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پخش  ملی  شرکت  سوخت  هوشمند  سامانه  مدیر 
سوخت  سهمیه  گفت:  ــران  ای نفتی  فــرآورده هــای 
وانت بارها بر اساس عملکرد و پیمایش این خودروها 

تخصیص می یابد.
به گزارش شاخه سبز به نقل از وزارت نفت، مسعود 
رضایی، در برنامه پیگیری شبکه خبر درباره سهمیه 
بنزین وانت بارها گفت: با تکمیل ثبت نام ها و متناسب با 
عملکرد وانت ها تا دو برابر سهمیه اولیه بنزین تخصیص 

داده می شود.
وی درباره پیامک های ارسال شده درباره کاهش سهمیه 
سوخت وانت بارها، توضیح داد: بخشی از این پیامک ها 
با  متناسب  سوخت  سهمیه های  زیرا  دارد  صحت 

عملکرد و پیمایش وانت بارها پرداخت می شود.
پخش  ملی  شرکت  سوخت  هوشمند  سامانه  مدیر 
وانت بار  تعریف  ــاره  درب ایــران  نفتی  فــرآورده هــای 
پرمصرف، اظهار داشت: تعریف دقیق وانت بار پرمصرف 
و کم مصرف را همکاران ناجا انجام می دهند و نمونه 
آبی رنگ  نیسان های  پرمصرف  وانت های  شاخص 
هستند که تا چهار تن بار را حمل می کنند و پیکان 

وانت یا پراید وانت هم نماد کم مصرف هستند.

رضایی با بیان اینکه بیش از یک سال از سهمیه بندی 
شناسایی  سامانه  داد:  ادامه  است،  گذشته  وانت بارها 
عملکرد در دستگاه های مختلف طراحی شده و با توجه 
به آنکه پیش از این هنوز سامانه کامل نشده بود یک 
مقدار ثابت سهمیه سوخت به این ناوگان تخصیص 

می دادیم.
وی بیان کرد: هم اکنون با توجه به تکمیل ثبت نام 
تا دو برابر سهمیه سوخت در بعضی از موارد به این 
بنزین  سهمیه  که  به طوری  دادیم،  تخصیص  ناوگان 
و ۴۰۰  لیتر حداقل  کم مصرف ۱2۰  گروه های  برای 
لیتر  ناوگان پرمصرف هم 2۰۰  برای  لیتر حداکثر و 

حداقل و حداکثر ۶۰۰ لیتر است.
 2 مجموع  در  کشور  در  مسئول  مقام  این  گفته  به 
میلیون و ۴۰۰ هزار وانت بار فعال داریم که نیمی از آنها 
دوگانه سوز هستند و هیچ تغییری در سهمیه سوخت 
آنها ایجاد نشده و سی ان جی هم در سهمیه سوخت 
آنها قرار دارد. یک میلیون و 2۰۰ هزار خودرو تک سوز 

هم شناسایی شده اند.
رضایی با بیان اینکه سهمیه تخصیص یافته به صورت 
لیتراژی برای تمامی وانت بارها اعم از وانت بارهایی که 

به صورت شخصی  یا  می کنند،  ارائه  عمومی  خدمات 
در  یکسان  به صورت  می گیرند،  قرار  استفاده  مورد 
ابتدای هر ماه به کارت هوشمند سوخت واریز می شود، 
افزود: وانت بارهایی که در بخش عمومی فعالیت دارند، 
قالب سهمیه  در  را  با عملکردشان  متناسب  سهمیه 

اعتباری توسط کارت بانکی دریافت خواهند کرد.
وی توضیح داد: با عنایت به رویکرد کارگروه مدیریت 
یارانه ای  توزیع عادالنه سوخت  برای  مصرف سوخت 
در حوزه خدمات عمومی به ویژه وانت بارها و به منظور 
حمایت از کسب وکارهای ارائه کننده خدمات عمومی، 
از ابتدای اسفندماه امسال، سهمیه لیتراژی همه ناوگان 
و  لیتر  به ۱2۰  از ۱۵۰  وانت بار تک سوز کم مصرف 
و  است  یافته  تغییر  لیتر  به 2۰۰  از 2۵۰  پرمصرف 
تا سقف پرداختی کنونی  این تغییرات  معادل ریالی 
برای ناوگان ساماندهی شده در قالب سهمیه اعتباری 
)در کارت بانکی مالک یا نماینده قانونی وی( جبران 

می شود.
تأکید کرد: هیچ گونه  مدیر سامانه هوشمند سوخت 
کاهشی در سهمیه سوخت وانت بارهایی که خدمات 

عمومی ارائه می دهند، اعمال نمی شود.

از سوی یک مقام مسئول مطرح شد؛

جزئیات تغییر سهمیه سوخت وانت بارها
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قم و نجف دو بال 
جهان تشیع هستند

 مرتضی نجفی قدسی
قسمت دوم

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 که قسمت پایاني آن را مي خوانیم:
* فتوای جهاد آیت اهلل العظمی سیستانی

پس از اشغال پی در پی بخش های وسیعی از کشور عراق که عمدتاً 
با تبانی آمریکایی ها و بعثی ها و برخی مسئوالن محلی و با خیانت 
و خلع سالح ارتش و محافظین شهرها و استانها انجام شد، به ناگاه 
مسئوالن عراقی دیدند که کشور عراق با توطئه بزرگی روبروست و 
وهابیون و تکفیری ها سپاهی به اسم داعش ایجاد کرده اند و اینها 
با جنایات وحشتناک و سربریدن ها و خونریزی ها در حال حرکت 
به سمت شهرها و عتبات عالیات هستند و بغداد هم در معرض 
التماس  آمریکایی ها  به  عراقی  دولتمردان  چه  هر  و  است  سقوط 
می کردند که به ما کمک کنید و جلو پیشرفت داعش را بگیرید که 
آنها جواب منفی می دادند و مشخص بود که برنامه ریزی خودشان 
است و داعش و دیگر گروههای تکفیری توسط عوامل آنها در منطقه 
مانند سعودی ها و دیگران سازماندهی شده اند و قصد اشغال کل 

عراق را دارند.
در این هنگام بود که دست یداللهی ظاهر شد و با یک فتوای جهاد 
آیت اهلل العظمی سیستانی تمام معادالت و برنامه ریزی غربی ها و 
صهیونیستها و وهابی های سعودی به هم ریخت و میلیونها جوان 
آمادة شهادت و حفاظت از شهرها و روستاهای عراق شدند و شهید 
بزرگوار قاسم سلیمانی و همرزم فداکار او شهید ابو مهدی المهندس 
تالش بسیاری در ساماندهی و آموزش نیروها کردند و باالخره با 
تالش و کوشش و جهاد پیوسته، کل عراق را از سیطره داعش پاک 
کردند و در همین مدت کوتاهی که داعش برخی شهرها و روستاهای 
بود چه  اشغال کرده  را  نشین  یا شیعه  و  نشین  کردنشین، سنی 
جنایاتی انجام داد و هزاران کودک و نوجوان را به شبکه های قاچاق 
انسان که صهیونیستها هستند فروختند و آنها اعضاء بدن آنها را به 
تاراج بردند و چقدر به نوامیس مسلمین بی حرمتی و تجاوز کردند 
و خالصه هر کار پست و شیطانی بود اینها مرتکب شدند و لذا االن 
شهرها و روستاهایی که در اشغال داعش بودند قدر فتوای آیت اهلل 
العظمی سیستانی این مرجع هشیار و بیدار را بیشتر می دانند چرا که 
اگر این فتوی نبود آیندة عراق کاماًل مانند پرچم داعش، سیاه می شد.

خوب حاال این آقای پاپ که ادعای صلح دوستی دارد چرا آن زمان 
که کشور عراق غرق در این مصیبت ها بود و حتی مسیحیان عراق 
هم مورد ستم و تجاوز داعش بودند به یاری ملت عراق بر نخاست و 
حتی بطور لفظی هم در مقابل غربی ها و صهیونیستها و حمایتشان 
از داعش موضع نگرفت، اّما حاال که مجاهدان عراقی پیروز شدند و 
دشمنان را تار و مار کردند و کشور را نجات دادند به فکر صلح افتادند 
و حتی همین االن هم حاضر به محکومیت آنها نیستند و عجیب 
الکاظمی نخست وزیر عراق می خواهد که  است که وی در دیدار 
سالح ها را زمین گذاشته و خشونتها را پایان دهند که از این سخن 
معلوم می شود که هدف اصلی سفر تحت عنوان صلح، خلع سالح 
مجاهدین و نیروهای حشد الشعبی است و در حقیقت باز می خواهند 
ملت عراق را بی دفاع و بی حفاظ کنند تا جنایتکاران دست پرورده 

اربابانشان دوباره به جان مردم مظلوم عراق بیفتند.
البته قطعاً  با مواضعی که حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی در دیدار 
پاپ بیان فرمودند و حتی از ملت مظلوم فلسطین هم دفاع کردند، 

...ادامه در صفحه سه

انتقاد رئیس مجلس از مدیریت اقتصاد: 

قیمت مرغ هرگز نباید از 11 هزار 
تومان فراتر می رفت

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه من 
به عنوان یک فرد مطلع به شما عرض می کنم که 
اگر ما به درستی مدیریت کنیم و مبتنی بر سنن 
قابل  اقتصادی ما  الهی حرکت کنیم، مشکالت 
حل خواهند بود، گفت: تا 2۷ مهرماه به اندازه 
۴.2 میلیارد دالر در حوزه نهاده های کشاورزی، 
پول تخصیص و پرداخت شده است و با این  پول، 
قیمت مرغ هرگز نباید از حدود ۱۱ هزار تومان 
فراتر می رفت. پس مشکل ما پول نیست، بلکه 
حل  دنبال  به  که  است  ایده هایی  و  ناکارامدی 

اساسی مشکالت نیستند.

نظر پورمختار درباره مطرح 
شدن نام الريجانی و ناطق 
نوری از سوی کارگزاران

با  کارگزاران  گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال  یک 
نامزد اجاره ای می خواهد حیات سیاسی خودش 
اصولگرا  جریان  بزرگان  به  لذا  و  کند  حفظ  را 
آویزان می شوند تا هم خودشان را مطرح کنند 
و هم از نام و عنوان بزرگان اصولگرا برای فعالیت 
های سیاسی و انتخاباتی شان بهره ببرند بنابراین 
بعید می دانم حمایت زبانی کارگزاران از آقایان 

الریجانی و ناطق نوری ریشه ای باشد.

شرط باال رفتن نرخ 
مشارکت در انتخابات

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی شرط 
باال رفتن نرخ مشارکت در انتخابات را بهبود وضع 
اقتصادی عنوان کرد و افزود: نیازی به فداکردن 
مشارکت با پیش کشیدن بحث کارآمدی نیست 
هر چند در وضعیت کنونی کشور کارآمدی در 
ترقی  رضا  است.حمید  ضروری  مشارکت  حد 
روز جمعه در گفت وگو با ایرنا، فضای انتخابات 
ریاست جمهوری را در حال سامان یابی و فعال 
قطب  دو  میان  را  اصلی  رقابت  و  دانست  شدن 
کرد.عضو  ارزیابی  مقاومت  و  مذاکره  گفتمان  و 
انتخابات  شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی، 
2۸ خرداد ۱۴۰۰ را پرشور و رقابتی توصیف کرد 
و ادامه داد: رقابت این انتخابات درون جریانی و 
میان اصولگرایان نخواهد بود. ضمن اینکه تکثر 
نامزدها بعد از نظر شورای نگهبان و نهایی شدن 

نامزد برتر حل خواهد شد.

    خبــر    یـــادداشـت

اینترنت  از وضعیت  آخرین گزارش رگوالتوری 
حکایت  اینترنت  درصدی  نفوذ ۱۰۴  از  کشور 
مردم  درصد  به ۹3  نزدیک  که  نحوی  به  دارد 
کاربر اینترنت موبایل هستند اما نفوذ اینترنت 

ثابت خانگی همچنان ۱۱ درصد است
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  به گزارش سازمان 
باند  پهن  ارتباطات  توسعه  به  مربوط  رادیویی 
ثابت و سیار در کشور تا پایان آذرماه سال ۹۹ 
است. برآوردهای رگوالتوری نشان می دهد که 
ثابت در کشور  باند  پهن  اینترنت  نفوذ  ضریب 
۱۱.۵۷ درصد است و این آمار نسبت به 3 ماهه 
قبل از این، تغییر محسوسی نداشته است. هم 
اکنون ۹ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۴3۹ نفر در کشور 
از فناوری های اینترنت ثابت استفاده می کنند و 
نسبت به 3 ماهه دوم سال ۹۸ تنها حدود 3۰۰ 

هزار نفر به این آمار اضافه شده است.
کم اقبالی اینترنت ثابت به نارضایتی کاربران از 
کیفیت و قیمت این فناوری مربوط می شود و 
با وجودی که پیش بینی می شد در یک سال 
اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا و رواج آموزش 
از  استفاده  سمت  به  بسیاری  کاربران  مجازی، 

اینترنت ثابت سوق پیدا کنند، اما به دلیل عدم 
اینترنت  از  استفاده  این بخش، کاربران  توسعه 

موبایل را ترجیح داده اند.
هم اکنون ضریب نفوذ اینترنت موبایل در کشور 
۹2.۴۹ درصد است و بیش از یک میلیون نفر 
در کمتر از 3 ماهه گذشته به تعداد مشترکان 

اینترنت موبایل افزوده شده است.
 ۷۷ از  بیش   ۹۹ سال  سوم  ماهه   3 پایان  در 

میلیون و ۷۰۶ هزار و ۸۸۵ نفر مشترک اینترنت 
موبایل در کشور هستند. این در حالی است که 
ضریب نفوذ اینترنت سیار در 3 ماهه دوم سال 
۹۹ حدود ۹۱ درصد بوده و ۷۶ میلیون و ۵3۱ 
هزار نفر در کشور مشترک اینترنت موبایل بودند.

ارزیابی رگوالتوری بر مبنای فناوری هایی مانند 
XDSL ، FTTX ، وای فای و TDLTE در 
حوزه پهن باند ثابت و نیز فناوری 3G و ۴G در 

حوزه پهن باند سیار انجام شده است.
این آمار نشان می دهد که در مجموع، ضریب 
نفوذ اینترنت در کشور ۱۰۴.۰۶ درصد است و 
مشترک  نفر  و 32۴  هزار  و ۴2۵  میلیون   ۸۷

اینترنت پهن باند هستند.
و  مقررات  تنظیم  سازمان  که  آماری  اساس  بر 
ارتباطات اعالم کرده است ۸۸.۸۸ درصد مردم 
استفاده  موبایل  چهار  و  سه  نسل  اینترنت  از 
می کنند و سهم اینترنت adsl حدود ۹ درصد 
است. در همین حال بیش از یک درصد مردم 

نیز مشترک اینترنت TDLTE هستند.
بررسی وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور 
که  است  آن  از  حاکی  نیز  سال ۹۸  به  نسبت 
موبایل  اینترنت  تعداد مشترکین  سال گذشته 
۶۸ میلیون نفر اعالم شده و ضریب نفوذ اینترنت 
به ۹۴ درصد  پایان سال ۹۸  در  نیز  باند  پهن 

رسید.
از سوی دیگر طی یک سال گذشته رشد نفوذ 
به سال ۹۸ حدود ۱۰  نسبت  موبایل  اینترنت 
یک  حدود  ثابت  اینترنت  نفوذ  رشد  و  درصد 

درصد بوده است.

مدیر اجرایی »برنامه جهانی غذا« در سخنانی 
با اشاره به وضعیت انسانی فاجعه بار در یمن 
سعودی،  های  تجاوزگری  تداوم  دنبال  به 
گفت: نسبت به وقوع بدترین قحطی قرن در 

یمن هشدار می دهم.
العربی  از  نقل  به  سبز  شاخه  گــزارش  به 
الجدید، »دیوید بیزلی« مدیر اجرایی »برنامه 
جهانی غذا« وابسته به سازمان ملل متحد از 
وقوع یک فاجعه انسانی تمامی عیار در یمن 
وقوع  به  نسبت  کرد:  تأکید  و  گفت  سخن 

بدترین قحطی قرن در یمن هشدار می دهم.
بر اساس این گزارش، این مقام سازمان ملل 
متحد بدون اشاره به تجاوزگری های عربستان 
مختلف  طرف های  از  من  افزود:  سعودی، 
درگیر در یمن می خواهم که سالح های خود 
را روی زمین بگذارند تا اکثر مردم یمن دچار 

قحطی نشوند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر وضعیت یمن 
از لحاظ انسانی فاجعه بار است. طبق آخرین 
 ۱۶ اکنون  متحد  ملل  سازمان  آمارهای 

میلیون یمنی از گرسنگی رنج می برند و ۵ 
میلیون نفر دیگر نیز با قحطی دست و پنجه 
این مقام سازمان ملل متحد  نرم می کنند. 
همچنین ضمن نادیده گرفتن کارشکنی های 
کمک های  رسیدن  در  سعودی  عربستان 
بشردوستانه به یمنی ها، گفت: اکنون یمنی ها 
نیاز  انسان دوستانه  به شدت به کمک های 
دارند. اگر اقدامی در این زمینه صورت نگیرد، 
مواجه  یمن  در  قرن  قحطی  بدترین  با  ما 

خواهیم شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:

بیشاز»۷۷میلیون«مشترکدرایرانازاینترنتموبایلاستفادهمیکنند

مقام سازمان ملل:

نسبتبهوقوعبدترینقحطیقرندریمنهشدارمیدهم
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مشاور امنیت ملی آمریکا:

دیپلماسی غیرمستقیم با ایران 
در جریان است 

مشاور امنیت ملی آمریکا اظهار داشت: »در 
حال حاضر دیپلماسی با ایران در جریان است، 
اما نه به صورت مستقیم. ارتباطاتی ]با ایران[ 
اروپایی ها و دیگران وجود دارد که  از طریق 
به ما امکان می دهد به ایران توضیح دهیم که 
موضع ما در زمینه رویکرد پایبندی در برابر 
چه  ایرانی ها  که  بدانیم  و  چیست  پایبندی 

موضعی دارند.«
آمریکا  امنیت ملی  »جیک سالیوان« مشاور 
روز جمعه در یک نشست خبری مدعی شد 
ایران  با  غیرمستقیم  دیپلماسی  فرآیند  که 
آغاز شده و دولت آمریکا از طریق کشورهای 
اروپایی و دیگر کشورها با ایران در تماس است.

خصوص  این  در  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور 
با  دیپلماسی  حاضر  حال  »در  داشت:  اظهار 
ایران در جریان است، اما نه به صورت مستقیم. 
و  اروپایی ها  طریق  از  ایران[  ]با  ارتباطاتی 
امکان می دهد  ما  به  که  دارد  وجود  دیگران 
به ایران توضیح دهیم که موضع ما در زمینه 
رویکرد پایبندی در برابر پایبندی چیست و 

بدانیم که ایرانی ها چه موضعی دارند.«
ایرانی ها  که  منتظریم  اکنون  »ما  افزود:  وی 
تصمیم  چه  می خواهند  آینده  در  بگویند 
اما  بود،  نخواهد  ما کار ساده  نظر  از  بگیرند. 
فرآیند دیپلماسی آغاز شده و ما می توانیم از 
طریق دیپلماسی به اهداف خود دست پیدا 

کنیم.«
هفته های  طی  آمریکا  جدید  دولت  مقامات 
از آمادگی دولت این کشور برای  بارها  اخیر 
بازگشت به برجام سخن گفته اند، اما در عین 
حال اعالم کرده اند که قبل از بازگشت آمریکا 
به برجام، ایران باید به تعهدات هسته ای خود 

ذیل برجام بازگردد.
در مقابل، ایران تأکید کرده است که آمریکا 
و  برجام خارج شده  از  که  به عنوان کشوری 
ایران  علیه  شدید  تحریم های  وضع  به  اقدام 
کرده است، باید عالوه بر بازگشت به برجام 
اقدام به رفع تحریم های خود علیه ایران کند 
تا پس از آن ایران نیز اجرای تعهدات هسته ای 

خود مطابق برجام را از سر گیرد.
ایران همچنین در پاسخ به اظهارات مقامات 
آمریکایی و اروپایی درباره تالش برای تقویت 
برجام و گنجاندن مسائل موشکی و منطقه ای 
در آن، تصریح کرده است که هیچ گونه تغییری 

را در برجام نخواهد پذیرفت.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس مطرح 
کرد؛

نقش فروش نفت خام در 
بودجه 1400 کاهش یافت

مجلس  انــرژی  کمیسیون  رئیس  نایب 
فروش  نقش  کاهش  از  اسالمی  شورای 
و  داد  خبر   ۱۴۰۰ بودجه  در  خام  نفت 
گفت: پتروشیمی های استان بوشهر توجه 
داشته  اجتماعی  مسئولیت  به  بیشتری 

باشند.
به گزارش شاخه سبز، موسی احمدی صبح 
شنبه در نشست مسئوالن پتروشیمی اظهار 
داشت: صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور 
خنثی کردن  در  را  بی وقفه ای  تالش های 
اقتصادی  دسیسه های دشمنان در جنگ 

داشته است.
پتروشیمی  صنایع  نقش  به  اشاره  با  وی 
در جبهه اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: 
پتروشیمی ها در رونق اقتصادی کشور، ارز 
آوری و کمک به توسعه و آبادانی نقش و 

تأثیر بسیار زیادی را داشته اند.
نماینده مردم شهرستان های دیر، کنگان، 
جم و عسلویه در مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: صنایع و شرکت های پتروشیمی 
به واسطه تولید محصوالت و جلوگیری از 
در  مهمی  نقش  گاز  و  نفت  فروشی  خام 

درآمدزایی و ارزآوری برای کشور دارند.
وی با اشاره به شکست دشمن به واسطه 
تولید محصوالت پتروشیمی و جلوگیری از 
خام فروشی نفت و گاز تصریح کرد: کاهش 
نقش فروش نفت خام در بودجه ۱۴۰۰ از 

دستاوردهای این اقدامات بوده است.
احمدی یکی از مزیت های مهم در کشور را 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواند و اضافه 
کرد: با حمایت از این صنایع می توانیم به 
دشمن ضربه بزنیم و با توجه به تأکیدات 
مقام معظم رهبری در سال جهش تولید 
می بایست به تقویت تولید داخلی به ویژه 

توسعه پتروشیمی ها تاکید کنیم.
صورت  اقدامات  از  برخی  به  اشاره  با  وی 
اجتماعی  مسئولیت های  حوزه  در  گرفته 
صنایع پتروشیمی در جنوب استان بوشهر، 
بر لزوم افزایش این اقدامات و نقش آفرینی 
این صنایع در رفع مشکالت منطقه تاکید 

کرد.

شرکت اماراتی:

نفت توقیف شده توسط 
آمریکا، ایرانی نبود 

شرکت FIOGC که در امارات متحده عربی 
که  نفتی  محموله  کرد  اعالم  است،  مستقر 
آمریکا مدعی است ایرانی بوده و تحریمها را 
نقض کرده است، از عراق خریداری شده بود 

و در اوج پاندمی، در دریا نگهداری می شد.
ایسنا،  از  نقل  به  سبز«  »شاخه  گزارش  به 
منطقه  فدرال  دادگاه  در  که  اسنادی  طبق 
کلمبیا تنظیم شده است، شرکت نفت و گاز 
بین المللی فجیره )FIOGC( که متعلق به 
شیخ حمد بن محمد الشرقی، حاکم امیرنشین 
فجیره است، مدعی است یک فروشنده واسطه 

این محموله بوده و این نفت عراقی است.
آمریکا مدعی است ایران نفت را به خارج صادر 
این  توقیف  به  واکنش  در  ایران  و  کرد  می 

محموله، اقدام آمریکا را دزدی خوانده است.
شرکت FIOGC اعالم کرده که در ژوئن دو 
میلیون بشکه نفت از یک تامین کننده عراقی 
خریداری کرد و این فروشنده بارنامه صادره 
عراق  دولتی  نفت  فروش  سازمان  سوی  از 
)سومو( را به عنوان مدرک مبدا این محموله 
ارائه کرد. این شرکت اعالم کرد در ژوییه یک 
کشتی را به عنوان مخزن شناور برای نگهداری 
این نفت در بندر فجیره امارات متحده عربی 
کرایه کرد. در اکتبر این نفت به یک خریدار 
چینی فروخته شد و تحت این توافق، شرکت 
FIOGC مسئول تحویل این نفت به چین و 
کرایه ابرنفتکش آکیلیاس برای این سفر بوده 
است. دولت آمریکا در دسامبر پیش از این که 
محموله مذکور حرکت کند، آن را توقیف کرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، کشتی آکیلیاس 
به سمت گلف کاست آمریکا تغییر مسیر داد و 
این نفت ماه میالدی جاری در هوستون تخلیه 
این  در  است  مدعی   FIOGC شد. شرکت 

محموله نفتی، منافع مالی دارد.

وزیر صمت:

جرائم در مورد متخلفان روغن 
بازدارنده نیست

درصدی   2۵ افزایش  به  اشــاره  با  صمت  وزیر 
رغم  علی  گفت:  گذشته،  ماه  در 2  روغن  توزیع 
بازرسی های مستمر، آنقدر جرایم بازدارنده نیست 

و باید در این زمینه بررسی هایی الزم انجام شود.
صمت،  وزارت  از  نقل  به  سبز  شاخه  گزارش  به 
علیرضا رزم حسینی در جلسه ستاد تنظیم بازار 
اول  به ریاست معاون  امروز 23 اسفند  که صبح 
به هماهنگی  اشاره  با  برگزار شد،  رئیس جمهور 
با  و  مرتبط،  دستگاهای  بین  شده  ایجاد  خوب 
استناد به گزارشات سازمان ها و بخش های ذیربط 
در وزارت صمت، اظهار داشت: 2 قلم کاالی سیب 
و پرتقال به عنوان کاالهای پرمصرف این ایام مورد 
نظر وزارت صمت بود که خوشبختانه با اقدامات 
صورت گرفته در این زمینه، شرایط عرضه این دو 
قلم کاال در بازار هم از نظر کیفیت و هم قیمت، 

شرایط مطلوبی است.
کننده  دریافت  کاالهای  برای  تنها  قیمت گذاری 

یارانه دولتی است
اینکه  بر  تاکید  با  تجارت،  و  وزیر صنعت، معدن 
بازار کاالهایی  تنها مسئول تنظیم  وزارت صمت 
از دولت دریافت می کنند، گفت:  یارانه  است که 
قیمت  مسئول  تنها  صمت  وزارت  قانون،  طبق 
برای  دولتی  یارانه  از  که  است  کاالهایی  گذاری 
به  توجه  با  و  می کنند  استفاده  تولید  و  تأمین 
مانند سنوات گذشته  عید،  بازار شب  حساسیت 
نسبت به تنظیم بازار میوه شب عید اقدامات الزم 
صورت پذیرفت و حدود ۴۰ هزار تُن میوه برای این 

ایام خریداری شد.
رزم حسینی با بیان اینکه محموله میوه ها با توجه 
به اعالم نیاز هر استان، به مقصد مورد نظر ارسال 
شده است، آغاز توزیع میوه های خریداری شده را 

2۵ اسفند ماه اعالم کرد.
از سامانه جامع تجارت در شبکه توزیع  استفاده 

مرغ
وی در ادامه بازار تخم مرغ را آرام توصیف کرد و 
گفت: در خصوص بازار مرغ، با توجه به تجربیاتی 
که وجود دارد، به نظر می رسد استفاده از سامانه 
بازار  در  آرامش  ایجاد  در  می تواند  تجارت  جامع 
بسیار کمک کننده باشد. وزیر صمت با تاکید بر 
اینکه این سامانه ۷۰ درصد کارآمد است، تصریح 
کرد: اگر بتوان ترتیبی اتخاذ کرد که عرضه مرغ در 
این شبکه صورت بگیرد کنترل و تنظیم بازار مرغ 
بهتر خواهد شد و برای ماه مبارک رمضان، شاهد 

آرامش در این بازار خواهیم بود.
استمرار افزایش توزیع روغن تا پایان ماه مبارک 

رمضان
خود  صحبت های  دیگر  بخش  در  رزم حسینی 
ماه   2 در  روغن  توزیع  درصدی   2۵ افزایش  به 
با  نظارت  بحث  در  گفت:  و  کرد  اشاره  گذشته 
توجه به شرایط موجود به نظر می رسد علی رغم 
بازرسی های مستمر، آنقدر جرایم بازدارنده نیست 

و باید در این زمینه بررسی هایی الزم انجام شود.

