصرف کنندگان جلوگیری شود.
استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
محموله  ریسک  ارزیابی  به  ایران 
های اخیر ذرت توسط پژوهشکده 
گفت:  و  کرد  اشاره  استاندارد  ملی 
زودی  به  نتایج الزم  رابطه  این  در 
با حمایت  تا سپس  اعالم می شود 
پشتیبانی امور دام ذرت وارداتی به 
مرغداری ها و دامداری ها اختصاص 

یابد 

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   
آب  بهینه  مصرف  رعایت  خواستار  گلستان 
آشامیدنی همزمان با سنت زیبای خانه تکانی 

در روزهای پایانی سال شد.
در  اینکه  به  توجه  با  گفت:  هرمزی"  بهزاد 
یک  براساس  مشترکین  سال  پایانی  روزهای 
سنت دیرینه مبادرت به خانه تکانی و شستشو 
و نظافت و بهداشت منازل می نمایند همه ساله 
در این ایام شاهد افزایش چشمگیر مصرف آب 
هستیم که به همین منظور امسال با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و رعایت مسائل بهداشتی 

این مصرف چند برابر خواهد شد .
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
گلستان تاکید کرد: بانوان عالوه بر صرفه جویی 
در مصرف آب کار های خانه تکانی را به روز های 
پایانی سال موکول نکنند تا به دلیل اوج مصرف 
و  افت فشار  با  پایانی سال  ایام  آب شرب در 

یا قطعی آب در شبکه آبرسانی مواجه نشویم.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان 
استان  فهیم  مردم  که  نکته  این  به  اشاره  با 
همواره تعامل خوب و سازنده ای با شرکت آب و 
فاضالب داشته اند گفت: شرکت آب و فاضالب 
 ، پایدار  آب شرب  توزیع  برای  در طول سال 

سالم و بهداشتی  بصورت شبانه روزی تالش 
می کند و با سخت کوشی همکاران خدمات 
انجام  رسانی در زمینه توزیع آب بدون وقفه 
می شود در همین راستا از مردم شریف استان 
درخواست داریم در این برهه از زمان ما را در 

امر خدمت رسانی هر چه بهتر یاری نمایند.
مهندس هرمزی همچنین با اشاره به تمهیدات 
تعطیالت  ایــام  بــرای  شده  گرفته  نظر  در 
به  مناسب  رسانی  خدمات  برای  گفت:  نوروز 
مشترکین بخصوص در زمان تعطیالت سال نو 
شرکت آب و فاضالب در کلیه شهر های استان 
رفع  برای  روزی  بصورت کشیک شبانه  اقدام 
حوادث احتمالی در خطوط توزیع آب شهری 

در حال آماده باش خواهند بود.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   
گلستان در پایان گفت: مرکز ارتباطات مردمی 
سال  روزهای  کلیه  در  تماس ۱22  با شماره 
و  سواالت  پاسخگوی  روزی  شبانه  بصورت 
راهنمایی مشترکین در شهر ها و روستاهای 
استان می باشند، لذا از همه مردم شریف تقاضا 
مشکل  هرگونه  مشاهده  در صورت  شود  می 
و پیشنهاد و انتقاد سازنده با این مرکز تماس 

حاصل فرمایند.

در هفته ۴۴ پویش الف- ب ایران پروژه آبرسانی به ۱۱۰ روستای 
استان اصفهان با جمعیتی بالغ بر ۹3 هزار و ۷۷ نفر به صورت ویدئو 
و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل  نیرو،  وزیر  با حضور  کنفرانس 

فاضالب و معاون عمرانی استانداری اصفهان به بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم آبرسانی به 
برخی روستاهای استان در قالب پویش هر هفته الف- ب ایران گفت: 
در قالب این طرح  در ۹ روستای کنهگان، ولدخانی، رهیز، شیبانی 
در سمیرم ، لوتری در کوهپایه ، هوک، محمدی شهرضا و مکدین 
علیا در فریدونشهر وخرم آباد در  اردستان شبکه آب احداث شد و 
جمعیتی بالغ بر هزار و ۹6۷ نفر در این روستاها از آب شرب سالم و 

بهداشتی برخوردار شدند.
هاشم امینی با اشاره به حذف آبرسانی سیار به روستاها در استان 
اصفهان  عنوان کرد: با یکپارچه سازی آبفا شهری و روستایی، فاصله 
خدمات رسانی به روستاها نسبت به شهرها بسیار کاهش یافته و این 
خدمات به سرعت در حال اجرا است به طوریکه 23 خدمت آبفا در 

تمام حدود هزار روستای استان ارائه می گردد.
آبرسانی سیار، کاهش  با هدف حذف  افزود: طرح 3۰۰-۱۰۰  وی 
پرت آب و 3۰۰ کیلومتر لوله گذاری آب در ۱۰۰ روستا از آذر ماه 
آغاز شده ، اسفند ماه به پایان می رسد و در پویش فصل بهار افتتاح 

می گردد.
امینی تصریح کرد: با اعتباری بالغ بر 3۹۰ میلیارد تومان و از طریق 
انعقاد قرار داد بیع متقابل با سرمایه گذاری بخش خصوصی، اجرای 

شبکه فاضالب 22 روستا در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: در قالب پویش هر هفته الف-ب ایران آبرسانی سیار در 

8 روستای  لوتری، دلگشا، مزرعه یزدی، شیدآباد، ورتون  و کردآباد 
در کوهپایه، نماگرد در فریدن و علی آباد گچی در دهاقان  حذف 
می شود   و آب شرب سالم و بهداشتی جمعیتی بالغ بر هزار و 8۹6 
نفر در این روستاها از طریق منابع محلی مانند چاهها و چشمه ها به 

صورت پایدار تامین می شود.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان به بهره مندی 2۵ روستا از 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ پرداخت واظهار داشت: با اجرای ۵۵ 
لنجان،  گلپایگان،  در  روستا  توزیع، 2۵  و  انتقال  کیلومتر خطوط 
مبارکه،کوهپایه و دهاقان از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ و تاسیسات 

آبرسانی در شهرها بهره مند شدند. 
امینی با اشاره به طرح آبرسانی به ۱۱۰ روستا در ۱۵ شهرستان 
در استان اصفهان خاطرنشان ساخت: با اجرای ۵۵ کیلومتر خطوط 
انتقال و ۹۵ کیلومتر اصالح و توسعه شبکه توزیع،  ۵۵ لیتر برثانیه به 

ظرفیت جدید تامین آب شرب، از طریق منابع جدید  محلی  و بهره 
مندی از دیگر منابع افزوده شد که بالغ بر 2۵۵ میلیارد ریال هزینه 

در بر داشته است.
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: به منظور اجرای این پروژه، 
۱۵۰ کیلومتر لوله گذاری آب ،  ۷ باب مخزن در اردستان، سمیرم، 
فریدن، فریدونشهر و کوهپایه و یک فقره ایستگاه پمپاژ در کوهپایه  

با ظرفیت 6 لیتر برثانیه احداث و در مدار بهره برداری قرار گرفت.

امینی با بیان اینکه در6۰ روستا، ۱۵۰ کیلومتر اجرای خطوط انتقال، 
این  تصریح کرد:  عملیاتی شد  توزیع آب،  توسعه شبکه  و  اصالح 
روستاها در اصفهان، گلپایگان، لنجان، مبارکه، فریدن، فریدونشهر، 
فالورجان،کوهپایه، چادگان، سمیرم، شاهین شهر، شهرضا، خوانسار، 

دهاقان، اردستان، تیران و کرون و ورزنه قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان  گفت: با اجرای طرح آبرسانی 
به ۱۱۰ روستا در استان اصفهان 2۹ هزار و ۹86 خانواره از نعمت آب 

شرب سالم و بهداشتی به صورت پایدار بهره مند شدند.
در ادامه معاون عمرانی استاندار عنوان کرد: یکی از مهم ترین چالش 
های استان اصفهان کم آبی است که به منظور غلبه بر این چالش و 
کاهش تبعات آن در استان، در  برنامه سازگاری با کم آبی ۵۵ برنامه 
در کارگروه مصرف بهینه آب در بخش صنعت، شرب و کشاورزی 

تدوین شده است.
حجت اهلل غالمی با تاکید بر لزوم احیای زاینده رود عنوان کرد: تامین 
آب شرب روستاها یکی از اقدامات مهمی است که شرکت آبفا استان 

اصفهان با افتتاح این پروژه، به خوبی آن را عملیاتی نموده است. 

8۵ مرکز خدمات بهزیستی 
گلستان با فرمان رئیس جمهور 

افتتاح شد

مراسم متمرکز بهره برداری از 2 هزار و ۴۰۰ 
با  در سراسر کشور  بهزیستی  مرکز خدمات 
با  تصویری  ارتباط  در  زندگی  مثبت  عنوان 
حجت االسالم روحانی، رییس جمهور و محمد 
شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

برگزار شد.
سیدمهدی حسینی، مدیرکل بهزیستی استان 
گلستان در این مراسم اظهار داشت: از مجموع 
این تعداد، 8۵ مرکز خدمات بهزیستی مثبت 
و  دارد  اختصاص  گلستان  استان  به  زندگی 
آینده  سال  در  مراکز  این  تعداد  امیدواریم 

افزایش چشمگیری پیدا کند.
وی با بیان اینکه خدمات مختلفی در مراکز 
ارائه  مددجویان  به  بهزیستی  زندگی  مثبت 
می شود، افزود: تاکنون حدود 3۰ هزار پرونده 
به مراکز خدماتی به منظور اقدامات الزم ارجاع 

شده است.
داشت:  بیان  گلستان  بهزیستی  مدیرکل 
ایجاد  نفر   3۰8 برای  مراکز  این  افتتاح  با 
از  شغل شده است که از این تعداد ۴۵ نفر 

توانخواهان و مددجویان استان بوده اند.
از ۵۴ نوع خدمت سازمان  وی تصریح کرد: 
بهزیستی، 22 خدمت به این مراکز  واگذار شده 
و هدف از آن آموزش، پیشگیری و خدمت در 
خانه های مردم به منظور آسان سازی کار برای 

مردم استان بوده است.

 کشف 720 هزار عدد 
مواد محترقه در گذرگاه 

عبور از بهبهان
دایی زاده خبر نگار بهبهان : فرمانده انتظامی 
بهبهان از کشف ۷2۰ هزار عدد موادمحترقه 

در گذرگاه عبور از این شهرستان خبر داد. 
فرماندهی  اجتماعی  معاونت  گــزارش  به 
انتظامی شهرستان بهبهان  سرهنگ محمد 
با  داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  عزیزی 
آخر  چهارشنبه  به  شدن  نزدیک  به  عنایت 
سال و اینکه عده ای افراد سودجو با فروش 
موادمحترقه، خطراتی را برای شهروندان ایجاد 
می کنند، تشدید اقدامات در راستای برخورد 
با قاچاقچیان و عرضه کنندگان این گونه مواد 
قرار  فرماندهی  این  ماموران  کار  دستور  در 

گرفت.
ماموران  راستا  همین  در  داد:  ادامــه  وی 
فرماندهی انتظامی بخش زیدون با همکاری 
"دیلم  محور  کنترل  با  امداد  یگان  ماموران 
پژو  سواری  خودرو  یکدستگاه  بهبهان"    _
پارس حامل موادمحترقه قاچاق را شناسایی 

و متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان افزود: در 
تعداد ۷2۰هزار  توقیفی  از خودروی  بازرسی 

عدد موادمحترقه کشف شد.
به موجب  اینکه  به  اشاره  با  عزیزی  سرهنگ 
قانون، ساخت، حمل و نقل، نگهداری، خرید و 
فروش یا قاچاق مواد منفجره و محترقه به طور 
غیر مجاز، جرم محسوب مي شود و مرتکبین 
حسب مورد به 3 ماه تا ۱۰سال حبس محکوم 
خواهند شد، تاکید کرد: به جهت حفظ امنیت 
اغماض  بدون  مذکور  طرح  مردم،  آرامش  و 

تداوم خواهد یافت.

محکومیت قاچاقچی
 بیش از 60 هزار نخ سیگار در 

تعزیرات حکومتی دزفول
تعزیرات  کل  مدیر  :بیرانوندی  خوزستان 
محکومیت  از  خوزستان  استان  حکومتی 
در  سیگار  نخ   6۰۰ و  هزار   6۰ قاچاقچی 

تعزیرات حکومتی دزفول خبر داد .
به گفته نعمت اهلل بیرانوندی ، پس از تهیه 
گزارشی از سوی نیروی انتظامی  شهرستان 
اهواز   مبنی بر کشف تعداد 6۰ هزار و 6۰۰ 
نخ سیگار در شهرستان دزفول ، این گزارش به 
اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان ارسال 

گردید .   
: رئیس تعزیرات حکومتی دزفول  وی گفت 
پس از استعالمات الزم و اخذ دفاعیات متهم 
بر ضبط  را عالوه  و محرز شدت تخلف وی 
کاال  به مبلغ 32۱ میلیون  و 3۱۰ هزار ریال 

محکوم نمود .
خاطر  پایان  در  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
نشان کرد : این رای پس سیر مراحل قانونی 
جهت اجرا به اجرای احکام تعزیرات حکومتی 

دزفول ارسال گردید .
سامانه اینترنتیir.http://tazirat۱3۵/ آماده 
دریافت گزارشات و شکوائیه های هم استانی 

های گرامی می باشد .  

رییس دانشگاه آزاد واحد اصفهان:

رفاه کارکنان جزء اولویت های 
 مجموعه مدیریت دانشگاه 

آزاد اسالمی
امنای  هیات  دبیر 
آزاد  ــاه  ــگ ــش دان
استان  ــی  ــالم اس
جلسه  در  اصفهان 
اداری  ــورای  ــ ش
آزاد  ــاه  ــگ ــش دان

رفاه  اصفهان)خوراسگان(،  واحد  اسالمی 
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی را جزء اولویت 

های مجموعه مدیریت دانشگاه دانست.
پیام نجفی با تسلیت ایام سوگواری شهادت 
امام موسی الکاظم)ع( گفت: علیرغم فشار 
به  همکاران  همه  بر  شده  تحمیل  کاری 
علت شیوع کرونا از یک سو و افزایش جذب 
افزار  نرم  تغییر  با  آن  همزمانی  و  دانشجو 
دلسوزی  و  دیگر، همت  از سویی  دانشگاه 
همکاران در همه بخش های دانشگاه باعث 
شد که در حوزه های مختلف همچون جذب 
دانشجو، امور دانشجویان بین الملل، اجرای 
امور  و  نوآوری  سراهای  پویش،  ملی  طرح 
دانش بنیان و ... جزء سرآمدان کشور باشیم.