  خبــر  خبــر

شورای نگهبان:

افزايش ۱۰ درصدی تسهیم 
درآمد اپراتور ها مبهم و مغاير با 

قانون اساسی است
شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسالمی در 
درخصوص   ۱۴۰۰ سال  بودجه  تصویب  جریان 
اپراتور ها  درآمد  تسهیم  درصدی   ۱۰ افزایش 
قانون  و ۵3  اصول ۵2  با  مغایر  و  ابهام  دارای  را 
)ی(  بندی   2 جزء  دانست.براساس  اساسی 
مجلس  تصویب  به  که   ۱۴۰۰ بودجه  قانون 
از  دولت  حق السهم  و  حق االمتیاز  است،  رسیده 
ارائه دهنده خدمات مخابراتی  کارور)اپراتورهای( 
به میزان ده درصد)۱۰درصد( افزایش یافته و به 
حساب درآمد عمومی ردیف ۱3۰۴۰۴ نزد خزانه 
داری کل واریز می شود و کارورهای )اپراتورها( 
ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت 
حاصل  منابع  ندارند.  سال ۱۴۰۰  در  را  مصرفی 
مازاد بر ۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در ردیف 
۱3۰۴۰۴ صرف توسعه زیرساخت اینترنت ثابت 
پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان 
را  پیشرفته  تصویری  و  سرویس های صوت  ارائه 

داشته باشد، می شود. اینترنت ثابت پرسرعت می 
بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت 
ماهواره ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم 
کشور را داشته باشد.این درحالیست که شورای 
نگهبان شب گذشته در بند ۶-3 لیست ایراداتی 
که به قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب مجلس، منتشر 
کرده، آورده است: در جزء 2 بند )ی( از این جهت 
که مشخص نیست در حکم این جزء درخصوص 
افزایش مذکور، مفاد قراردادهای معتبر منعقد شده 
رعایت شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع 
این جزء  نظر خواهد شد. همچنین  اظهار  ابهام 
باتوجه به عدم وجود ردیف و نحوه دقیق هزینه کرد 
منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغایر اصول ۵2 و ۵3 
قانون اساسی شناخته شده است.ارای ابهام و مغایر 

با اصول ۵2 و ۵3 قانون اساسی دانست.

جیک سالیوان:

پومپئو در جايگاهی نیست که ما 
را درباره ايران موعظه کند

سفید  کاخ  ملی  امنیت  مشاور  سالیوان«،  »جیک 
سابق  خارجه  وزیر  پومپئو«،  »مایک  انتقادهای  به 

آمریکا از سیاست های دولت فعلی کشورش در قبال 
جایگاهی  در  پومپئو  گفته  سالیوان  داد.  پاسخ  ایران 
نیست که به دولت فعلی آمریکا را موعظه کند.فارس: 
به  کاخ سفید  ملی  امنیت  مشاور  سالیوان«،  »جیک 
انتقادهای »مایک پومپئو«، وزیر خارجه سابق آمریکا 
ایران  قبال  در  کشورش  فعلی  دولت  سیاست های  از 
پاسخ داد.سالیوان گفته پومپئو در جایگاهی نیست که 
به دولت فعلی آمریکا را موعظه کند. او در اظهاراتی 
ادعامحور گفته با توجه به تعداد دفعاتی که نیروهای 
و  آمریکا  نیروهای  به  خاورمیانه  در  ایران  هم پیمان 
شریکانش حمله کرده، پومپئو در جایگاهی نیست که 
دولت را درباره چگونگی حل و فصل این مشکل موعظه 
کند.جیک سالیوان در بخش دیگری از ادعاهایش گفت 
به شکل  نه  اما  است،  جریان  در  ایران  با  دیپلماسی 
مستقیم. او گفت: »دیپلماسی با ایران در جریان است، 
البته نه به شکل مستقیم. در مقطع فعلی منتظریم 
او  بروند.«  پیش  می خواهند  چطور  ایرانی ها  بشنویم 
گفته گفت وگوها با واسطه گری اروپایی ها و از کانال های 
دیگر ادامه دارند.مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه 
درباره دیپلماسی با ایران گفت: »آسان نخواهد بود ولی 
ما معتقدیم ما در یک روند دیپلماتیک قرار داریم که 

می توانیم به هدفمان دست پیدا کنیم.

نامه انتقادی ظریف به بورل:

ايران در صورت عمل ساير 
طرف های برجام، به تعهدات 

خود عمل خواهد کرد
ظریف در نامه ای به جوزف بورل از عملکرد آمریکا و اروپا در مورد 
موضوع برجام انتقاد کرد.محمدجواد ظریف در این نامه چند صفحه 
ای، ضمن انتقاد از عملکرد اروپا و آمریکا در ارتباط با موضوع برجام 
و توافق هسته ای تاکید کرده است که در صورتی که طرف های 
مقابل به تعهدات برجامی خود عمل کنند ایران نیز به تعهدات عمل 

خواهد کرد.

حضور نیروهای ارتش در 
اتفاقات دی ماه ۹۶

امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش: »یکی از 
مأموریت های استنتاجی افتخارآمیز نیروی زمینی، مرتبط با ناآرامی 
 های دی ماه ۹۷ بود. در آن زمان ما مأموریت خاصی نداشتیم، ولی 
آمادگی مان را به سردار باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعالم 
کردیم و به ایشان گفتیم که فعاًل نیروی زمینی مأموریتی ندارد، ولی با 
توجه به نیروهای آموزش دیده و والیی که داریم، اآلن بهترین فرصت 
است که ما به نیروهای امنیتی کشورمان کمک کنیم. خوشبختانه 
ایشان پذیرفت و ما توانستیم در برقراری امنیت در داخل شهرهایی 

که دچار ناآرامی شده بودند، تأثیر بسزایی داشته باشیم.«

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان 
با همه  ایران  اسالمی  انقالب  اینکه 
سختی ها با قدرت به پیش می رود، 
وجود  به  موفقیتی  هرزمان  گفت: 
آمد، به دلیل تکیه به مبانی اعتقادی 

و آرمانی بود.
محمدباقر  سبز،  شاخه  گزارش  به 
یکصدمین  همایش  در  قالیباف 
سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی 
تبریز  دانشگاه  وحــدت  ــاالر  ت در 
گفت: شیخ محمد خیابانی یکی از 

اسوه های این مرز و بوم است.
ایرانیان  ما  همه  اینکه  بیان  با  وی 
به آذربایجان غیور افتخار می کنیم، 
گفت: مبارزه و ایستادگی در تاریخ 
این  و  است  برجسته  سرزمین  این 
شخصیت ها  مجاهدت  با  سرزمین 

گره خورده است.
آذربایجان  مردم  داد:  ادامه  قالیباف 
به گونه ای تاریخ سازی کرده اند که 
افتخار  آنها  به  همگی  ایران  مردم 
مقدس  دفاع  دوران  در  می کنند. 
جنوبی  از  آذربایجانی  جوانان  خون 
ترین نقطه ایران تا کوه های سر به 

خاک  به  غرب  شمال  فلک کشیده 
ریخته است.

اسالمی  ــورای  ش مجلس  رئیس 
ادامه داد: به عنوان یک راوی عرض 
می کنم که لشکر عاشورا در دوران 

دفاع مقدس تبلور غیرت دینی بود.
شیخ  شهید  ویژگی  گفت:  قالیباف 
استقالل  روحیه  خیابانی،  محمد 
طلبی و مردمی بود. با ظلم مبارزه 
دفاع  مظلوم  حق  از  و  می کرد 

می نمود.
قالیباف افزود: وقتی تحلیلی بر روند 
داریم،  زمین  ایران  مردم  مبارزات 
می بینیم که هیچ وقت، هیچ ملتی به 
کسانی که وطن فروشی کردند و سر 
تعظیم برای بیگانگان فرود آوردند، 

داشت:  ابــراز  وی  نکردند.  تعظیم 
باورهای  همین  با  داریم  وظیفه  ما 
انقالبی کشور را پیش ببریم. هرزمان 
موفقیتی به وجود آمد، تکیه ما به 
مبانی اعتقادی و آرمانی بوده و هر 
زمان درجا زدیم یا شکست خوردیم 
دلیلش روگردانی از آن آرمان ها بود.

که  حالی  در  گفت:  مجلس  رئیس 
رفع  بــرای  ســازی  فرصت  مجلس 
تحریم ها را در دستور کار خود قرار 
بی اثر  برای  ریل گذاری  است،  داده 
اصلی  راهبرد  را،  تحریم ها  کردن 
اقدام  مهمترین  که  می داند  خود 
بودجه  ساختاری  اصالح  بر  تاکید 
به عنوان سند مالی کشور است که 
در آن می توان با کاهش و شفافیت 

کسری بودجه، تورم بیش از حد را 
کنترل کرد و با رویکرد ضد تبعیض 
و اشتغال زا مسیر اقتصاد سال آینده 
کشور را به نفع مردم و کارآفرینان 

جهت داد.
یکصدمین  بزرگداشت  همایش 
سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی 
امروز در تاالر وحدت دانشگاه تبریز 
صورت  به  ظهر  از  بعد  و  شد  آغاز 
شبستر  شهرستان  در  استانی 

پیگیری خواهد شد.
مبارز  خیابانی  محمد  شیخ  شهید 
سال  در  خواه  مشروطه  مجاهد  و 
۱2۵۹ هجری شمسی در خامنه از 

توابع شهرستان شبستر به دنیا آمد.
علت  بــه   ۱2۸۸ ــال  س در  وی 
به  درخشان،  سابقه  از  برخورداری 
برای  تبریز  مردم  نماینده  عنوان 
از  بعد  و  شد  انتخاب  دّوم  مجلس 
انتخابات به تهران رفت و در دفاع از 
آزادی و حقوق ملت سرآمد همگان 
بود. شیخ محمد خیابانی در بیست 
و دوم شهریور سال ۱2۹۹ هجری 

شمسی به شهادت رسید.

ارایه گردید  این جلسه  براساس گزارشی که در 
واکسیناسیون  آینده  هفته  و  جاری  هفته  در 
گسترده ای خواهیم داشت. ضمن اینکه باید تالش 
همه جانبه ای انجام شود که با ارتقاء تحقیقات و 
عادی  را  شرایط  بتوانیم  بهتر  واکسن های  تولید 

کنیم.
رئیس جمهور با قدردانی از همه افراد و دستگاه 
زمینه  در  گذشته  یکسال  از  بیش  در  که  هایی 
با ویروس کرونا همکاری و تالش داشته  مقابله 
اند، گفت: آمارها و نمودارها از سراسر کشور نشان 
دهنده این است که بجز یکی دو استان، کشور 
شرایط به نسبت خوبی دارد اما توجه داشته باشیم 
که خطر موج چهارم بیماری منتفی نیست و باید 

برای حفظ این شرایط خوب تالش کنیم.
پذیرش یک مرجع واحد از سوی جامعه، همراهی 
و یکصدایی علما و بزرگان حوزه برای ایجاد نشدن 
دوگانه علم و دین، حضور شرکت های دانش بنیان 
در عرصه تولید نیازمندی ها و انسجام و هماهنگی 
همه قوا در سراسر کشور از نقاط قوت کشور در 

مبارزه با کرونا بوده است
حجت االسالم والمسملین دکتر حسن روحانی 
روز شنبه در شصت و یکمین جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا، افزود: در طول این مدت اقدامات 
این  با  مقابله  برای  ارزشمندی  و  بزرگ  بسیار 
بیماری عالمگیر در کشور انجام شد که می تواند 
به عنوان یک نقشه راه برای آینده و منبعی برای 
کالس های دانشگاه  باشد و به مدلی برای مقابله 
با بیماری های واگیر در آینده کشور تبدیل شود.

و  نوروز  رسیدن  فرا  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
افزایش دید و بازدیدهای خانوادگی در این روزها، 
با  همچنان  اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
این بیماری درگیر هستیم و هنوز به یک نقطه 

اطمینان بخش و پایدار نرسیده ایم، امسال هم 
در ایام نوروز عید دیدنی ها باید با ماسک و بدون 

دست دادن و روبوسی باشد.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه در طول این مدت 
ستاد ملی مقابله با کرونا ۴۸۱ مصوبه داشته که 
۹۹ درصد آن دقیقا اجرا شده و یک درصد نیز 
درحال اجرا است،  از همه اعضای ستاد ملی مقابله 
با کرونا بخاطر اتخاذ این تصمیمات و همه مردم 
اجرای  در  ستاد  با  همراهی  و  همکاری  بخاطر 

مصوبات و رعایت اصول بهداشتی قدردانی کرد.
رئیس جمهور با قدردانی از همکاری تولیدگران و 
اصناف در طول دوران شیوع ویروس کرونا،  گفت: 
عرصه تولید در این مدت حتی یک روز هم تعطیل 
نشد و مجموعه های تولیدی با رعایت پروتکل های 
بهداشتی عملکرد بسیار خوبی داشتند، اصناف هم 
همکاری و هماهنگی بسیار مناسبی از خود نشان 

دادند.
در  بهبود وضعیت کشور  و  روحانی حفظ  دکتر 
زمینه کنترل و مهار ویروس کرونا را مورد تأکید 
قرار داد و گفت: باید توجه داشت که خطر موج 
چهارم هنوز منتفی نیست و هر لحظه ممکن است 
این خطر پیش رویمان قرار بگیرد و لذا ضرورت 
دارد سبک زندگی که در طول بیش از یکسال 
ادامه  همچنان  را  شده  گرفته  پیش  در  گذشته 

دهیم.
دستورالعمل های  رعایت  تداوم  جمهور  رئیس 
بهداشتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: از همه 
مردم خواهش می کنم با رعایت نکات بهداشتی 
کاری کنیم که برای هیچ خانواده ای خطری پیش 

نیاید.
دکتر روحانی با اشاره به روند انجام واکسیناسیون 
براساس اولویت های تعیین شده، گفت: براساس 

گزارشی که در این جلسه ارایه گردید در هفته 
گسترده ای  واکسیناسیون  آینده  هفته  و  جاری 
همه  تالش  باید  اینکه  ضمن  داشت.  خواهیم 
جانبه ای انجام شود که با ارتقاء تحقیقات و تولید 

واکسن های بهتر بتوانیم شرایط را عادی کنیم.
رئیس جمهور افزود: هنوز نمی دانیم واکسن های 
اثر  چگونه  یافته  جهش  گونه های  روی  جدید 
می گذارد اما امیدواریم به گونه ای باشد که مردم 

مشکل کمتری داشته باشند.
دکتر روحانی در ادامه با بیان اینکه مردم از آغاز 
شیوع این بیماری مرجعیت واحد وزارت بهداشت 
قبول  را  پزشکی  کادر  متخصصین  و  درمان  و 
کردند، اظهار داشت: بی تردید اگر این مرجعیت 
تغییر می کرد به مشکالت زیادی گرفتار می شدیم 
و در این راستا مقام معظم رهبری یاری و کمک 
به طور دقیق  انجام دادند ،شخصاً  خیلی زیادی 
چنانچه  و  می کردند  مراعات  را  پروتکل ها  همه 
این پایه و ستون محکم نبود، این ساختمان بنا 

نمی شد.
و  مراجع  علما،  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
فرهیختگان نیز در این مسیر از ایجاد دوگانه علم 
و دین جلوگیری کردند، گفت: علم و دین بهم 
پیوسته بوده و جدا از هم نیستند و در این زمینه 
حوزه های علمیه، مراجع و علما کاماًل یکصدا بودند 
و چنانچه دو صدایی ایجاد می شد مخصوصاً در 
ایامی مانند محرم و صفر، بدون تردید با مشکل 

مواجه می شدیم.
باالی  توانمندی  همچنین  روحــانــی  دکتر 
داد  قرار  تأکید  مورد  را  دانش بنیان  شرکت های 
و گفت: این شرکت ها به خوبی به صحنه آمدند 
و توانستیم امکانات و تجهیزات مورد نیاز را در 
داخل کشور تولید کنیم و عملکرد این شرکت ها 

در بخش دارو و تجهیزات بسیار مؤثر بود.
شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
برای توانمندسازی بخش سالمت در دوره شیوع 
با  درمان  و  بهداشت  کادر  گفت:  کرونا،  ویروس 
شهامت و توانمندی وارد میدان شدند و مهارت 
اینکه  و فداکاری خود را به رخ کشیدند. ضمن 
اندیشمندان و محققین کشور نیز در این مدت 

مقاالت ارزشمندی تولید کردند.
دکتر روحانی با تجلیل از انسجام و همدلی همه 
قوا و دستگاه ها در سراسر کشور، اظهار داشت: در 
این مدت هر سه قوه در کنار هم بودند و با محترم 

شمردن مصوبات، همدیگر را کمک کردیم.
رئیس جمهور همچنین با قدردانی از همراهی 
و  مصوبات  رعایت  در  ــران  ای بــزرگ  مــردم 
دستورالعمل های بهداشتی، گفت: مردم ایران با 
فرهنگ بلند و با کمک های مؤمنانه صحنه های 
زیبایی را خلق کردند و با همه وجود به صحنه 
آمدند و بویژه سالمندان و معلولین که تحت 
مراقبت ویژه قرار گرفتند و در واکسیناسیون نیز 
جزو اولویت ها هستند،  لذا تکریم مردم نسبت به 

سالمندان جامعه بسیار حائز اهمیت بود.
شیوع  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  روحانی  دکتر 
کشور  در  همگانی  بسیج  یک  کرونا  بیماری 
جاری شد و امروز هم ادامه دارد، گفت:  بسیج 
همگانی بدین معناست که هر آنچه الزم باشد، 
کمک  و  هستند  کار  پای  توان  تمام  با  همه 

می کنند.
از  باید  کرد:  تصریح  پایان  در  جمهور  رئیس 
تجربیات یکسال گذشته خود استفاده و کاری 
کنیم که در سال آینده مردم با خطرات کمتری 
مواجه باشند تا زمانی که بتوانیم به طور کامل از 

خطر این ویروس در امان باشیم.

 اخبــار ویــژه

دکتر روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

درهفتهجاري،واکسیناسیونگستردهايدرکشورخواهیمداشت

رئیس مجلس شورای اسالمی:

انقالباسالمیایرانباهمهسختیهاباقدرتبهپیشمیرود
فعال اصولگرا: انتخابات 
۱۴۰۰ کرونا گرفته است

فعال سیاسی اصولگرا گفت: فضای انتخاباتی 
از همه گیری ویروس کرونا  کشور متاثر 
کند.وهاب  می  تجربه  را  سردی  روزهای 
ایران  جهادگران  جبهه  دبیرکل  عزیزی 
اسالمی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
با اشاره به استقبال کم داوطلبان  جوان، 
در روزهای اول ثبت نام انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا گفت: انتخابات هم 
مانند دیگر مناسبت های اجتماعی تحت 
تاثیر منفی ویروس کرونا قرار گرفته است. 
با شیوع ویروس کرونا، یکسری محدودیت 
های ارتباطی و اجتماعی به زندگی مردم 
وارد شد که قابل چشم پوشی نیست.وی 
افزود: در یک سال گذشته بخش عظیمی 
از اجتماعات فرهنگی مذهبی تعطیل شد 
هر  مایه  بن  رسید.  ممکن  حداقل  به  یا 
انتخاباتی به عنوان یک جشنواره سیاسی 
در  است.  مراسم  و  تجمعات  اجتماعی، 
مراسم مذهبی و اجتماعات سنتی، حس 
شود،  می  فعال  افراد  پذیری  مسئولیت 
متاسفانه در یک سال گذشته کم شدن 
ارتباطات حضوری تاثیری زیادی بر زندگی 

مردم گذاشته است.
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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات قم:

اولین سایت نسل پنجم ارتباطی 
قم به زودی افتتاح می شود

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات قم با بیان اینکه 
نخستین سایت اینترنت نسل پنجم )۵G( ، به زودی 
دراین استان افتتاح می شود گفت: تحقق این امر نقش 
موثری در تحقق و توسعه شهر هوشمند درکالنشهر قم 

دارد.
به  اشاره  با  گویي  و  در گفت  روز شنبه  جواد غالمپور 
ویژگی های این نسل جدید ارتباطی افزود: نسل پنجم 
ارتباطات دارای تاخیر کمتر، سرعت چندین برابری و از 

جمله فناوری های روز دنیاست.
وی با بیان اینکه پهنای باند نسل پنجم اینترنت، ۱۰۰ 
بسته  ویژگی های  داد:  ادامه  است،  چهارم  نسل  برابر 
نسل پنجم اینترنت از جمله سرعت بسیار باال نسبت 
به نسل های پیشین،  امکان رشد و خالقیت های جدید 

نوآورانه را درکشور فراهم می کند.
پنجم  نسل  سایت  اولین  امیدواریم  افــزود:  غالمپور، 
به  آینده  سال  ماه  درفروردین  استان  دراین  ارتباطات 

بهره برداری برسد.
وی در ادامه با تاکید بر تامین پایداری شبکه ارتباطی 
استان درایام نوروز، گفت: پایداری شبکه ارتباطی قم و 
تأمین تجهیزات برای استفاده از فیبر نوری برای مراکز 
از  ثابت  اینترنت  مشکالت  به  رسیدگی  و  مخابراتی 

اولویت های این اداره کل در ایام نوروز است.
مشکالت  رفع  و  رسیدگی  در  تسریع  بر  تاکید  با  وی 
استفاده های  گستره  به  توجه  گفت:با  ثابت،  اینترنت 
قابل توجهی  ارائه بخش  و  ارتباطی  فناوری  از  عمومی 
از خدمات بر بستر این فناوری،  حفظ پایداری شبکه به 

عنوان یک اولویت در دستور کار است.
غالمپور، روند رشد و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات 
دراین استان درسال جاری را بسیار چشمگیر دانست و 
افزود: قم در شاخص ضریب نفوذ مشترکان اینترنت پهن 
باند سیار بعد از تهران با ۹۹.۵3 درصد ۱.۵  برابر رشد 

داشته است.
توسعه  به  ارتباطات  وزارت  اولویت  بر  تاکید  با  وی 
زیرساخت های ارتباطی افزود: بر اساس گزارش سازمان 
شاخص  در  قم  رادیویی،   ارتباطات  و  مقررات  تنظیم 
با مقدار ۹۹.۵3  باند سیار  ضریب نفوذ مشترکان پهن 
درصد در رتبه دوم و در ضریب نفوذ مجموع اینترنت 
سیار و ثابت با مقدار ۱۱3 درصد در رتبه چهارم کشوری 

قرار دارد.