واحــد  اســالمــی  آزاد  دانشگاه  رییس 
اصفهان)خوراسگان( با اشاره به میزان نقش 
آفرینی کارکنان در پیشبرد اهداف دانشگاه 
خاطر نشان کرد: در خانواده بزرگ دانشگاه 
آزاد اسالمی، بخش عظیمی از امور اجرایی 
بر روی دوش کارکنان بوده و در نظر داشتن 
درخواست ها و قدردانی از این قشر ساعی، 

از اولویت های مدیران دانشگاه است.
کسب  های  موفقیت  همه  با  افــزود:  وی 
واحد  در  حاصله  های  پیشرفت  و  شده 
اصفهان)خوراسگان(، هنوز هم نقاط ضعفی 
که نیاز به تقویت دارند مشاهده می شود و 
امیدوارم در سالی که پیش روست بتوانیم 
با تمرکز بر این امور و رفع نواقص در مسیر 
گام  تر  سریع  سوم  نسل  دانشگاه  تحقق 

برداریم.
نقاط  و  امتیازات  وجود  بیان  نجفی ضمن 
بالقوه موجود در دانشگاه از جمله اجرایی 
تحصیل  با  همزمان  اشتغال  طرح  شدن 
مجوز  صدور   ،) پویش  طرح  دانشجویان) 
پذیرش و جذب دانشجو از تمام ملیت ها، 
تعدد و گسترش سراهای نوآوری و ... تاکید 
کرد: تجربه ورود به حوزه های تجربه نشده 
بسیار و سرمایه گذاری های موفق فراوانی را 
با پشتوانه سرمایه هایی مثل کارکنان خدوم 
مشتاق  دانشجویان  و  دلسوز  استادان  و 
داشته ایم و این تجربیات اکنون می تواند 
راهگشای فکرهای بزرگ ما برای پیشرفت 

دانشگاه باشد.
واحــد  اســالمــی  آزاد  دانشگاه  رییس 
اصفهان)خوراسگان( یادآوری کرد: دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان در میان تمام 
استان ها تنها استانی بود که علیرغم تجربه 
و سابقه قبلی بر روی سامانه های بومی برای 
برگزاری کالس ها تمرکز کرد و بحمدا... این 
اقدام با نتیجه و بازخورد رضایتمندانه و قابل 

توجهی همراه بود.
در پایان کارکنان حاضر در جلسه به بیان 
خود  سواالت  و  پیشنهادات  نظرات،  نقطه 
پرداختند که رییس و اعضای هیات رییسه 

این واحد به سواالت پاسخ دادند.

کسب عنوان برتر اداره 
مخابرات تابعه در ارزیابی

بین  را در  برتر  تابعه عنوان  اداره مخابرات 
شهرستان ها کسب کند.

اداره مخابرات تابعه توانست در ارزیابی دی 
 ، اصفهان  استان  مخابرات  امسال  بهمن  و 
عنوان برتر را در بین شهرستان ها کسب 

کند.
این مجموعه ،خطاب  نامه تقدیر مدیر  در 
به رئیس اداره مخابرات تابعه چنین آمده 

است :
جناب آقای محمدی قهساره

رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان تابعه 
منطقه اصفهان

تحقق اهداف و برنامه های شرکت مخابرات 
به  مطلوب،  ارتباطی  ارائه خدمات  و  ایران 
موقع و با کیفیت به مردم عزیز و مشتریان 
گرانقدر، نیازمند فکری روشن، عزمی راسخ، 
اراده ای استوار و کار گروهی و همت جمعی 

است.
اداره  اول  رتبه  کسب  تکرار  بدینوسیله 
مخابرات تابعه در ارزیابی عملکرد بهمن ماه 
۱3۹۹ در بین مخابرات شهرستانهای استان 
که نشان از همت و تالش مضاعف جنابعالی 
و همکاران محترم آن حوزه دارد را صمیمانه 
توفیقات  منان  ایزد  درگاه  از  و  نهاده  قدر 

روزافزون شما را خواستارم.
مخابرات  ادارات  ارزیابی  است؛  گفتنی 
معیار  و  ،مالک  استان  های  شهرستان 
مراکز  های  فعالیت  بخشی  اثر  سنجش 
مخابراتی است که به صورت ماهانه در سطح 

استان صورت می پذیرد.

  خبــر  خبــر

مشترکاني که الگوي کم مصرفي 
را رعایت کنند، مشمول 100 

درصد تخفیف مي شوند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق گلستان 
گفت: مشترکاني که الگوي کم مصرفي را 
ماههای  در   ( کنند  رعایت  اخیر  دوره  در 
بهار،پاییز و زمستان 8۰ کیلو وات ساعت 
ماهانه( و ) فصل تابستان تا ۱۰۰ کیلو وات 
ساعت ماهانه( بهاي برقشان مشمول ۱۰۰ 

درصد تخفیف مي شود
شرکت  این  مدیرعامل  نصیري  اکبر  علي 
با بیان این که 2۴ درصد از مشترکین در 
رده کم مصرف، ۵۰ درصد خوش مصرف و 
26 درصد پر مصرف هستند، افزود: بخشي 
از مشترکین خوش مصرف ما ) بین 8۰ تا 
درصد  ده  با  تنها  ماهانه(  وات  کیلو   2۰۰
صرفه جویي درمصرف از دسته ي خوش 

مصرف به کم مصرف وارد خواهند شد.
و  هزار  بخش 3۱۷  این  در  افزود:  نصیري 

۷86 مشترک این قابلیت را دارند.
وي اضافه کرد: تعداد ۱63 هزار و 8 مشترک 
پر مصرف داریم که این مشترکین نیز می 
توانند در مصرف برق صرفه جویي کنند، 
از رده پر مصرف به خوش مصرف منتقل 
مي شوند و از تعرفه برق مشترکین خوش 

مصرف بهره مند مي شوند.
شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
توزیع نیروي برق گلستان در پایان گفت: 
بگیرند  قرار  پرمصرف  رده  در  که  کساني 
نکنند،  رعایت  را  مصرفي  الگوي خوش  و 
هزینه برقشان بصورت پلکاني و با ۱6 درصد 

افزایش مواجه خواهد شد.

4
در قالب پویش هر هفته الف-ب ایران صورت گرفت؛

آبرسانی به 110 روستا در استان اصفهان

رئیس علوم پزشکی گلستان خبرداد

سفر به گلستان ممنوع

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور در حاشیه بازدید از بندر امام خمینی)ره(:

سالمتی جامعه معامله پذیر نیست
مدیر عامل آبفا گلستان درخواست کرد:

رعايت مصرف بهينه آب همزمان با
 خانه تکانی پايان سال

مدیرعامل و فرمانده پایگاه بسیج شهید گرزین گاز گلستان خبر داد:

ارزيابی نحوه پايش ادارات گازرسانی از روند مصرف ادارات



دلیل  به  قم  محقق-روستاهای  فرشته 
فرصت  ییالقی  هوای  و  آب  از  برخورداری 
بسیار مناسبی را برای گردشگران فراهم کرده 
است.فردو، انجیله، قلعه چم، بنابر، دستگرد، 
از  وشنوه  طینوج،  کاج،  آباد  محمد  قاهان، 
دل  در  گردشگري  هدف  روستاهاي  جمله 
کویري قم است که با توسعه زیرساخت ها در 
صدد پذیرایي از گردشگران داخلي و خارجي 

است.
 وشنوه، روستایي از دهستان فردو و از توابع 
بخش کهک شهرستان قم که از شمال به کوه 
قلعه دژ و از شمال غربي به کوه بخاره محدود 
مي شود از این رو آب و هواي آن در بهار و 
تابستان معتدل و مطبوع و در زمستان سرد 

است.
چشم انداز ارتفاعات اطراف و رودخانه فصلي 
طبیعي  موقعیت  از  اندازهایي  وشنوه چشم 
و اقلیم ییالقي، مناظر جذاب و زیبایي این 
براي هر گردشگري جذاب  روستا است که 

است.
کیلومتري  در۱۰  الوند  زیباي  ارتفاعات 
روستاي وشنوه واقع شده است این کوه مناظر 
و چشم اندازهاي طبیعي و زیبایي دارد. غار 
وشنوه یکي از جاذبه هاي طبیعي و شگفت 
انگیز روستاي وشنوه و در 6 کیلومتري روستا 

و در کوهستان اردهال قرار دارد.
درختان  از  وشنوه  روستا  اطراف  هاي  دره 
کهنسال گردو و بادام پوشیده شده است. این 
دره ها در فصول مختلف سال به رنگ هاي 
زیبایي در مي آیند که نمایش جلوه هایي از 

قدرت خداوند در زندگي طبیعي بشر است.
آرامگاه  بناهاي  از  یکي  هادي)ع(  امامزاده 
به  مربوط  که  است  وشنوه  روستاي  زیارتي 

دوره صفویه است.
روستاي  اطراف  در  معادن مس  و  غار  چاله 
وشنوه در استان قم واقع شده است آثاري که 
در غارها و معادن وشنوه به دست آمده حاکي 
است که کنده کاري و معدن کاري با دست و 
با توجه به سفال  هاي یافت  شده در این غارها 
، این آثار براساس نظر باستان  شناسان به سه 

هزار سال قبل از میالد مي رسد.
مجموعه معادن مس چاله غار و لقه مرداد در 
بخش کهک کوههاي جنوبي روستاي وشنوه 
مربوط به دوره هزاره چهارم هجري قمري-

ساساني است که در اواخر سال ۱38۷ به ثبت 
ملي رسیده است.

فردو روستایي از توابع بخش کهک در فاصله 
۴۷ کیلومتري جنوب شهر قم قرار دارد که 
بهشت  معناي  به  'فردوس'  کلمه  از  آن  نام 

گرفته شده است.
تاریخي  پیشینه  با  نیز  قم  فردوي  روستاي 
داخلي  گردشگران  براي  مناسب  مکاني 
خاصي  جذابیتهاي  از  که  است  خارجي  و 

برخوردار است.
از  'کوه چال'  به  از جنوب غربي  این روستا 
جنوب شرقي به 'کوه عبدالوهاب' و از شرق 
به 'کوه سلطان سعید شاه' محدود مي شود 
و  طبیعي  هاي  ویژگي  با  فردو  روستاي 
اندازهاي  چشم  تاریخي  آثار  و  کوهستاني 

زیبایي را براي گردشگران ترسیم کرده است 
در دل این روستا، آثاري از جمله قبرستان 
فردو، غار سالمستان، امامزاده بوره )باوره( و 

کوه برف انبار پنهان است.
در  آن  گرفتن  قرار  خاطر  به  روستا  این 
محدوده کوهستاني جنوب شرقي کهک قم 
و اقلیم معتدل و کوهستاني معروف به نوفل 

لوشاتو است.
نوفل  لوشاتو نام شهري در نزدیکي پاریس در 

کشور فرانسه است.
قبرستان فردو در اواخر سال ۱38۹ به ثبت 
آثار ملي رسیده است در این قبرستان مقابري 
از دوران هاي مختلف به شکل هاي جالب 
تاریخي وجود دارد که نوع قبرها براي باستان 
شناسان و گردشگران جذابیت ویژه اي دارد.

روستا  این  حوالي  در  )باوره(  بوره  امامزاده 
است که این بنا شامل دو بقعه است که در هر 
بقعه، دو امامزاده به نام هاي شاهزاده محمد و 
حسین، حلیمه خاتون و زینب خاتون از احفاد 

امام کاظم )ع( مدفون شده  اند.
پوشش این دو بقعه از نوع عرقچیني با مصالح 
و  اسالمي  از معماري  برگرفته  و گچ  سنگ 

ایراني از آثار قبل از دوره صفوي است.
هاي  جاذبه  از  دیگر  یکي  سالمستان  غار 
 ۵.8 فاصله  در  که  روستاست  این  طبیعي 
روزانه  که  دارد  قرار  روستا  این  کیلومتري 
شاهد حضور گردشگران و طبیعت دوستان 

است.
این  گردشگري  هاي  جاذبه  از  دیگر  یکي 
انبار است که کوهنوردان  برف  قله   ، روستا 

بسیاري با آن آشنا هستند.
قله برف انبار با ارتفاع سه هزار و 2۰۰ متري 
از سطح دریا در بخش جنوبي استان قم و در 
فاصله حدود 2۰۰ کیلومتري شهر تهران در 
نزدیکي شهر کهک، و روستاي فردو قرار دارد.

مزرعه وسف نیز از دیگر مناطق گردشگري در 
اطراف این روستا است که حدود ۷۰ هکتار 
زیبایي  و  مرتع وسیع  نیز  ویلحال  دارد.  باغ 
است که در ۱6 کیلومتري روستاي فردو قرار 
دارد که در فصل هاي بهار و تابستان با هوایي 

ییالقي جلوه اي ویژه مي یابد.
روستاي فردو در ۴۰کیلومتري جنوب قم از 
طریق شهرهاي قم و کهک، با جاده آسفالت 
و از طریق شهر کاشان روستاي رحق با جاده 
تا  است  دسترسي  قابل  رو  ماشین  خاکي 

پذیراي گردشگران باشد.
قابل  روستایي  مناطق  دیگري  از  نیز  قاهان 
توجه در قم مي باشد، این روستا چهار فصل 
است که در هر زمان زیبایي هاي خاص خود 
را دارد که از جاذبه  هاي گردشگري استان قم 
محسوب مي  شود و پذیراي گردشگران است 
این روستا در 3۵ کیلومتري جاده سلفچگان 

قم - ساوه واقع شده است.
خلجستان  توابع  بخش  از  طینوج  روستاي 
غربي  شمال  کیلومتري   ۵۰ فاصله  در  نیز 
شرقي  کیلومتري   2۷ و  قم  شهرستان 
شهرستان تفرش واقع شده است این روستا 
داراي مجموعه فرهنگي ، تاریخي است که 
برمي  قاجاریه  و  صفویه  دوره  به  آن  قدمت 

زمان دودمان  کاروانسراي طینوج در  گردد. 
کاروان سراي  را  آن  و  است  بنا شده   صفویه 

شاه عباسي نیز مي  نامند.
این روستا داراي اثر تاریخي دیگر به نام پل 
کاروانسراي  غرب  در  پل  این  است  طینوج 
به  آن  قدمت  و  شده است  احداث  طینوج 
گذشته  در  که  مي  رسد  صفویه  دودمــان 
محل عبور کاروان  ها بوده  است و اما در حال 
حاضر اهالي روستا براي رفتن به باغات از آن 

استفاده مي  کنند.
خلجستان  بخش  توابع  از  انجیله  روستاي 
گردشگري  مناطق  دیگر  از  نیز  قم  استان 
روستایي قم است آب وهواي آن،در فصول 
بهار و پاییز معتدل و دلپذیر، درتابستان گرم و 

در زمستان سرد و خشک است.
روستا،  این  گردشگري  هاي  جاذبه  از  یکي 
رودخانه دره جوجار است که از جنوب غربي 

آبادي عبورمي کند.
مرکزي،  بخش  توابع  از  کــاج  روستاي 
از  قلعه چم  توابع بخش کهک،  از  دستگرد 
از توابع  توابع بخش سلفچگان، بنابر و گیو 
بخش خلجستان از جمله روستاهاي هدف 
گردشگري در استان قم هستند که بخاطر 
مورد  تاریخي  آثار  و  شرایط طبیعت گردي 
توجه گردشگران قرار گرفته است از این رو 
میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
توسعه  با  تا  است  شده  عرصه  وارد  قم 
زیرساخت ها، این مناطق گردشگري را براي 

پذیرایي از عموم مردم آماده کند.
ضروت جذب سرمایه گذار برای توسعه 

گردشگری روستایی
مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری 
قابلیت  و  روستاها  هوای  و  آب  گفت:  قم 
گردشگری روستاهای قم بستر مناسبی برای 
جذب سرمایه گذار و اشتغالزایی روستائیان 

است.
سجاد چهرگانی در جمع خبرنگاران با بیان 
کاهش  موجب  پایدار  اشتغال  ایجاد  اینکه 
مهاجرت روستاییان به شهر قم شده است، 
و  روستاییان  به  تسهیالت  پرداخت  افزود: 
 8۰ تاثیر  پایدار  اشتغال  ایجاد  همچنین 
درصدی در سکونت در روستاهای قم داشته 

است.
در  هــادی  طرح  ــرای  اج به  ــاره  اش با  وی 
روستاهای استان قم افزود: از مجموع 22۹ 
روستای استان قم در ۱2۹ روستا با جمعیت 
بیش از 2۰ خانوار طرح هادی اجرا شده است 
که این طرح هر ۱۰ سال مورد بازنگری قرار 

می گیرد.
مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری 
قم بیان کرد: به منظور گسترش گردشگری 
در روستاهای این استان برای ایجاد اشتغال 
به دهیاران تسهیالتی تا ۵۰۰ میلیون تومان 

بدون وثیقه پرداخت می شود.
در  دهیاری   ۱۰۷ فعالیت  به  اشاره  با  وی 
روستاهای استان قم گفت: با توجه به وضعیت 
آب و هوای روستاها و قابلیت گردشگری آنها، 

زمینه  این  در  را  گذارانی  سرمایه  می توان 
جذب و زمینه اشتغال برای جمعیت روستا 

را فراهم کرد.
چهرگانی بیان کرد: برای رونق بخشیدن به 
گردشگری در روستاها باید اداره کل میراث 
ورود  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
این زمینه  از مشکالت در  تا بسیاری  کنند 

حل شود.
  انتخاب  9روستای گردشگری قم 

و  دستي  صنایع  فرهنگي،  میراث  مدیرکل 
گردشگري قم درگفتگو با خبرنگارما  اظهار 
هدف  روستاهاي  طرحي،  دراجراي  داشت: 
از  تا  شود  مي  معرفي  گــذاران  سرمایه  به 
تفریحي،  پذیرایي،  این طریق مجتمع هاي 

گردشگري و رفاهي ایجاد شود.
حمید یزدانی افزود: از تمام سرمایه گذاراني 
که در این روستاها اقدام به سرمایه گذاري 
کنند حمایت و تسهیالت در قالب وام هاي 

کم بهره ارائه مي شود.
که  شد  مصوب  کشور  در سطح  گفت:  وي 
روستاهایي با عنوان هدف گردشگري انتخاب 
شود تا گردشگران به راحتي با معرفي آثار 

تاریخي و طبیعي وارد این اماکن شوند.
روستا  قم ۹  در  رو  این  از  داشت:  بیان  وي 
هدف  روستاها  این  از  یکي  که  شد  معرفي 
در  که  شود  انتخاب  باید  ملي  گردشگري 
استان قم به خاطر ویژگي هاي گردشگري 
و تاریخي روستاي وشنوه روستاي هدف ملي 

گردشگري انتخاب و معرفي شد.
و  دستي  صنایع  فرهنگي،  میراث  مدیرکل 
گردشگري قم ادامه داد: در روستاهاي هدف 
میراث  سازمان  و  دولت  ملي  گردشگري 
فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري، کمک 
هاي براي تسهیل در رفت و آمد گردشگران و 
مجتمع هاي اقامتي ارائه مي کنند ،در همین 
داخل  دسترسي  راه  و  جاده  آسفالت  راستا 

روستا با کمک هاي دولتي انجام شده است.
بومگردی  های  ظرفیت  به  اشاره  با  یزدانی 
بوم  های  کرد:اقامتگاه  بیان  قم   روستاهای 
گردی تجربه ای نوین از زندگی و اقامت در 
روستاها به خصوص برای دور شدن از هیاهوی 

شهر را برای مسافران فراهم می آورد.
وی  گفت:اقامتگاه بوم گردی مکانی است آرام 
در دل طبیعت، جایی که هنوز دستخوش 
زیاده خواهی زندگی ماشینی نشده و هنوز 
اصالت و قدمت خود را در دل طبیعت حفظ 

کرده است.
اینکه  بیان  با  قم  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
اشتغال  ایجاد  ضمن  گردی  بوم  واحد  هر 
برای  پایدار  درآمد  تامین  برای  منبع خوبی 
خانواده ها و حتی اهالی روستا را ایجاد می 
روستای  در  گردی  بوم  افزود:اقامتگاه  کند 
با حجم سرمایه گذاری حدود 2۵  کهندان 
گردی  بوم  و  نفر  چهار  برای  ریال  میلیارد 
روستای نویس با حجم سرمایه گذاری حدود 
3 میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای دو نفر 

اشتغال ایجاد کرده است.

 سال شانزدهم   شماره 3۹3۰     23  اسفند  ۱3۹۹  

امام جمعه موقت قم گفت: امروز مسؤوالن کشورمان باید با دالالن، 
محتکران و مفسدان دانه درشت اقتصادی، چنان برخوردی داشته 

باشند که مایه عبرت دیگران و خرده پاها شود.
آیت اهلل سید محمد سعیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته 
به گرانی ها، خاطرنشان کرد: فساد و شرارت  اشاره  با  شهر قم 
دالالن دانه درشت از چالش های بزرگ امروز کشورمان است و 

مردم و مسؤوالن باید در برابر آن هوشیار باشند.

وی با بیان اینکه مسؤوالن هریک باید به سهم خود جلوی زیاده 
خواهی و فساد دالالن را بگیرند، اظهار داشت: مردمی که مسؤوالن 
را انتخاب کرده اند، از آنها انتظاراتی دارند و یکی از مهمترین این 

خواسته ها، مبارزه با دالالن و مفسدان اقتصادی است.
سعیدی با بیان اینکه برخوردها با مفسدان اقتصادی به صورت 
مقطعی و فصلی ارزشی ندارد، گفت: امروز برخی دالالن و واسطه 
ها کنترل بازار را به دست گرفته اند، از این رو دستگاههای نظارتی 
باید به میان مردم و بازار آمده و از نزدیک به وظیفه خود عمل کنند 

و با مفسدان برخورد کنند.
وی با بیان اینکه برخی مفسدان اقتصادی اغراض سیاسی داشته 
و با برخوردهای مقطعی ادب نمی شوند، تصریح کرد: آنها می 
خواهند نظام اسالمی را ناکارآمد جلوه داده و در راستای تحقق 
اهداف شوم نظام سلطه، یعنی براندازی نظام مقدس جمهوری 

اسالمی گام برمی دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود فرمایشات رهبر معظم انقالب 

اسالمی و تأکید ایشان بر دو عنصر "بصیرت" و "صبر" در مبارزه 
با دشمنان را مورد توجه قرار داد و گفت: هرگاه این دو عنصر در 

جامعه وجود داشته باشد، دشمن نمی تواند کاری انجام دهد.
و صبر  راه حق  به  را  یکدیگر  باید  مردم  اینکه  بیان  با  سعیدی 
توصیه کنند تا جامعه در مسیر صراط مستقیم الهی گام بردارد، 
خاطرنشان کرد: دشمنان با راه اندازی جنگ نرم می خواهند مردم 

در برابر آرمان ها و ارزش های دینی و انقالبی بی تفاوت باشند.
وی با اشاره به تالش دشمنان برای وارونه جلوه دادن حقایق، بر 
اهمیت نقش آفرینی جوانان در رویارویی با جنگ نرم دشمنان 
تأکید کرد و گفت: جوانان باید فضای مجازی را در اختیار گرفته و 

جلوی خطر سیطره دشمنان بر فضای مجازی را بگیرند.
امام جمعه موقت قم همچنین با قدردانی از تالش ها و مجاهدت 
های مجموعه درمانی و نظام سالمت کشور در دوران کرونا، گفت: 
بهترین و باالترین قدردانی عملی از این عزیزان، رعایت دستورالعمل 

های بهداشتی و مراقبت از سالمتی خودمان و دیگران است.

5
گزارش اختصاصي شاخه سبز:

روستاهای تاريخی 
فرصتی برای جذب  

سرمايه گذاران 

خطیب جمعه قم:

با مفسدان دانه درشت اقتصادی قاطعانه برخورد شود
))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی((
 نظر به دستور مواد۱و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  
۱3۹۹/۰۹/2۰ و برابر رای شماره۱3۹۹6۰3۱۰۰۱3۰22۴۵8...مورخ ۱3۹۹/۱۱/2۷ هیات قانون 
تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات 
به  قهبازی....فرزند....حسن....نسبت  اقبالی  اله  آقای/خانم...عزت  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت .....۱86.۹۵ متر مربع که مقداریکدانگ و 
دوازده سیر وده مثقال مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک ...۱۱۹....فرعی از ....23 اصلی 
واقع در قریه تورانکال بخش یک خریداری شده از آقای خانم فرشته رحیمی و عمران احسانی 
مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئیین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱2/۰۹    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱2/23 

م. الف 19910329
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك چمستان- عین اله تیموری

آیت اهلل علوی گرگانی

انتخابات عرصه ای برای سنجش و ارزیابی نظام 
اسالمی است

آیت اهلل سید محمدعلی 
ــی از  ــوی گــرگــان ــل ع
گفت:  تقلید  مراجع 
حضور پررنگ مردم در 
عزت  موجب  انتخابات 
نظام  ــروی  آب حفظ  و 
چرا  می شود  اسالمی 
که دشمن از این طریق 
و  سنجش  مورد  را  ما 

ارزیابی قرار می دهد.
وی روز پنج شنبه در دیدار با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اظهار 
داشت: دشمن در پشت دیوار خانه ها است و ما را می سنجد که مردم در 

مقابل عمل دولتمردان چه عکس العملی را نشان می دهند.
علوی گرگانی تصریح کرد: اگر مردم به صورت پرشور در انتخابات شرکت 
کنند این اقدام یک تو دهنی محکم به دشمن است از این رو تالش کنید 
همه مردم را پای صندوق بیاورید رای کامل بدهند و انتخاب خوبی نیز 

داشته باشند که موجب عزت و آبروی ما شود.
این مرجع تقلید همچنین انتخابات را بهترین راه برای آزمایش مردم 
توصیف کرد و گفت: اگر بتوانید در این مدت باقیمانده سر رشته معیشت 
مردم را باز کنید در حضور آنها  خیلی موثر است و مردم ما شایسته همه 

نوع احترام هستند.
علوی گرگانی همچنین ملت ایران را ملتی بسیار نجیب و فهمیده و در 
همه مراحل کمک یار مسئوالن کشور خواند و گفت: مردم نمی گذارند 
مسئوالن تنها بمانند در هر مناسبتی کمک هایی را انجام می دهند و 

این یک نعمت است.
باید  شما  شد:  یادآور  کشور  وزیر  به  خطاب  ادامه  در  گرگانی  علوی 
شکرگزار باشید که در کشوری وزیر کشور هستید که ملت بسیار فهمیده 

و با معرفت و با کمال دارد.
وی ادامه داد: اگر در این موقعیت ملتی غیر از ملت ایران بودند مسلم 
بدانید دردسر داشتید ولی این ملت برای حفظ نظام مقدس و همچنین 
حفظ رهبری خیلی آرام، با نجابت و صبور است امیدوارم در این مدت 
باقیمانده بتوانید ُحسن عمل خود را نشان دهید، مردم از شما راضی 

باشند و عمل شایسته ای انجام بگیرد.
علوی گرگانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مساله معیشت 
مردم و نوسان قیمت ها گفت: شرایط زندگی مردم خیلی سخت شده و 

با سیلی صورت خود را سرخ می کنند.
این مرجع تقلید با تاکید بر خدمت بیش از پیش به مردم خاطرنشان 
کرد: به این مردم خدمت کنید تا الاقل در زندگی مقداری مرفه باشند 
این مردم شایسته خدمت هستند هر چقدر خدمت کنید باز هم جا دارد.

 وزیر کشور در سفر یک روزه خود به قم با تَنی چند از علما و مراجع 
دیدار و گفت و گو کرد.

در دومین روز؛

ثبت نام 12 نفر از داوطلبان انتخابات شورای شهر قم 
تکمیل شد

فرماندار شهرستان قم با اشاره به ثبت نام ۱2 نفر در دومین روز ثبت نام 
داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای شهر قم گفت: ثبت نام 23 در این 

2 روز تکمیل شده است.
مرتضی حیدری عصر پنجشنبه با اشاره به ثبت نام ۱2 نفر در دومین روز ثبت 
نام از داوطلبین انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر قم گفت: در دو 

روز گذشته 23 نفر موفق شده اند فرایند ثبت نام را تکمیل کنند.
وی افزود: همه ثبت نام کنندگان امروز مرد بوده اند.

فرماندار حوزه انتخابیه شهرستان قم با اشاره به اینکه پنج نفر از ثبت نام 
کنندگان روز دوم دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پنج نفر هم کارشناسی 
ارشد هستند افزود: امروز دو نفر از ثبت نام کنندگان مدرک تحصیلی حوزوی 

ارائه کردند.
همچنین امروز وزیر کشور در ادامه سفر به قم با حضور در فرمانداری شهرستان 
قم از روند ثبت نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر قم 

بازدید کرد.
گفتنی است نام نویسی از داوطلبان عضویت در انتخابات ششمین دوره ی 
شوراهای اسالمی شهر از دیروز آغاز شده و تا پایان وقت اداری سه شنبه 26 

اسفندماه ادامه دارد.

مرکز مدیریت حوزه های علمیه:

دیدار آیت اهلل سیستانی
و پاپ اقدامی حکیمانه و

 قابل تمجید است

مرکز مدیریت حوزه های علمیه با صدور بیانیه 
ای ضمن استقبال از دیدار پاپ فرانسیس و 
آیت اهلل سیستانی در عراق تاکید کرد: دیدار 
اخیر حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی و 
پاپ فرانسیس به عنوان دو رهبر و عالم دینی 

اقدامی حکیمانه و قابل تمجید است.
نسخه  شب  چهارشنبه  که  بیانیه  این  در 
آمده  گرفت،  قرار  ایرنا  اختیار  در  آن  از  ای 
است: رهبران ادیان همواره نقش بسزایی در 
گسترش معنویت، اخالق، صلح و دوستی در 
جوامع انسانی دارند. آنها پیوسته با رفتارهای 
تنش ها،  از  رفت  برون  کلید  خود  حکیمانه 
اختالفات قومی و مذهبی و پیام آوران صلح، 

دوستی و وحدت هستند.
بیانیه ادامه داده است: سفر اخیر عالیجناب 
برادر  و  دوست  کشور  به  فرانسیس  پاپ 
ارزیابی  راستا  همین  در  می توان  را  عراق 
کرد. همچنین دیدار اخیر حضرت آیت اهلل 
العظمی سیستانی و پاپ فرانسیس به عنوان 
دو رهبر و عالم دینی اقدامی حکیمانه و قابل 

تمجید است.
بیانیه افزوده است: این دیدار که در نهایت 
می تواند  گرفت،  انجام  محبت  و  خلوص 
در  بعدی  تالش های  الگوی  و  بخش  الهام 
باشد.  ادیان آسمانی  تفاهم  جهت تقریب و 
بهبود روابط مسلمانان و مسیحیان به عنوان 
پیروان دو دین بزرگ الهی، محکوم نمودن و 
به حاشیه بردن دیدگاه های باطلی همچون 
اسالم هراسی، شیعه هراسی و عقائد تکفیری 
این  آثار  مهمترین  از  را می توان  تروریستی 

دیدار مهم قلمداد نمود.
در ادامه این بیانیه آمده است: حوزه علمیه 
ایران همواره خود را در حمایت از اهداف و 
ارزش های مشترک ادیان الهی متعهد دانسته 
ادامه  و  برکت  پر  این دیدار  امیدوار است  و 
و  انسانی  بــرادری  گسترش  تعامالت،  این 
همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان الهی و 

همه بشریت را به همراه داشته باشد.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان ۱۵ 
اسفندماه جاری با ورود به عراق، سفر چهار 
بخش  مهمترین  که  کرد  آغاز  را  روزه خود 
این سفر دیدار با آیت اهلل سیدعلی سیستانی 
رهبر شیعیان عراق بود که این دیدار بازتاب 
های فراوانی در سطح منطقه ای و بین المللی 

داشته است.

در 24 ساعت گذشته؛

43 نفر مشکوك به کرونا در 
اورژانس قم پذیرش شده اند

به  اشاره  با  قم  دانشگاه علوم پزشکی  رئیس 
پذیرش  کرونا  به  مشکوک  ۴3نفر  پذیرش 
دراورژانس قم گفت: 2۹ نفر از این افراد در 
بخش های درمانی بیمارستانهای قم بستری 

شده اند.
به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا 
 2۴ در  نفر   ۴3 پذیرش  به  اشــاره  با  قدیر 
ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم 
با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: 
درمانی  بخش های  در  افراد  این  از  نفر   2۹

بیمارستان های قم بستری شده اند.
اشاره  با  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
روزهای  در  که  کسانی  از  نفر   32 اینکه  به 
گذشته بستری بودند مرخص شده اند، گفت: 
در حال حاضر ۱3۱ نفر مشکوک به کرونا در 
بیمارستان های قم بستری هستند که حال ۱۰ 

نفر از آنها وخیم است.
وی افزود: خوشبختانه در 2۴ ساعت گذشته 
هیچکدام از بیماران کرونایی جان خود را از 

دست نداده اند.