قم و نجف دو بال 
جهان تشیع هستند

ادامه از صفحه یک
آنان به اهداف صهیونیسم مسیحی خود نخواهند رسید و ملت عراق 

وحدت خود را حفظ خواهد کرد.
حرکتهای جهادی در حوزه نجف منحصر به اینها نیست و اگر شرح 
مجاهدات علمای آن حوزه یکهزار ساله بخواهد تبیین شود کتابها 
باید نوشت، حاال چنین حوزه ای که پیشگام در همة  مبارزات ضد 
استعماری و استکباری بوده است را به حوزه ای ساکت و خاموش 

متهم کردن جفا نیست! 
* نقش مراجع نجف در پیروزی انقالب مشروطه ایران 

مراجع  حمایت  مرهون  ایران  در  مشروطیت  انقالب  پیروزی  حتی 
ثالثه نجف یعنی آخوند مال محمد کاظم خراسانی صاحب »کفایة 
االصول«، شیخ عبداهلل مازندرانی و میرزا حسین خلیلی تهرانی بود که 
به مخالفت با مظفرالدین شاه قاجار پرداختند و از مشروطه خواهان 
حمایت کردند، آنها حتی شاه ایران را تکفیر و از سلطنت خلع کردند. 
که  می دانست  جهاد  نوعی  را  مشروطیت  انقالب  خراسانی  آخوند 
می بایست همة مسلمانان در آن شرکت کنند و او شرکت همگان را 

در این امر واجب کرده بود. 
* سیر تطور حوزة قم، تالش های آیت اهلل العظمی حائری یزدی، آیت 

اهلل العظمی بروجردی و امام خمینی
در بحث حوزه های ایران باید بگوئیم که قبل از قم مرکزیت حوزه 
تقریباً حدود سیصد سال از عصر صفویه تا اواخر قاجاریه در اصفهان 
متمرکز بود و البته شهرهای مهمی چون مشهد، شیراز، تبریز، یزد و 
همدان هم از حوزه های پرباری برخوردار بودند که شرح مجاهدت های 
آنها الاقل از زمان مجلسی ها در اصفهان و کبار علمایی که پدید آمدند 
و چه حرکت هایی داشته اند، شرح و بسط مفصلی می طلبد که از 
اما حوزة  قم که قدمتی  این یادداشت دیگر خارج است و  حوصله 
یکصد ساله دارد هم شرح و بسط مفصلی می طلبد، اّما اگر کسی به 
نقش آفرینی حضرت آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری 
مؤسس حوزه و شرایط آن روزگار خفقان رضا خانی توجه کند متوجه 
می شود که این عالم بزرگوار با چه زحمتی و خون دلی این حوزة 
نوپا را حفظ و آبیاری کرد تا به رشد و کمال برسد. رضاخان قلدر در 
سال ۱2۹۹ شمسی با کودتایی که توسط انگلیسی ها حمایت می شد 
بر کشور ایران حاکم شد و این بعد از آنی بود که سه سال متوالی 
دولت های روس و انگلیس مردم ایران را مانند »شعب ابی طالب« در 
گرسنگی و قحطی مصنوعی قرار دادند، آنان تمامی مرزهای غربی، 
شرقی - جنوبی و شمالی ایران را مسدود کردند و مانع از ورود هر کاال 
و مواد خوراکی شدند و حتی رذیالنه گندم و مواد غذایی موجود در 
شهرها را خریدند و مردم هم نمی دانستند که چه نقشه ای برای آنان 
کشیده اند و خالصه قحطی سه ساله ایجاد کردند و از جمعیت 2۰ 
میلیونی ایران در آن زمان، ۹ میلیون نفر در اثر گرسنگی و طاعون و 
وبای ساختگی آنها مردند و هنگامی که رمق ملت گرفته شد ظالمی 

مثل رضا خان را مسلط کردند.
بعضی می گویند چرا وقتی مدرس را تبعید کردند علماء و ملت قیام 
نکردند!  خوب کاماًل معلوم است آنها سه سال جان ملت را از گرسنگی 
گرفتند و ۹ میلیون نفر از بین رفتند و آنهایی هم که باقی مانده بودند 
تاب و توان استقامت نداشتند خوب حاال در چنین شرایطی آیت اهلل 
العظمی میرزا عبدالکریم حائری حوزة قم را تأسیس می کند، رضا خان 
هم اهداف دشمنان و انگلیسی ها را مانند کشف حجاب و قدغنی هر 
گونه عزاداری برای امام حسین )ع( و ممنوعیت لباس روحانیون را 

یکی پس از دیگری اجراء می کند.
به قم  با همرانانش دستور می دهد  را  رضا خان حتی همسر خود 
بیایند و در حرم حضرت معصومه )س( بی حجاب بچرخند و بگردند 
که با مخالفت مرحوم آیت اهلل العظمی شیخ محمد تقی بافقی روبرو 
می شود و خبر به گوش رضا شاه می رسد و بالفاصله با وزیر دربار 
به قم می آید و با چکمه هایش وارد حرم حضرت معصومه شده و 
مرحوم آیت اهلل العظمی بافقی را شخصاً کتک می زند و چکمه اش 
را بر گردن او می فشارد بطوری که نزدیک بود جان بدهد و سپس 
او را به زندان می افکند و پس از چندی با وساطت آیت اهلل العظمی 
حائری یزدی او را آزاد ولی به شهر ری تبعید می کند و تا آخر عمر 

نیز همانجا از دنیا رفت.
حاال در چنین شرایطی که تاب و توان مقاومت برای ملت نمانده و 
حوزه ها و علماء همه تار و مار شده و آیت اهلل العظمی حائری توانسته 
حوزه ای را در قم سرپا کند، رضا خان خود اقرار کرده که چندین بار 
قصد داشته است حوزة قم را با خاک یکسان کند ولی دنبال بهانه ای 
بود و مرحوم آیت اهلل العظمی حائری یزدی با صبر و حلم، نگذاشت 
رضا خان هیچ بهانه ای برای چنین کار پیدا کند، حاال اگر کسی بگوید 
این حوزه قم چرا در آن موقع قیام نکرد ؟! خوب طبیعی است شرایط 
مهیا نبود، علماء  هیچوقت کار غیر عاقالنه انجام نمی دهند و برای هر 
کاری و حصول نتیجه محاسبه می کنند و در آن شرایط ایجاب می کرد 
آیت اهلل العظمی حائری با سکوتش حوزه قم را از گزند رضاخان حفظ 
کند تا این حوزه به رشد و کمال الزم برسد و طالبی را تربیت کنند و 
در حقیقت نیروی حوزوی انقالب آینده امام خمینی را تأمین نمایند و 
ملت ایران هم بتواند بعد از آن قحطی ها و سختی ها قدری خودش را 
بازسازی کند تا بتوانند در حمایت از علماء و روحانیت به میدان بیاید.

عامه  مرجعیت  که  هم  بروجردی  العظمی  اهلل  آیت  حضرت  رفتار 
در جهان اسالم پیدا کردند با کمال ظرافت و رعایت مصلحت ها و 
اولویت ها بود و خود حضرت امام هم یکی از کسانی بودند که موجب 
هجرت آیت اهلل العظمی بروجردی از بروجرد به قم شدند و سال ها 
این مرجع عظیم الشأن و دیگر علمای بالد تالش کردند تا حوزه های 
علمیه سامانی بگیرد و مکتب تشیع در عالم اسالمی از مهجوریت در 
آمده و حتی االزهر مصر رسماً فتوا داد و مذهب شیعه را به عنوان یکی 

از مذاهب رسمی پنجگانه معرفی کرد. 
بعد از ارتحال آیت اهلل العظمی بروجردی و غائله انجمن های ایالتی 
و والیتی حرکت امام خمینی و دیگر علما و مراجع در قم آغاز شد 
و در خرداد ۱3۴2 به اوج خود رسید و حدود ۱۵ سال این حرکت 
انقالبی فراز و نشیب داشت تا بحمدهلل به نتیجه رسید و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی به بار نشست. خوب شما وضعیت اجمالی حوزة 
قم را در یکصد سال اخیر مشاهده می کنید، چه سیر تطوری دارد، 
حاال آیا درست است دچار افراط و تفریط بشویم و عده ای را متهم به 
بی تحرکی و صامت و راکد بودن و یا طور دیگر تفسیر کنیم و حال 
آنکه همة علماء در مقطع خود بر اساس تکلیف خود عمل کرده اند 

و مأجور هستند.
بنابراین هیچ فرقی بین حوزة قم و نجف نیست، آنهایی که حوزة نجف 
را غیر انقالبی معرفی می کنند پس این همه فتواهای جهاد با کفار و 

استعمارگران را چه می گویند؟! 
* مبارزات آیت اهلل العظمی سید محسن حکیم با حزب بعث عراق 

مرحوم آیت اهلل العظمی سید محسن حکیم نیز که در زمان خود 
مرجعت عامه پیدا کرد با پیدا شدن حزب بعث با تمام وجود با آنها 
مقابله کرد و با فتوای: »الشیوعیه کفٌر و الحاد« بزرگترین ضربه را 
به حزب بعث وارد کرد و تا وقتی هم زنده بود حزب بعث جرأت 
خیلی از کارها را نداشت چون قدرت مرجعیت فراگیر بود و عشایر 
غیور عراق هم همه مقلد او بودند ولی از بعد از ارتحال ایشان به یک 
هفته نکشید که فشارها به حوزة نجف و ایرانی های ساکن عراق شروع 
شد و به خوبی به یاد دارم که در آن زمان بعثی ها بلندگو بر ماشین 
هایشان نصب کرده و به ایرانی ها هشدار می دادند که یک هفته فرصت 
دارید عراق را ترک کنید که ما هم در همان زمان به ایران بازگشتیم.

صدام و حکومت بعثی بعدها از کینه ای که از آیت اهلل العظمی حکیم 
به دل داشتند تمام فرزندان و دودمان ایشان را شهید و آواره کردند، 
البته به دیگر علماء هم رحم نکردند، بسیاری از علماء را در زندانهای 
مخوف کشتند و جسدشان را هم تحویل ندادند و معلوم نیست بعد از 
انتفاضه عراقی ها بر سر حضرت آیت اهلل العظمی خویی چه آوردند که 

مرموزانه در بیمارستان از دنیا رفت. 
در زمان جنگ اعراب و اسرائیل واکنش های علماء و حوزه نجف را 
ببینید، بیانیه آیت اهلل العظمی خویی را در آن مقطع ببینید و بیخود 
صغری و کبری غلط برای خود نچینید و بعد هم نتیجه بگیرید که 
حوزه نجف سنتی است و انقالبی نیست! خیر آقا هر دو حوزه قم و 
نجف هم سنتی بوده اند به وقتش و هم انقالبی بوده اند به وقتش و 
سعی نکنید از هر فرصتی سوء  استفاده کنید و بین این دو حوزة 
کهن که مانند دو بال برای جهان تشیع هستند، افتراق ایجاد کنید! 

اال الی اهلل تصیر االمور

  خبـــــر

  یـــادداشـت

استاندار قم با اشاره به این که منع سفر فعال مشمول شهرهای 
نارنجی و قرمز است گفت: اگرچه منعی برای سفر به شهرهای 
با وضعیت آبی و زرد کرونایی وجود ندارد، اما تشدید نظارت 
ها از سوی دست اندرکاران و همچنین رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی از سوی مردم یکی از مهم ترین انتظارات است.
به گزارش شاخه سبز، بهرام سرمست در جمع خبرنگاران با 
اشاره به برگزاری شصت و یکمین نشست ستاد ملی مبارزه 
با کرونا بیان داشت: در این نشست مقرر شد تا آخرین رنگ 

بندی کرونایی شهرها، فردا به روز رسانی و اعالم شود.
وی با تقدیر از مردم فهیم و آگاه استان اذعان کرد: خوشبختانه 
هم استانی های عزیز در این یک سال اخیر با رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی و همراهی با إعمال محدودیت ها، برگ زرینی 
از خود بر جای گذاشتند و البته باید به طور خاص از مراجع 
تقلید و روحانیت معّظم هم بابت توصیه هایی که داشتند 

تشکر و قدردانی کنم.
استاندار قم با بیان این که ستاد ملی مبارزه با کرونا در یک 
سال اخیر شیوع این بحران همواره توجه به نظرات تخصصی 

را برای مبارزه با این بیماری مبنا قرار داده است یادآور شد: 
همراهی های مقام معظم رهبری با مصوبات این ستاد همواره 

راهگشا و نویدبخش بود که باید قدردان آن باشیم.
وی سپس به برگزاری منظم و هفتگی نشست های ستاد 
استانی مبارزه با کرونا توجه داد و گفت: این ستاد نیز تالش 

داشت تا مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا را در سطح استان 
پیگیری و اجرایی کند.

سرمست در ادامه از خّیرین نیز در راستای مبارزه با کرونا 
تشکر کرد و بیان داشت: باید اذعان کرد که خّیرین عزیز نیز در 
این صحنه حاضر بودند و ظرفیت های خوبی به میدان آوردند.

وی با تصریح بر این که وفاق و همدلی بین مردم و مسؤوالن 
استان قم در مبارزه با کرونا، ثبات نسبی را در استان به همراه 
داشت خاطر نشان کرد: البته این ثبات نسبی و وضعیت آرام 
استان قم همچنان شکننده است، ولی امیدواریم با همراهی 
مردم و رعایت شیوه نامه های بهداشتی توسط آنان، وضعیت 
آبی کرونایی در استان تثبیت شده و به سمت وضعیت بهتر نیز 
حرکت کنیم. استاندار قم ادامه داد: در وضعیت فعلی، تشدید 
نظارت در اماکن اقامتی استان و همچنین محدودیت تردد 
شبانه خودروهای شخصی بویژه با توجه به افزایش ترددها و 
مسافرت ها در روزهای پایانی سال ادامه می یابد و مهم تر از 
همه، از مردم انتظار داریم تا مانند گذشته به رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی پایبند باشند تا سال جدید را با خوبی و خوشی 
آغاز کنیم. وی با اشاره به منع سفر برای شهرهای نارنجی و 
قرمز بیان داشت: فعال برای شهرهای آبی و زرد، منع سفر 
وجود ندارد، اما توصیه ما این است که مسافران و زائران عزیز، 
به رعایت حداکثری شیوه نامه های بهداشتی پایبند باشد و از 

عادی انگاری پرهیز کنند.

دادستان قم از انهدام و دستگیری باند فیشینگ و هک حرفه ای چند 
هزار حساب بانکی با اقدامات قضایی و پلیسی استان قم خبر داد و 
گفت: متأسفانه دو نفر از اعضای این باند ۹ نفره، نوجوان ۱۶ ساله بودند.

به گزارش شاخه سبز، حجت االسالم و المسلمین حسن غریب از انهدام 
و دستگیری باند فیشینگ و هک حرفه ای چند هزار حساب بانکی با 
اقدامات قضایی و پلیسی استان قم خبر داد و گفت: متأسفانه دو نفر از 

اعضای این باند ۹ نفره، نوجوان ۱۶ ساله بودند.
دادستان عمومی و انقالب قم با بیان اینکه متهمان این پرونده تنها 
با هویت مجازی خود مانند آلفا جوکر، شیطان، امیرخسته، اپل، حاج 
محمد و تایفون با هم در ارتباط بودند، تشریح کرد: مجرمان سایبری در 
این پرونده، از طریق انتشار لینکهای پربازدید و هدایت افراد به استفاده 
از درگاه جعلی، اقدام به دسترسی غیرمجاز و خالی کردن حسابهای 
بانکی قربانیان کرده و با آن از طریق خرید طال، سکه، مسافرت های 

طوالنی، پرداخت خالفی خودرو و خرید شارژ پولشویی می کردند.
این مقام قضایی با اشاره به دستگیری این افراد طی عملیات فنی و 
پلیسی و به صورت غافلگیرانه در استانهای مختلف بیان داشت: توقیف 
تجهیزات فنی، بررسی گوشی ها، استخراج شماره کارتها، ردیابی شماره 
حسابها و خطوط تلفن مربوطه و بازجویی از متهمان از اقداماتی است 
که با صدور دستورات قضایی برای انجام تحقیقات و شناسایی مرتبطین 

و سایر مجرمان این کالهبرداری صورت گرفته است.
دادستان قم در خصوص کنترل و مراقبت بیشتر نوجوانان در استفاده 
از فضای مجازی به خانواده ها هشدار داد و گفت: یکی از متهمان این 
پرونده نوجوانی ۱۶ ساله است که اقدام به ساخت درگاه جعلی بانکی 
حرفه ای کرده بود که به صورت خودکار با ورود افراد به درگاه جعلی از 
حساب آنها شارژ خریداری می شد و از طریق خرید همین شارژهای 2۰ 
هزار تومانی، طی یک سال حدود ۶۰ میلیون تومان وجه تحصیل کرده 

بود و نوجوان دیگر ۱۶ ساله ای نیز با ایجاد کانال های تلگرامی حاوی 
فیلم های خارجی و مستهجن اقدام به انتشار لینک جعلی و تارگت زنی 
می نموده است و اطالعات کارت قربانیان از طریق ربات های تلگرامی 

به وی ارسال می شد.
کالهبرداری  باند  یک  در  را  افراد  نقش های  غریب  االسالم  حجت 
فیشینگ شامل افرادی دانست که درگاه جعلی طراحی می کند، کسانی 
که مبالغ به دست آمده را پولشویی و تبدیل به جنس دیگر می کنند، 
کسانی که صفحات تبلیغی اغلب با عناوین »سایت های همسریابی«، 
»خرید شارژ رایگان«، »افزایش فالور«، »چت ها را ببین« و تبلیغات 
مشابه در فضای مجازی برای به دام انداختن کاربران در درگاه جعلی 
به اصطالح تارگت زنی می کنند. همچنین گروه دیگری از مجرمان 
نیز در ادعاهای واهی در فضای مجازی باالخص تلگرام مانند »کار در 
منزل«، »درآمد نجومی با گوشی« و عناوین مشابه از شماره حسابها و 

هویت افراد جویای کار برای واریز وجوه سرقتی و هک شده و خرید ارز 
دیجیتال سوء استفاده می کنند.

دادستان قم در پایان به کاربران هشدار داد: از ارائه مدارک هویتی و 
شماره حساب خود به افراد در فضای مجازی برای کار در منزل و یا هر 
عنوان دیگری جدا خودداری کنند و برای خریدهای اینترنتی حتماً از 

درگاه های بانکی معتبر استفاده کنند.

اینکه  بیان  با  قم  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
قدرت  قم  تاریخی  بافت  3۱۵هکتاری  محدوده 
عمل در احیا و بازآفرینی آن را گرفته است، گفت: 
محدوده بافت تاریخی قم بر مبنای عکس های 
هوایی سال ۱33۵ تعیین و این تصمیم اشتباه 
سبب شده تا روند ساماندهی و احیای این بخش 

به شدت پیچیده و دشوار شود.
به گزارش خبرنگار ما عبداهلل جاللی روز شنبه در 
جمع خبرنگاران  افزود: ما برای احیای بافت های 
تاریخی آمادگی داریم اما این 3۱۵ هکتار بر مبنای 
اصول کارشناسی و واقعیت عینی مساله در طرح 

تفصیلی انجام نپذیرفته است.
رییس شورای اسالمی شهر قم بابیان اینکه سطح 
اشغال، تراکم و سرانه ها در طرح تفصیلی شهر قم 
موجب نارضایتی شهروندان شده است افزود: یکی 
از راه های توسعه قم استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی است و روند جذب سرمایه گذاری در قم 

برغم مشکالت اقتصادی مطلوب است.
جاللی  اولویت های شورای شهر در سال آینده 
را مورد توجه قرار داد و گفت: الکترونیکی کردن 
ساماندهی  هوشمند،  شهر  شهرداری،  خدمات 
ورودی ها، احیای بافت های فرسوده، شفافیت و 
انضباط مالی شهرداری و پاکدستی از مهمترین 

برنامه های این نهاد است.
رئیس شورای اسالمی شورای شهر  با بیان اینکه 
مشکالت معیشتی سبب به حاشیه رفتن تالش 
های مجموعه مدیریت شهری شده است، گفت: 
نباید  مشکالت معیشتی و صفوف روغن و مرغ 
توسعه  در  را  شهر  شورای  و  شهرداری  اقدامات 

سرانه ها زیر سوال ببرد.
جاللی با بیام اینکه آرام سازی و پیاده راه سازی 
اطراف حرم مطهر از هر چهار سمت آن اجرایی 
خواهد شد تصریح کرد:با موافقت تولیت آستان 
های  گیت  معصومه)س(  حضرت  حرم  مقدس 
بازرسی در محدوده خیابان ارم جمع آوری خواهد 
شد و شهرداری قم می تواند پیاده راه سازی این 
محور تا چهار راه شهدا را ادامه دهدو برای بهره 
از بست شرقی حرم مطهر یک سرمایه  برداری 
روند  آینده  در سال  و  کرده  آمادگی  اعالم  گذار 

فعالیت های عمرانی آن از سر گرفته خواهد شد.
وی  افزود: وی تصریح کرد: نسبت بودجه جاری 
به عمرانی شهرداری قم در سال آینده 2۹ به ۷۱ 
درصد است که بخش عمده ای از بودجه جاری 
صرف حفظ و نگهداری فضای سبز و رفت و روب 

شهری می شود.
رئیس شورای اسالمی شهر گفت: شیوع کرونا و 
وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور بر فرآیندهای 
شورای شهر قم تاثیر منفی گذاشت اما هیچ پروژه 
عمرانی شهرداری قم به تعطیلی کشیده نشد و 
سال ۹۹ یک سال طالیی در به ثمر نشستن پروژه 
های عمرانی و رفاهی بود، در آینده نزدیک تعداد 
زیادی از پروژه های شهری دیگر به بهره برداری 
خواهد رسید و روند اقدامات شهرداری قم با توجه 
به گره های اقتصادی و مشکالت بیماری رضایت 

بخش ارزیابی می شود.
هشدار نسبت به روند نامطلوب دفن زباله در قم

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی 
شهر قم ضرورت تفکیک از مبدا زباله های خانگی 
را مورد توجه قرار داد و گفت: با ادامه روند کنونی 
در دفن زباله شهر قم در آینده به یک کالنشهر 

دفن پسماند تبدیل خواهد شد.
وی گفت: بعد از پردیسان منطقه پایلوت جمع  
آوری پسماند به صورت یک روز دریکی از مناطق 

داخل شهر انتخاب خواهد شد. 
سبحانی ثابت افزود: روزانه ۷2۰ تن زباله در قم 
تولید می شود که 32۰ تن از آن با تفکیک به 
و  صنعت  از  استفاده  برای  شیمیایی  کودهای 
کشاورزی تبدیل می شود و بقیه آن در دل خاک 

دفن می شود.
وی با بیان اینکه در شهر قم ۷2۰ نقطه جمع آوری 
ضایعات شناسایی شده است، ادامه داد: از مهرماه 
سال ۹۶ جمع آوری زباله ها به صورت تفکیک 
از مبدا به صورت یک روز در میان در برخی از 
مناطق شهر قم در حال انجام است اما همچنان 
برای فرهنگ سازی در این زمینه اقدامات بیشتری 

باید صورت بگیرد.
کاشت درختان مثمر در قم

تولیدات داخلی  از  ثابت گفت: حمایت  سبحانی 
فشار،  تحت  آبیاری  توسعه  شهری،  تبلیغات  در 
استفاده بیشتر از پساب، نصب نمادها و المان های 
فرهنگی و توسعه درختان مثمر به صورت جدی 

در سال ۹۹ در شهر قم دنبال شده است.
رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی 
شهر قم افزود: در بخش آتشنشانی شاهد افزایش 
راندمان کاری و استفاده بهتر از ابراز و تجیهزات 
بودیم و زمان رسیدن به محل حادثه کاهش یافته 

است.
آرامستانها  بخش  در  شد:  یادآور  ثابت  سبحانی 
با عوارض و تعرفه های تعیین شده تالش شده 
تا هزینه دفن اموات بومی کاهش و دفن اموات 

غیرمومی افزایش یابد.
به  شهری  مزاحم  صنوف  انتقال  وی،  گفته  به 
مهم  های  سیاست  از  تخصصی  های  شهرک 
این  از  برخی  است که  قم  اسالمی شهر  شورای 
به  آهنگری  و  خودروسازی  صنف  مانند  صنوف 

بازارچه های تخصصی منتقل شده است.
بینی های  اقدامات و پیش  با  وی اظهار داشت: 
انجام شده ۸۰ درصد از آبگرفتگی های سطح شهر 

قم در زمان بارش باران مرتفع شده است.
غدیر  تونل  در  آبگرفتگی  مساله  به  اشاره  با  وی 
معضالت  از  تونل  این  مشکل  کرد:  خاطرنشان 
عمرانی و مهندسی ناشی شده است و برای حل 

این مساله باید مساله طغیان فاضالب شهری از 
این تونل توسط آب منطقه ای قم حل شود.

سبحانی ثابت افزود: در بخش ساماندهی کارگران 
ساختمانی برغم ورود شورای شهر قم دستگاه های 
مسوول دیگر پای کار نیامده و همکاری الزم را 

نداشته اند.
رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی 
شهر قم گفت: ساماندهی و کف سازی بازار کهنه 
و نو قم نیز با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی قم در حال انجام است 
و امید می رود این دو بازار به یکی از قطب های 

گردشگری تبدیل گردد.
قم  بانوان  توانمندسازی  ثابت،  به گفته سبحانی 
برای ایجاد مشاغل خانگی در مصلی قدس این 
شهر در حال انجام است و فرآینده تجاری سازی 
و برندسازی محصوالت برای عرضه به بازار انجام 

می پذیرد.
جزییات بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قم

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی 
شهر قم نیز با اشاره به بودجه سال آینده شهرداری 
عنوان کرد: برای بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ بیش 
از 3۰ جلسه برای تعیین دقیق تر درآمدها و هزینه 
ها برگزار شده است، شورای اسالمی شهر قم با 
اختالف اندکی از پیشنهاد شهرداری قم اعتبار 3 
هزار و ۶2 میلیارد تومانی را به تصویب رسانده 

است.
اظهار داشت: در بخش درآمدهای  اخوان  مجید 
میلیارد   2۷۰ و  هزار  قم  شهرداری  آینده  سال 
تومان از محل عوارض ساختمانی و ارزش افزوده، 
۸۵۰ میلیارد تومان از فروش اموال و مزایده ها و 
۹۵۰ میلیارد تومان نیز ار محل تسهیالت بانکی، و 

اوراق خزانه پیش بینی شده است.
اینکه  ۸۸۰ میلیارد تومان حجم  با بیان  اخوان 
هزینه های جاری شهرداری قم در سال ۱۴۰۰ 
است که بخش مهمی از آن صرف حقوق دستمزد 
کارکنان می شود، سال آینده 2۷۰ میلیارد تومان 
برای تسویه بدهی های شهرداری و هزار و ۹۵۰ 
میلیارد تومان نیز برای اجرای طرح های عمرانی 

در نظر گرفته شده است.

گذشته  ۵سال  در  شهرداری  اینکه  بیان  وی 
هیچگونه افزایش عوارض ساختمانی نداشته است 
گفت: در بودجه ۱۴۰۰عوارض ۴۶درصد افزایش 
داشته که در مجموع تنها یک درصد در افزایش 

بهای مسکن تاثیر خواهد داشت.
اجرای ۴۵۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی در سال 

۹۹
شورای  معماری  و  شهرسازی  کمیسیون  رییس 
تکلیف  تعیین  کرد:  اظهار  نیز  قم  شهر  اسالمی 
و بازگشایی محورهای مواصالتی یکی از اولویت 
و در  های مهم شورای شهر قم در سال جاری 
و  تکمیل  برای  تومان  میلیارد  سال جاری ۴۵۰ 
بازگشایی محورهای درون شهری قم هزینه شده 

است.
تره  میدان  پروژه  تکمیل  محمود محرری گفت: 
بار شهید مطهری، فاز ۵ عمار یاسر، پروژه تقاطع 
ایستگاه های  تملک  امام)ره(،  میدان  به  کیوانفر 
مترو، افزایش ظرفیت پارکینگ های عمومی، پیاده 
راه انقالب، تکمیل محور استاد فقیهی در منطقه 
هفت و شهید روحانی در منطقه یک از پروژه های 

اولویت دار سال آینده است.
مورد  را  قم  مترو  عمرانی  وضعیت  آخرین  وی 
توجه قرار داد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ دو 
ایستگاه متروی قم در فاز اول آن به بهره برداری 
خواهد رسید و همچنین در سال جاری از هشت 
قرارداد منعقده بخش خصوصی با شهرداری قم 
به میزان هزار و ۱۴2 میلیارد تومان هفت مورد 
از آن در بلوار پیامبر اعظم و یک مورد در بلوار 
الغدیر بوده است.رییس کمیسیون عمران و حمل 
و نقل شورای اسالمی شهر قم نیز در ادامه تصریح 
کرد: توسعه زیرساخت ها اولویت اصلی کمیسیون 
نقل شورای شهر قم در دوره  و  عمران و حمل 
پنجم بوده است.روح اهلل امراللهی اظهار داشت: 
سال ۹۶ و در زمان آغاز فعالیت شورای پنجم 
در قم ۱۶ خیابان اصلی در قم وجود داشت که 
انتهای آنها بن بست بود که از این بین ۱۰ خیابان 
و ساختار  تکمیل می شود  بهار  فصل  پایان  تا 

شبکه ترافیک بهبود می یابد.
شورای  فعالیت  سال  طول ۴  در  وی،  گفته  به 
اسالمی شهر حدود ۱۷ پروژه در بخش تقاطعات 
شهری اجرا شده و حدود ۷۰ درصد از کل بودجه 
شورای شهر قم هر ساله در بخش عمرانی هزینه 

شده است.
وی اضافه کرد: خطوط اتوبوس رانی قم به صورت 
کامل مورد بازنگری قرار گرفته و به زودی وارد 
فاز اجرا می شود، همچنین در سال ۱۴۰۰ دو 

ایستگاه مترو قم به بهره برداری خواهد رسید.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای 
اسالمی شهر قم: طی سال گذشته ۱۰۸ اتوبوس 
خریداری شده و قرآیند خرید ۱۰۰ دستگاه دیگر 
اتوبوس  انجام است، همچنین ۷۰  نیز در حال 
شهری نیز با هزینه ای بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان 

برای هر دستگاه اورهال شده است.
های  بافت  احیای  معضل  به  اشاره  با  امراللهی 
ساختار  گفت:  قم  شهری  فرسوده  و  تاریخی 
شهرسازی در ایران همیشه بر مبنای بازارها و 
عمال  امروز  اما  شده  می  احداث  جامع  مساجد 
بازارهای  و  جامع  مساجد  مرمت  و  ساماندهی 

سنتی به دست فراموشی سپرده شده است.
به گفته وی، تعیین بافت تاریخی قم بر مبنای 
عکس هوایی سال ۱33۵ یک نوع گروکشی از 
مدیریت شهری قم در مسیر احیا و توسعه هسته 

مرکزی شهر است.