    خبــر    خبــر

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پژو ۲۰۶ ، مدل ۱۳۸۲ ، رنگ مشکی- متالیک، 
شماره موتور ۱۰FSJ544۰۲۲۲۰ ، شماره شاسی ۸۲۶۲۰۲۰۳ ، پالک 
ايران ۲۲- ۹۸۱ ل ۸۱ ، متعلق به آقای مهدی آذربار مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
ماشین- کارت سالمت کارت هوشمند  ماشین- کارت هوشمند  کارت 
راننده، شماره کارت هوشمند ۳۰5۰۰۱۲ ، شماره کارت ماشین ۳۰4۳۰۹۶ 
، نوع کامیون ، سیستم ايسوزو مدل ۱۳۹4 ، رنگ سفید روغنی ، شماره 
 ،  NAGNPR75PFT۰۰۳۸۱5 شاسی  شماره   ،  4HK۱۳۶۳۲5۶ موتور 

پالک ايران 7۲- ۱۳7 ع ۱۳ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو تیپ 4۰5 مدل ۱۳۹5، رنگ  
خاکستری- متالیک، شماره موتور ۱۶4B۰۱۰۲۶۸۶، شماره شاسی 
NAAM۳۱FE۶GK54۱۱4۳ ، پالک ايران ۸۲- ۶۱4 ن ۸۶ مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.



 سال شانزدهم   شماره 3۹3۰     23  اسفند  ۱3۹۹  

 تصمیم عجیب AFC علیه ایران؛

بحرین میزبان ادامه رقابت های 
مقدماتی جام جهانی

در  و  ایــران  می شد  ــا  ادع که  شرایطی  در   
کشمکش های انتخاب رئیس جدید، فعالیت های 
نهایی دور  بازی  برای گرفتن میزبانی چهار  الزم 
اول مقدماتی جام جهانی انجام شده است، اما این 
میزبانی به صورت رسمی به کشور بحرین رسید؛ 
این در حالی بود که ایران طبق برنامه بازی ها، اگر 
این مسابقات به صورت نرمال برگزار می شد میزبان 

سه مسابقه از چهار مسابقه دور برگشت بود.
اختیار  در  پیش  دقایقی  که  اطالعیه ای  براساس 
روزنامه نگاران آسیا قرار گرفته است، میزبان های 
مسابقات باقیمانده از دور اول مرحله مقدماتی جام 

جهانی 2۰22 قطر به شرح زیر انتخاب شده اند:
*کشور چین میزبان گروه A مسابقات خواهد بود 

که شامل سوریه، فیلیپین، مالدیو و گوآم است.
* کشور کویت میزبان گروه B است که شامل 

استرالیا، اردن، نپال و چین تایپه است.
بحرین  دارد،  ایران در آن حضور  * گروه C که 
میزبان این مسابقات در خردادماه خواهد بود؛ در 
حالی که این کشور رقابت سختی با عراق و ایران 
برای صعود دارد؛ هنگ کنگ و کامبوج نیز دو تیم 
دیگر این گروه هستند. این تصمیم نامنصفانه در 
شرایطی گرفته شده که ایران در هر دو مسابقه دور 

رفت، میهمان بحرین و عراق بوده است.
* در گروه D عربستان میزبان ازبکستان، سنگاپور، 

یمن و فلسطین خواهد بود.
* هم چنین در گروه E این مسابقات کشور قطر 
ایوانکوویچ(،  برانکو  میزبان عمان )با سرمربیگری 
به  قطر  البته  است؛  بنگالدش  و  هند  افغانستان، 

صورت نمادین در این مسابقات حضور دارد.
قرقیزستان،  میزبان   F گروه  در  هم  ژاپن   *

تاجیکستان، میانمار و مغولستان خواهد بود.
* امارات در گروه G به عنوان میزبان انتخاب شده 
و از ویتنام، مالزی، تایلند و اندونزی میزبانی خواهد 

کرد.
* بازی های آخرین گروه مقدماتی آسیایی نیز به 
 H میزبانی کره جنوبی برگزار می شود؛ در گروه
کره جنوبی با ترکمنستان، لبنان، کره شمالی و 

سریالنکا مسابقه خواهد داد.

AFC پاسخ الزم را می دهد

واکنش تاج به ندادن 
میزبانی به ایران

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال و نایب رئیس 
میزبانی  ندادن  به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
به تیم ملی ایران واکنش نشان داد و گفت: 
پاسخ  تصمیم  این  علل  درباره  کنفدراسیون 

الزم را خواهد داد.
 کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز جمعه به طور 
به عنوان میزبان مسابقات  را  رسمی بحرین 
گروه سوم مرحله مقدماتی جام جهانی معرفی 
کرد که بر اساس آن تیم ملی ایران باید دیدار 
و  بحرین  کامبوج،  بحرین،  عراق،  با  برگشت 

هنگ کنگ را در منامه برگزار کند.
و  کارشناسان  برخی  که  است  حالی  در  این 
عالقمندان به فوتبال از مهدی تاج که نایب 
انتظار  آسیاست  فوتبال  کنفدراسیون  رئیس 
داشتند بتواند به واسطه مسئولیتی که در آسیا 

دارد از میزبانی ایران دفاع کند.
مهدی تاج بعدازظهر امروز جمعه در این مورد 
که  تصمیم هایی  گفت:  و  داد  نشان  واکنش 
درباره انتخاب میزبانی رقابت ها گرفته می شود 
با هیات رییسه ای اف سی در میان گذاشته 

نمی شود.
وی ادامه داد: این تصمیمات بین کمیته های 
و  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  مسابقات 
مطابق  اساس،  این  بر  می شود.  گرفته  فیفا 
فدراسیونی  هر  که  صورتی  در  پروتکل ها 
درباره تصمیم های گرفته شده پیرامون مبادی 
تصمیم گیری میزبانی از کنفدراسیون سوال 

کند پاسخ الزم داده خواهد شد.
میزبانی  شایسته  ایران  کرد:  خاطرنشان  تاج 
و  المللی ورزشی است  بین  رقابت های  کلیه 
پاسخ  تصمیم  این  علل  درباره  کنفدراسیون 

الزم را خواهد داد.

   خبر ورزشـی   خبر ورزشـی

تیم فوتبال پرسپولیس با برتری قاطع مقابل 
نهایی  یک هشتم  مرحله  به  کرمان  مس نوین 

جام حذفی فوتبال باشگاه های ایران راه یافت.
عصر امروز )جمعه( و در مرحله یک شانزدهم 
نهایی جام حذفی، تیم دسته دومی مس نوین 
در ورزشگاه شهید باهنر کرمان از پرسپولیس 
میزبانی  کرد که میهمان با کسب برتری سه بر 

صفر راهی دور بعدی شد.
با  ترابیان  محمدحسین  را  بــازی  قضاوت 
کمک های مرتضی شهریاری و مازیار معتمدنیا 

برعهده داشت.
به  اخیرا  که  ترابی«  »مهدی  دیدار،  این  در 
پرسپولیس بازگشته است با بازشدن پنجره نقل 
و انتقاالتی تیمش از ابتدا در ترکیب قرار گرفت.

بازی با حمالت همه جانبه پرسپولیس آغاز شد 
و شاگردان »یحیی گل محمدی« در اندیشه این 

بودند تا به گل زودهنگام دست یابند.
اشتباه  از  پرسپولیس  بازیکنان  دقیقه ۱6  در 
سر  ضربه  با  و  کرده  استفاده  مس  مدافعان 

به  گل  این  که  رسیدند  گل  به  خانی  مهدی  
دلیل آفساید بودن مردود اعالم شد.

مهدی  تماشایی  ضربه  آن  از  پس  دقیقه  دو 
میزبان  دروازه  تیرک  به  بدشانسی  با  خانی 

برخورد کرد.
در دقیقه 2۴ مهدی عبدی دروازه بان میزبان را 

از پیش رو برداشت و در ادامه نتوانست دروازه 
خالی را باز کند.

و  داد  جواب   3۷ دقیقه  در  میهمان  حمالت 
ارسال مهدی ترابی را کمال کامیابی نیا با ضربه 

سر به گل نخست پرسپولیس تبدیل کرد.
ترابی به  ادامه ضربه فنی و زیبای مهدی  در 

تیرک افقی دروازه مس برخورد کرد.
با  داشــت  سعی  میزبان  تیم  دوم  نیمه  در 
ارسال های بلند و شوت های از پشت محوطه 
جریمه، شانس خود را برای گلزنی امتحان کند.

ــه  ادام در  عبدی  مهدی   ۵6 دقیقه  در 
ناکامی هایش در مصاف تک به تک با دروازه بان 

مس نتوانست گلزنی کند.
را  آقایی  بی نقص سعید  ارسال  در دقیقه ۵8 
تور دروازه مس  به  با ضربه سر  امید عالیشاه 
دوخت تا سند صعود پرسپولیس را امضاء کند.

در دقیقه 6۴ فرار »میالد سرلک« و ارسال او 
را امید عالیشاه به گل دوم خود و سوم تیمش 

تبدیل کرد تا ستاره بازی باشد.
در دقایق پایانی پاس خوب ترابی به شهریار 
مغانلو رسید و مهاجم تازه وارد پرسپولیس در 

عین ناباوری نتوانست دروازه خالی را باز کند.
صفر  بر  سه  برتری  با  دیدار  این  نهایت  در 
پرسپولیس صعود  تا  رسید  اتمام  به  میهمان 

آسانی به مرحله بعدی داشته باشد.

6
جام حذفی فوتبال؛

صعوِد آسان؛ پرسپوليس راهی يک هشتم نهايی شد

وداع  حالی  در  المپیا  مستر  سوم  نفر 
با دنیای قهرمانی دارد که وی  زودهنگام 
بارها از کوه مشکالت پیش روی خود گالیه 
داشت اما تاکنون کسی واکنشی نسبت به 

آن نشان نداده است.
نام های  با  ایرانیان  برای  المپیا  مستر  نام 
یتس،  دوریان  هیث،  فیل  مانند  بزرگانی 
اینکه  ... همراه بود و تصور  رانی کلمن و 
روزی یک ایرانی بتواند در الس وگاس در 
برابر دیدگان تماشاگران بتواند بسیاری از 
بزرگان را کنار بزند و مدال برنز را از آن 
اما جوان شیرازی  بود؛   خود کند سخت 
مستمر  برنامه های  بر  تمرکز  و  اراده  با 
مدال  و  کند  محقق  را  رویا  این  توانست 
کرد،  آن خود  از  را  مسابقات 2۰۱۹  برنز 
مدالی که از »هادی چوپان« یک قهرمان 
ملی ساخت اما افتخارآفرینی وی در بین 
حواشی و اخبار متعدد بسیاری از رشته های 

ورزشی گم شد.  
قلب  ایرانی که سال گذشته در  ورزشکار 
آمریکا با عنوان گرگ ایرانی توانسته بود در 
جایگاه سوم قرار گیرد و امسال نیز در این 
پیکارها چهارم شد، بعد از بازگشت به ایران 

از مشکالت پیش روی این عنوان سخن به 
میان آورد و شاید با مصاحبه های خود به 
دنبال آن بود که سیگنال های الزم را به 
مسووالن ورزش و حامیان مالی ارسال کند. 
او از سختی ها گفت و نوشت،  سختی های 
راه اعزام چوپان به گونه ای بود که وی در 
گفت وگو با ایرنا اعالم کرد:  برای گرفتن 
روادید 6 چشم ضعیف شد سه چهره پیر 
شد و هزاران مو سفید شد. چهار سال روز 
و شب از بین رفت و میلیون ها تومان هزینه 
و  هادی  و  من  شود.  صادر  روادید  تا  شد 
مهدی )مربیان او(   پیر شدیم تا روادید 
روادید  اخذ  مشکالت  کنار  در  گرفتیم.  
تامین  و  نیست  اقتصادی ام خوب  شرایط 
هزینه های زندگی سخت و طاقت فرساتر 
از تمرینات بدنسازی است اما با این وجود 
اهتزاز پرچم ایران در مستر المپیا به من 
حس بزرگی داد حسی که می خواهم آن را 

از خود جدا نکنم.
اما با وجود این مشکالت، گرگ ایرانی اعالم 
کرد تا زمانی که در توان داشته باشد برای 
ایران افتخارآفرینی خواهد کرد.  او حتی در 
سال 2۰2۰ که عنوان چهارم مستر المپیا 

را کسب کرد از پیشنهادهای خارجی سخن 
به میان آورد اما در پاسخ به وسوسه برخی 
از کشورهای خارجی اعالم کرد که ایران 
با  نخواهد کرد.  با هیچ کشوری عوض  را 
مطرح شدن مشکالت پیش روی چوپان 
در رسانه های داخلی برخی تصور می کردند 
اندام   پرورش  و  بدنسازی  فدراسیون  که 
آن  کردن  برطرف  برای  را  الزم  اقدامات 
انجام خواهد داد اما بعد از نزدیک به 2 سال 

ادامه  نامالیمتی ها  از  ایرانی  گرگ  گالیه 
دارد و او در نهایت به خاطر این مشکالت از 

دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.  
از  ایرانی  گرگ  خداحافظی  خبر  انتظار 
دنیای قهرمانی در حالی است که تا پیش 
در  بود  نتوانسته  ایرانی  هیچ  چوپان  از 
جمع ۱۰ نفر برتر مستر المپیا قرار گیرد 
و او دومین آسیایی بود که از این آوردگاه 
مدال صید کرد، مدالی که شاید تکرار آن 

نام چوپان برای  در آینده راحت نباشد و 
تاریخ  به عنوان یکی آسیایی در   سال ها 

مستر المپیا ثبت شود.  
ـناصر  که  است  حالی  در  مشکالت  این 
فدراسیون  سابق  رییس  پورعلی فر« 
این  به  کمک  اندام  پرورش  و  بدنسازی 
ورزشکار ملی را وظیفه فدراسیون ندانست 
کنونی  رییس  نصیرزاده«  »عبدالمهدی  و 
ویژه ای  نگاه  که  داد  وعده  نیز  فدراسیون 
به نفر سوم مستر المپیا داشته باشد. او در 
گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: چوپان یکی 
از افتخارات ورزش ایران است و به عنوان 
خود  اختیارات  تمام  از  فدراسیون  رییس 
او در زمینه های مختلف  به  برای کمک 

استفاده خواهم کرد.  
وعده نصیرزاده هر چند نوید بخش آن بود 
که قهرمان ملی ایران به راحتی بر دغدغه 
تاکنون  اما  کند  می  غلبه  رو  پیش  های 
خبری از تحقق این وعده در هیچ رسانه 
ای منتشر نشده و متن بلند باالی گرگ 
ایرانی در فضای مجازی نشان از آن دارد 
که وی بیش از گذشته نیاز به کمک دارد تا 

بر مشکالت غلبه کند. 