رییس شورای شهر قم:

رونداحیایبافتتاریخیدشوارشدهاست

استاندار قم:

منعسفربرایشهرهایآبیوزردوجودندارد

دادستان قم: دستگیریاعضایباندفیشینگچندهزارحساببانکی

تحریم میوه و افزایش قیمت 
صندلی تاشو!

وحید حاج سعیدی
به نظر می رسد تقویم اجرایی 
روی  ما  که  آنچه  با  مسئوالن 
دیوار خانه مان نصب کرده ایم 
داده  قرار  کارمان  میز  روی  یا 
ایم، مختصر تفاوت هایی دارد 

و یا شاید هم میزان و نحوه محاسبه ایام در وزارتخانه 
ها با آنچه که دکتر جاللی و سایر منجمان حساب می 
کنند، فرق می کند و در تقویم دولت، یک هفته، هفت 

روز نیست و یا یک ماه، سی روز نیست!
حاال از شوخی صد روزه رئیس جمهور، حذف چند تا 
مالیات  اخذ  فرهنگیان،  بندی  رتبه  ملی،  پول  از  صفر 
واگذاری  ثروتمندان،  یارانه  حذف  خالی،  های  خانه  از 
استقالل پرسپولیس و ... که قرار بود همه طی چند ماه 
انجام شوند و هیچ کدام انجام نشد، بگذریم، به اظهارات 
سوفسطایی جناب قبادی رئیس ستاد تنظیم بازار می 
رسیم! ایشان در تاریخ ۰۶ آذر ۱3۹۹ در یک مصاحبه 
خبری با ژستی شبیه به سیامک انصاری به دوربین ها 
خیره شدند و فرمودند: »کمتر از یک هفته دیگر، مرغ 
به قیمت قبل باز می گردد که نه تنها قیمت ها به قبل 
بازنگشت بلکه قیمت صندلی تاشو برای تحمل صف های 
طویل مرغ هم به یکی دیگر از دغدغه های مردم تبدیل 

شد«!
ما که متوجه داستان نشدیم! یک هفته دیگر هفت روز 
نیست؟! مافیا اینقدر پر رو شده است که به حرف رئیس 
ستاد تنظیم بازار گوش نمی کند؟! ایشان هم مثل رئیس 
جمهور با ما شوخی کرده اند؟! ) وگرنه هر آدم عاقلی می 
داند که مافیای مرغ برای یک هفته برنامه ریزی نمی 
کند!( خدای ناکرده دست مافیای صندلی مسافرتی در 
کار است؟! خروس ها غیرتی شده اند که نمی گذارند مرغ 
ها روانه بازار شوند؟! خالصه از هر زاویه ای که به قضیه 
نگاه می کنیم متوجه نمی شویم که چرا بعد از یک هفته، 

قیمت ها به قبل برنگشت!
آذر  در ۱۵  روغن هم  در خصوص  قبادی  البته جناب 
۹۹ فرمودند: »در مورد روغن جامد مصرفی خانوار هنوز 
مشکالتی وجود دارد که با تالش های صورت گرفته هر 
چه زودتر مسائل حل می شود«! در مورد لبنیات هم این 
عزیز در ۱۸ آذر اشاره داشتند: »مقرر شده انجمن صنایع 
لبنی دعوت و تذکر جدی به آنها داده شود تا از هرگونه 

افزایش قیمت به جد جلوگیری شود!«
علی ای حال جناب قبادی بعد از اینکه چند بار برای 
ترکاندن حباب مرغ و روغن و لبنیات و .... خیز برداشت و 
متوجه شد این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، این 
بار برای حل مشکل گرانی میوه از پتانسیل مردم استفاده 
کرد و توپ پالستیکی دوالیه را در زمین مردم انداخت؛ 
فلذا با رعایت پروتکل های بهداشتی مسیر ریل مبارزه 
با گرانی را عوض کرد و با اتخاذ یک تصمیم منطقی و 
»توصیه مردم به نخریدن میوه«، آب پاکی را روی دست 

دالالن ریخت و همه شان را به خاک سیاه نشاند!
ملت هم از آن روز به بعد » هر کجا بینند نهال میوه 
دار/ لعن بر دالل بی دین می کنند!« و علیرغم توصیه 
رئیس جمهور برای فرستادن نفرین به کاخ سفید، مافیای 
میوه را نفرین می کنند و به جای خریدن میوه، پولش را 
در بورس سرمایه گذاری می کنند و سهام شرکت های 
آبمیوه گازدار را می خرند! جا دارد سایر مسئوالن هم از 
این رویه مرضیه الگو برداری کرده و برای حل معضالت 
خود را به درد سر نیندازند! گاهی اوقات برای گشودن در، 
تنها کافی است دستگیره را بچرخانید؛ حاال اینکه اصاًل 
دیواری در اطراف در وجود دارد یا نه اصالً مهم نیست!  

  طنــز
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حال  در  گفت:  ایالم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
حاضر تعداد 2۷ پروژه عملیات اجرایی توسعه شبکه 
توزیع، خطوط تغذیه و نصب انشعاب برای گازرسانی 
به شهر، روستا و صنایع باقیمانده در سطح استان 

فعال هستند.
به گزارش روابط عمومی؛ ”عباس شمس اللهی " با 
اشاره به اینکه برای تحقق و دستیابی به اهداف معین 
و با بهره گیری از نظام سیستماتیک و کنترل منظم 
پروژه ها اقدامات قابل توجهی در دست اقدام است، 
افزود: این پروژه ها در زمینه توسعه گازرسانی، تکمیل 
گازرسانی روستاهای باقیمانده و غیره می باشند که 
مهمترین آنها شامل گازرسانی به روستاهای باقیمانده 
شهرستان چوار در دو فاز و گازرسانی به شهر پهله 

بخش زرین آباد در شهرستان دهلران بعنوان آخرین 
شهر فاقد گاز در استان هستند.

وی با بیان اینکه با اتمام این پروژه ها، درصد جمعیت 
بهره مند شهری استان از نعمت گاز طبیعی به ۱۰۰ 
درصد و در روستاها به ۹۷ درصد می رسد، اظهار 
ها،  پروژه  بیشتر  رصد  و  نظارت  منظور  به  داشت: 
عالوه بر بازدیدهای روزانه و هفتگی مدیران ستادی 
از پروژه ها، از ابتدای سال جاری تعداد 2۷ جلسه 
کنترل پروژه توسط اعضای کنترل پروژه به منظور 
بررسی میزان پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه ها انجام 
شد که خروجی آن باعث افزایش راندمان کاری در 

این پروژه ها شده است.
با  کرد:  تصریح  ایالم  استان  گاز  مدیرعامل شرکت 

الگو برداری از چندین شرکت گاز استانی با سابقه در 
حال جاری سازی نرم افزار کنترل پروژه برای برنامه 
ریزی جامع و قوی تر جهت رسیدن به اهداف کالن 
و ارتقا جایگاه سازمانی این شرکت و نظام مند کردن 

سیستم کنترل پروژه هستیم.
شمس اللهی خاطرنشان کرد: ثبت و کنترل تمامی 
پروژه های شرکت به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه 
شرکت  این  شده  طراحی  های  فرمت  و  برنامه  در 
انجام و همزمان نیز در دو سامانه متمرکز "سورین" 
و "سگال" شرکت ملّی گاز ایران ثبت می شوند تا 
ضمن رصد و کنترل دقیق زمان اجرا و خاتمه آنان، 
تالش شود در کمترین و حداقل زمان ممکن، اجرایی 

شوند.

در مراسمی که به مناسبت هفته درختکاری در محل 
احداث پل ها و تقاطع غیر همسطح سردار شهید 
امیری معاون خدمات  برگزار شد حسین  سلیمانی 
شهری شهرداری اصفهان با اشاره به جایگاه واالی 
سردار سلیمانی در کشور و جهان گفت: پروژه پل 
ها و تقاطع غیر همسطح سردار دلها سپهبد شهید 
سلیمانی یکی از پروژه های بزرگ شهرداری اصفهان 
می باشد و به دلیل اینکه این پروژه از موقعیت خاصی 
برخوردار بوده و اهمیتی که دارد به عنوان یکی از 
پروژه های شاخص شهرداری اصفهان محسوب می 
گردد در همین راستا این پروژه به نام پر افتخار این 

سردار واال مقام نام گذاری شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: با 
تالش شبانه روزی همکاران ما در بخش های مختلف 
شهرداری  این پروژه از پیشرفت خوبی برخوردار بوده 
است و انشااهلل طی چند روز آینده به بهره برداری 
خواهد رسید و به لطف خدا شیرینی این پروژه به 
زودی برای مردم محسوس و لذت بخش خواهد بود.

 وی گفت: حدود ۷ کیلومتر از این پروژه در منطقه 
 ۶ باشد،  می  اجرا  حال  در  اصفهان  شهرداری   ۱۵
کیلومتر در منطقه ۱۴ و همچنین حدود 3 کیلومتر 

آن در منطقه ۱۰ شهرداری قرار گرفته است.
این  اهمیت  خصوص  در  مجدد  تاکید  با  امیری 
پروژه گفت: احداث این پروژه حرکت بسیار خوبی 
بوده که می تواند نقش بسیار مناسبی در توسعه و 
عمران منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان و همچنین شهر 
اصفهان داشته باشد و به عنوان یکی از مبادی مهم 
ورودی شهر اصفهان با توجه به تردد بسیار زیاد آن از 
شرق کشور و شرق استان و همچنین نقش ترانزیتی 

آن بسیار حائز اهمیت می باشد.
 معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به 
هفته بزرگداشت منابع طبیعی و درختکاری گفت: 
هفته منابع طبیعی و درختکاری را گرامی می داریم و 
از همه افرادی که در جهت توسعه فرهنگ درختکاری 

نقش آفرینی کند تالش می کنند قدردانی می نمایم.
امیری با اشاره به افتتاح گلخانه گیاهان گرمسیری 
افتتاح  در باغ گلها گفت: در چند روز پیش شاهد 
اولین گلخانه گرمسیری که در نوع خود در کشور 
کم نظیر است بودیم ،گلخانه ایی که در آن عالوه بر 
تنوع گیاهان گرمسیری کاشت شده؛ نقش آموزشی 
و پژوهشی برای  متخصصین و اقشار مختلف جامعه 

دارد.
وی  به شروع عملیات پارک جنگلی پرتو اشاره و ادامه 
داد: در نخستین روز از هفته درختکاری، در منطقه 
2 شهرداری اصفهان ۵3 هکتار از فاز اول فضای سبز 

پارک جنگلی پرتو شروع گردید که تا ۱۷۰ هکتار 
قابل افزایش می باشد .

در  اصفهان  شهرداری  های  فعالیت  هدف  امیری 
سبز  فضای  سرانه  حفظ  را  سبز  فضای  خصوص 
سرانه  گفت  و  دانست  جمعیت  رشد  با  متناسب 
اکولوژیک در شهر اصفهان 2۷ متر مربع بوده که در 
حال حاضر با توجه به جمعیت دو میلیون نفری شهر 
اصفهان به بیش از  2/2۸ متر مربع رسیده است در 
همین ارتباط در طی سه سال گذشته بالغ بر 3۰۰ 
هکتار  توسط مدیریت شهری به فضای سبز شهر 

اصفهان اضافه شده است.
معاون شهردار اصفهان گفت: به چگونگی تامین آب 
مورد نیاز فضای سبز اشاره کرد و گفت: در جهت 
و  اصفهان  اقلیم شهر  به  توجه  با  آب  منابع  تأمین 
شرایط خشکسالی و فصلی بودن رودخانه زاینده رود 

حرکت های بسیار خوبی صورت گرفته است.

یکصد  بر  بالغ  گذشته  سال  دو  طی  در  گفت:  وی 
تأمین منابع آب و  میلیارد تومان ساالنه در جهت 
تبدیل آب های خاکستری به آب تصفیه شده مناسب 

فضای سبز شهرداری اصفهان هزینه شده است.
 حسین امیری تاکید کرد: در کشور کمتر شهرداری 
توانسته است از ظرفیت پساب جهت تامین منابع 
از  آبی فضای سبز استفاده نماید و در حال حاضر 
۸۵ کیلومتر خط انتقال و کلکتور طراحی شده ۷۰ 

کیلومتر آن اجرایی شده است.
وی به بهره برداری دو تصفیه خانه به منظور تصفیه 
پساب فاضالب اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دو 
تصفیه خانه شمال و جنوب فعالیت می نماید و  دو 
تصفیه خانه دیگر نیز در دست اجرا می باشد که در 
رسید،  خواهد  بهره برداری  به   ۱۴۰۰ سال  ابتدای 
انجام  حال  در  خانه  تصفیه  دو  احداث  همچنین 

اقدامات قانونی به منظور شروع عملیات می باشد.
امیری افزود: با اقدامات صورت گرفته تا کنون در سال 
جاری ۱۵ درصد آب مورد نیاز فضای سبز از طریق 
این معنا که در  به  تامین می گردد  تصفیه پساب 
حقیقت ۷ میلیون متر مکعب از آب های زیرزمینی 

استفاده نشده است.
های  فعالیت  و  ها  طرح  راستای  در  داد:  ادامه  وی 
است  توانسته  اصفهان  شهرداری  محیطی،  زیست 
عالوه بر حفظ فضای سبز نسبت به توسعه آن اقدام 
نماید و همچنین تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ در 
تالشیم  ۱۵ درصد استفاده فعلی از پساب را به 3۵ الی 
۴۰ درصد برسانیم که  چیزی در حدود 2۰ میلیون 
مترمکعب پساب تصفیه شده جهت نگاهداشت فضای 

سبز شهر اصفهان می شود.

خوزستان :مدیرعامل و رئیس هیئت 
اروندان  گاز  و  نفت  شرکت  مدیره 
تصریح کرد: تامین حداکثری اقالم و 
کاالهای مورد نیاز از محل تولیدات 
داخلی در اولویت برنامه های صنعت 

نفت کشور قرار دارد.
مهندس جهانگیر پورهنگ در بازدید 
از گروه ملی صنعتی فوالد ایران در 
اهواز افزود: این برنامه ها در راستای 
تحقق اهداف و سیاست های اقتصاد 

مقاومتی صورت می پذیرد.
وی در جریان این بازدید که شماری 
داشتند،  حضور  شرکت  مدیران  از 
اروندان  گاز  و  نفت  شرکت  گفت: 
متولی تولید از میادین نفتی در غرب 
کارون است که ۷۵ درصد تولید آن 

از میدان های مشترک است.
های  برنامه  کرد:  اظهار  پورهنگ 
از جمله  میادین  این  از  ای  توسعه 
یــادآوران توسط  یاران و  آزادگــان، 
شرکت مهندسی و توسعه نفت اجرا 
می شود و چاه ها و تاسیسات پس 
از آماده شدن برای بهره برداری به 

شرکت اروندان واگذار می گردد.
مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل 
بیان  با  اروندان  گاز  و  نفت  شرکت 
نفت  ملی  شرکت  سوی  از  اینکه 
در  شرکت  این  تولید  برنامه  ایران 
بشکه  میلیون  یک   ،۱۴۰۴ سال 
نفت در روز پیش بینی شده است، 
از  پس  ارونــدان  گاز  و  نفت  افزود: 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، 
در  نفت  تولید  ظرفیت  بیشترین 

کشور را دارد.

وی با اشاره به گستردگی و وسعت 
عملیاتی این شرکت، گفت: استفاده 
برنامه  سرفصل  داخلی  تولیدات  از 
های شرکت است و در این ارتباط 
با  خوبی  همکاری  و  افزایی  هم 
داخلی  تولیدکنندگان  و  سازندگان 
با  تعامل  یقین  طور  به  که  داریم 
در  ایران  فوالد  صنعتی  ملی  گروه 
دستور  در  نیز  نیازها  تامین  جهت 
کار شرکت و بررسی های فنی قرار 
خواهد گرفت. در این بازدید که با 

رعایت پروتکل های بهداشتی انجام 
ملی صنعتی  گروه  مدیرعامل  شد، 
فوالد ایران در معرفی و ظرفیت ها 
این واحد صنعتی  تولیدات  تنوع  و 

توضیحاتی ارائه داد.
نادر یوسفی با بیان اینکه گروه ملی 
در  هم  اکنون  ایران  فوالد  صنعتی 
کشور  فوالد  صنعت  تولید  افزایش 
گفت:  دارد،  توجهی  قابل  سهم 
این  تولیدی  محصوالت  جمله  از 
درون  جریانی،  های  لوله  شرکت 
میلگرد  و  مفتول  تیرآهن،  چاهی، 

است.
را  شرکت  این  کامل  آمادگی  وی 
برای همکاری با شرکت های نفتی 
از جمله شرکت نفت و گاز اروندان 
اعالم و از تعامل با این شرکت ابراز 

خرسندی کرد.
و در پایان این دیدار از خط تولید 
لوله های درون چاهی و بدون درز 
ملی  گروه  سازی  لوله  کارخانه  در 
صنعتی فوالد ایران بازدیدی بعمل 

آمد.

وحید فرامینی در این نشست با اشاره به تاریخچه 
شگل گیری نظام مهندسی در کشور گفت: قانون 
نظارت بر ساخت و سازی درسال ۱3۷۴ توسط 
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید که این 
قانون در شهرستان فومن دهه ۸۰ به اجرا در امد.

رییس  نظام مهندسی شهرستان فومن با تاکید 
بر اینکه با اجرای قانون نظارتی در ساخت سازها 
سبب پیشرفت در کیفیت و استحکام سازها در 
پذیری  مقاومت  افزایش  ایم،  شده  زمان  طول 
ساختمان ها میزان خسارت پذیری حانی و مالی 
را هنگام بالیای طبیعی بسیار کاهش داده است.

وی با تاکید بر اینکه در نظام مهندسی شهرستان  
فومن تالش می شود نظارت  در امور فنی  به 
نحو احسن شکل بگیرد؛ اظهار داشت: شهرداران 
و کارشناسان ساختمانی با هماهنگی الزم می 

توانند در ساخت اصولی سازه ها موفق باشند.
ظرفیت  از  استفاده  اینکه  بیان  با  فرامینی 

و  شهری  ساز  و  ساخت  حوزه  در  مهندسین 
روستایی به توسعه شهرستان کمک خواهد کرد، 

ساختمانی  نقشه  جاری ۱۱3۰  سال  در  گفت: 
تهیه شده است، خاطرنشان کرد: در صورت عدم 

تایید نظارتی گزارش های الزم به مرجع صدور 
پروانه ارسال می گردد.

رییس نظام مهندسی شهرستان فومن در ادامه 
ضریب  از  مهندسی  نظام  های  هزینه  گفت: 
ساخت و ساز و با نظارت هیاتی مستقل ابالغ می 
گردد، افزود: هزینه های نظارتی طی چند سال 

اخیر چند برابر افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در خصوص ساخت مسکن 
های  حمایت  بتواند  است  تالش  در  محرومین 
را  نقشه های ساختمانی  تهیه  برای  مالی الزم 
بجا اورد: اذعان کرد: شرایط ویژه حمایت مالی 
نیز برای خانواده های ایثارگران و شهدا در نظر 

گرفته است.
فرامینی در پایان گفت: خوشبختانه ساخت ساز 
های غیر قانونی در شهر فومن بسیار محدود است 
که نشانگر نظارت درست مجموعه شهرداری در 

این شهرستان است.

افزایش بیماریابی با اجرای طرح 
شهید قاسم سلیمانی در اهواز

در  سلیمانی  قاسم  شهید  :طرح  خوزستان 
اهواز با همکاری بسیج، هالل احمر و وزارت 
بهداشت با هدف شناسایی به موقع بیماران 
کرونایی و افراد در تماس با آنان و قرنطینه 

سازی آنها در حال اجرا است .
بیماران  در راستای شناسایی هر چه بیشتر 
روزانه بیش از ۱2 هزار تست کرونا در استان 

انجام می شود .
به گفته رییس مرکز بهداشت خوزستان ، در 
حال حاضر بیماریابی از خانواده فرد مبتال به 
کرونا به طور کامل انجام می شود و با شناسایی 
سایر افراد در تماس با فرد بیمار از آن ها تست 

گرفته می شود.
همچنان  مردم   : گفت  علوی  محمد  دکتر 
دست  مرتب  شستن  مهم  اصل  سه  به  باید 
ها، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری 
فیزیکی پایبند باشند و آن ها را به دقت رعایت 

کنند.
وی افزود : مردم باید از حضور در دورهمی ها 
به عنوان عاملی مهم برای انتشار بیماری کرونا 
دراستان، خودداری کرده و تا جایی که ممکن 

است در مکان های شلوغ حضور پیدا نکنند.
شامل  کرونا  ساعته   ۱۶ مراکز  گفت:  علوی 
در  افراد  که  هستند  سالمتی  جامع  مراکز 
کرونا،  ویروس  به  ابتال  عالئم  داشتن  صورت 
می توانند به این مراکز مراجعه و در صورت 

نیاز تست سریع یا PCR بدهند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر ۶2 مرکز ۱۶ 
ساعته در کل استان خدمات معاینه و انجام 
تست PCR از افراد عالمت دار کووید ۱۹ را 

انجام می دهند.

همایش خانه تکانی در سرای 
محله منصوریه - منگل به اجرا 

در آمد 

با هدف ترویج فرهنگ  همایش خانه تکانی 
مصرف بهینه آب در سرای محله منصوریه - 
منگل به اجرا در آمد. به گزارش شاخه سبز از 
شهرستان ری - آتنا تکیه : همایش خانه تکانی 
"آب تکانی" همزمان با عید سعید رسول اکرم 
به  منگل   - منصوریه  محله  سرای  در  )ص( 
اجرا در آمد. این همایش که با هدف آگاهی 
شهروندان نسبت به مصرف بهینه آب و پرهیز 
از اسراف در جریان این سنت حسنه حساس 
"خانه تکانی" به اجرا در آمده است، به همت 
شرکت آب و فاضالب منطقه ۶ )شهرری( و 
 - منصوریه  محله  مدیریت  فعال  مشارکت 
منگل، با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد. از جمله 
پیامدهای کلی راه اندازی این همایش ترویج 
فرهنگ مصرف بهینه آب در طول سال به ویژه 
ماه های پایانی که به علت خانه تکانی و شست 
و شوی بی رویه، بیشترین میزان مصرف آب را 

شاهد هستیم، می توان ذکر نمود.

افتتاح دفتر نمایندگی کانون 
محلی خدمت رضوی بخش 

خاوران ) قیامدشت ( 

همزمان با سالروز مبعث حضرت پیامبر اعظم 
) ص ( دفتر نمایندگی کانون محلی خدمت 
رضوی بخش خاوران در شهر قیامدشت آغاز 

بکار نمود.
به گزارش شاخه سبز از شهرستان ری - آتنا 
پیامبر  مبعث  عید سعید  با  همزمان   : تکیه 
محلی  کانون  نمایندگی  دفتر   ) ) ص  اعظم 
خدمت رضوی ) آستان قدس ( بخش خاوران 
) به مرکزیت شهر قیامدشت ( به مسئوولیت 
های  پروتکل  کامل  رعایت  با  رویانیان،  تقی 
اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  و  بهداشتی 
در  )ع(  امام رضا  منور  پرچم گنبد  و  افتتاح 

بلندای آن دفتر به اهتزاز در آمد .
گفتنی است : پس از ورود گروه تشریفات با 
پرچم های مقّدس منتسب به آستان قدس 
رضوی ، ایوان مطهر حضرت امیر المومنین ) 
ع ( و حرم مطهر بزرگ بانوی عشق عقیله بنی 
هاشم حضرت زینب کبری ) س ( حاضرین در 
مراسم از اجرای گروه تشریفات به سر پرستی 
خرمدره و فضای بسیار معنوی ایجادی توسط 

آن عزیزان بهره مند گردیدند.

912ماینر در گلستان کشف شد

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
گلستان گفت: امسال تاکنون در مجموع ۹۱2 
دستگاه ماینر غیر مجاز در ۴2نقطه استخراج 
بیت کوین در این استان کشف و ضبط شده 
است که حدود ۱۸2۴کیلو وات مصرف داشته 
که باعث بروز مشکالتی در شبکه توزیع می 

شود.
خبرنگاران  با  گفتگو  در  نصیری  اکبر  علی 
برای  استان  برق  نیروی  توزیع  گفت:شرکت 
جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی نظارت 
بر مناطق مشکوک و پر مصرف برق را تشدید 

کرده است.
وی با بیان اینکه مبارزه و کشف مراکز استفاده 
استخراج  غیرمجاز  ماینر  دستگاه  از  کننده 
بیت کوین از اولویت های شرکت توزیع نیروی 
برق است، اظهارکرد: استفاده غیرقانونی این 
و  نوسان  شبکه،  آسیب  باعث  برق  از  مراکز 

ضعف و افت ولتاژ  برق منطقه می شود.
تالش های  و  همکاری  از  تقدیر  با  نصیری 
نیروهای   ، اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
همکاران  و  استان  امنیتی  نظامی،انتظامی، 
از تداوم و تشدید  شرکت توزیع نیروی برق 

نظارت در این رابطه خبر داد.