چرایی وداع »هادی چوپان« با دنیای قهرمانی

اطالع رسانی

محیطی،  زیست  ترافیکی،  عمرانی،  پــروژه   ۹۹
مراسمی  طی  قم  شهرداری  خدماتی  و  شهرسازی 
رسمی با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، 
مرتضی  سید  دکتر  قم،  استاندار  سرمست  بهرام 
سقائیان نژاد شهردار قم، نمایندگان قم در مجلس 
شورای اسالمی، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر 

قم و دیگر مسئوالن شهری و استانی افتتاح شد. 
برای ششمین دوره از افتتاح پروژه های شهرداری قم 
در سال جاری است. دوره نخست این افتتاح ها در 
دهه کرامت با اعتبار دو هزار میلیارد تومان انجام شد. 
دور بعدی افتتاح پروژه های شهرداری قم مربوط به 
هفته دولت بود که ارزش ریالی این پروژه ها به ۱۱۵ 
میلیارد تومان می رسید. در هفته دفاع مقدس سال 
جاری هم افتتاح پروژه ها با ارزش ریالی ۱۷۰ میلیارد 
تومان صورت گرفت. دهه والیت هم 86۰ میلیارد 
تومان پروژه از سوی مدیریت شهری در اختیار مردم 
قم قرار گرفت و دهه فجر پروژه هایی با ارزش ریالی 

هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد. 
ششمین مرحله افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری 
قم همزمان با مبعث فرخنده پیامبر اعظم)ص( در 
برگزار شد.  قم  همایش های شهرداری  مرکز  سالن 
چهار پروژه شاخص این افتتاحیه تقاطع غیر همسطح 
ولیعصر)عج(، پیاده راه انقالب، بوستان حنانه و فاز 
نخست بلوار حضرت خدیجه)س( بودند که پیش از 
این مراسم به بهره برداری رسیده و افتتاحیه رسمی 

آنها با حضور وزیر کشور برگزار شد. 
دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم در این 
مراسم با اشاره به افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح 

 ۹ مسیر  افتتاح  از  بعد  داشت:  اظهار  ولیعصر)عج( 
کیلومتری بلوار آیت اهلل بروجردی و اجرای تقاطع 
غیرهمسطح کریمه اهل بیت)س(، منطقه شهر قائم 

تقریبا از محرومیت نجات پیدا کرد.

وی افزود: اجرای پروژه تقاطع غیر همسطح ولیعصر 
)عج(در قالب یک پل اصلی و یک پل رمپی انجام 
شده که در مجموع باالی ۵۰ میلیارد تومان هزینه 

داشته است.
شهردار قم با اشاره به افتتاح چند بوستان در مرحله 
ششم افتتاحیه های شهرداری قم اضافه کرد: از سال 
اضافه شده و سرانه  بوستان  ۹۴ در شهر قم ۱۰8 
فضای سبز به 2۰.3 متر به ازای هر نفر رسیده است 

که در میان کالن شهرها رتبه سوم دارد.
وی با اشاره به افتتاح بوستان حنانه در هفت هکتار 
گفت: بوستان حنانه در منطقه دو دارای چهار هکتار 
فضای تفریحی و سه هکتار فضای سبز است که 3۵ 
میلیارد تومان برای تملک و ۵ میلیارد تومان برای 

احداث آن هزینه شده است.
و  شهر  مرکزی  هسته  ساماندهی  به  نژاد  سقائیان 
اطراف حرم مطهر در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: 

کسانی که در گذشته در قم رفت و آمد داشتند می 
دانستند که دستفروشان تا نزدیکی حرم مطهر حضور 
داشتند. با اجرای پیاده راه های هسته مرکزی شهر 
قم، فضایی آرام و یک ساحت قدسی برای حرم مطهر 

فراهم شده است.
وی ادامه داد: در ایام نیمه شعبان بیش از سه میلیون 
در  ترافیکی  همیشه مشکالت  و  قم شده  وارد  نفر 
اطراف این مسجد مقدس داشتیم که اجرای پروژه 
در  متری   ۹2 عرض  با  خدیجه)س(  حضرت  بلوار 

مسیر کاهش این ترافیک ایجاد شده است.
گذاری های  سرمایه  حجم  کرد:  اظهار  قم  شهردار 
بخش خصوصی در سال جاری به ۱۱ هزار میلیارد 
بودجه  سوم  یک  از  بیش  که  است  رسیده  ریال 

شهرداری قم را شامل می شود. 
وی گفت: چهار پروژه سرمایه گذاری در شهر قم تا 
پایان سال قطعی خواهد شد که در مجموع سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در شهر قم بیش از بودجه 

سالیانه شهر می شود.
سقائیان نژاد به ضرورت همراهی دولت در تکمیل 
واگن  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  قم  متروی  پروژه 
های قطار شهری از موضوعات حیاتی برای شهر قم 
است. قرار است برای شهر قم 8۰ واگن تامین شود 

که درخواست داریم این موضوع با جدیت 

پیگیری شود.
به گفته وی، تضامینی که برای این 8۰ واگن مورد 
نیاز است با مشکالتی مواجه شده و قیمتی که برای 
این واگن ها مطرح شده بیش از یک میلیون و ۴۰۰ 
یورو است درحالیکه قیمت اصلی 8۵۰ یورو باید باشد. 
نا به سامان  وضعیت  اینکه  به  اشاره  با  قم  شهردار 
بحث  مورد  موضوعات  از  شهرداری  مستخدمین 
کرد:  تصریح  کشور  وزیر  به  خطاب  شده  چالش  و 
در  کارکنان شهرداری  از  برخی  است که  ۱8 سال 
بالتکلیفی به سر می برند. استدعای حقیر این است 

که این مشکل حل شود.

وزیر کشور هم در این مراسم ضمن تشکر از عملکرد 
از  شهرداری قم در اجرای پروژه های شهری گفت: 
محل اعتبارات کرونا قرار است با ابزار تهاتر نفت ۵ 
هزار اتوبوس و دو هزار واگن تأمین شود که نیاز استان 

قم هم در نظر گرفته خواهد شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی با تأکید بر رفع کمبودهای 
قم  عقب افتادگی های  باید  داشت:  اظهار  قم  استان 
برطرف شده و  از طرف دیگر شئون این شهر و جایگاه 

آن در نظر گرفته شود.
خروج  برای  قم  استان  درخواست  به  کشور  وزیر 
ایجاد  از تک شهرستانی اشاره کرد و گفت:  استان 
دو شهرستان در استان قم مورد درخواست مردم و 
نمایندگان بود که باهمت و پیگیری همه دوستان 
انجام شد و تا انتهای این دولت به ثمر خواهد رسید.

استاندار قم هم در این مراسم با درخواست از دولت 
شهری  قطار  تکمیل  برای  ملی  حمایت های  برای 
گفت: وظیفه ما حمایت از مدیریت شهری و خدمت 

بی منت به مردم است.

لزوم حفظ وحدت بین  بر  تاکید  با  بهرام سرمست 

داد:  ادامه  استانی  دستگاه های 
مدیریت  از  حمایت  ما  وظیفه 

است  کارها  پیشبرد  برای  شهری 
با  پروژه شهری  این سالها ۱6  در  که 

حمایت مدیریت استان پیش رفته است. 
استاندار قم در زمینه مترو و قطار شهری نیز 

حمایت دولت را خواستار شد و افزود: امیدواریم 
نیز  قطار شهری  و  تقسیمات کشوری  مورد  در 

دولت نگاه ویژه ای به استان قم داشته تا مثل همیشه 
توسعه و عمران و آبادانی شهر اتفاق بیفتد.

عضو هیئت رئیسه مجلس هم در این مراسم از دولت 
خواست تا 32۰ میلیارد تومان از مطالبات شهرداری 
قم توسط دولت پرداخت شود تا شهرداری بتواند به 

وظایف خود بهتر عمل کند.
احمد امیرآبادی فراهانی اظهار داشت: امسال سال 
بسیاری خوبی برای شهر قم بوده و پروژه های زیادی 
در قم انجام شده است. همچنین باوجود خشک سالی 
قم سرانه فضای سبز قم به 2۰.3 دهم درصد رسیده 

است.
و  هماهنگی  کرد:  بیان  مجلس  هیئت رئیسه  عضو 
شهری  و  استانی  مختلف  ارگان های  حمایت های 
توانسته در اجرای پروژه ها تأثیر بسیاری داشته باشد.

تک  از  قم  خروج  از  رضایت  ابــراز  با  امیرآبادی 
شهرستانی بودن گفت: با مدیریت خوب استاندار قم و 
مجموع مدیران و حمایت های دولت کمبودهای مالی 
با خروج قم از تک شهرستانی حل می شود و یادگاری 

خوبی از دولت برای مردم باقی می ماند.
این مراسم  رئیس شورای اسالمی شهر قم هم در 
وضعیت حمل و نقل عمومی در این شهر را نیازمند 

توجه بیشتر دولت دانست. 
عبداهلل جاللی با اشاره به افتتاح چهار پروژه شاخص 
عمرانی در شهر قم در این مراسم اظهار داشت: تقاطع 
غیر همسطح ولیعصر)عج( کارکرد درون شهری و 
مهندسین  توانمند  با دست  و  داشته  برون شهری 

شهرداری قم اجرایی شده است
وی افزود: مهندسین شهرداری قم اثبات کردند که 
دانش فنی و مدیریت ساخت پل را حتی در ارتفاع 

3۰ متر دارند.
رئیس شورای اسالمی شهر قم با اشاره به افتتاح پیاده 
راه انقالب افزود: آرامسازی خیابان انقالب اسالمی 
حضرت  مطهر  حرم  اطراف  ساماندهی  مسیر  در 
صورت  ضروری  امر  یک  عنوان  به  معصومه)س( 

گرفت.
و  سیژ  تله  غدیر،  بوستان  شهربازی  گفت:  جاللی 
در  اعظم)ص(  پیامبر  بلوار  با  فردوسی  بلوار  تقاطع 

آینده نزدیک به بهره برداری می رسند.

99 پروژه شهرداری قم با حضور وزير کشور افتتاح شد 
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   خبر سالمت

از  بازدید  در  سینا  بانک  مدیرعامل 
شعب غرب تهران و دیدار با کارکنان؛ 
بر ضرورت خدمات رسانی مطلوب به 
هموطنان به ویژه در روزهای پایان 

سال تاکید کرد.
و  اهمیت  بیان  با  ایـمانی  دکـتر 
جایگاه شعب تهران و آنکه انتظارات 
از این شعب باالست، افزود: در حال 
حاضر سهم بزرگی از منابع، مـصارف 
و خـدمات بـانکی، مـربوط بـه شعبه 
تمرکز  به  توجه  با  که  است  تهران 
در  کشور  اقتصاد  از  مهمی  بخش 
امـا  است  طـبیعی  امری  پایتخت، 
جهت  در  باید  ما  کـه  آن  مـهمتر 
افزایش سهم خود از این بخش تالش 
مضاعف داشته باشیم و این مسیر از 

طـریق تعامل، ارائه خدمات مطلوب 
و بازاریابی مشتریان محقق می گردد.

وی تـاکید کرد: بـانک سینا از لحاظ 
های  زیرساخت  تجهیز  و  تامین 
بانکی در جایگاه مطلوبی قرار  الزم 
دارد و همکاران بانک نـیز آمـادگی 
کـامل جهت ارائه خدمات مطلوب و 
شایسته به هموطنان را دارا هستند 

اما با توجه به شیوع ویروس جهش 
یافته کـرونا در کـشور و بـه جهت 
انتشار  دامنه  افزایش  از  پیشگیری 
عزیز  هموطنان  است  مناسب  آن، 
به استفاده از خدمات غیر حضوری 
خود  بانکی  امور  انجام  بانک جهت 

رهنمون شوند.
دکتر ایمانی در ادامه، توجه کارکنان 

سـودآوری  جـهت  در  تالش  به  را 
وصول  و  پیگیری  طریق  از  شـعب 
مطالبات، پرداخت تسهیالت با اعتبار 
سنجی مناسب و صدور ضمانتنامه 

ها ضروری دانست.
بانک سینا  مدیرعامل  است  گفتنی 
از شعب ولنجک، سرو، سعادت آباد، 
شهران، جنت آباد، پونک، اسـدآبادی، 
فـرهنگ و هـتل اسـتقالل بازدید و 
با کارکنان این شعب گفتگو کرد. وی 
پیشاپیش سال جدید را تبریک گفت 
 ۱۴۰۰ سال  کرد  امیدواری  ابراز  و 
با مـوفقیت و رونـق  تأم  بـا  سـالی 
باشد. در این دیـدار معاون امور شعب 
و مناطق و مدیر منطقه غرب تهران 

نیز حضور داشتند.

بانک  به گزارش پایگاه اطالع رساني 
در  مهري  دکتر  معدن،  و  صنعت 
این نشست که روز گذشته هجدهم 
اسفندماه و با حضور دکتر کرمانشاه 
ارزیابي  گروه  اعضاي  لگزایي  دکتر  و 
دیجیتال  بانکداري  راه  نقشه  تدوین 
و  ــي  دارای و  اقتصادي  امــور  وزارت 
دکتر خورسندیان عضو هیأت مدیره 
اندرکاران  دست  و  ارشد  مدیران  و 
بانک  این  دیجیتال  بانکداري  پروژه 
امــروزه  ــت:  داش بیان  شد،  برگزار 
برآورده ساختن  راستای  بانک ها در 
گستره  مشتریان،  فزاینده  انتظارات 
محصوالت و خدمات خود را در بستر 
به  داده انــد  گسترش  مجازي  فضاي 
از  حاصل  اکوسیستم  هاي  که  طوري 
اطالعاتي  گسترده  شبکه هاي  ایجاد 
و ارتباطاتي، پایگاه هاي داده و غیره 
در  دیجیتال  بانکداري  تعریف کننده 

آینده خواهند بود.
صنعت  در  شد:  یادآور  مهري  دکتر 
در  بانک ها  استراتژی  بانکداري، 
به  سنتی  مدل  از  حرکت  راستای 
دچار  دیجیتال  اکوسیستم  رویکرد 
به  آنها  تمرکز  و  شده  اساسی  تغییر 
قرار  مشتریان  بر  محصوالت  جای 
گرفته است؛ به صورتي که بانک باید 

ایجاد  با تغییر شیوه عملیات خود و 
و  دسترسی  میزان  انعطاف پذیری، 
افزایش  مشتریان  برای  را  شفافیت 
برای  اعتماد  قابل  شریکی  به  و  داده 
آنان  به  که  شود  تبدیل  مشتریان 
ارائــه  شخصی سازی شده  خدمات 

می دهد.
دکتر مهري تصریح کرد: هدف اصلی 
بانکداری دیجیتال تعامل و پیوستن 
بانک ها به دیگر سازمان ها در راستای 
بانکي  خدمات  و  محصوالت  بهبود 
برای مشتریان به خصوص مشتریان 
حقوقي می باشد به شکلي که با تجزیه 
و تحلیل اطالعات رفتاري، ترجیحات و 
سبک زندگي مشتریان خود و رسیدن 
به تصویر روشني از نیازهاي آنان، فراتر 

از نیاز و انتظارات آنان ظاهر شود.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن تأکید 
کرد: زماني که از بانکداري دیجیتال 
سخن مي گوییم منظور این است که 

با برنامه های کاربردی هوشمند بانکی 
تراکنش های  تمامی  انجام  اجازه  که 
مورد نظر از هر دستگاهی به انتخاب 
مشتری را با دستورالعمل های واضح و 
مکانیسم های عاری از خطا می دهند، 
از  گسترده ای  طیف  به  دسترسی 
دریافت   ، پس انداز،  مانند  خدمات 
تسهیالت، مشاوره، بیمه، بودجه بندی، 
تجزیه و تحلیل هزینه ها و درآمدها، 
را  غیره  و  سرمایه گذاری  محاسبات 
از ابتدا تا انتهاي فرآیند بدون نیاز به 

حضور مشتري ممکن سازیم.
افق  در  داشت:  عنوان  مهري  دکتر 
استراتژیک  نقشه  و  راهبردي  برنامه 
ابعاد  و  ها  زیرساخت  تمامي  بانک 
تحقق بانکداري دیجیتال در ۴ مرحله 
در حال ظهور، در حال اجرا، پیشرو 
و پیشتاز مورد بررسي و تدوین قرار 
گرفته و در نظر داریم تا سال ۱۴۰۴ 
این مهم را محقق سازیم البته در سال 

زمینه  این  در  خوبي  جهش  جاري 
اتفاق افتاد و از ۵ محصول و سامانه 
محصول   3 از  و  مردادماه  در  نوین 
جدید نیز اخیراً با حضور دکتر واعظي 
این  در  جمهور  رییس  دفتر  رییس 

بانک رونمایي شد.
در  معدن  و  بانک صنعت  گفت:  وي 
دیجیتال  بانکداري  استقرار  راستاي 
و به موازات این پروژه، حمایت همه 
با شرکت  و همکاري مطلوبي  جانبه 
هاي دانش بنیان و فین تک ها را آغاز 
از سال ۹۷  این خصوص  و در  کرده 
تاکنون ۵۴۹ فقره تسهیالت به ارزش 
2۴ هزار میلیارد ریال به آنان پرداخت 
دانشگاه  با  هایي  نامه  تفاهم  و  کرده 
هاي شریف و امیرکبیر به امضا رسانده 

است.
در خالل این جلسه در خصوص میزان 
پیشرفت بانک صنعت و معدن در 3۴ 
بانکداري  راستاي  در  که  اي  پروژه 
دیجیتال دارد، بحث و تبادل نظر شد و 
حاضران به بیان ابهامات خود در زمینه 
مسایل فني و مالي ، استراتژي منابع 
انساني و برنامه هاي آموزشي مترتب 
و مدیران  پرداختند  ها  پروژه  این  بر 
و کارشناسان بانک نیز راه حل ها و 

پاسخ هاي مربوطه را ارائه نمودند.
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ضرورت خدمات رسانی مطلوب به هموطنان در روزهای پایانی سال

با حضور گروه ارزیابی تدوین نقشه راه بانکداری دیجیتال وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد؛

بررسی تدوين نقشه راه بانکداری ديجیتال بانک صنعت و معدن

گــزارش  به  خبرنگار.حامدنجفی- 
ملل  اعتباری  موسسه  عمومی  روابط 
مورخ ۱8  دوشنبه  روز  در  مراسم  این 
اسفند ماه ۹۹ با حضور دکتر مونسان 
وزیر محترم میراث فرهنگی،گردشگری 
و صنایع دستی ، استاندار، نمایندگان 
فرماندار،  اسالمی،  شــورای  مجلس 
اعضای شورای شهر و شهردار گرگان و 
سایر مسئوالن استان و همچنین مدیر 
عامل موسسه اعتباری ملل، مدیرعامل 
گروه توسعه اقتصاد ملل و مدیرعامل و 
هیئت مدیره گروه هتلهای بین المللی 
برگزار  گرگان  درشهر  توس  ویستا 

گردید.
ابتدای مراسم مدیر عامل موسسه  در 
ضمن تبریک اعیاد و مناسبت های ماه 
رجب و گرامیداشت یاد و خاطره امام 
راحل و شهدای گرانقدر انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس به ویژه سردار سلیمانی 
و خیر مقدم به مدعوین گرانقدر بیان 
داشتند حمایت از تولید و تقویت اقتصاد 
مقام  فرمایشات  از  پیروی  با  مقاومتی 
این  اهلل( هدف  معظم رهبری )حفظه 
موسسه بوده و اعتقاد داریم با اشتغال 
پایدار و توسعه کشور شاهد جهش و 

عزیزمان  کشور  در  اقتصاد  شکوفایی 
را  این رو همواره خود  از  بود  خواهیم 
متعهد به اقدام در راستای تحقق اهداف 
اقتصادی با تکیه برظرفیت های موجود 
بر توانمند سازی آحاد مردم به منظور 
حضور موثر در فعالیت های اقتصادی 
فرآیند  در  تسهیل  برای  و  دانیم  می 
کسب و کار هم میهنان عزیز و با هدف 
واحدهای  گردش  در  سرمایه  تامین 

تولیدی اقدام می نماییم. 
راستا موسسه  افزود: در همین  ایشان 
و موظف  را مکلف  ملل خود  اعتباری 
می داند تا گامی موثر در این راه بردارد 

موسسه  عامل  مدیر  ــوادی  ج اقــای 
گردشگری  پروژه  گفت:  ملل  اعتباری 
تفریحی و تجاری ویستا توس ملل در 
زمینی به مساحت ۷۹۵6۵ متر مربع و 
با سرمایه گذاری 8۰۰۰ میلیارد ریالی و  
اشتغال زایی برای 6۰۷ نفررابه صورت  
مستقیم  فراهم خواهد نموداین موسسه 
به عنوان حامی  سرمایه گذار خود را 
اقتصاد  درمسیرتحقق  می داند  مکلف 
مقاومتی از همه عوامل کمک گرفته تا 
این مجتمع در کوتاهترین زمان ممکن 
افتتاح و مورد بهره برداری قرارگیرد در 
این خصوص ضمن تشکر و قدردانی از 

شهرداری  بویژه  نظارتی  مجموعه های 
که مساعدت الزم را جهت صدور مجوز 
در  خواهشمندیم  راداشته  الزم  های 
وامور  کرده  مان  همراهی  مسیر  ادامه 

راتسهیل نمایند. 
در ادامه استاندارمحترم استان گلستان 
جناب آقای دکترحق شناس ضمن خیر 
مقدم به وزیر محترم وتقدیر و تشکر از 
اطمینان خاطر  ملل  اعتباری  موسسه 
نیروهای  و  عوامل  تمامی  که  دادند 
اجرایی و عملیاتی استان و شهرستان 
گرگان در کنار موسسه خواهند بود تا 
این موسسه زودتر از بازه زمانی پیش 
بینی شده این پروژه ملی را به سرمنزل 
مردم  استفاده  مورد  و  برساند  مقصود 
عزیز استان وزائرین حضرت امام ضا )ع( 

قرار بگیرد.
در خاتمه وزیر محترم میراث فرهنگی، 
اجرای  از  دستی  صنایع  و  گردشگری 
این  در  دولت  اقدامات  و  ها  سیاست 

حوزه سخن گفتند. 
و ضمن تشکر ویژه از موسسه اعتباری 
ملل به جهت حضوری فعال در بخش 
این  در  گذاری  سرمایه  و  گردشگری 
صنعت ضمن اشاره به تحمیل شرایط و 

اوضاع کرونایی که سبب ضررهای مالی 
به این حوزه گردیده از موسسه اعتباری 
ملل و مدیر عامل این مجموعه تشکر و 
قدردانی ویژه به عمل آوردند و از ایشان 
تورمی  شرایط  به  عنایت  با  خواستند 
اطاله  از  جلوگیری  جهت  به  و  کشور 
زمان ساخت، با تزریق به موقع سرمایه 
پروژه  فازهای  در  بازنگری  و  اصالح  و 
را  پروژه  این  از  بهره برداری  و  افتتاح 
تسریع و در مدت زمان کمتری نسبت 
به برنامه ریزی صورت گرفته به مرحله 
اقدام  این  ایشان  برسانند  بهره برداری 
عرصه  در  بلند  و  بزرگ  گامی  را  مهم 
ضمن  ادامه  در  نامیدند  زایی  اشتغال 
اینکه استان گلستان و شهر  به  اشاره 
کشاورزی  قطب  این  از  پیش  گرگان 
برداری  بهره  و  احداث  با  است  بوده 
گردشگری  قطب  به  عظیم  پروژه  این 
پایان  در  تبدیل خواهد شد  نیز  ایران 
محترم  وزیر  حضور  با  مراسم   این 
مجلس  محترم  ،استاندار،نمایندگان 
کشوری  مسئولین  و  اسالمی  شورای 
واستانی کلنگ احداث پروژه گردشگری 
تفریحی و تجاری ویستا توس ملل به 

زمین زده شد.

سفر رئیس هیات مدیره بیمه سرمد 
به استان اصفهان برای بررسی روند 

خدمات دهی به مشتریان
ــه گـــزارش روابــط  ب
سرمد،  بیمه  عمومی 
در دیدار دکتر کاتب و 
اخوان طبسی مدیرکل 
و  فنی  آموزش  محترم 
حرفه ای استان اصفهان، 
به  خدمات دهی  روند 

کارکنان این سازمان بررسی شد و رئیس هیات 
مدیره و مدیر شبکه فروش و استان ها از نزدیک 
پیشنهادها و انتقادهای این بیمه گذار را شنیدند. 
در این جلسه، پس از بحث و تبادل نظر با دستور 
تامین  برای  الزم  هماهنگی های  کاتب،  دکتر 
نظرات مدیران استانی فنی و حرفه ای انجام شد، 
تا رضایتمندی سازمان فنی حرفه ای استان از 

خدمات سرمد افزایش پیدا کند. 
رئیس هیات مدیره در این سفر، دیداری هم با اقای 
بانک  شعب  محترم  مدیرکل  میرجهرمی  مهدی 
صادرات استان اصفهان و جمعی از مدیران استانی 
بانک صادرات داشت. وی در این دیدار گزارشی از 
عملکرد سرمد و موفقیت های شرکت را در چهار 

گذشته به همکاران بانک صادرات ارائه کرد. 
ارائه  از  جلسه،  این  در  نیز  میرجهرمی  مهدی 
ابراز  بانک صادرات  به مجموعه  خدمات سرمد 
رضایت کرد و گفت: خوشبختانه مشکالتی که 
در گذشته برای امور بیمه ای وجود داشت، در 
چند سال گذشته برطرف شده و میزان رضایت 
حاضر،  حال  در  سرمد  از خدمات  ما  همکاران 

بسیار باالست. 
از  نیز  امداد  کمیته  استانی  مدیران  با  دیدار 
بود.  سفر  این  در  کاتب  دکتر  دیگر  برنامه های 
وی در دیدار با کریم زارع مدیرکل کمیته امداد 
استان اصفهان گفت: طبق قولی که به جناب آقای 
باجالن داده ام به دیدار مدیران خدوم کمیته امداد 
در استان ها می روم و از نزدیک روند خدمات دهی 

به خانواده بزرگ کمیته امداد را بررسی می کنم.
از  نیز  اصفهان  پگاه  شیر  شرکت  از  بازدید 
برنامه های دیگر رئیس هیات مدیره بیمه سرمد 
در این سفر بود. دکتر کاتب در دیدار با عبداهلل 
کاشانی زاده مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره 
به  تازگی  به  که  پگاه  بزرگ  مدیران خانواده  و 
گزارش  شده اند،  اضافه  سرمد  مشتریان  جمع 
اعضای  به  شرکت  موفقیت های  از  را  کاملی 
شرکت پگاه اصفهان ارائه کرد و خدمات به روز 
سرمد را برای بیمه گذاران به آنان معرفی کرد. 
در این جلسه هم چنین، نکات مهمی رد و بدل 
شد و هماهنگی های الزم برای ارتقای خدمات 

سرمد ارائه شد.
در  سرمد  شعبه  هم  از  بازدیدی  کاتب  دکتر 
استان اصفهان داشت و روند عملکرد این شعبه 

را بررسی کرد.

همزمان با هفته منابع طبیعی انجام شد:

آغاز کمپین محیط زیستی 
بانک ایران زمین

بانک ایران زمین، در راستای ادای دین خود به 
طبیعت، در هفته منابع طبیعی ضمن حضور در 
منطقه تلو و کاشت نهال، کمپین محیط زیستی 

خود را آغاز کرد.
به گزارش روابط، بانک ایران زمین در آستانه گذار 
و  حمایت  برای   ، جدید  سال  به  سال ۱3۹۹  از 
حفاظت از جنگل ها و محیط زیست کشور با حضور 
پویش  نهال،  کاشت  تهران ضمن  تلو  منطقه  در 
محیط زیستی خود را با نام "پیک زمین" آغاز کرد.

صفحه  در  حضور  با  توانند  می  مخاطبین 
ویرگول  اپلیکیشن  در  کمپین  این  اختصاصی 
https://virgool.landin.ir/ آدرس  به 

peykezamin/ ، با نوشتن یک متن از جنس 
خاطره، داستان و یا یک آرزوی شادباش که همه 
ما با خواندن آن دلیلی و راهی برای مراقبت از 
زمین پیدا کنیم، در این پویش محیط زیستی 

شرکت کنند.
ضمناً در انتهای این کمپین عالوه بر اهدای جوایزی 
به بهترین پست ها، به ازای هر پست درختی در 

نقطه ای از خاک ایران زمین کاشته خواهد شد.
به  را  خود  دین  هم،  کنار  در  تا  برآنیم  اکنون 

محیط زیست کشور ادا کنیم.

کاهش قابل توجه ضریب 
خسارت بیمه نوین در 9 ماه 

نخست سال جاری
شرکت بیمه نوین 
در ۹ ماهه نخست 
ــال جــاری در  س
سال  با  مقایسه 
گذشته، موفق شد 
خسارت  ضریب 
میزان  به  را  خود 

۱۵ درصد کاهش دهد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل بیمه 
نوین، بر اساس گزارش  های موجود از ۹ماه 
نخست سال جاری صنعت بیمه، بیمه نوین 
موفق شده است تا ضریب خسارت خود را 

به میزان ۱۵ درصد کاهش دهد.
در  بیمه ای  شرکت  این  اساس  همین  بر 
۱۱ ماه نخست سال جــاری۱2.۴۹3.6۱3 
در  که  تولید کرد  بیمه  ریال حق  میلیون 
به  گذشته   سال  مشابه  دوره  با  مقایسه 
۴۰درصد رشد دست یافته است. بیمه نوین 
از ابتدای سال ۹8 تا پایان ماه یازدهم سال 
گذشته، 8.۹۱2.338 میلیون ریال حق بیمه 

تولید کرده بود.
همچنین شرکت بیمه نوین توانسته است 
بازاریابی،  جدید  روش  های  به کارگیری  با 
نیاز  اساس  بر  بیمه  ای  محصوالت  طراحی 
روز بازار و رعایت اصول مشتری مداری به 
رشد قابل توجهی در تعداد بیمه نامه صادره 
دست یابد و در مدت ۱۱ ماه سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28درصد 
رشد در تعداد بیمه نامه صادره داشته است.

گفتنی است؛ مدیریت بهینه ریسک، رعایت 
و  بیمه ه ای  پرتفوی  سبد  بهینه  ترکیب 
سرمایه گذاری مناسب از جمله اهداف بیمه 
نوین است که در سال  های گذشته تحقق 

یافته است.

در 11 ماه اول سال صورت گرفت

پرداخت 4700 »وام 
قرض الحسنه ضروری« توسط 

بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران در ۱۱ ماه نخست سال 
وام  فقره   ۷۰۰ و  هزار  چهار  از  بیش   ۹۹
قرض الحسنه ضروری به ارزش بیش از 3۰ 

هزار و ۵3۱ میلیارد ریال پرداخت کرد.
صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
ایران، این بانک به منظور عمل به مسئولیت 
اجتماعی و کمک به بهبود شرایط درمان 
از  حمایت  و  آسیب پذیر  اقشار  تحصیل  و 
سال  نخست  ماه  در ۱۱  نیازمند  زندانیان 
وام  فقره   ۷۰۰ و  هزار  چهار  از  بیش   ۹۹
قرض الحسنه ضروری به ارزش بیش از 3۰ 

هزار و ۵3۱ میلیارد ریال پرداخت کرد.
طی این مدت، این بانک به منظور کمک 
اقشار  تحصیل  از  حمایت  و  بیماران  به 
آسیب پذیر جامعه بالغ بر سه هزار و 8۵۴ 
از  حمایت  برای  قرض الحسنه  وام  فقره 
قرض الحسنه  وام  فقره   ۱2۹ نیازمندان، 
برای کمک به زندانیان معسر و ۷3۷ فقره 
وام ضروری با معرفی نهاد ریاست جمهوری 

پرداخت کرده است.
وام  پرداخت  با  بانک  این  این،  بر  عالوه 
قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به ۱۱۴ 

هزار عروس و داماد و وام قرض الحسنه 
نفر،  هزار  هشت  به  خانگی  مشاغل  ایجاد 
نقش قابل توجهی در ارتقای سطح معیشت 
و توانمندسازی اقتصادی خانواده های مردم 
شریف کشور داشته که با احتساب آن، تعداد 
وام های قرض الحسنه پرداخت شده توسط 
بانک صادرات ایران در ۱۱ ماه اول سال ۹۹ 

از ۱26 هزار فقره گذشت.