استاندار ایالم:

چادر زدن تا پایان تعطیالت 
نوروز در ایالم ممنوع است

استاندار ایالم با اشاره به اینکه چادر زدن تا پایان 
تعطیالت نوروز در ایالم ممنوع است، گفت: هیچ 

برنامه ای برای پذیرایی از مسافران نوروزی نداریم.
دیروز  نوذری ظهر  گزارش شاخه سبز، محمد  به 
استانی  ستاد  نشست  یکمین  و  شصت  در  شنبه 
مبارزه با کرونا از همه عوامل درگیر در ستاد کرونا 
کار تشکر کرد  اینجای  تا  و همراهی خوب مردم 
را پشت سر  تاکنون سه موج کرونا  و اظهار کرد: 
گذاشته ایم، موج اول در اردیبهشت ماه، موج دوم 
در تابستان و موج سوم در آبان ماه پاییز غم انگیزی 
از  بسیاری  کام  بحرانی  شرایط  این  در  و  زد  رقم 

همشهریان تلخ شد و عزیزان زیادی از دست رفت.
وی در ادامه علت شکل گیری هر سه موج را غفلت 
از کرونا، عادی انگاری کرونا و کم رنگ شدن اجرای 
مصوبات و پروتکل های بهداشتی عنوان کرد و گفت: 
قطعاً جلوگیری از شکل گیری موج چهارم کرونا 

نیازمند همکاری مسئوالن و همراهی مردم است.
وی افزود: هم اکنون ایالم در داخل یک مستطیل 
خطر کرونا از ۴ گوشه از سمت عراق، خوزستان، 
توجه  نیازمند  قرار گرفته که  لرستان  و  کرمانشاه 

الزم است.
نوذری با اعالم این خبر که مرز مسافرتی مهران یک 
هفته دیگر تعطیل است، افزود: مرز مهران، بازارچه 
و مبادی ورودی خوزستان و دیگر استان ها باید به 

شدت کنترل شود.
وی در ادامه با اشاره به ایام پیش رو و پایان سال 
و تعطیالت نوروزی خواستار آماده باش تمام عوامل 
ستاد کرونای استان و شهرستان ها شد و گفت: در 
این ایام از رسانه ها تقاضا دارم با تشکیل کمپین؛ نه 
به چهار شنبه سوری، نه به پنجشنبه و جمعه آخر 
سال نه به سفر، نه به چادر زدن و … در جهت 
اقناع سازی افکار عمومی برای رعایت پروتکل های 

بهداشتی تالش کنند.
هیچگاه از کرونا استقبال نمی کنیم

این  عنوان  با  کرونا  با  مبارزه  استانی  ستاد  رئیس 
اما  هستیم  نــوازی  مهمان  مردم  ما  که  مطلب 
هیچگاه از کرونا استقبال نمی کنیم، تاکید کرد: در 
این شرایط کرونایی هیچ برنامه ای برای پذیرایی از 

مسافران نوروزی نداریم.
ایالم سفر  به  ایام مسافران  این  بیان کرد: در  وی 
نکنند و ایالمیان ساکن دیگر استان ها هم با توجه 
به شرایط کرونا تا حد امکان به استان سفر نداشته 
باشند اما در صورت ورود به استان باید تست شوند.

استاندار ایالم، دلیل خیز کرونا در هر منطقه عدم 
اجرایی شدن مصوبات و عدم رعایت پروتکل های 
و  کرد  عنوان  مردم  و  مسئوالن  توسط  بهداشتی 
گفت: در این شرایط اهتمام فرمانداران در دو وظیفه 
تنظیم بازار و معیشت مردم و مهار کرونا خالصه 

می شود.
وی در ادامه، راه مهار کرونا وحدت و همدلی مردم و 
مسئوالن و ایجاد هم افزایی در اجرای مصوبات ستاد 
کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی عنوان کرد و 
گفت: در این راستا نقش امام جمعه محترم ایالم 

در ایجاد وحدت و همدلی در استان محوری است.

  خبــر  خبــر

استاندار کرمان:

کرمان آمادگی پذيرش 
مسافر در ايام نوروز را ندارد

استاندار کرمان گفت: ممنوعیت سفر به شهرهای نارنجی 
آمادگی  استان کرمان هم  و  دارد  ادامه  قرمز همچنان  و 

پذیرش زائران و مسافران نوروزی را ندارد.
به گزارش شاخه سبز، علی زینی وند عصر شنبه در ستاد 
استانی مدیریت کرونا بیان داشت: هم اکنون در کشور به 

جز دو منطقه تقریباً کرونا به وضعیت ثبات رسیده است.
وی ابراز امیدواری مبنی بر اینکه سال جدید سال ریشه کنی 
ویروس کرونا از سطح جامعه باشد، افزود: خوشبختانه روند 
اینکه  ضمن  رسیده  ثبات  به  کرمان  استان  در  بیماری 
شهرستان سیرجان در وضعیت نارنجی قرار دارد اما رو به 

بهبودی است که امیدوارم این روند مستمر باشد.
و  است  ناشناخته  کرونا  ویروس  گفت:  کرمان  استاندار 
هیچکس با قاطعیت نمی تواند وضعیت آینده را پیش بینی 
کند و هنوز جای نگرانی وجود دارد ضمن اینکه رهبر معظم 

انقالب توصیه کردند که در نوروز امسال کسی سفر نرود.
زینی وند تصریح کرد: وضعیت تا حدودی کنترل شده اما 
را رعایت کنند زیرا خطر  پروتکل ها  باید  مردم همچنان 

هنوز وجود دارد.
در  مردم  حضور  جمله  از  تجمعی  هر  از  باید  گفت:  وی 
لذا  شود  جلوگیری  سال  آخر  پنجشنبه  در  آرامستان ها 
فرمانداران باید تمهیدات الزم را اتخاذ کرده و هر کجا که 
و وضعیت  برخورد  آن  با  روبرو شدند  ازدحام جمعیت  با 
بهداشتی  حوزه  در  شد:  یادآور  کنند.زینی وند  کنترل  را 
شود  رعایت  باید  همچنان  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
و در این راستا نظارت ها باید تشدید شود.استاندار کرمان 
گفت: توزیع کمک های مومنانه در روزهای پایانی سال و 
همچنین ایام نوروز باید مد نظر قرار گیرد تا موجب برطرف 
شدن بخشی از مشکالت معیشتی مردم شود.زینی وند ابراز 
قرمز  و  نارنجی  شهرهای  در  مسافرت  ممنوعیت  داشت: 
شهید  مرقد  زائران  به  اینکه  ضمن  دارد  ادامه  همچنان 
سلیمانی اعالم می کنم که استان آمادگی پذیرش هیچ یک 
از گروه ها و مسافران را در ایام کرونایی ندارد.وی ادامه داد: 
دستورالعمل ها در خصوص دورکاری ادارات مشخص است 
لذا مدیران استان در ایام پایانی سال و نوروز در آماده باش 
هستند ضمن اینکه مدیران استانی در ایام تعطیالت نوروز 
با اطالع و هماهنگی ما و مدیران شهرستان ها با هماهنگی 
فرمانداران می توانند از شهرستان خارج شوند.زینی وند در 
نامزدهای  ثبت نام  موضوع  به  خود  پایانی سخنان  بخش 
همه  زمینه  این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  شوراها  انتخابات 

دستگاه ها باید بر اساس قانون عمل کنند.
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معصومه نظری 
از  یکی  و  اسرائیل  اسبق  وزیر  نخست  بگین،  مناخیم 
قسی القلب ترین صهیونیست هایی که تاریخ به خود دیده 
آورد،  یاد  به  او می توان  از  تنها چیزی که  است. شاید 
اگرچه  که  بود  او  فراموش ناشدنی  جنایات  از  تصویری 
برای او و یارانش شادی آور و مایه پاسداری پایه های رژیم 
نامشروع اسرائیل بود، خاطره دهشتناکش برای جهانیان 

تا ابد برجای خواهد ماند.
مناخیم بگین در خانواده ای از جهود روسی به دنیا آمد. 
او و خانواده اش به شدت تحت تاثیر نظریات تئوری پرداز 
صهیونیستی،  مسلحانه  جنبش های  حامی  و  یهودی 
دوم  جنگ  گرماگرم  در  بگین،  بودند.  »ژابونیتسکی« 
جهانی، در پوشش نظامیان لهستانی به جنگ با آلمان ها 
فلسطین  به  ایران  طریق  از   ۱۹۴2 سال  در  پرداخت. 
رفت و به »ایرگون«ها -که یک نیروی افراطی و مسلح 
صهیونیستی بودند- پیوست. با این همه، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی که از ژوئن ۱۹۷۷ به این مقام دست 
یافت، چند خاطره شوم از خود بر جای گذاشته که تلخی 
آن هیچ گاه از زیر زبان خوانندگان و شنودگان از بین 

نمی رود.
دهه ۴۰ میالدی پیش از آن که رژیم صهیونیستی اعالم 
»مناخیم  بودند؛  فلسطین  در  این ها  کند،  موجودیت 
بگین« و رفقا رفته بودند زمین را از صاحبانش خالی 
کنند. آن روزها یک نهضت تفنگ  به  دست صهیونیسم 
راه افتاده بود و می خواست در فلسطین دولت برپا کند و 
زمین، الزم داشت و این زمین ها صاحب داشت و ساکن 
داشت و مردم داشت و باالخره باید کسانی می رفتند که 

هرجوری  شده زمین ها را خالی کنند.
از  البته  و  ــود  ب کسان  همان  از  یکی  مناخیم 
ناکس ترین هایشان؛ اصال فرمانده شان بود. مناخیم همه کار 
می کرد و گروه مسلح هم داشت که اسمش »ایرگون« 
بود و می رفتند روستاها را خالی  از  سکنه می کردند؛ فقط 
سال  در  یاسین«  »دیر  روستای  کشتار  یک  نمونه اش 
۱۹۴۸ میالدی است. بمب هم می گذاشتند همه جا؛ یک 
نمونه اش بمب گذاری در »هتل کینگ دیوید« در سال 
تأسیس هم  ۱۹۴۶. حزب هم داشت و خودش حزب 
می کرد؛ یک نمونه اش تأسیس حزب »لیکود« در سال 
۱۹۷3. مناخیم ائتالف هم می کرد و زد  و بند زیاد داشت 
و همین طوری بود که از آدمکشی رسیده بود به جایی که 
برای خودش شخصیتی شده بود؛ یک نمونه اش این که 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی شد در سال ۱۹۷۷.
و  قساوت بارترین  از  دیریاسین  ــردم  م عــام  قل 
فاجعه آمیزترین اقدامات صهیونیست ها به شمار می آید. 
گروه ایرگون به رهبری مناخیم بگین، کشتار را آغاز کرد 
و آن هنگام که هاگانا -دیگر گروه نظامی صهیونیستی- 

به دیریاسین رسید، تقریبا کار تمام شد. کسانی که به 
دست خونخواران اسرائیلی کشته شدند، جملگی زنان، 
کودکان و مردان مسن بودند. در حدود پانزده خانه که 
صاحبان آنها بیرون نرفته بودند، با دینامیت منفجر شدند 

و ساکنین همه در زیر آوار مدفون گشتند.
پس از قتل عام دیر یاسین بگین که تا آن زمان یک 
به  را  ترقی  مدارج  شد  می  شناخته  تروریست  چریک 

تندی پیمود. 
بگین کارهای دیگری هم می کرد؛ خواب هم  مناخیم 
می دید! »دیشب داوود پیغمبر را دیدم و به من گفت 
آرام  من  نام  مکن.  تردید  اسراییل  عظمت  ساختن  در 
نمی گیرد؛ مگر آن گاه که دل های شما آرام گیرد.« این 
را راضی  بتواند رفقایش  تا  ادعا می کرد دیده  را  خواب 
کند که بروند هتلی را منفجر کنند؛ هتلی که نام داوود 
از  که  ندارد  توضیح  به  احتیاج  بود.  آن  بر  پیامبر)ع( 
کارهایش اصال ناراحت نبود؛ در  این  حد که به کشتار دیر 
یاسین افتخار می کرد و درباره آن گفت: »این عملیات 
نتایج بزرگ و غیرقابل پیش بینی ای داشت، زیرا عرب ها 
پس از حوادث دیر یاسین به شدت وحشت زده شده و 
پا به فرار گذاشتند و از ۸۰۰ هزار عرب که در اسراییل 
کنونی ]منظور فلسطین اشغالی در سال ۱۹۴۸ میالدی 

است[ زندگی می کردند، تنها ۱۶۵ هزار نفر باقی ماند«.
کشتار دیر یاسین فقط یکی از عملیات های تروریستی و 
جنون آمیز صهیونیست ها بود؛ گروه های مسلح دیگری هم 
بودند. عالوه بر ایرگون و فهرستی بلندباال از جنایات برای 
پاکسازی مناطق فلسطینی، گناهانی در کارنامه دارند که 
شستنی و پاک شدنی و رفتنی و فراموش کردنی نیست. 
صهیونیست ها در دهه ۴۰ میالدی تا زمان تشکیل رژیم 
صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ با حمایت سیاسی، نظامی 
و اطالعاتی آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای غربی 

سرزمین های  در  را  تروریستی  اقدامات  از  مجموعه ای 
روستاهای  اهالی  کشتار  که  دادند  انجام  فلسطینی 
بلد الشیخ، العباسیه، الخصاص، سعسع، الحسینیه، قالونیا، 
ناصرالدین، طنطوره، عین الزیتون، الدوایمه و الحوله نیز 
بخشی از آنهاست. پس  از تشکیل رژیم صهیونیستی هم 
که دیگر دستشان باز شد و هر کاری خواستند، راحت تر 
انجام دادند. البته همیشه زیر فشار افکار عمومی بودند که 
چرا صاحبان زمین ها را کشته اند و مردم را رانده اند و آواره 
کرده اند. با همه همسایه های فلسطین هم جنگ داشتند 

بر سر همین مسائل.
از دیگر اقدامات وحشیانه صهیونیست ها که به دستور و 
اقدام مستقیم مناخیم بگین انجام شد، انفجار هتل ملک 
داوود است. این هتل محل رفت و آمد فراوان شهروندان 
فلسطیني و اقامت مسافران بود. کشف ۱۵ یهودی در 
بیت المقدس  داوود  ملک  هتل  شدگان  کشته  میان 
نشان داد که سبوعیت مناخیم بگین و هم پیالگی های 
صهیونیستش فقط جان اعراب و مسلمانان را نمی گیرد 

بلکه صهیونیست ها ماکیاولیست تر از این حرف هایند.
هنگامی که به بگین دستور دادند هتل ملک داوود را 
در قدس منفجر کند تنها یک دغدغه ذهن او را به خود 
مشغول کرده بود: چگونه هتلی را منفجر کند که نام یک 
پیامبر یهودی بر خود دارد؟ »بلیدی« از اعضای ایرگون 
می گوید: »نشانه های بیمارگونه ای در چهره بگین نقش 
بست. تا اینکه یک روز در حالی که چهره اش برق عجیبی 
می زد به سراغ ما آمد و گفت: »دیشب داوود پیغمبر را 
دیدم و به من گفت در ساختن عظمت اسرائیل تردید 
مکن. نام من آرام نمی گیرد مگر آن گاه که دل های شما 
آرام گیرد.« و همین عبارت به کلمه رمزی تبدیل شد که 
کمتر از ۴ ساعت بعد، بگین هتل ملک داوود را بر سر 

صدها مسافر فرو ریخت.

با این همه شاید تلخ ترین خاطره ای که نیروهای مقاومت و 
جهادگران راه آزادی قدس از مناخیم گین در ذهن دارند، 
هنگام برقراری پیمان کمپ دیوید است. انور سادات که 
راضی شد در ازای بهایی اندک دست از مقاومت بردارد و 
نیروی تاثیرگذار مصری  را ازجبهه مبارزان مسلمان بیرون 
ببرد رو در روی همین مناخیم بگین نشسته بود که با 
دغل  کاری کارتر، قصد داشت کالهی بزرگ بر سر یکی از 

سردمداران یک کشور بزرگ عربی بگذارد.
این جا بود که مناخیم یک کار مهم دیگر کرد و رفت 
در کار »انور سادات« مصری که بیا دیگر جنگ نکنیم 
و دعوا نکنیم و صلح کنیم. این صلح برای اشغال گران 
از نظر سیاسی و برای نمایش های بین المللی یا همان 
شعبده های صهیونیسم از نان شب هم واجب تر شده بود 
آن  روزها. خالصه این شد که مناخیم و سادات رفتند در 
آمریکا و پیمان بستند و صلح کردند و مناخیم به آن چه 
صهیونیست ها می خواستند، رسید؛ سد شکست و یکی از 

دشمنان رژیم اسراییل، آن را به  رسمیت شناخت.
جایزه برای مناخیم

حاال آن شارالتان ها که مناخیم بگین پیش از مرگ دید، 
خودش  به  همیشه  حتما  مناخیم  بودند؟  کسانی  چه 
خیلی افتخار می کرده و به نظرش همه جور کاری از او 
بر می آمده و در شارالتان بازی رقیب نداشته است. در 
حالت منطقی هم باید به دلیل جنایات جنگی و اقدامات 
در  نسل کشی  و  بشریت  علیه  جنایت  و  تروریستی 
دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات می شد؛ ولی 
شارالتان تر از مناخیم کسانی بودند که به مناخیم جایزه 
صلح نوبل دادند! بله، به  خاطر »پیمان صلح کمپ دیوید« 
با سادات در سال ۱۹۷۸ میالدی. خالصه این که مناخیم 
خودش شعبده زیاد داشت در آستین، ولی این یکی دیگر 

»ِسحر سامری« بود!
مناخیم بگین اما، خیلی پیشتر از آنکه شیمون پرزها و 
باراک اوباماها جایزه صلح نوبل را از آن خود کنند به 
دریافت این جایزه مفتخر شد. جایزه ای که آن قدر به 
آدم های بدنام داده اند که خود نیز بدنام شده است. بگین 
و انور سادات در سال ۱۹۷۸، مشترکا جایزه صلح نوبل را 
برای ایجاد موفقیت آمیز طرح سازش کمپ دیوید دریافت 
کردند.می گویند مناخیم بگین هم مانند خیلی از اسالف 
-مثال بن گوریون- و اخالفش -مثال آریل شارون- اسیر 
کابوس های وحشتناک بود و دست آخر در ۱۹۹2 در 
حالت جنون و تنهایی، مرد.امریکایي ها با وجود همه 
ادعاهاي حقوق بشري شان، بدترین و تنفرآورترین موضع 
گیري را در قبال جنایت هاي اسراییل در حق فلسطیني 
ها دارند. آنها نه تنها در محکومیت و بازداشتن اسراییل 
کاري نمي کنند، بلکه در عرصه تبلیغ و عمل، به حمایت 

از اسراییل مي پردازند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی
 استانداری قم:

اختصاص زمینی ویژه دفن 
رایگان پدر و مادر شهدا

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
استان  ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید  تفاهم  از  قم 
و همچنین سازمان اوقاف و امور خیریه قم برای 
اختصاص قطعه زمین همجوار گلزار شهدای شهر 
به دفن رایگان اموات خانواده شهدا و ایثارگران خبر 

داد.
بیژن سلیمان پور امروز در گفت و گویي با اشاره 
و  شهدا  معظم  خانواده  ساله  چندین  مطالبه  به 
ایثارگران برای دفن اموات خود در گلزار شهدا اظهار 
کرد: باید گفت که خود محدوده فعلی گلزار شهدای 
قم، کفاف دفن اموات خانواده شهدا و ایثارگران را 
نمی دهد، چراکه همه و یا اکثر این محدوده تکمیل 

شده است.
وی افزود: در عین حال قانون برنامه ششم چنین 
و  شهدا  خانواده  اموات  دفن  که  دارد  می  بیان 
ایثارگران، شامل پدر، مادر و همسر شهدا، جانبازان 
بیش از ۵۰ درصد و همچنین رزمندگان با ۶ ماه 
باید به صورت رایگان  سابقه حضور در جبهه ها 
کشور  در  عمدتا  قانون  این  البته  که  شود  انجام 
رعایت می شود، اما برخی بی مهری ها همچنان 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  دارد.معاون  وجود 
در  زمینی  قطعه  داد:  ادامه  قم سپس  استانداری 
اطراف محوطه گلزار شهدای قم و متعلق به بنیاد 
شهید و امور ایثارگران وجود دارد که می توان آن 
را منحصرا به دفن رایگان اموات خانواده شهدا و 
ایثارگران بر اساس قانون برنامه ششم اختصاص داد.

این  به  دسترسی  راه  تنها  البته  کرد:  اضافه  وی 
زمین از طریق خود گلزار شهداست و می طلبید 
تا با همیاری سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان 
متولی محدوده گلزار شهدا و بنیاد شهید و امور 
ایثارگران به عنوان متولی آن قطعه زمین، مراحل 
که  برسد  انجام  به  زمین  این  اختصاص  نهایی 
نامه ای بین  انعقاد تفاهم  با  امر  این  خوشبختانه 
این دو نهاد به سرانجام رسید.سلیمان پور همچنین 
این هم تصمیماتی در  از  البته پیش  اذعان کرد: 
این موضوع اتخاذ شده بود، اما اجرایی نشدن آن 
تصمیمات، تکّدر خاطر برخی از خانواده های معظم 
شهدا و ایثارگران را به دنبال داشته بود که بحمداهلل 
به  این  از  نامه،  تفاهم  این  امضای  نهایی شدن  با 
ایثارگران  و  اموات خانواده معظم شهدا  بعد دفن 
به صورت انحصاری و بر مبنای قانون برنامه ششم 
در جوار گلزار شهدای قم و به صورت رایگان انجام 

خواهد شد.

رئیس علوم پزشکی قم:

1۷ بیمار کرونایی از 
بیمارستان های قم ترخیص شدند

آخرین  به  اشاره  با  قم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
وضعیت کرونا در این استان گفت: در شبانه روز منتهی 
به بیست و سوم اسفندماه جاری، ۱۷ بیمار کرونایی که 
طی روزهای گذشته در مراکز درمانی قم بستری شده 

بودند مرخص شدند.
به گزارش عصر شنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
قم، محمد رضا قدیر در گفت و گویی اظهار داشت: در 
این مدت، ۱۶ بیمار با عالئم قطعی کرونا توسط اورژانس 

بیمارستان های قم مورد پذیرش قرار گرفتند.
وی افزود: ۱۴ بیمار کرونایی جدید نیز بستری و تحت 

معالجه و درمان قرار گرفتند.
قدیر گفت: خوشبختانه هیچ مورد فوتی کرونا مثبت در 

این روز نداشتیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد: ۱2۸ بیمار 
در مراکز درمانی قم بستری هستند که ۱۰ تَن از آنها 

بدحال می باشند.
بسیار  آن  که گستردگی شیوع  است  ویروسی  کرونا«، 
وسیع است و از جمله راه های انتقال آن عطسه، سرفه، 
دست  دادن و روبوسی است؛ پزشکان توصیه می کنند، 
افراد عالوه بر پرهیز از دست دادن، روبوسی و حضور در 
به  هنگام عطسه الزم است، جلوی  مرکزهای عمومی؛ 
بینی خود را با دستمال بگیرند و یا برای مهار آن از آرنج 

خود استفاده کنند.
رعایت  کرونا؛  ــروس  وی شیوع  از  جلوگیری  ــرای  ب
شیوه نامه های بهداشتی همچون استفاده از »ماسک« و 

»فاصله گذاری اجتماعی« توصیه شده است.
مورد  در  پرسش  گونه  هر  طرح  برای  قمی  شهروندان 
ویروس کرونا می توانند با شماره تلفن های ۴۰3۰، 3۱3۶ 
و ۱۹۰ تماس بگیرند و برای کسب آخرین اخبار دانشگاه 
 @webdaqom علوم پزشکی قم به کانال آن به نشانی
اینترنتی  نشانی  به  آن  تارنمای  یا  و  در فضای مجازی 

www.muq.ac.ir مراجعه کنند.
غربالگری  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند  ایرانیان  همه 
https:// اینترنتی  نشانی  به  کرونا  ویروس  الکترونیکی 

salamat.gov.ir و تکمیل اطالعات خواسته  شده، گام 
بلندی در ارتقای سالمت جامعه و شکست ویروس کرونا 

بردارند.
همشهریان قمی در صورت مشاهده هر گونه عالمتی در 
رابطه با ویروس »کرونا« در خود و افراد خانواده، می توانند 
به »مرکزهای جامع سالمت« امام حسن عسکری)ع( در 
شهرک امام حسن عسکری)ع(، امام خمینی)ره( در بلوار 
شهید کریمی )بنیاد(، فرقانی در انتهای شیخ آباد، پردیس 
 ۱۵ بلوار  در  خوراکیان  ایمان(،  )خیابان  پردیسان  در 
خرداد، بعثت در نیروگاه، شهدا در خیابان انقالب اسالمی 
و  خمینی)ره(  امام  خیابان  در  پنبه چی  )چهارمردان(، 
جندقیان در خیابان زاویه مراجعه و خدمات »رایگان« 

دریافت کنند.

  خبــر  خبــر

5
شاخه سبز بررسی کرد:

جایزهصلحنوبلدردستانیکجنگساالر

آگهی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی: برابر رای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۰۰۰۶۰2۰۶۰2 مورخ ۱3۹۹/۱۱/2۵ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم لیالفراهانی فرزندسیدمحمددر ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 33۵.۶۱مترمربع پالک ۱۴۶۷فرعی از ۵فرعی از ۱۴ اصلی واقع در گنجیاب مازندران 
بخش۱۰ثبت نور محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵روز در روزنامه 
سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید.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. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول ۹۹/۱2/۹  تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۹/۱2/2۴ 

م. الف  19910243
علی سعادتی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

اداره کل تامین اجتماعی استان قم
فرم شماره 3 )ابالغ رای کمیته بدوی استانی(

به پیوست اصل فرم شماره یک مربوط به آقای علی اکبر کاظمی که در جلسه مورخ ۱3۹۹/۱2/۱۹ کمیته بدوی مشاغل 
سخت و زیان آور استان قم مطرح و از مجموع  ۱)یک( شغل مطرح شده ۱)یک( شغل مورد تأیید قرار گرفته است، جهت 

اقدامات بعدی  ارسال می گردد.
مشاغل تأیید شده )ب(: کارگر )شرکت بافت و تکمیل بی نظیر(.

مصطفی کاویانی مدیر کل- از طرف ترک زاده آرانی
رونوشت:

۱. معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت درمان استان جهت استحضار و اقدام مقتضی برابر ماده 3 آیین نامه.
2. شرکت / کارگاه: بافت و تکمیل بی نظیر جهت اطالع و اقدام مقتضی.