با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با حمایت موسسه اعتباری ملل:  خبــر  خبــر

آغاز عمليات پروژه گردشگری تفريحی و تجاری ويستا توس ملل در شهر گرگان 

گزارش عملکرد تسهیالتی 
 بانک رفاه کارگران در 

یازده ماهه نخست سال 99

گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه کارگران در 
یازده ماهه نخست سال جاری در بخش های 
مختلف اقتصادی، بنگاه های کوچک و متوسط، 
الحسنه  قرض  ریالی،  صادره  های  ضمانتنامه 
و  اشتغالزایی  جهیزیه،  تهیه  و  ازدواج  اعطایی 
مشاغل خانگی مددجویان سازمان بهزیستی کل 
کشور، کمیته امداد امام خمینی )ره( و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق توسعه ملی 

و طرح های حوزه اعتباری تشریح شد.
کارگران،  رفاه  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
این بانک در یازده ماهه ابتدای سال ۹۹، بالغ 
بر 3.۱۰۴ میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع 
بانک به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت 

کرده است.
ماهه  یازده  در  کارگران  رفاه  بانک  همچنین 
و  آب  های  بخش  در  جــاری،  سال  نخست 
کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، 
خدمات، بازرگانی و متفرقه بیش از ۵۹8.۱۴3 

میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده است.
این بانک در بازه زمانی یاد شده، تعداد ۱3.2۰۹ 
فقره تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی، 
اشتغال زایی و کارفرمایان طرح های مددجویی 
به مبلغ بیش از ۴.۵28 میلیارد ریال به معرفی 
شدگان کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان 
بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

پرداخت کرده است.
یازده  مقطع  در  کارگران همچنین  رفاه  بانک 
ماهه نخست سال جاری، بالغ بر۱.۷2۰ میلیارد 
ریال تسهیالت از محل منابع قراردادهای سپرده 

گذاری صندوق توسعه ملی اعطا کرده است.
در  کارگران  رفاه  بانک  گزارش،  این  اساس  بر 
بر 8۹.۷۷۹  بالغ  ابتدای سال ۹۹،  یازده ماهه 
میلیارد ریال انواع ضمانتنامه های ریالی به تعداد 

۱6۷.۷2۰ فقره صادر کرده است.
همچنین شعب این بانک از محل سپرده های 
قرض الحسنه نزد خود و در یازده ماهه نخست 
تسهیالت  فقره   ۴۵.۷6۱ تعداد  جاری،  سال 
قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ 
بیش از 23.۷۵2 میلیارد ریال پرداخت کرده 

است.
این گزارش می افزاید، بانک رفاه کارگران در 
یازده ماهه نخست سال ۹۹، بالغ بر ۴2.۷۵6 
فعال  طرح های  بابت  تسهیالت  ریال  میلیارد 

حوزه اعتباری اعطا کرده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با ذکر اینکه 
پذیری  آسیب  کاهش  ضامن  آوری  تاب  افزایش 
اقتصادی است، گفت: فین تک ها به عنوان ابزار 
کاربری برای ارتقا تاب آوری اقتصاد می توانند نقش 

موثری در افزایش چابک سازی دولت ایفا کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
دکتر علی صالح آبادی در نهمین کنفرانس مهندسی 
مالی ایران با موضوع "مهندسی مالی و تاب آوری 
در اقتصاد"، افزود: فین تک کاربرد نوآورانه فناوری 
در خدمات مالی را ایجاد می کند بنابراین با این 

ابزار رشد سریع تر کسب و کارهای کوچک و صرفه 
جویی در هزینه های مالی ممکن می شود.

جغرافیایی،  های  محدودیت  شکستن  افزود:  وی 
توانایی در ارزیابی ریسک های احتمالی و کاهش 
از  فناورانه  برنامه های  از  استفاده همگانی  هزینه 

دستاوردهای استفاده از فین تک است.
صالح آبادی با اشاره به اینکه نیاز به نوآوری در مدل 
کسب و کار صنعت مالی از مهمترین عوامل موثر در 
شکل گیری فین تک هاست، اظهار داشت: فین تک 
در اقتصاد با تکیه بر صنعت مالی باعث دگرگونی 
در حوزه سرمایه گذاری و دسترسی به منابع مالی، 
سیستم پرداخت پیشرفته، مدیریت روابط مشتری، 
صدور فاکتور به تمام کسب و کارها و انجام تراکنش 

های آنالین از طریق موبایل یا تبلت با کارآمدی 
باالتر می شوند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه 
در  جدید  عرصه  ایجاد  و  پول  سازی  دیجیتال 
هاست،  فین تک  معلول حضور  مالی  فرآیندهای 
برای  شرایط  ها  تک  فین  کمک  با  کرد:  تصریح 
جریان نقدینگی آسان، مدیریت سرمایه کارآمدتر 
و جذب منابع مالی امن و پایدارتر فراهم می شود 
که برآیند این دگرگونی ها ارتقا تاب آوری اقتصادی 

است.
برخورداری  با  بانکداری  صنعت  داشت:  اظهار  وی 
وهمچنین  مالی  تامین  قدرت  گسترده،  شبکه  از 
آشنایی با قوانین مالی با هم افزایی با فین تک ها می 

تواند به نهادینه سازی مدل های نوین کسب و کار 
و به کار گیری موثر و به موقع داده ها کمک کند.

صالح آبادی در این کنفرانس با تاکید بر اینکه فین 
تک ها پیشران اقتصاد دیجیتال هستند، پیشنهاد 
داد از ظرفیت فین تک ها در حوزه یکپارچه سازی 
الکترونیکی؛  های  زیرساخت  توسعه  داخلی،  بازار 
بهبود مقررات در جهت ایجاد فضای رقابتی و نیز 

کنترل هوشمند تورم استفاده شود.
اظهار  ایــران  صــادرات  توسعه  بانک  مدیرعامل 
از  استفاده  پرسرعت  روند  ادامه  با  کرد  امیدواری 
یکپارچه  ایجاد  به  بتوانیم  کشور  در  ها  تک  فین 
زیرساخت های داخلی کمک کرده و فرصت ها در 

اقتصاد جهان را مغتنم بشماریم.

رای اعتماد هیأت مدیره به مدیرعاملی کشاورز

 ابقای مديرعامل شرکت بیمه دی
محمدرضا کشاورز به انتخاب اعضای هیأت مدیره ضمن انتصاب 
مجدد در سمت نایب رئیس هیأت مدیره، در منصب مدیرعاملی 

این شرکت نیز ابقا شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ محمدرضا کشاورز از سال 
۹۷ تا کنون و به مدت 3 سال سکاندار بیمه دی بوده که امروز نیز 

با رأی هیئت مدیره در مقام مدیرعاملی شرکت بیمه دی ابقا شد.
محمدرضا کشاورز به همراه تیم مدیریتی خود توانسته دستاوردهایی 
از جمله خروج از زیان انباشته، کسب سودآورترین شرکت بیمه در سال ۹8،کسب رتبه اول بهره وری کل 
عوامل و فروش در بین موسسات بیمه ای در دو سال متوالی کسب توانگری سطح یک با نسبت +2۰8 
درصد،  کسب تقدیرنامه سه ستاره تعالی سازمانی، تمدید و مدیریت مگاپروژه درمان تکمیلی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران برای چهارمین سال متوالی و ... را با رویکرد بهینه کاوی، نوآوری و برنامه محوری، کسب 

نماید، که هیئت مدیره با توجه به این توفیقات، رأی اعتماد مجدد برای ابقای وی را صادر کرد.

دکترعلی صالح آبادی تشریح کرد:  فين تک ها و تاب آوری اقتصاد ايران
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پیامبر اکرم )ص( :
َمن َمَنَع مالَُه ِمن األخیاِر اخِتیارا َصَرَف الّل مالَُه إلَی األشراِر اضِطرارا .
هر که مال خود را به اختیار از نیکان دریغ کند، خداوند مالش را به اجبار نصیب بدان گرداند.

جامع األخبار : ۵۰۵ / ۱3۹۵.

)موالنا(

ای لقای تو جواب هر سئوال                          مشکل از تو حل شود بی قیل و قال
ترجمانی هرچه ما را در دلست                          دستگیری هر که پایش در گلست

روزنامه       شنبه /  23  اسفند  1399 / 29 رجب March  2021  /  1442 13 / 8 صفحه /  سال شانزدهم  /  شماره 3930

خطیب زاده:

عربستان به جنگ علیه 
مسلمانان و اعراب پایان دهد

سخنگوی وزارت خارجه نوشت: عربستان باید 
این کشتار را متوقف نموده و به این جنگ 
دهد. 6 سال  پایان  اعراب  و  مسلمانان  علیه 
گذشته است و خیال واهی فتح »سه هفته ای« 

یمن محقق نشده است.
امور  وزارت  سخنگوی  زاده  خطیب  سعید 
عربستان  نوشت:  توئیتری  پیامی  در  خارجه 
سعودی با زیرپا نهادن اصول اخالقی بار دیگر 
مردم تحت محاصره و دچار قحطی یمن را 

بمباران می کند.
وی افزود: عربستان باید این کشتار را متوقف 
نموده و به این جنگ علیه مسلمانان و اعراب 
پایان دهد. 6 سال گذشته است و خیال واهی 
فتح »سه هفته ای« یمن محقق نشده است. 

زمان آن است که بیدار شوید.

ند پرایس: 

برای مذاکره با ایران هیچ 
مشوقی پیشنهاد نمی دهیم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که 
واشنگتن هیچ مشوقی برای ترغیب ایرانیان 
پیشنهاد  مذاکره  میز  پای  به  آمدن  جهت 

نخواهد داد.
آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  پرایس،  ند 
روز پنج شنبه به خبرنگاران گفت که ایاالت 
متحده هیچ مشوق یکجانبه ای برای شرکت 
به  طرفین  بازگشت  منظور  به  مذاکرات  در 

پایبندی به برجام پیشنهاد نمی دهد.
ما  کرد:  بیان  خصوص  این  در  پرایس  ند 
برای  یکجانبه ای  مشوق  یا  ژشت  هیچ گونه 
تحریک ایرانیان برای آمدن به میز ]مذاکره[ 
پیشنهاد نمی دهیم. اگر برداشت ایرانیان این 
سوی  از  اقدامی  هرگونه  غیاب  در  که  است 
آن ها برای ازسرگیری پایبندی کامل به توافق 
هسته ای، ما امتیاز یکجانبه پیشنهاد خواهیم 

کرد دچار سوءبرداشت شده اند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که 
واشنگتن برداشتن اقداماتی از سوی هر طرف 
برای از سرگیری پایبندی به توافق را در پای 

میز مذاکره مدنظر قرار می دهد.
میز  پای  به  ایران  اگر  تنها  کرد:  اظهار  وی 
مذاکره بیاید، ما آماده و در موقعیتی خواهیم 
بود که بر سر پیشنهاداتی که به هر دو طرف 
کمک کند به مسیر پایبندی دوجانبه به توافق 

سوق یابند، گفت وگو کنیم.

ایران و 16 کشور دیگر ''ائتالف 
حفاظت از منشور سازمان 

ملل'' تشکیل دادند
چندین  و  شمالی  کره  روسیه،  چین،  ایران، 
از منشور  ائتالفی برای حفاظت  کشور دیگر 
سازمان ملل تشکیل دادند و به دنبال گسترش 

آن هستند.
مطابق با نامه ای که روز پنج شنبه به رصد رویترز 
رسیده است، ایران و ۱6 کشور دیگر به دنبال 
یافتن حمایت برای گسترش ائتالفی به منظور 
محافظت از منشور سازمان ملل دربرابر تهدید 
یا استفاده از زور و تحریم های یکجانبه هستند.

نام این ائتالف "گروه دوستان مدافع منشور 
آن ها  معرفی  نامه  در  و  است  ملل"  سازمان 
حمالت  تحت  "چندجانبه گرایی  که  آمده 
بی سابقه ای قرار دارد که این مسئله تهدیدی 
برای صلح و امنیت جهانی محسوب می شود".

در بخشی از اساسنامه این گروه آمده است: این 
روزها، جهان شاهد توسل به یکجانبه گرایی 
اقدامات خودسرانه  انزوا طلبی و  با  است که 
یا  یکجانبه  قهریه  اقدامات  تحمیل  جمله  از 
عقب نشینی از موافقتنامه های مهم و نهادهای 
چند جانبه و همچنین تالش برای تضعیف 
تالش های اساسی برای مقابله با چالش های 

مشترک و جهانی، مشخص شده است.
اعضای این ائتالف شامل ایران، روسیه، کره 
آنگوال،  الجزیره،  فلسطین،  چین،  شمالی، 
بالروس، بولیوی، کامبوج، کوبا، اریتره، الئوس، 
نیکاراگوئه، سنت وینسنت و گرنادین ها، سوریه 

و ونزوئال هستند.

ظریف:

دولت آمریکا همان
 سیاست شکست خورده  ترامپ 

را دنبال می کند
وزیـــر امـــور خــارجــه 
انتقاد  ضمن  کشورمان 
خارجه  وزیر  اظهارات  از 
درباره  بایدن  جو  دولت 
ایران  شده  بلوکه  اموال 

در کره جنوبی آمریکا اعالم کرد، این دولت 
همان سیاست شکست خورده  ترامپ را دنبال 

می کند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پیامی 
خارجه  وزیر  اظهارات  از  شدت  به  توییتری 
از  کشور  این  ممانعت  ادامه  درباره  آمریکا 
دسترسی ایران به پول های بلوکه شده خود 

در کره جنوبی انتقاد کرد.
اظهارات ضد ایرانی آنتونی بلینکن وزیر خارجه 
آمریکا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی 
مجلس نمایندگان آمریکا، محمد جواد ظریف 

وزیر خارجه ایران را به واکنش وا داشت.

عراقچی: 

در حسن نیت دوستانمان 
در روسیه تردید نداریم، اما 

آمریکا باید گام اول را بردارد 
عراقچی  عباس  سید 
وزارت  سیاسی  معاون 
جمهوری  ــه  ــارج خ
اسالمی ایران اعالم کرد 
در صورتی که آمریکا به 

برجام برگردد و تحریم هایی که برقرار کرده 
را بردارد، ایران هم بعد از راستی آزمایی به 

تعهدات خود بازخواهد گشت.
روسی  رسانه  با  مصاحبه  در  عراقچی 
اسپوتنیک تصریح گرد: بازگشت آمریکا به 

برجام به هیچ نشستی احتیاج ندارد.
وی با بیان اینکه در حسن نیت دوستانمان 
در روسیه تردید نداریم، اما آمریکا باید گام 

اول را بردارد.
الوروف وزیرخارجه روسیه دو روز پیش در 
نشست مطبوعاتی مشترک با همتای اماراتی 
به  آمریکا  بازگشت  از  استقبال  خود ضمن 
برجام گفته بود اقدام همزمان ایاالت متحده 
و ایران برای بازگشت به برجام را ممکن می 
داند و آماده کمک به هر دو طرف در این 

زمینه است.
عراقچی اظهار داشت: نشست اعضای برجام 
تواند برگزار شود، حضور  در هر زمانی می 
آمریکا در چنین نشست هایی منوط به لغو 

تحریم های علیه ایران است.
تصریح  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون 
کرد: در صورت عدم بازگشت آمریکا به برجام 
تصمیم گیری برای آینده آن بر عهده ایران 
و ۱+۴ است؛ تا زمانی در برجام می مانیم که 

برایمان منافع داشته باشد.
وی گفت: اقداماتی که ما در برنامه هسته ای 
خود انجام می دهیم دقیقا بر اساس نیاز ایران 
است و ارتباطی به سیاست های آمریکا در 

جاهای دیگر از جمله سوریه ندارد.
عراقچی اظهار داشت: ما برای گفت و گو 
با همسایگان خود به ویژه در خلیج فارس 
همواره  ما  طرف  از  نداریم،  مشکلی  هیچ 
تعامل وجود  و  گو  و  برای گفت  پیشنهاد 

داشته است.
او افزود: عربستان حل مشکالت خود در یمن 
را در یمن و در خود عربستان جستجو کند 
و به دنبال یافتن بهانه های خارجی یا بهانه 

جویی نباشد.
جمهوری  خارجه  وزارت  سیاسی  معاون 
هیچ  کرد:  اعالم  همچنین  ایران  اسالمی 
نداردو  وجود  آمریکا  با  مستقیمی  ارتباط 
طرف  دو  بین  رسمی  کانال  تنها  سوئیس 

است.