3. آقای: علی اکبر کاظمی جهت اطالع.
- این رأی به استناد تبصره ۵ ماده ۸ آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور ظرف ۱۵ روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در کمیته تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان آور می باشد و در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین و قطعی و الزم 
االجراء شدن رأی مزبور به استناد تبصره 2 ماده ۱۶ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 3 ماه از 
تاریخ ابالغ برای اشخاص داخل کشور و ظرف ۶ ماه از تاریخ ابالغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در 

دیوان عدالت اداری خواهد بود.
اقدام کننده: شفیعی

 شهرداري کوهدشت در نظر دارد مناقصه عمومي به استناد ماده ۵ آئین نامه معامالتی از محل اعتبارات تملک دارائي هاي سرمایه اي پروژه هاي
عمراني ذیل را به پیمانکاران واجد صالحیت و داراي شرایط مربوطه از را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
1- آسفالت مــــعابر سطح شهر به شماره  2099091805000030

2- موزائیک فرش معابر سطح شهر به شماره  2099091805000031
مهلت زمانی دریافت اسناد و ثبت پیشنهاد مناقصه:  از تاریخ ۱3۹۹/۱2/2۰ لغایت ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

بازگشائي پیشنهادات: ساعت ۱2 مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ در محل دفتر شهردار
الف: اسناد و آگهی مناقصه ، فرم خوداظهاری و آخرین آگهی تغییرات و اساسنامه شرکت، مدارک مربوط به سوابق کاری مرتبط با موضوع آگهی تعهد نامه مبنی بر عدم دخالت 

کارکنان دولت و تصویر صالحیت و ظرفیت کاری شرکت مهر و امضاء شده 
ب: برگ پیشنهاد قیمت با حروف و عدد مهر و امضاء شده . 

ضمناً آدرس و تلفن شرکت روی پاکت نوشته شود . بدیهی است به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
- رعایت کلیه مقررات و بخشنامه های شهرداری ، معاونت برنامه ریزی استانداری و سایر مقررات حاکم بر پیمانکاران برای کلیه متقاضیان الزامی است.

- در صورتیکه هر یک از برندگان اول، دوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-  متقاضیان محترم باید جهت شرکت در مناقصه و خرید اسناد مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 0104410612005 بانک ملی شعبه پارک شهر واریز و فیش آن را ضمیمیه 

اسناد نمایند.
-  به این پیمان هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد ..

- شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
- اعتبار پروژه از محل تملک دارائي هاي سرمایه استاني بصورت نقدي واسناد خزانه با عنوان اخزاء با حفظ قدرت خرید مي باشد.

- هزینه آگهي به عهده برنده مي باشد.
- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه ثبت شده در سامانه ستاد درج شده است. 

هوشنگ رستمي نیا – شهردار کوهدشت

شهرداري کوهدشت در نظر دارد بر اساس آئین نامه معامالت و مجوز شوراي محترم اسالمي شهر، نسبت به فروش امالك 
با کاربری ذکر شده واقع در سطح شهر از طريق برگزاری مزايده عمومی به شرح لیست ذيل اقدام نمايد.لذا متقاضیان مي توانند جهت دريافت اسناد 

مزايده از طريق درگاه اينترنتي به آدرس http:/setadirn.ir نسبت به برگذاري اسناد اقدام نمايند.

هوشنگ رستمي نیا – شهردار کوهدشت

اداره کل تامین اجتماعی استان قم
فرم شماره 3 )ابالغ رای کمیته بدوی استانی(

به پیوست تصویر فرم شماره یک مربوط به آقای حسین حاجی کندی در جلسه مورخ ۱3۹۹/۰۷/۱۵ کمیته بدوی مشاغل 
سخت و زیان آور استان قم مطرح و از 3)سه( شغل مطرح شده 3)سه( شغل تأیید شده است.

مشاغل تأیید شده )ب(: کارگر ساده )پاک پیشه آسیا(، رفتگر )مشک ریز بهمن(، کارگر خدمات شهری )پاکبان( در 
شرکت حامی صادق

مصطفی کاویانی مدیر کل- از طرف ترک زاده آرانی
رونوشت:

۱. معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت درمان استان جهت استحضار و اقدام مقتضی برابر ماده 3 آیین نامه.
2. شرکت / کارگاه: شرکت های حامی صادق، مشک ریز بهمن، پاک پیشه آسیا  جهت اطالع و اقدام مقتضی.

3. آقای: حسین حاجی کندی جهت اطالع.
- این رأی به استناد تبصره ۵ ماده ۸ آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور ظرف ۱۵ روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در کمیته تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان آور می باشد و در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین و قطعی و الزم 
االجراء شدن رأی مزبور به استناد تبصره 2 ماده ۱۶ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 3 ماه از 
تاریخ ابالغ برای اشخاص داخل کشور و ظرف ۶ ماه از تاریخ ابالغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در 

دیوان عدالت اداری خواهد بود.
اقدام کننده: شفیعی

آگهی حق تقدم شرکت اتحاد و توسعه حمل و نقل قم سهامی خاص به 
شماره ثبت 5520 با شناسه ملی 10861002932

به اطالع کلیه سهامداران شرکت اتحاد و توسعه حمل و نقل قم )سهام خاص( می رساند 
با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱3۹۸/۱۰/۰۸ و تفویض اختیار عملی 
نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره، نظر به اینکه سرمایه به مبلغ یکصد میلیارد ریال 
منقسم به بیست هزار سهم پنج میلیون ریالی با نام از طریق آورده نقدی افزایش یابد 
از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود در صورت تمایل از تاریخ نشر این 
آگهی به مدت ۶۰ روز از حق تقدم خود نسبت به سهام خود استفاده نمایند و مبلغ 
اسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره ۰۱۱2۶۷۰۹۶۷۰۰2 شرکت نزد بانک ملی 

فلکه جهاد قم واریز و فیش مربوطه را به دفتر مرکزی شرکت تسلیم نمایند.
ضمنا هر سهامدار به نسبت هر سهم خود تعداد ۱/32۵ )یک ممیز سیصد و بیست و پنج 
هزارم( سهم حق تقدم در افزایش سرمایه دارد. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، 
حق تقدم از ایشان سلب و هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان 

واگذار نماید.
هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت نوبت اول مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت اتحاد و توسعه حمل و نقل قم 
)سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت اتحاد و توسعه حمل و نقل قم )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۵2۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰2۹32 و یا 
نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در روز دوشنبه مورخه ۹۹/۰۱/23 ساعت ۱۱ صبح جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 

العاده در محل سالن جلسات فرهنگسرای جوان به آدرس قم خیابان امام موسی صدر جنب نمایشگاه دائمی استان حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

۱. تصویب ترازنامه مالی      2. انتخاب هیئت مدیره     3. انتخاب بازرسان     ۴. سایر موارد
هیئت مدیره شرکت

آگهیمفقودی
برگ سبز موتور سیکلت، سیستم امجد، مدل ۱۳۸۷ ، رنگ نقره ای ، شماره موتور 

۷۱۸۶۷۴۴۰ ، شماره تنه NC۵*** ۱۲۵A۸۷۳۷۰۸۲، پالك ۹۴۱۴۲- ۵۸۸ ، متعلق 

به محمدعلی نژاد دوکی ، مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

فراخوان مناقصه عمومی آگهي تجديد مزايده عمومي فروش ملك

شرايط:
۱.توزيع اسناد بمدت از تاريخ ۹۹/۱۲/۲۰ تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه ۹۹/۱۲/۲۸

۲.ثبت پیشنهاد تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ مي باشد.
۳. مزايده راس ساعت ۱۰ روز يك شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵  در محل دفتر شهردار  برگزار میگردد.

۴. متقاضیان می بايست سپرده شرکت در مزايده برای هر قطعه زمین بصورت ضمانت نامه بانکی و 
يا واريز وجه نقد بحساب شماره ۰۱۰۷۱۴۸۰۷۸۰۰۲ نزد بانك ملی شعبه پارك شهر براساس جدول 
فوق تهیه و اصل فیش آنرا به دبیرخانه شهرداری تحويل نمايند در غیر اينصورت مجاز به شرکت 

در مزايده و اعالم قیمت پیشنهاد نخواهند بود.

۵. براساس ماده ۸ آيین نامه مالی شهرداريها مبلغ سپرده شرکت در مزايده برنده اول، دوم تا 
زمان واگذاری زمین به برنده اول،مسترد نخواهدشد وچنانچه برنده اول از تاريخ ابالغ حداکثر 
به مدت يك هفته از انجام معامله خودداری نمايد،سپرده او به نفع شهرداری کوهدشت ضبط 
خواهدشد و درصورت ابالغ شهرداری چنانچه  برنده دوم نیز حاضر به انجام معامله نشوند سپرده 

آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۶. سايرشرايط در اسناد مزايده قید میگردد.
۷. شهرداري در رد يا قبول پیشنهادات مختار است. 

۸. شرکت کنندگان مختار به حضور در جلسه بازگشائي پیشنهادات مي باشند.

 مالحظات قيمت پايه هر متر مربع كاربري متر مربع مشخصات ملك)آدرس( رديف

  ريال  54.444.444 صنايع گورستان 96.54 قطعه اول طرح تفكيكي صنايع گورستان 1

  ريال  54.444.444 صنايع گورستان 64.09 قطعه دوم طرح تفكيكي صنايع گورستان 2

  ريال 204.444.444 تجاري 11.46 06طبقه دوم پاساژ قائم به شماره  0

  ريال 204.444.444 تجاري 14.99 54طبقه دوم پاساژ قائم به شماره  5

  ريال 204.444.444 تجاري 11.46 51طبقه دوم پاساژ قائم به شماره  4

  ريال204.444.444 تجاري 6.45 50طبقه دوم پاساژ قائم به شماره  9

  ريال 204.444.444 تجاري 14.94 55طبقه دوم پاساژ قائم به شماره  6

 



 سال شانزدهم   شماره 3۹3۱     2۴  اسفند  ۱3۹۹  

دیدار طباطبایی با رییس فدراسیون جهانی؛

اسپینوز: کاراته ایران مورد 
احترام ماست

رییس فدراسیون جهانی کاراته گفت: من به 
کاراته ایران عالقه دارم و این تیم با توجه به 
مورد  کرده،  که کسب  موفقیتهایی  و  قدرت 

احترام بنده و فدراسیون جهانی کاراته است.
به گزارش شاخه سبز به نقل از روابط عمومی 
طباطبایی  حسن  سید  کاراته،  فدراسیون 
رییس فدراسیون کاراته در حاشیه رقابت های 
کاراته وان استانبول 2۰2۱ با اسپینوز رییس 
فدراسیون جهانی کاراته دیدار و گفت و گو 

کرد.
در این دیدار اسپینوز از کاراته ایران به عنوان 
یکی از قدرتهای جهانی یاد کرد و گفت: من 
به کاراته ایران عالقه دارم و این تیم با توجه 
به قدرت و موفقیتهایی که کسب کرده، مورد 
احترام بنده و فدراسیون جهانی کاراته است. ما 
این امادگی را داریم که از ظرفیت های کاراته 

ایران بیش از قبل استفاده کنیم.
های  رقابت  در  چه  ایران  کاراته  افزود:  وی 
جهانی و چه در مسابقات لیگ کاراته وان از 
تیم های فعال و موفق بوده است. همچنین 
المپیک  راه سهمیه  در  ایرانی  کاهای  کاراته 
نیز عملکرد بسیار خوبی داشتند و از تیم های 
موفق جهان جهت راهیابی به بازیهای توکیو 

بودند.
یک  اعطای  از  نیز  طباطبایی  دیدار  این  در 
به  کرسی در کمیته فنی فدراسیون جهانی 
ایران تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود 
با توجه به ظرفیت عظیم کاراته ایران، بازهم 
این کشور بتواند سهمی در کرسی های بین 

المللی داشته باشد.
رییس فدراسیون کاراته کشورمان همچنین 
بابت پوشش مناسب رقابت های سوپر لیگ 
از  جهانی  فدراسیون  سایت  در  ایران  کاراته 

اسپینوز تشکر کرد.
الزم به یاداوری است که مسابقات کاراته وان 
استانبول از روز جمعه با حضور تیمهای ۷2 
کشور جهان آغاز شده و تا یکشنبه نیز ادامه 

خواهد داشت.

ادعای جنجالی سرمربی تیم ملی 
ایران به خاطر میزبانی بحرین

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نسبت به میزبانی بحرین 
جهانی  جام  مقدماتی  گروهی  های  رقابت  ادامه  در 
2۰22 واکنش تندی نشان داد.به گزارش شاخه سبز، 
کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی دور برگشت مرحله 
گروهی مقدماتی جام جهانی 2۰22 قطر در گروه C را 
به بحرین داده است تا دیدارهای تیم ملی ایران در آنجا 
برگزار شود.همین موضوع باعث واکنش دراگان اسکوچیچ 
سرمربی تیم ملی ایران در صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی شد.او در این باره نوشت: خطاب به تمامی فوتبال 
رئیس  گیل«  من  آقای »شین  با  ایرانی؛وقتی  دوستان 
بهمن  روز 2۶  در  آسیا  کنفدراسیون  مسابقات  کمیته 
ویدیو کنفرانس داشتیم مستقیماً به ایشان خاطرنشان 
کردم که به عقیده من تمام تصمیمات از قبل گرفته 
شده و این کنفرانس تنها به حالتی تشریفاتی و فرمالیته 
برگزار شده است و من فایده ای در آن نمی بینم.در ظاهر 
آنها نظرات ما را خواستند اما شک ندارم که همه چیز 
از قبل مشخص شده بود چرا که وقتی صحبت از انجام 
بازی ها در فروردین یا تعویق آنها به خرداد بود ناگهان 
پیامی روی صفحه مانیتور ظاهر شد که تعویق بازی ها 
قطعی شده، چیزی که بیشتر تعجبم را برانگیخت زمانی 
بود که موضوع جلسه درباره تعویق بازی ها از فروردین 
بحرین  نماینده  مقدمه ای  هیچ  بدون  و  بود  خرداد  به 
شروع به صحبت از میزبانی کرد که کاماًل باعث حیرت 
زدگی من شد. گذشته از اینها برایم قابل هضم نیست که 
چرا مسابقات حدود یک سال به تعویق افتاده اند، وقتی 
صحبت از صحت و سالمت انسان ها باشد قطعاً حفظ 
سالمت افراد و رعایت پروتکل ها برایم باالترین اولویت 
است اما ویروس کرونا دیگر موضوعی جدید نیست و فکر 
می کنم که AFC تجربیاتی در زمینه برگزاری مسابقات 
پیدا کرده. من مصرانه از نمایندگان AFC خواستم تا از 
برگزاری رقابت های مختلف در اروپا الگوبرداری کنند و 
پاسخ آنها به من چنین بود "شما متوجه تنوع قاره آسیا 
نیستید. حاال با این تصمیم کاماًل متوجه تنوع در طرز 

برخورد شده ام، خالف عرف.
در نظر من AFC می بایست راهکاری پیدا می کرد که 
به نفع همه باشد و نه یک تیم و تصمیمی سازگار با روح 

ورزش می گرفت.
اما در نهایت، تمام تیم ها باید با ما مواجه شوند و ما هم 
بدون شک حضوری قدرتمندانه خواهیم داشت و بر این 

موقعیت فائق خواهیم آمد.

   خبر ورزشـی   خبر ورزشـی

تیم فوتبال پرسپولیس که از ابتدای لیگ بیستم 
نتوانسته بود توسط مهاجمانش به گل های قابل 
قبولی برسد همچنان این خالء بزرگ را دارد و 
با اضافه شدن بازیکنان جدید بازهم این ضعف 

پابرجاست.
به گزارش شاخه سبز، تیم فوتبال پرسپولیس با 
نتیجه سه بر صفر مس نوین کرمان را در مرحله 
یک شانزدهم نهایی جام حذفی شکست داد تا 
صعودی نسبتاً راحت به دور بعدی این رقابت ها 

داشته باشد.
کمال کامیابی نیا و امید عالیشاه )دو بار( توانستند 
برای سرخ ها گلزنی کنند تا هافبک های این تیم 
بار دیگر نشان دهند افکار تهاجمی سرمربی خود 
را به خوبی دنبال می کنند و عطش گلزنی دارند.

پرسپولیس که برای اولین بار در فصل جاری از 
مهدی ترابی و شهریار مغانلو )تعویضی( در ترکیب 
تیمش استفاده می کرد بار دیگر برای رسیدن به 

پیروزی محتاج بازیکنان خط میانی خود شد.
شاگردان یحیی گل محمدی یکی از کم نقص 
برگزار  را  جاری  فصل  در  خود  بازی های  ترین 
کردند و توانستند 2۶ بار روی دروازه مس نوین 

کرمان ایجاد موقعیت کنند. آماری حیرت انگیز 
که با شوت های پیاپی و نفوذهای هافبک های این 

تیم در کرمان رقم خورد.
تیم دسته دومی مس نوین که مقابل پرسپولیس 

حرفی برای گفتن نداشت توانست با دفاع چند 
الیه خود مانع از گلباران دروازه خود شود. سرخ ها 
تنها  داشتند  مناسب  گلزنی  موقعیت  بار  که ۸ 
توانستند سه بار تور دروازه مس نوین کرمان را 
به لرزه درآورند. با این حال مهدی عبدی )۷۰ 
دقیقه( و شهریار مغانلو )3۰ دقیقه( که به عنوان 
مهاجم در این دیدار بازی کردند با وجود داشتن 
موقعیت های مسلم گلزنی نتوانستند موفق ظاهر 
شوند. عبدی دو بار و مغانلو یک بار در موقعیت 
صد درصد برای باز کردن دروازه مس نوین قرار 
گرفتند اما نتوانستند گلزنی کنند تا برد این تیم 
بار دیگر بدون تاثیرگذاری مهاجمانش رقم بخورد.

بازیکنان پرسپولیس با ۵۶۰ پاس در بازی جام 
حذفی، دقت ۸۴ درصدی را از خود ثبت کردند و 
۶۶ درصد از مالکیت توپ را در اختیار داشت اما 
خط حمله این تیم همچون بازی های لیگ برتر 

کاری از پیش نبردند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، به تشریح وضعیت 
بیماری کرونا در کشور پرداخت.

به گزارش شاخه سبز، علیرضا رئیسی، در پایان جلسه 
روز شنبه بیست و سوم اسفند ۹۹ ستاد ملی مقابله با 
کرونا که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، به ارائه 
گزارشی از وضعیت بیماری کرونا و همچنین مصوبات 

ستاد پرداخت.
وی با اشاره به بررسی بیماری در یک سال گذشته، 
گفت: در این جلسه ضمن قدردانی از مدافعان سالمت 
در سراسر کشور، گزارشی از وضعیت بیماری ارائه شد.

رئیسی به همکاری مردم، اصناف، کسبه و… در مقابله 
با کرونا و رعایت پروتکل ها اشاره کرد و افزود: میزان 
ابتالء در کشور برزیل رو به افزایش است و تعداد زیادی 

هم فوت کرده اند.
وی با اعالم اینکه در 2۸ استان ویروس جهش یافته 
شکننده  کشور  وضعیت  گفت:  است،  شده  شناسایی 

است و می بایست این شرایط را حفظ کنیم.
رئیسی ادامه داد: شرایط استان خوزستان وخیم است 

اما پیش بینی می کنیم وضعیت این استان بهبود یابد.

وی افزود: موضوع مهم در آستانه فرا رسیدن سال نو، 
سفرهای نوروزی است که توصیه ستاد این است که از 
انجام سفر خودداری کنیم تا بتوان وضعیت موجود را 

حفظ کرد.
سفر  نارنجی  و  قرمز  شهرهای  در  داد:  ادامه  رئیسی 
ممنوع است و داشتن تست منفی برای سفر با قطار 

و هواپیما الزامی است.
وی افزود: تا کنون یک میلیون و 2۶۰ هزار دوز واکسن 
کادر  واکسیناسیون  کار  و  است  رسیده  ما  دست  به 

درمان همچنان دنبال می شود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: امسال هم 
در ایام نوروز عید دیدنی ها باید با ماسک و بدون دست 

دادن و روبوسی باشد.
وی با اشاره به اینکه از همه افراد و دستگاه هایی که 
با بیماری کرونا تالش کردند، قدردانی  در راه مقابله 
می کنیم و کادر درمان در ایام شیوع کرونا، خالصانه، 
مومنانه و ایثارگرانه مدافع سالمت جامعه بودند، گفت: 
کرونا  مورد  در  بخش  اطمینان  نقطه  یک  به  هنوز 
نرسیده ایم؛ تداوم رعایت نکات بهداشتی ضروری است.

رئیسی تاکید کرد: در یکسال گذشته به رغم شیوع 
گسترده کرونا، تولید در کشور حتی یک روز هم متوقف 

نشد.
به گفته وی، از ۴۸۱ مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، 
۹۹ درصد اجرا شده و یک درصد باقیمانده هم در حال 

اجرا است.
خصوص  در  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
برخی شهرستانهای  استان خوزستان گفت:  وضعیت 
استان خوزستان مانند شادگان، دشت آزادگان و… از 
وضعیت قرمز خارج به نارنجی شده اند و چند شهرستان 

دیگر نیز به وضعیت زرد تبدیل شده اند.
وی افزود: البته میزان رعایت پروتکل ها باید افزایش پیدا 

کند و در سراسر کشور پیک جدیدی اتفاق نیفتد.
اظهار  واکسن  واردات  جزئیات  با  ارتباط  در  رئیسی 
داشت: ۴۱۰ هزار دوز واکسن از روسیه، 2۵۰ هزار دوز 
واکسن سینوفارم از چین، ۱2۵ هزار دوز واکسن از هند 
و۱۰۰ هزار دوز واکسن کوبایی به دست ما رسیده و 
همچنین روز دوشنبه هفته جاری نیز 3۷۵ هزار دوز 

واکسن هندی وارد می شود.

وی افزود: امیدواریم مردم پروتکل ها را رعایت کنند و 
تا حد امکان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند تا 
بدون ایجاد خیز جدید بیماری، عید و سال نو را پشت 

سر بگذاریم.
رئیسی تاکید کرد: با تکمیل شدن روند واکسیناسیون 
در کشور، مطمئن هستیم از مهر ۱۴۰۰ به بعد و پس از 
اینکه واکسیناسیون جمعیت زیادی از مردم انجام شود 

وضعیت خیلی بهتری داشته باشیم.

6
پرسپولیس اسیر مشکل همیشگی؛

»خالء«بزرگدرپرسپولیسپابرجاست

رئیسی عنوان کرد؛

وضعیتسفرهادرشهرهایقرمزونارنجی

کشتی  ملی  تیم  سازی  آماده  تمرینات  از  مرحله  آخرین 
فرنگی در سالجاری از امروز آغاز خواهد شد که محمد بنا 

3۵ کشتی گیر را برای حضور در این اردو فراخوانده است.
رقابت های  ایران در  فرنگی  به گزارش شاخه سبز، کشتی 
نجاتی،  قزاقستان موفق شد توسط علیرضا  جهانی 2۰۱۹ 
محمدعلی گرایی و امیر قاسمی منجزی، سهمیه های المپیک 
در اوزان ۶۰، ۷۷ و ۱3۰ کیلوگرم را کسب کند. بدین ترتیب 
اوزان ۶۷، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم  باید در  بنا  شاگردان محمد 
نیز موفق به کسب سهمیه شوند تا با ترکیبی کامل )۶ وزن 

المپیکی( راهی بازی های المپیک 2۰2۱ توکیو شوند.
طبق تقویم اتحادیه جهانی کشتی، مسابقات گزینشی کسب 
سهمیه المپیک در قاره آسیا طی روزهای 2۰ تا 22 فروردین 
فرنگی کاران  که  می شود  برگزار  قزاقستان  آلماتی  شهر  در 
سهمیه های  کسب  برای  مسابقات  این  در  باید  کشورمان 

باقیمانده به میدان بروند.
طبق برنامه های مدون کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی، 
محمد بنا هفته گذشته نفرات مد نظرش را به اردوی تیم ملی 
فراخواند تا آخرین مرحله از تمرینات این تیم در سالجاری از 
روز 23 اسفندماه آغاز شود. البته نفرات دعوت شده باید پیش 
از آغاز تمرینات جهت انجام تست کرونا در خوابگاه تیراندازی 

حضور یابند و بعد از نتایج تست وارد خانه کشتی شوند.
کشتی  ملی  تیم  اردوی  از  مرحله  اساس ششمین  این  بر 
فرنگی )آخرین مرحله اردوها در سالجاری( برای حضور در 
روزهای 23  آسیا  قهرمانی  و  المپیک  گزینشی  رقابت های 

اسفند ماه تا ۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ برگزار می شود.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

پور  عباس  سجاد  )خوزستان(  دادمرز  پویا  کیلوگرم:   ۵۵
)مازندران(

نژاد  محسن  مهدی  )قم(  نجاتی  علیرضا  کیلوگرم:   ۶۰
)خوزستان( پویا ناصرپور )خوزستان( امید آرامی )سیستان 

و بلوچستان(
ثابت  محب  آرمین  )فارس(  دلخانی  میثم  کیلوگرم:   ۶3

)تهران( مهرداد مردانی )خوزستان( رضا عباسی )البرز(
اسدی  حسین  )فــارس(  گرایی  محمدرضا  کیلوگرم:   ۶۷
الیاسی )خوزستان( محمدجواد رضایی  )خوزستان( محمد 

)قم(
مختاری  )مازندران( محمدرضا  ارسالن  علی  کیلوگرم:   ۷2

)فارس( محمدرضا آقانیا )مازندران(
پشتام  پژمان  )فــارس(  گرایی  محمدعلی  کیلوگرم:   ۷۷
)تهران( امین کاویانی نژاد )خوزستان( محمد شربی نیازی 

)خوزستان(
ناقوسی  محمد  )قــم(  ابراهیمی  مهدی  کیلوگرم:   ۸2

)خوزستان( علی موسی زاده )تهران(
۸۷ کیلوگرم: حسین نوری )البرز( امین طاهری )خوزستان( 

مهدی فالح )تهران( ناصر علیزاده )مازندران(
۹۷ کیلوگرم: محمدهادسی ساروی )مازندران( مهدی بالی 

)مازندران( مهدی علیاری )تهران(
امین  )خوزستان(  منجزی  قاسمی  امیر  کیلوگرم:   ۱3۰
پارسا  )مازندران(  یوسفی  اکبر  علی  )خوزستان(  میرزازاده 

نظری )فارس(
سرمربی: محمد بنا

مربیان: رسول جزینی - بهروز حضرتی پور- لقمان رضایی- 
حبیب اله اخالقی- داود اخباری- عادل بالی تبار

ماساژور: محمد علیزاده
متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

البته برگزاری اردوهای تیم ملی کشتی فرنگی و حضور در 
رقابتهای گزینشی المپیک و قهرمانی آسیا پایان برنامه های 
بازی های  از  بعد  چراکه  نیست،  آینده  سال  در  فنی  کادر 
المپیک، پیکارهای جهانی سال 2۰2۱ و همچنین رقابت های 
زیر 23 سال قهرمانی جهان نیز در پیش است. بدین ترتیب 
بازی های  و  آسیا  قهرمانی  مسابقات  از  جامانده  مدعیان 
المپیک و همچنین فرنگی کاران جوان می توانند همچنان با 
انگیزه بیشتری برای حضور در میادین بین المللی و مهم بعد 

از المپیک به تمرینات خود ادامه دهند.