ممنوعیت صادرات مرغ به کلیه 
گمرکات اجرایی کشور ابالغ شد

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران ممنوعیت 
گمرکات  کلیه  به  را  مرغ  گوشت  صــادرات 

اجرایی کشور ابالغ کرد.
بازار  تنظیم  ستاد  مصوبه  شامانی  اکبر  علی 
واردات  و  صادرات  مقررات  دفتر  بخشنامه  و 
کلیه  به  را  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 

گمرکات اجرایی کشور ابالغ کرد.
بر اساس این ابالغیه، صادرات گوشت مرغ از 

2۰ اسفند ماه ممنوع شده است.

  خبــــر  خبــــر

حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنرانی تلویزیونی 
در  کردند:  عنوان  مبعث  سعید  عید  به مناسبت 
این جنگ نرم، جوانان باید با استفاده از فرصت 
فضای مجازی، در جامعه امیدآفرینی و توصیه به 

ایستادگی و بصیرت کنند.
انقالب  ای رهبر معظم  آیت اهلل خامنه  حضرت 
اسالمی در خجسته عید مبعث پیامبر مکرم اسالم، 
»حکمرانی  را  پروردگار  بزرگ  هدیه  این  اهداف 
حیات  ایجاد  و  عدالت  استقرار  بشر،  رشد  الهی، 
منطقی  ضرورت  به  اشاره  با  و  خواندند  طیبه« 
برپایی نظام سیاسی برای تحقق این اهداف بسیار 
بزرگ افزودند: انقالب اسالمی به ابتکار و شجاعت 
امام بزرگوار، خط بعثت نبی مکرم را احیا کرد و 
به همین علت مورد دشمنی مستمر اشرار عالم 
قرار گرفته است که »بصیرت و استقامت در صراط 
مستقیم«، این دشمنی ها را ناکام خواهد گذاشت.

نورانی  عید  تبریک  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
اهداف  پیامبران،  همه  بعثت  در  گفتند:  مبعث 
الهی بزرگی وجود داشته که در رأس آنها توحید 
و سپس تزکیه و تعلیم انسان ها، استقرار عدالت 
و ایجاد حیات طیبه به معنای رشد و شکوفایی 
عقل و علم، آرامش روحی، آسایش مادی، امنیت 
محیط زندگی، رفاه و شادکامی و باالتر از همه 

تکامل معنوی بشر است.
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه اهداف بعثت صرفاً 
برای  پیامبران  افزودند:  بیان محقق نمی شود،  با 
این امر بسیار مهم باید مناسبات اجتماعی ایجاد 
نظام  و  قدرت  نیز  امر  این  طبعاً  که  می کردند 

سیاسی می خواهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با استناد به آیات متعدد 
را  سیاسی  نظام  ایجاد  از  پیامبران  هدف  قرآن، 
الهی  احکام  و  خدا  کتاب  از  منبعث  حکمرانِی 
حکمرانی  آئین  استقرار  گفتند:  و  برشمردند 
نیازمند راهبری، مدیریت و فرماندهی است که این 
مسئولیت بسیار سنگین بر دوش پیامبر قرار دارد.

برنامه  دین  توحیدی،  نگاه  در  افزودند:  ایشان 
جامع زندگی انسان در همه ابعاد فردی، اجتماعی 
فرموده  به  دلیل  همین  به  و  است  سیاسی  و 
مستکبران،  مفسدان،  عالم،  اشرار  مجید،  قرآن 
تاریخ  ادوار  همه  در  غارتگران  و  استعمارگران 
الهی  ظلم  ضد  و  عدالت بخش  آئین  مقابل  در 

ایستاده اند.
خصومت  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ایــران  اسالمی  جمهوری  با  جهان  ظالمان 
خاطرنشان کردند: امروز هم نظام اسالمی که در 

تبلیغات جبهه مستکبران، اسالم سیاسی نامیده 
می شود آماج همه گونه حمله و توطئه است چرا 
که توانسته برای تحقق حکمرانی الهی، حکومت 
تشکیل و به ملت بزرگ عزیز ایران هویت دینی 

و اسالمی دهد.
ایشان، با تأکید بر اینکه نباید تعریف جامع قرآن 
داد،  تقلیل  فردی  و  عبادی  اعمال  به  را  دین  از 
افزودند: بعثت پیامبر، امواج برانگیختگی و تحرک 
و تالش را در جامعه صدر اسالم به همراه آورد و 
به فرموده امیرمؤمنان، پیامبر خاتم برای هر درد 
و بیماری افراد و جامعه، دارو و مرهم داشت و در 
این مسیر، هرگاه الزم بود حدود و مجازات اسالمی 

را نیز اعمال می کرد.
ادامه سخنانشان،  حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
انقالب اسالمی را احیاگر مضمون بعثت در دوره 
با  بزرگوار  امام  گفتند:  و  کردند  توصیف  معاصر 
ابتکار، شجاعت، اندیشه بلند و فداکاری توانست 
خط مستمر بعثت نبوی را پر رنگ کند و جامعیت 

و ابعاد سیاسی و اجتماعی اسالم را نشان دهد.
ایشان با تأکید بر اینکه انقالب اسالمی به پیروی 
از بعثت نبوی، در مقابل ظلم، استبداد و استکبار، 
و همراه مظلومان بوده، افزودند: با تشکیل نظام 
اسالمی همان حوادث و شرایطی که برای پیامبران 
روی داد، اتفاق افتاد و اشرار و مستکبرین عالَم در 

مقابل ملت ایران صف کشیدند.
رهبر انقالب اسالمی به تحریف و دروغگویی جبهه 
استکبار نیز اشاره کردند و گفتند: آنها به دروغ در 
تبلیغات خود می گفتند جمهوری اسالمی با تمام 
دنیا سِر ناسازگاری و ستیزه دارد درحالی که نظام 

اسالمی بر اساس تأکیدات قرآن، فقط در مقابل 
کسانی قرار دارد که با ملت ایران دشمنی می کنند 
و با بقیه ملت ها و کشورها از هر آئین و نژادی 

روابط دوستانه دارد.
استمرار  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
برای  کردند:  تأکید  اسالمی،  نظام  با  دشمنی ها 
مواجهه با دشمِن فعال به دو عنصر مهم »بصیرت« 

و »صبر و استقامت« نیاز است.
که  است  آن  معنای  به  بصیرت  افزودند:  ایشان 
انسان در شناخت راه درست دچار اشتباه نشود 
و صبر هم یعنی استقامت و پافشاری در پیمودن 
صراط مستقیم که اگر این دو عنصر وجود داشته 

باشد، دشمن نمی تواند به اهداف خود برسد.
ایشان الزمه حفظ این دو خصوصیت مهم را، وجود 
»جریان تواصی« در جامعه برشمردند و گفتند: اگر 
زنجیره توصیه به صبر و حق در میان مردم برقرار 
باشد، احساس نا امیدی، تنهایی و ضعِف اراده در 
جامعه به وجود نمی آید و جرأت اقدام نیز از بین 

نخواهد رفت.
از  یکی  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
اهداف اصلی دشمن در جنگ نرم، از بین بردن 
قطع  کردند:  نشان  خاطر  است،  تواصی  زنجیره 
جوانان  و  است  خطرناک  بسیار  تواصی  جریان 
به عنوان افسران جنگ نرم نباید بگذارند چنین 

اتفاقی بیفتد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: در این جنگ نرم، 
جوانان باید با استفاده از فرصت فضای مجازی، در 
جامعه امیدآفرینی و توصیه به ایستادگی و بصیرت 

کنند.

رهبر انقالب اسالمی وارونه نمایی حقایق را یکی 
دیگر از شگردهای دشمن در جنگ نرم برشمردند 
و با اشاره به نمونه هایی از دروغ گویی های آشکار 
افزودند: مردم مظلوم یمن شش سال است که 
با چراغ سبز دولت آمریکا زیر بمباران و محاصره 
اقتصادی و غذایی و دارویِی دولت سنگدل و ظالم 
از  هیچ یک  اعتراض  صدای  و  هستند  سعودی 
مجامع بین المللی و دولت های مدعی غربی بلند 
نشده اما حاال که مردم پر استعداد یمن، با ساخت 
یا تهیه برخی وسایل دفاعی به حمالت دشمن 
پاسخ می دهند، صدای اعتراض و مالمت، حتی از 
طرف سازمان ملل بلند شده که این اقدام سازمان 

ملل زشت تر از اقدامات آمریکا است.
و  اتمی  زرادخانه  بزرگ ترین  داشتن  اختیار  »در 
کشتار 22۰ هزار نفر بوسیله بمب اتم و در عین 
جمعی«،  کشتار  سالح  با  مخالفت  ادعای  حال 
»حمایت از دولت سعودی که مخالف خود را با اّره 
تکه تکه می کند و در عین حال ادعای طرفداری 
از حقوق بشر«، و »ایجاد و حمایت از گروههای 
و  پول  دادن  قرار  و  داعش  همچون  تروریستی 
زمینه  کردن  فراهم  و  مدرن  رسانه ای  امکانات 
آنها و در عین حال  بوسیله  فروش نفت سوریه 
از  دیگری  مصادیق  تروریسم«  با  مبارزه  ادعای 
وارونه نمایی های دولت آمریکا بود که رهبر انقالب 

به آنها اشاره کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به بغض و کینه 
گفتند:  ایران،  منطقه ای  حضور  از  آمریکایی ها 
جمهوری اسالمی در هر جا از منطقه، چه سوریه 
و چه عراق وارد شده، برای دفاع از دولت قانونی 
آن کشور و به درخواست و رضایت آن دولت و 
حالی که  در  است،  بوده  مستشاری  صورت  به 
و  و سوریه شده  عراق  وارد  ظالمانه  آمریکایی ها 

پایگاه نظامی درست کرده اند.
آمریکا  البته  تأکید کردند:  انقالب اسالمی  رهبر 
حتماً باید عراق را تخلیه کند چرا که این قضیه 
خواست و قانون عراقی ها است و سوریه را نیز باید 

هر چه زودتر تخلیه کنند.
گرانبهای  امانت  قبال  در  همگان  وظیفه  ایشان 
انقالب را تواصی به حق و صبر، شناخت دشمن 
و ایستادگی و تسلیم نشدن در مقابل آن و اعتماد 
نکردن به آن دانستند و در پایان با اشاره به بیش از 
یک سال تالش و مجاهدت مجموعه های درمانی 
در مقابله با بالی همه گیر کرونا، گفتند: الزم است 
هم بنده و هم آحاد مردم، سپاس قلبی خود را از 

این عزیزان ابراز و برای آنها دعا کنیم.

رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید مبعث بیان کردند؛

جوانان در فضاي مجازي اميدآفريني کنند

عکس روز

وزیرصمت: 

عملیات اجرایی انتقال آب 
خلیج فارس و عمان بزودی 

آغاز می شود
معدن  صنعت،  ــر  وزی
آیین  از  تــجــارت  و 
شروع  و  بهره برداری 
طرح  اجرایی  عملیات 
خلیج  آب  انــتــقــال 

فارس و دریای عمان به استان های شرقی 
جمهوری  رییس  توسط  کشور  مرکزی  و 

خبر داد.
این  اینکه  بیان  با  »علیرضا رزم حسینی« 
آیین روز یکشنبه به صورت ویدیوکنفرانسی 
با حضور رییس جمهور برگزار خواهد شد، 
افزود: قطعه 2 خط یک انتقال آب خلیج 
فارس به صنایع سرچشمه و قطعه 3 خط 
اردکان  به  فارس  از خلیج  انتقال آب  یک 

)چادرملو( در این روز افتتاح خواهد شد.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی خط 2 انتقال 
آب از خلیج فارس به استان های خراسان 
دستور  با  نیز  رضوی  خراسان  و  جنوبی 
آغاز  جمهوری  رییس  ویدیوکنفرانسی 

می شود.
به  آب  انتقال  خصوص  در  حسینی  رزم 
اصفهان را بخش دیگری از طرح بیان کرد: 
اجرایی  عملیات  همچنین  یکشنبه  روز 
خط 3 انتقال آب از خلیج فارس به استان 

اصفهان آغاز خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با 
اشاره به آغاز عملیات اجرایی خط ۴ انتقال 
آب به سیستان و بلوچستان تصریح کرد: 
عملیات  همزمان  صورت  به  روز  این  در 
اجرایی انتقال آب از دریای عمان )چابهار( 

به زاهدان نیز آغاز می شود.
وی حجم سرمایه گذاری در این طرح ملی 
را  فارس و دریای عمان  انتقال آب خلیج 

۱2۰۰ هزار میلیارد ریال اعالم کرد.
رزم حسینی افزود: به عینیت رسیدن این 
رویای ناباورانه با افتتاح کامل خط اول و با 
این ریل گذاری صحیح و اجرای خطوط 2 
و 3 و ۴، حیات و امید به توسعه پایدار را در 
فالت مرکزی و شرق کشور شاهد خواهیم 
بود. انجام این طرح از منویات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( و مورد تاکید ریاست 

جمهوری بوده است.
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وزارت امور خارجه اعالم کرد: در پرتو اراده رهبران 
دو  روسیه، همکاری های  و  ایران  عالی  مقامات  و 
کشور در راستای تامین منافع مشترک از مرزهای 
روابط دوجانبه عبور کرده و وارد کمک به تامین 
امنیت منطقه ای و بین المللی شده و مستحکم تر از 

هر زمان دیگری است.
ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امــور  وزارت 
صبح امروز جمعه در خصوص بیستمین سالگرد 
همکاری  اصول  و  متقابل  روابط  اساس  معاهده 
ایران و فدراسیون روسیه  بین جمهوری اسالمی 

بیانیه ای صادر کرد.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: بیستمین 
اصول  و  متقابل  روابط  اساس  »معاهده  سالگرد 
همکاری بین جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون 

تبادل پیام رهبران جمهوری  با  روسیه« مصادف 
اسالمی ایران و فدراسیون روسیه شده است. 

کرد:  تاکید  خود  بیانیه  در  خارجه  امور  وزارت 
به  روسیه  فدراسیون  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
عنوان کشور همسایه قدرتمند و دوست خود بر پایه 

»همکاری و احترام متقابل« می نگرد و عالقه مند به 
گسترش بیش از پیش روابط خود با این کشور در 

همه زمینه ها است. 
این بیانیه می افزاید: در پرتو اراده رهبران و مقامات 
تامین  راستای  در  کشور  دو  همکاری های  عالی، 
منافع مشترک از مرزهای روابط دوجانبه عبور کرده 
و وارد کمک به تامین امنیت منطقه ای و بین المللی 

شده و مستحکم تر از هر زمان دیگری است.
و  ایران  است:  شده  یــادآور  خارجه  امور  وزارت 
روسیه علیه »تحریم های ضد بشری و یکجانبه«، 
»مداخالت غرب در  امور دیگر کشورها«، »ممانعت 
و  خود«  روابط  در  ثالث  عوامل  نقش  ایفای  از 
ضرورت »احترام به حقوق بین الملل« همبستگی 

کامل دارند.

وزارت امور خارجه:

همکاری های ایران و روسیه از مرزهای روابط دوجانبه 
عبور کرده است

شکفتن شکوفه ها همزمان با نزديک شدن بهار