برای حضور در گزینشی المپیک؛

آخرینتالششاگردانمحمدبنادرسالجاری

در اجرای ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب بهمن ماه سال  ۱۳۸۰ ، بدينوسیله برگهای قطعی به هیات 
حل اختالف مالیاتی با مشخصات زير به موديان ذيربط ابالغ میگردد تا در زمان تعیین شده، با در دست 

داشتن اسناد و مدارك ،در جلسات حل اختالف مالیاتی به نشانی مندرج در جدول ذيل حضور يابند. 
بديهی است که عدم حضور مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.

م الف: ۴۲۴۰
اداره روابط عمومی امور مالیاتی شهر و استان تهران

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

اطالعرسانی

سخنگوی فدراسیون فوتبال 
مشخص شد

خادم،  عزیزی  الدین  شهاب  سوی  از  حکمی  طی 
سخنگوی رسمی فدراسیون فوتبال منصوب شد.

به گزارش شاخه سبز و به نقل از سایت فدراسیون 
رئیس  خادم،  عزیزی  الدین  شهاب  با حکم  فوتبال، 
فدراسیون فوتبال، علی جوادی به عنوان سخنگوی 

رسمی فدراسیون فوتبال منصوب شد.
در قسمتی از حکم دکتر عزیزی خادم به جوادی آمده 

است:
با عنایت به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی 
و به موجب این ابالغ با حفظ سمت به عنوان سخنگوی 
رسمی فدراسیون فوتبال منصوب می شوید. موفقیت 
و بهروزی روز افزونتان را در انجام وظایف محوله از 

خداوند منان خواستارم.
ها،اطالع  مصاحبه  کلیه  تاریخ،  این  ،از  است  بدیهی 
رسانی و امور مطبوعاتی مربوط به فدراسیون فوتبال 
از طریق و با هماهنگی کامل و اطالع جنابعالی انجام 

می پذیرد.

سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد؛

شناسايی ۷۸۰۲ 
بیمار جديد کرونايی

بیماری  سخنگوی وزارت بهداشت، ضمن تشریح وضعیت 
کرونا در کشور، از فوت ۷3 بیمار دیگر در شبانه روز گذشته 

خبر داد.
به گزارش شاخه سبز، سیما سادات الری، بعد از ظهر شنبه 
بیست و سوم اسفند ۹۹، در ارتباط زنده خبری با شبکه خبر 

سیما، به تشریح وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از دیروز تا امروز 23 اسفند 
۱3۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و ۸۰2 
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که 

۴۸۵ نفر از آنها بستری شدند.
وی افزود: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به یک میلیون 

و ۷3۹ هزار و 3۶۰ نفر رسید.
الری گفت: متأسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، ۷3 بیمار 
کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۶۱ هزار و ۱۴2 نفر رسید.
وی اظهار داشت: خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۴۸۵ 
هزار و ۱۷۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شده اند.سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: سه 
هزار و ۸3۶ نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹ در بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
به گفته وی، تا کنون ۱۱ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۹۱۷ آزمایش 

تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.
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رئیس گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی هشدار داد؛

مراقب عوارض شوینده ها در 
خانه تکانی باشید

بهداشتی  امور  معاونت  حرفه ای  بهداشت  گروه  رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توصیه کرد در ایام 
تکانی  مواد شوینده در خانه  مراقب عوارض  پایانی سال 

باشید.
به گزارش شاخه سبز، حریری، شیوع بیماری کووید ۱۹ 
را در جامعه سبب افزایش استفاده از مواد شوینده و ضد 
عفونی کننده ها در یکسال گذشته عنوان کرد و افزود: 
به  نسبت  در خانواده ها  مواد  از  این دسته  سرانه مصرف 

سالهای گذشته چند برابر شده است.
به  افراد  فزاینده میزان مواجهه  به گسترش  اشاره  با  وی 
خصوص زنان خانه دار با این مواد شیمیایی گفت: با توجه 
مواد شیمیایی،  با  تماس  آثار  از  برخی  مزمن  ماهیت  به 
در  مشکالتی  ایجاد  شاهد  آتی  سالهای  در  است  ممکن 
سالمت افراد باشیم، بنابراین دقت در استفاده از این مواد و 

رعایت موازین بهداشتی و ایمنی بسیار اهمیت دارد.
به  شیمیایی  مواد  این  اغلب  ساختار  حریری  گفته  به 
دلیل ماهیت عملکردی آنها )لکه بری و سفید کنندگی 
با  از مواد شیمیایی  و ضدعفونی کردن سطوح( برگرفته 
پایه اسیدی یا بازی مانند آمونیاک است که محرک بوده 
و تماس پوستی یا مواجهه استنشاقی با آنها سبب ایجاد 
تأثیرات مخرب بر روی سیستم های مختلف بدن انسان 

می شود.
وی با اشاره به گسترش استفاده از مواد ضدعفونی کننده 
دست با پایه الکلی در اپیدمی کرونا خاطرنشان کرد: الکل 
یک حالل نسبتاً قوی است که با از بین بردن چربی پوست 

دست، ریسک ابتالء به درماتیت ها را افزایش می دهد.
مواد  شرکتها  از  برخی  ابتکار  با  که  شد  یادآور  حریری 
ضدعفونی کننده پایه الکلی در بستری از گلیسیرین ساخته 

شده است تا این مشکل کمتر شود.
از  دور  مناسبی  محل  در  شوینده  مواد  نگهداری  بر  وی 
دسترس کودکان تاکید کرد و افزود: نگهداری این مواد در 
آشپزخانه و کابینت های پایینی احتمال خطر مسمومیت 

کودکان با این مواد را افزایش می دهد.
حریری با اشاره به خطرات ناشی از استفاده از مواد شوینده، 
خاطرنشان کرد: استفاده از این مواد توسط افراد مبتال به 
آلرژی می تواند سبب  یا  مانند آسم  تنفسی  بیماری های 

تشدید بیماری شود.
این کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه در صورت پاشیده 
شدن این مواد بر روی چشم به افراد توصیه کرد که حداقل 
به مدت ۱۵ دقیقه چشم خود را با آب فراوان شست و شو 
داده و سپس به چشم پزشک مراجعه کنند زیرا این مواد 

می توانند آسیب های جبران ناپذیری به قرنیه وارد کند.
از  حریری در خاتمه سخنان خود خاطرنشان کرد: قبل 
استفاده از مواد سفید کننده، جرم گیر و سایر مواد شوینده 
حتماً برچسب روی آن را مطالعه کنند این برچسب حاوی 
و  بهداشتی  و  ایمنی  نکات  زمینه  در  مفیدی  اطالعات 

کمک های اولیه در خصوص تماس با این مواد هستند.

زالی:

ویروس جهش یافته
 را جدی بگیریم

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، 
با عنوان این مطلب که مردم از محدودیت های 
کرونایی در یک سال گذشته خسته شده اند، 
در عین حال نسبت به خطرات مرگبار ویروس 

جهش یافته هشدار داد.
جهش  ویروس  گفتگویی،  در  زالی،  علیرضا 
یافته را مهم ترین چالش پیش رو در مقابله 
با این بیماری دانست و گفت: ویروس جهش 
یافته از قدرت سرایت پذیری و مرگ و میر 
باالتری برخوردار است و افراد جوان را بیشتر 

گرفتار می کند.
ویروس  بالینی  عالئم  بروز  به  اشاره  با  وی 
کوتاه تر  خیلی  زمان  مدت  در  یافته  جهش 
رعایت  ــزود:  اف ــان،  ووه ــروس  وی به  نسبت 
و  ماسک  از  استفاده  بهداشتی،  پروتکل های 
و محیط های  اجتماعات  در  از حضور  پرهیز 
پرازدحام و مکان های مسقف و بدون تهویه 
می تواند  و…،  سفر  از  خــودداری  مناسب، 

میزان ابتالء را کاهش دهد.
از ماسک به  اینکه استفاده  بر  تاکید  با  زالی 
نیست،  بیماری کافی  با  مقابله  برای  تنهایی 
تصریح کرد: شیوه نامه های بهداشتی باید با 
دقت بیشتری اعمال شود. گروه های در معرض 

خطر باید جدی تر پروتکل ها را رعایت کنند.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، 
با عنوان این مطلب که مردم از بیماری کرونا و 
محدودیت های آن خسته شده اند، افزود: روند 
فرسایشی این بیماری توان اجتماعی و تاب 
آوری مردم را تقلیل داده است اما مجبوریم 

این شرایط سخت را تحمل کنیم.
زالی با تاکید بر اینکه کوچک ترین اشتباه در 
مقابله با کرونا می تواند منجر به افزایش مرگ و 
میر و مشکالت دیگری شود، ادامه داد: رعایت 
راهبرد  عنوان  به  باید  بهداشتی  پروتکل های 
اصلی پیشگیری از بیماری بیشتر مورد توجه 
قرار گیرد تا بتوانیم با دغدغه کمتری وارد سال 

جدید شویم.

   خبــر   خبــر
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   خبر سالمت

و  وزیرصمت  معاون  زادبوم،  حمید 
رییس سازمان توسعه تجارت ایران 
به  خطاب  ای  تقدیرنامه  ارسال  با 
مدیرعامل  پرویزیان،  کورش  دکتر 
بانک پارسیان از تالش ها و مساعدت 
های این بانک در راستای تخصیص 
به موقع و هدفمند اعتبارات صادراتی 
های حضور  هزینه  کاهش  با هدف 
و  هدف  بازارهای  در  صادرکنندگان 
در نهایت توسعه صادرات غیر نفتی 

کشورقدردانی کرد.
بانک  عملکرد  ــزارش  گ اســاس  بر 

 ، تسهیالت  پرداخت  در  پارسیان 
"بسته  بانک در چارچوب مفاد  این 
حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی 
سال ۱3۹۹" بالغ بر 2،۰۱۵ میلیارد 
گردش  در  سرمایه  تسهیالت  ریال 
سپرده  منابع  محل  از  صادراتی 
گذاری صندوق توسعه ملی پرداخت 

کرده است.
حمایت  "بسته  گــزارش  بنابراین 
در  غیرنفتی"  صــادرات  توسعه  از 
کلی  های  سیاست  اجرای  راستای 
برنامه  وچارچوب  مقاومتی  اقتصاد 

ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد و به 
منظورو تحقق اهداف توسعه صادرات 
غیرنفتی سال ۱3۹۹ ازسوی هیات 

وزیران تصویب و ابالغ شد.
از  هدفمند  جانبه  همه  حمایت 
افزایش  خدمات،  و  کاالها  صادرات 
تنوع محصوالت و خدمات  و  حجم 
زیرساخت  از  حمایت  همچنین  و 
ترویجی  های  فعالیت  توسعه  و  ها 
فرایند  تسهیل  خارجی،  بازاریابی  و 
صادرات محصوالت و خدمات و توجه 
به شرایط خاص اقتصادی و تجاری 

کشور با توجه به تحریم های ظالمانه 
شیوع  از  ناشی  مسائل  همچنین  و 
مهم  های  از شاخص  کرونا  ویروس 
 ۱3۹۹ سال  حمایتی  بسته  تدوین 

بوده است.

مدیرعامل بانک ملی ایران با انتشار 
پیامی، از مشتریان بانک خواست در 
ضمن  جاری  سال  پایانی  روزهای 
های  پروتکل  حداکثری  رعایت 
بهداشتی و درک شرایط کرونایی، از 
حضور در شعب بانک تا حد امکان 
خودداری کرده و استفاده از خدمات 
بانکداری غیرحضوری را در اولویت 

قرار دهند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
رضا  محمد  دکتر  پیام  متن  ایران، 

حسین زاده به این شرح است:
مشتریان محترم بانک ملی ایران

با سالم
روال  طبق  سال،  پایانی  روزهــای 
معمول هر ساله با افزایش تقاضای 
مشتریان  توسط  بانکی  خدمات 

همراه است.
گرچه چند سالی است که فرهنگ 
بانکداری  خدمات  از  استفاده 
بانکی  های  سامانه  غیرحضوری، 
خارج از شعب و نیز اپلیکیشن ها 

و پلتفرم های اینترنتی، رایج شده و 
حجم زیادی از تراکنش های بانکی 
می  انجام  شعبه  در  حضور  بدون 
شود، اما هنوز هم تعداد مراجعات 
قابل  میزان  به  بانک  واحدهای  به 

توجهی زیاد است.
اطالعات موجود نشان می دهد در 
برخی روزهای سال، تعداد تراکنش 
های انجام شده در بانک ملی ایران 
از مرز یک صد میلیون فقره عبور 
این حجم،  درصد  تا ۹2  که  کرده 
غیرحضوری بوده است، اما مقایسه 
تراکنش  میلیون  هشت  حــدود 
 33۰۰ حدود  با  ــه  روزان حضوری 

واحد بانک ملی ایران نیز از حجم 
بسیار زیاد مراجعه مشتریان حکایت 

دارد.
به  مشتریان  حد  از  بیش  مراجعه 
های  تراکنش  انجام  برای  واحدها 
سال،  پایانی  ــای  روزه در  بانکی 
را  رسانی  خدمت  سرعت  تنها  نه 
شرایط  در  بلکه  دهد،  می  کاهش 
شیوع ویروس کرونا، احتمال ابتالی 
افراد خانواده  و  کارکنان، مشتریان 
آنها به این بیماری را به شدت بیشتر 

می کند.
مطالعات نشان داده است که شعب 
بانک ها به دلیل تردد زیاد، حضور 

وسایل  از  استفاده  و  متعدد  افراد 
عمومی، برای انتقال ویروس کرونا به 
شدت مستعدند و از این رو هر گونه 
مکان  این  در  غیرضروری  حضور 
ها می تواند برای همه، خطرآفرین 

باشد.
بانک ملی ایران طی سالهای گذشته 
سرمایه گذاری کالنی در حوزه توسعه 
غیرحضوری  بانکداری  خدمات 
داشته و اکنون سامانه های بام، بله، 
نشان بانک، نشان پرداخت، شصت، 
کیوسک،  خودپرداز،  خودگردان، 
ارائه  برای   ... و   CASHLESS
خدمت  در  بانکی  خدمات  همه 

مشتریان است.
به همه مواردی که گفته  توجه  با 
ارجمند  از مشتریان  بار دیگر  شد، 
تقاضا می کنم تا حد امکان از حضور 
در واحدهای بانک خودداری کرده و 
الزام به حضور، پروتکل  در صورت 
های بهداشتی را در بیشترین حد 

ممکن رعایت کنند.

در آستانه »22 اسفند، روز بزرگداشت 
دی  بانک  در  مراسمی  طی  شهدا«، 
ضمن بزرگداشت سالروز مبعث پیامبر 
گرامی اسالم )ص(، از فرزندان شهدای 
یادمان  و  تجلیل  بانک  این  در  شاغل 

شهدای بانک رونمایی شد.
دی،  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
حجت  حضور  با  که  مراسم  این  در 
ثقفی،  اله  لطف  والمسلمین  االسالم 
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در 
کمالی  حمید  سردار  ایثارگران،  امور 
قاسم  حاج  شهید  سردار  همرزمان  از 
فرمانده  خزایی،  سرهنگ  سلیمانی، 
و  شهید  بنیاد  بسیج  مقاومت  مرکز 
ایثارگران،  از  جمعی  ایثارگران،  امور 
جانبازان و رزمندگان و خانواده آن ها 
و نیز اعضای هیئت مدیره و کارکنان 
کریمی،  برات  شد،  برگزار  دی  بانک 
که  شد  یادآور  دیق  بانک  مدیرعامل 
و  شهدا  خون  مدیون  اسالمی  ایران 

جانبازان  و  ایثارگران  های  مجاهدت 
است.

وی با بیان این که همه ما آرامش امروز 
را مدیون مجاهدان راه حق هستیم و 
نباید ذره ای از خدمت به آن ها کوتاهی 
کنیم، افزود: بانک دی افتخار دارد که 
ایثارگران  و  شهدا  معظم  خانواده  به 
از  تعدادی  تنها  نه  و  می کند  خدمت 
در جمع خود  را  عزیز شهدا  فرزندان 
دارد، بلکه خدمات ویژه ای نیز به این 

قشر معظم ارائه می کند.
بانک  که  این  به  ــاره  اش با  کریمی 
مجاهدت های  با  است  توانسته  دی 
شرایط  کارکنان،  همه  شبانه روزی 

گذاشته  سر  پشت  را  گذشته  سخت 
بگیرد،  ــرار  ق جهش  آستانه  در  و 
خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه بانک 
و  مرکزی  بانک  حمایت های  با  دی 
با  و  انجام  زودی  به  بورس،  سازمان 
خروج از زیان انباشته، دوره بانکداری 
حرفه ای در این بانک با قدرت بیشتری 

آغاز خواهد شد.
اله  لطف  والمسلمین  االسالم  حجت 
و  اقتصادی  امور  وزیر  مشاور  ثقفی، 
این  در  نیز  ایثارگران  امور  در  دارایی 
پیامبر  از  روایاتی  به  اشاره  با  جلسه 
اکرم)ص( که در آن ها از حسن خلق به 
عنوان واالترین مفاهیم انسانی و الهی 

یاد شده است، اظهار کرد: آن حضرت 
خود متخلق به اخالق کریمه بودند و 
اساساً برای اتمام مکارم اخالق مبعوث 

شدند.
وی با بیان این که خدمت به خلق خدا 
به ویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران 
است،  الهی  توفیقات  بزرگ ترین  از 
اظهار کرد: جای بسی خوشوقتی است 
که بانک دی از مجموعه بنیاد شهید و 
امور ایثارگران برخاسته است و در کنار 
خانواده  معزز  اعضای  به  مردم،  عموم 

شهدا نیز خدمت رسانی ویژه دارد.
همچنین حاضران در جلسه با تبرک 
شهید  ســردار  »انگشتر«  به  جستن 
حاج قاسم سلیمانی و پرچم متبرک 
رقیه )س(،  مطهر حضرت  شده حرم 
رونمایی  بانک  این  شهدای  یادمان  از 
به  مزین  تابلویی  یادمان،  این  کردند. 
عکس شهدایی است که فرزندان آن ها 
در بانک دی مشغول به فعالیت هستند.

مرابحه  ریال صکوک  میلیارد  هزار 
شرکت نفت پارس در نماد شنفت 
3۱۱ با ضمانت بانک کارآفرین روز 
چهارشنبه ۹۹/۱۱/2۹ پذیره نویسی 

شد.
بانک  عمومی  ــط  رواب گــزارش  به 
شماره  اطالعیه  پیرو  کارآفرین، 
 ۹۹/۱۱/2۷ مورخ  اوراق به منظور تهیه لوبکات)بخشی شرکت بورس اوراق بهادار تهران این ۱۸۱/۸۶۱۴۱ 

از مواد اولیه( شرکت، توسط تامین 
سرمایه نوین پارسیان و با ضمانت 
با  بانک کارآفرین به مدت ۴ سال 
ماهه   3 اقساط  و  درصد   ۱۸ نرخ 
منتشر شد. در مجموع در سال ۹۹ 
، 3،2۰۰ میلیارد ریال اوراق صکوک 
بانک  ضمانت  با  سرمایه  بازار  در 

کارآفرین منتشر شده است.
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با حضور مشاور امور ایثارگران وزیر اقتصاد و مدیرعامل بانک:

فرزندانشهدایشاغلدربانکدیتجلیلشدند

بانککارآفرین،ضامنصکوکمرابحهنفتپارسشد

آغاز کمپین  با  ایران زمین، همزمان  بانک  مدیرعامل 
محیط زیستی این بانک با عنوان "پیک زمین"، هفته 
منابع طبیعی را به تمامی فعالین این عرصه تبریک 

گفت.
بانک  عمومی  روابط  گزارش  خبرنگار.حامدنجفی-به 
ایران زمین، عبدالمجید پورسعید مدیر عامل بانک ایران 
زمین با اشاره به حوزه مسئولیت اجتماعی این بانک و 
اجرای آن گفت: از سال ۱3۹۴ مشارکت در امور محیط 
زیستی به عنوان یک دغدغه در بانک ایران زمین مطرح 
بوده و همواره در هیئت مدیره سعی شده نگاه ویژه ای 

به این موضوع داشته باشیم.
وی افزود: بانک ها همواره به عنوان یکی از محورهای 
اجرای برنامه های محیط زیستی و توسعه پایدار اقتصاد 
مطرح بوده اند. چه زمانیکه با ارائه خدمات دیجیتال 
نقش مهمی در کاهش مصرف منابع محدود دارند و 
چه نقشی که می توانند در تولید و اقتصاد در این زمینه 

داشته باشند.
با اشاره به بانکداری سبز در دنیا گفت: در  پورسعید 
گذشته تالش های زیادی در این حوزه در کشور صورت 
گرفت و طرح هایی نیز در این زمینه اجرا شده است، اما 
مسلم است اجرای یک کار منسجم و همراه با برنامه باید 
توسط همه نهادهای فعال در این حوزه من جمله بانک 
مرکزی پیگیری و اجرایی شود. مدیرعامل بانک ایران 
زمین در ادامه سخنان خود به کمپین محیط زیستی 
بانک ایران زمین با عنوان "پیک زمین" اشاره کرد و 
افزود: فرهنگ کاشت درخت و حفاظت از محیط زیست 
باید به عنوان یک اصل در همه امور زندگی ما حضور 
داشته باشد، و ما در این کمپین به دنبال این هستیم که 

نقشی در گسترش این فرهنگ داشته باشیم.
پورسعید با اشاره به فرارسیدن هفته منابع طبیعی و 
روز درختکاری، این هفته را به همه فعالین این عرصه 

تبریک گفت.

برگزاری نشست صمیمی 
دکتربهزاد شیری مدیرعامل 

پست بانک ایران با فرزندان شهدا 

دکتربهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران در آستانه 
فرارسیدن روز شهید و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا 
و تبریک عید مبعث به خانواده بزرگ بانک در نشست 
صمیمی  با تنی چند از فرزندان شهداء شاغل در این 
بانک اظهار داشت: آنچه موجب بقای نظام است، فرهنگ 
مسئولیت  ارزش  این  حفظ  که  است  شهادت  و  ایثار 
خطیری را برای همه ما بدنبال دارد که باید در حفظ آن 

تمام توان خود را بکار بگیریم. 
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: وی با اشاره 
به ابعاد مختلف فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: اگر 
ایثار و فداکاریهای رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس 
از خاک این وطن نبود، اکنون برند این بانک مزین به نام 

ایران نمی شد.
و  ایثار  فرهنگی  ارزش های  توسعه  بر  تاکید  با  شیری 
شهادت در مجموعه پست بانک ایران تصریح کرد: با توجه 
به شرایط حاضر باید با تدبیر الزم و از خودگذشتگی، تمام 
توان خود را برای مقابله با جنگ اقتصادی حاضر در کشور 

بواسطه تحریم های دشمنان بکار گیریم.
مدیرعامل پست بانک عنوان کرد: خرسندیم که به عنوان 
یک مجموعه ارزشی توانستیم در سطح کشور بویژه در 
روستاها و مناطق کم برخوردار خدمت رسانی نماییم و به 
تعهد خود در راستای توجه به اقشار آسیب پذیر، توسعه 
اقتصادی، اشتغالزایی و حمایت از کسب و کارهای خرد 

عمل کنیم.
بانک دی در  با  نامه منعقده  تفاهم  به  اشاره  با  شیری 
شهدا  خانواده  و  ایثارگران  به  رسانی  خدمت  راستای 
اظهار داشت: هدف از امضای تفاهم نامه مذکور توسعه 
بانک  ذینفعان مجموعه  و چون  است  عاملی  بانکداری 
دی خانواده شهدا هستند، هدف مشترک خدمت رسانی 
به خانواده شهدا و ایثارگران را دنبال کردیم و اکنون با 
این امضا دلگرم شده ایم تا آرامش را برای جمعی ایجاد 
ادامه  در  هستیم.وی  آنان  مدیون  ما  تمامی  که  کنیم 
خطاب به اسماعیل عسگری رییس اداره کل بانکداری 
حقوقی،  کل  اداره  همکار  سیدی  محمود  الکترونیک، 
محمد شفیع جنگلی همکار مدیریت منطقه شرق استان 
تهران و حمید فراهانی همکار اداره کل گزینش گفت: 
ارزشمند و زرین فرزند شهید بر سر شما است و  تاج 
به حق باید از ارزش های ایثار و شهادت دفاع کنید و 
الگوی مناسبی در جامعه خود باشید.اسد گرامی رئیس 
هسته گزینش و مشاور مدیر عامل و امور ایثار گران پست 
بانک ایران نیز در این نشست ضمن تبریک مبعث پیامبر 
مهربانی و گرامیداشت روز شهید، به تبیین اهم اقدامات 
شهدا  خانواده  و  ایثارگران  از  تکریم  در خصوص  بانک 
پرداخت و تصریح کرد: با حمایت های دکتر شیری از 
ایثارگران بانک و بر اساس قانون پنجم و ششم اقدامات 
عسگری،  ایم.همچنین  داده  انجام  آنان  برای  خوبی 
سیدی، جنگلی و فراهانی نیز در این نشست صمیمی 
با قدردانی از دکترشیری جهت تکریم از خانواده شهدا و 
ایثارگران و برگزاری نشست مذکور در خصوص مسئولیت 
خطیری که فرزند شهید بودن برای آنان بدنبال داشته و 
این افتخار را نصیبشان کرده مطالبی را بیان نمودند و 
همچنین به بیان خاطراتی از پدران شهید خود پرداختند.

مشارکت بانک رفاه کارگران 
در پویش مردمی حمایت از 
آموزش رایگان کودکان کار

های  مسئولیت  ایفای  راستای  در  کارگران  رفاه  بانک 
اجتماعی در پویش مردمی "برکت خورشید" مشارکت 

کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران مدیر امور 
حوزه مدیریت و روابط عمومی این بانک به همراه مجید 
خیریه  دبستان  از  کشور  مشهور  کارگردان  مجیدی 
کودکان کار صبح رویش در منطقه شهید هرندی بازدید 
اجتماعی، هدایای  ایفای مسئولیت های  راستای  در  و 

بانک را به مسئوالن این مدرسه اهدا کرد.
فرهی مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک رفاه 
کارگران، در این بازدید گفت: این پویش با هدف فراهم 
کردن زمینه آموزش رایگان کودکان کار راه اندازی شده 
است و اگر الگوی آموزشی مدارس خیریه کودکان کار 
صبح رویش در مجموعه نظام آموزشی کشور پیاده سازی 

شود، می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
بر  عالوه  کارگران  رفاه  بانک  گــزارش،  این  اساس  بر 
با تأسیس مدرسه در مناطق  مشارکت در این پویش، 
محروم، اهدای تبلت و وسایل آموزشی تالش می کند 
در  نیازمند  آموزان  دانش  برای  رایگان  آموزش  بستر 

مناطق محروم را فراهم کند. 
گفتنی است، مدارس خیریه کودکان کار صبح رویش 
دارای ۷ مرکز آموزشی در منطقه ۱2 و یک خانه کودک 
در منطقه ۱۵ تهران است و بخشی از فیلم "خورشید" 
مجید مجیدی که با موضوع کودکان کار و با بهره برداری 
از فضای آموزشی و نقش آفرینی کودکان این مدارس 

ساخته شده است، به زودی اکران می شود.

 تمدید امهال مطالبات بنگاه های
 تولیدی و تسهیالت گیرندگان 

از سوی بانک سینا

غیرجاری  بدهی  امهال  از  استفاده  مهلت 
واحدهای تولیدی و تسهیل وصول مطالبات 
غیرجاری بانک ها از سوی بانک سینا تمدید 

شد.
در  سینا،  بانک  عمومی  روابــط  گــزارش  به 
در  تولیدی  های  بنگاه  به  مساعدت  راستای 
شماره  نامه  استناد  به  و  تولید  جهش  سال 
اداره  اسفند ۱3۹۹  مورخ 2۹   ۹۹/3۸2۵2۹
مرکزی  بانک  بانکی  مقررات  و  مطالعات 
جمهوری اسالمی ایران و حسب جلسه مورخ 
مهلت  اعتبار،  و  پول  شورای  بهمن ۹۹   2۱
استفاده از امهال مطالبات بنگاه های تولیدی 
پایان  تا  سینا  بانک  گیرندگان  تسهیالت  و 

شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید شد.
توانند  می  مشمول  تولیدی  واحــدهــای 
درخواست های خود را با ارائه به شعبه، ثبت و 
پیگیری نمایند تا مطالبات از آن ها را که تمام 
یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک 
بار و حداکثر به مدت پنج سال با اخذ میزان 
هفتم و نیم درصد از مانده بدهی و با دوره 
تنفس شش ماهه در چارچوب دستورالعمل 
نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری امهال 

نمایند.
گفتنی است که واحدهای تولیدی دارای مجوز 
یا وزارت صنعت و معدن و  جهاد کشاورزی 
تسهیل  ستاد  سوی  از  شده  معرفی  تجارت 
این مصوبه می  تولید، مشمول  و رفع موانع 

باشند.

مدیرعامل و اعضای هیأت 
مدیره بانک مهر ایران عید 

مبعث را تبریک گفتند

»آنچه پیامبر مهربانی ها به همه ما آموخت پافشاری برای 
نیل به اهداف مقدس، بردباري در برابر نامالیمات، مدارا 
کردن با مردم و تالش بي دریغ براي حل مشکالت آنان 

است.«
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل و اعضاي هیأت مدیره 
این بانک، در پیامي فرا رسیدن 2۷ رجب و عید مبعث را 
تبریک گفتند. متن پیام تبریک ایشان به این شرح است:

فرا رسیدن عید مبعث و برگزیده شدن رحمت للعالمین 
و سید المرسلین، حضرت محمد مصطفي)ص( به نبوت 
را به همه آحاد جامعه مسلمان کشور تبریک مي گوییم.

آنچه پیامبر مهربانی ها به همه ما آموخت پافشاری برای 
نیل به اهداف مقدس، بردباري در برابر نامالیمات، مدارا 
کردن با مردم و تالش بي دریغ براي حل مشکالت آنان 
است. بانک قرض الحسنه مهر ایران از دل فرهنگ اسالمی 
بیرون آمده و حال که این توفیق نصیب ما شده تا در 
همان  مدار  بر  امیدواریم  کنیم،  خدمت  نهادي  چنین 
صفاتي عمل کنیم که پیامبر گرامي اسالم)ص( به همه 

ما آموخت.

اهدای تندیس جشنواره 
خیرین مدرسه ساز به 
مدیرعامل بیمه آسیا

تندیس بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز 
استان خراسان جنوبی  و دو لوح تقدیر معاون وزیر و 
رئیس سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور و 
استاندار خراسان جنوبی به مسعود بادین، نایب رییس 

هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، مسعود بادین،نایب 
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا در سخنانی 
حوزه  به  اقتصادی  موسسات  ورود  ضرورت  تصریح  با 
مسئولیت اجتماعی ،گفت: بیمه آسیا به عنوان یکی از 
شرکت های بیمه پیشرو در حوزه مسئولیت اجتماعی، 
ساخت فضاهای آموزشی و  مدرسه در مناطق محروم 
امیدوار  این حوزه می داند و  اولویت خود در  را  کشور 
است این مسیر ارزشمند تداوم یابد.مدیر عامل بیمه آسیا 
از  ساخت و تحویل سه مدرسه در مناطق محروم استان 
های سیستان و بلوچستان،آذربایجان شرقی و خراسان 

جنوبی خبر داد.
استان  مدارس  تجهیز  و  نوسازی  کل  مدیر  همچنین 
خراسان جنوبی با اشاره به تقدیر از بیمه آسیا دربیست 
و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خراسان 
بیمه  شهدای  مدرسه  احداث  مراحل  بیان  و  جنوبی 
آسیا در روستای محروم خواجه منجکویه، ، از خدمات 
پروژه  این  خیر  عنوان  به  آسیا  بیمه  شرکت  ارزشمند 
قدردانی کرد.گفتنی است، بیمه آسیا در راستای ایفای 
مسئولیت اجتماعی خود به عنوان برند بیمه ای محبوب 
بیمه آسیا در  با عنوان شهدای  مردم، سومین مدرسه 
نهبندان  شهرستان  توابع  از  منجکیوه  خواجه  روستای 
را  مربع  متر   23۰ زیربنای  با  جنوبی  خراسان  استان 

احداث و به مسئولین آموزشی استان تحویل داد.

مدیرعامل بانک ایران زمین؛  خبــر  خبــر

ادایدینبهمحیطزیست،وظیفهمهمانسانیهمهماست

در مقایسه با سال گذشته؛

تسهیالت پرداختی بانك 
توسعه تعاون در آذربايجان 
شرقی طی سال جاری، ۶۸ 

درصد افزايش يافته است

مدیر شعب بانک توسعه تعاون آذربایجان 
شرقی گفت: طی ۱۰ ماهه اول سال جهش 
تولید، بانک توسعه تعاون بیش از ۴هزار و 
۶3 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده 
به مدت  نسبت  افزایش ۶۸ درصدی  که 
و  محدودیتها  وجود  با  قبل  سال  مشابه 
شرایط کرونایی، مؤید رشد و ارتقای سطح 
استان  در  تعاون  توسعه  بانک  فعالیتهای 

است.
توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  شعب  مدیر  اسدی  ناصر  تعاون، 
آذربایجان شرقی در همایش رؤسای شعب 
این استان، گفت: طی ۱۰ ماهه اول سال 
افتخار  تعاون  توسعه  بانک  تولید،  جهش 
دارد با همت جمعی همکاران مدیریت و 
شعب، با پرداخت ۴هزار و ۶3 میلیارد ریال 
تسهیالت با افزایش ۶۸ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، با وجود محدودیت 
ها و شرایط کرونایی کارنامه خوبی از خود 
ارائه کند؛ بنحوی که تعهدات پرداخت در 
و ۴23  قبل 2هزار  به سال  مشابه  مدت 

میلیارد ریال بوده است.
وی ادامه داد: از نظر جذب منابع سپرده 
ای تا به امروز، بانک توسعه تعاون امسال 
افزایش ۶۶ درصدی نسبت به ۱۰ سال اول 
فعالیت خود را در استان تجربه کرده است.

اسدی ادامه داد: تسهیالت پرداختی استان 
در سال جهش تولید تا پایان دیماه۱2 هزار 
و 3۰3 فقره پرونده به مبلغ ۴هزار و ۶3 
میلیارد ریال بوده که در بخش کشاورزی 
3۸۵ میلیارد ریال طی ۷۸2 فقره پرونده 
و در بخش صنعت و معدن 2هزار و ۱۱۷ 
میلیارد ریال طی 2هزار و 3۹۶ فقره پرونده 
بازرگانی  خدمات  و  مسکن  بخش  در  و 
۱هزار و ۵۶۱ میلیارد ریال در قالب ۹ هزار 

و ۱2۵ فقره پرونده پرداخت شده است.
بانک  از رسالت های  ادامه داد: یکی  وی 
ازدواج  تسهیالت  پرداخت  تعاون  توسعه 
به زوج های جوان می باشد که تا پایان 
دی ماه امسال، مبلغ ۵۰۵ میلیارد و 3۰۰ 
قرض  تسهیالت  قالب  در  ریال  میلیون 
پرونده  فقره   ۸۸۸ طی  ازدواج  الحسنه 
استان  جــوان  های  زوج  به  تسهیالتی 

پرداخت شده است.
اسدی گفت: تسهیالت پرداختی از محل 
بند الف تبصره ۱۸ و ماده ۵2 طی سال 
های ۱3۹۸ و ۱3۹۹ اجرایی شد که ۸۸۵ 
میلیارد و ۸2۰ میلیون ریال از این محل به 
متقاضیان تسهیالت پرداخت گردیده است. 
مدیر شعب بانک توسعه تعاون آذربایجان 
شرقی که در جمع روسای شعب استان 
آمارهای مربوطه را ارایه می داد با اشاره به 
روزهای پایانی سال تصریح کرد: روزهای 
پرکار  بانک ها روزهای  برای  پایانی سال 
همت  با  امیدواریم  که  هستند  مهمی  و 
روسای شعب این روزهای را نیز با موفقیت 

پشت سرگذاریم.
این  ادامه  در  است،  حاکی  گزارش  این 
تبریز،  شهریار  استاد  شعب  از  همایش 
میانه، ورزقان، مراغه ؛ بستان آباد و ملکان 
های  برنامه  تحقق  در  موفقیت  دلیل  به 
عملیاتی در شاخص های مختلف با اهدای 

لوح سپاس تقدیر شد.
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پیامبر اکرم )ص( :
رِّ َعَلی الَعالنَِیِة. َفضُل َصالِة اللَّیِل َعلیٰ َصالِة النَّهاِر َکَفضِل َصَدَقِة السِّ

فضیلت نماز شب بر نماز روز، به سان فضیلت صدقۀ نهانی بر صدقۀ آشکار است.
المعجم الکبیر: ج۱۰ ص۱۷۹ح۱۰3۸2

)موالنا(

وعده ها باشد مجازی تا سه گیر وعده ها باشد حقیقی دل پذیر    
وعده نا اهل شد رنج روان وعده اهل کرم گنج روان    
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سید حسن خمینی:

دل سوزان ایران باید شرایط 
انتخابات پرشکوه را فراهم کنند

حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار دبیرکل 
و جمعی از اعضای حزب مردم ساالری، تاکید کرد: اگر به دنبال 
عزت هستیم و می خواهیم وقتی در مقابل خارجی ها می ایستیم 
و مذاکره می کنیم امتیاز گزاف ندهیم و حّق مان عزتمندانه را 
بگیریم، مردم باید در صحنه باشند. اگر به دنبال رفاه هستیم، باید 
مردم همدلی کنند و همراه شوند. قواعد این هم روشن است؛ 
باید شرایطش را فراهم کرد. این موضوع با سخن گفتن حل نمی 
شود؛ بلکه باید تنگ نظری ها کنار گذاشته شود. من چه حقی 

دارم که شما را از داشتن نماینده یا یک اندیشه محروم کنم؟!
از  رفت  برون  برای  راهی  هیچ  اینکه  بر  تأکید  با  امام  یادگار 
اراده کند، گفت:  قاطبه ملت  اینکه  ندارد جز  مشکالت وجود 
هرکس دلش به حال ایران، فرزندان و نسل های آینده اش می 

سوزد باید شرایط یک انتخابات بسیار پرشکوه را فراهم کند.
به گزارش شاخه سبز، حجت االسالم و المسلمین سید حسن 
خمینی در دیدار با دبیرکل و جمعی از اعضای شورای مرکزی 
حزب مردم ساالری که در حسینیه جماران برگزار شد، با اشاره 
به حدیثی از امیرالمؤمنین)ع( گفت: جامعه متعلق به همه است 
و کسی نسبت به دیگری اولویت ندارد. اینگونه نیست که اگر من 
به شما حق سخن می دهم در حق شما لطف می کنم؛ بلکه اگر 
جلوی حّقت را بگیرم، دارم به شما ظلم می کنم. من و شما در 
متن جامعه به یک اندازه حق داریم و هرکس می تواند زندگی و 

عقیده خودتان را داشته باشد.
جامعه باید بر مدار اکثریت باشد

وی با تأکید بر اهمیت نظر اکثریت جامعه در اداره کشور افزود: 
احتمال خطا در تصمیمی که همه یا اکثر می گیرند کمتر است 
و لذا جامعه باید بر مدار اکثریت باشد. اینکه امیرالمؤمنین)ع( 
حضور مردم را دلیل پذیرش خالفت عنوان می کنند، این ریشه 
در یک امر واقعی دینی، عقلی و عقالیی دارد. این یعنی شما به 
چه حقی جای من تصمیم می گیری که سرنوشت من را تغییر 
بدهی؟! من به چه حقی می توانم کاری کنم که شما دچار مشکل 
شوید؟! جایی که اکثریت نباشد هیچ کاری نمی شود کرد؛ ولو 

اینکه درست باشد.
در طول ۴۰ سال گذشته هر جایی متن جامعه وارد شده همه 

مشکالت داخلی و خارجی را رد کرده ایم
سید حسن خمینی با تأکید بر اینکه در طول ۴۰ سال گذشته هر 
جایی متن جامعه وارد شده، از همه مشکالت داخلی و خارجی 
گذر کرده ایم، یادآور شد: در آخر جنگ به محض اینکه مردم 
برای لبیک به پیام امام آمدند نه یک وجب از خاک ایران در 
نهایت  در  و  کند  تعرضی  توانست  نه کسی  ماند،  عراق  دست 
دوره های  در  یا  کردیم  رد  را  آخر جنگ  سرافرازانه مشکالت 
بعد، در انتخابات ۷۶ هم به محض اینکه آن موج اجتماعی آمد، 
سفرای اروپایی به ایران برگشتند. لذا از من و شما به تنهایی هیچ 
کاری بر نمی آید. اگر همه آمدند و یک نفر بیان این قاطبه ملی 

شد، همه کار می توان کرد.
هیچ راهی برای برون رفت از مشکالت وجود ندارد جز اینکه 

قاطبه ملت اراده کند
شکم  حل  راه  داشت:  اظهار  جامعه  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
گرسنه، بیکاری، معیشت و گرانی از عللی می گذرد که اگر به 
آن علل توجه نکنیم گرفتار پوپولیسم می شویم. کسی که می 
گوید می خواهم این مشکالت را حل کنم، ببینیم آیا علت هایش 
برون رفت  برای  راهی  یا خیر؟! هیچ  بیان می کند  را درست 
از مشکالت وجود ندارد جز اینکه قاطبه ملت اراده کند. همه 
جریان های خارجی و داخلی این را می فهمند که وقتی یک 
موج اجتماعی قوی بلند شود، اصال مهم نیست این موج پشت 
چه کسی باشد، چرا که هر فرد یک قطره برآمده از آب است؛ از 

همین رو بدنه این یخ که مردم هستند مهم است.
هرکس دلش به حال ایران، فرزندان و نسل های آینده اش می 

سوزد باید شرایط یک انتخابات بسیار پرشکوه را فراهم کند
یادگار امام با بیان اینکه تأثیر کالم امام برای این بود که عمق 
این سخن تا خانه تک تک مردم ایران بود، تصریح کرد: حکومت 
امیرالمؤمنین)ع( هم وقتی مردم او را همراهی نکنند جلو نمی 
رود. از همین رو، امروز هرکس دلش به حال ایران، فرزندان و 
نسل های آینده اش می سوزد باید شرایط یک انتخابات بسیار 
پرشکوه را فراهم کند. این اتفاق با شعار محقق نمی شود و شرایط 
و لوازم خاص خود را دارد. باید همه شهروندان احساس کنند در 
این انتخابات دارای نماینده هستند که حرف آنها را بزند. اگر 

سرمایه های اجتماعی کم شده باید آن را برگردانیم.
باید تنگ نظری ها را کنار بگذارند

وی با بیان اینکه فکر نمی کنم غیر از این مسیر، مسیر کم هزینه 
دیگری وجود داشته باشد، گفت: اگر به دنبال عزت هستیم و 
می خواهیم وقتی در مقابل خارجی ها می ایستیم و مذاکره می 
کنیم امتیاز گزاف ندهیم و حّق مان عزتمندانه را بگیریم، مردم 
باید در صحنه باشند. اگر به دنبال رفاه هستیم، باید مردم همدلی 
کنند و همراه شوند. قواعد این هم روشن است؛ باید شرایطش را 
فراهم کرد. این موضوع با سخن گفتن حل نمی شود؛ بلکه باید 
تنگ نظری ها کنار گذاشته شود. من چه حقی دارم که شما را از 

داشتن نماینده یا یک اندیشه محروم کنم؟!
وصیت امام میثاق مردم است

وی با اشاره به ابراز نگرانی مصطفی کواکبیان از کنار گذاشته 
ورود  از  »جلوگیری  بر  مبنی  امام  نامه  وصیت  )ل(  بند  شدن 
جریان  در  گروههای     سیاسی«  و  احزاب  در  مسلح  نیروهای 
انتخابات پیش رو، گفت: همه هویت جمهوری اسالمی، قانون 
اساسی و برخی فصل ها و بندهای آن مثل والیت فقیه و حقوق 
مردم است که مردم به خاطر امام به آن رأی دادند. لذا وصیت 
از میان ما رفته  امام وصیت یک پدر نیست که فوت کرده و 
است؛ بلکه وصیت امام امضای قانون اساسی است، وصیت امام 
میثاق مردم است. من هم مطمئن هستم رهبر معظم انقالب 
خلف شایسته امام نسبت به امام و وصیت امام و خط امام معتقد 
هستند و نمی گذارند سست شود. البته همه تعهد داریم و باید 

این مسأله را رعایت کنیم.
یادگار امام با بیان خاطره ای از اواخر عمر پر برکت امام راحل 
افزود: در روزهای آخر جنگ سران سه قوه، یعنی رهبر معظم 
انقالب، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای موسوی، آیت اهلل موسوی 
اردبیلی و ابوی ما پیش امام بودند. صحبتی شد و آنها گفتند مردم 
دیگر به جنگ نمی آیند و امام گفتند، »شما درست عمل کنید، 
مردم می آیند«. اعتماد به فهم عمومی داشته باشید. شما صداقت 
داشته باشید و مردم هم عمل می کنند. ولی وقتی مردم از بنده 

صداقت نبینند چه تعهدی است که به حرف من گوش کنند؟!
به فهم عمومی مردم اعتماد داشته باشیم

وی تأکید کرد: به فهم عمومی مردم و درک آنها اعتماد داشته 
باشیم؛ حرفمان را صادقانه بزنیم و ان شاء اهلل خداوند هم تفضل 
می کند که وظیفه خودمان را در هر مقامی که هست انجام 

بدهیم.

وزیر راه:

سفرهای نوروزی با حمل و نقل 
عمومی لغو نمی شود

وزیر راه و شهرسازی درباره جزئیات فعالیت ناوگان حمل 
و نقل عمومی و تورهای مسافرتی در ایام کرونا گفت: 
هیچ مصوبه ای برای عدم فعالیت شرکت های حمل و نقل 

عمومی صادر نشده است.
محمد  صداوسیما،  از  نقل  به  سبز  شاخه  گزارش  به 
اسالمی با تاکید بر اینکه هیچ مصوبه ای برای عدم فعالیت 
شرکت های حمل و نقل عمومی صادر نشده است، گفت: 
کشور،  جاده ای  و  ریلی  هوایی،  ناوگان  فعالیت  مالک 

رعایت شیوه نامه های کرونایی است.
مالک فعالیت همه دستگاه ها را رعایت مصوبات ستاد 
ملی کرونا اعالم کرد و افزود: این مصوبات به هیچ وجه 
در ناوگان حمل و نقل عمومی زیر پا گذاشته نمی شود و 
چنانچه شرکتی در رعایت شیوه نامه ها کوتاهی کند با آن 

برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی باید آماده 
سرویس دهی مناسب به هموطنان باشد، گفت: آنچه در 
مصوبات ستاد کرونا قید شده این است که در شهرهای 

نارنجی و قرمز، محدویت های بیشتری باشد.
وزیر راه و شهر سازی، سفر با حمل و نقل عمومی را 
مطمئن ترین نوع سفر خواند و گفت: سامانه های صدور 
بلیت به سامانه های وزارت بهداشت متصل شدند و برای 
افرادی که مبتال به کرونا هستند بلیت صادر نمی شود 
ضمن اینکه رعایت قوانین بهداشتی هم در پایانه ها، هم 

کادر اجرایی و هم مسافران با دقت رصد می شود.
وی افزود: گرفتن تست کرونا، برای سفرهای بین المللی 
و سفر به استان های قرمز همچون خوزستان، الزامی است 

و این قوانین با دقت رصد می شود.
آقای اسالمی با اشاره به تفاهمنامه وزرات میراث فرهنگی 
و گردشگری در خصوص فعالیت تورهای گردشگری در 
کشور، اضافه کرد: بر اساس این تفاهمنامه به تورهای 
را کامل رعایت  بهداشتی  نامه های  مسافرتی که شیوه 

کنند، اجازه فعالیت داده شده است.
وزیر راه همچنین گفت: بر اساس قوانین فعلی، مسافرت 
با ناوگان حمل و نقل عمومی به شرط اقامت در هتل هم 

با رعایت قوانین بهداشتی منعی ندارد.
وی افزود: ستاد مقابله با کرونا مخالف سفر با خودروهای 
شخصی و چادر زدن در اماکن گردشگری است، زیرا در 
این نوع از سفر، امکان نظارت بر رعایت قوانین بهداشتی 
افزایش  را  کرونا  گسترش  خطر  موضوع  این  و  نیست 
می دهد، لذا برای همین ورود و پالک غیر بومی و خروج 
پالک بومی از شهرهای نارنجی و قرمز ممنوع شده است.

وزیر راه شهر سازی در پایان بار دیگر با تاکید بر اینکه 
اصل رعایت قوانین بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله 
باکرونا است، گفت: تاکنون هیچ مصوبه ای مبنی بر لزوم 
لغو پروازها، یا توقف سیر حرکت ناوگان ریلی یا جاده ای، 

صادر نشده است.

صف طوالنی 500 کامیون  در 
مرز بازرگان

مدیرکل گمرک مرزی بازرگان با اشاره به صف طوالنی 
کامیون ها در این مرز گفت: عدم همکاری کشور ترکیه 
و کندی پذیرش مهمترین عامل به وجود آمدن صف 

های طوالنی شده است.
شدن  طوالنی  به  اشاره  با  گویی  و  گفت  در  بازگیر 
مندی  گالیه  و  بازرگان  مرز  در  کامیونها  های  صف 
کامیونداران اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ 
دستگاه کامیون در مرز بازرگان منتظر خروج از مرز 
هستند، که عدم همکاری کشور ترکیه به دلیل کندی 

پذیرش مهمترین عامل این مشکل شده است.
به  ماه های گذشته  در  اینکه  به  بااشاره  ادامه  در  وی 
طور متوسط ۴۰۰ دستگاه ورود به کشور ایران و 3۰۰ 
می  بازرگان صورت  مرز  از  کامیون خروجی  دستگاه 
پذیرفت، افزود: این میزان در هفته های اخیر از سمت 

ترکیه کاهش یافته و موجب تشکیل صف شده است.
مدیر کل گمرک بازرگان با تاکید براینکه اکثر کامیونها 
با تغییر مسیر خود از گمرک پلدشت و نخجوان به 
بازرگان موجبات ایجاد صف های طوالنی شدند، افزود: 
آذربایجان  به خاک  ها  کامیون  ورود  عوارض  افزایش 
زمینه ساز آن شده است تا صف های طوالنی در گمرک 

مرزی 2۴ ساعتی بازرگان به وجود می آید.
به گفته بازگیر بار اکثر کامیون های ایرانی معطل در 
صف، مواد پتروشیمی، میوه و تره بار، هندوانه و غیرع 
است که با پیگیری های صورت گرفته از سوی گمرک 
ایران و رایزنی های انجام شده با گمرک گوربالغ ترکیه 
افزایش  و  کنترل  روند  در  بخشیدن  تسریع  خواستار 

پذیرش این کامیون ها شده ایم.
به گفته مدیر کل گمرک بازرگان، کامیون های حامل 
و  دارند  قرار  مرز  از  اولویت خروج  در  فاسدشدنی  بار 
تالش می شود این مشکل ظرف چند روز آینده برطرف 

شود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون تمام نیروهای انتظامی، 
حضور  مرزی  پایانه  در  گمرکی  نیرویهای  و  مرزبانی 
دارند و تالش می شود بدون کوچک ترین مشکل، صف 
کامیون ها برطرف شود، افزود: هیچ گونه مسئله امنیتی 
و جانی کامیون داران و محموله کامیون های آنها را طی 

مسیر منتهی به گمرک تهدید نمی کند.

  خبــــر  خبــــر

معاون اول رییس جمهوری معتقد است انتخابات 
بدیل ندارد و تنها مسیری که می توان با هزینه کم 
به نتیجه رسید و دشمن را به عقب راند، انتخابات 
است. با این حال به گفته جهانگیری برای برگزاری 
انتخابات با مشارکت حداکثری مسئوالن برگزار 
جریانات  به  مثبتی  عالمت های  باید  هم  کننده 

سیاسی بدهند.
معاون اول رییس جمهور درباره الزامات مشارکت 
حداکثری و فضای کشور در فاصله سه ماه مانده 
مردم  و  اصالح طلب   جریان  گفت:  انتخابات  به 
معتقدند  و  هستند  اصالحات  دنبال  باالخره 
کشور اشکاالتی دارد که باید برطرف شود. برخی 
باید  که  مسائلی  یا  هستند  ساختاری  اشکاالت 
اصالح شود. همه باید بدانیم که هیچ بدیلی برای 
انتخابات وجود ندارد. تنها مسیری که می توان در 
داخل کشور با هزینه کم به نتیجه رسید، انتخابات 

است.
جهانگیری با بیان اینکه راه اصالح امور در همه 
ابراز  است،  گذشته  انتخابات  مسیر  از  کشورها 
داشت: ما هم راهی جز این نداریم. در ایام انتخابات 
وقت زیادی برای این قضیه گذاشته می شود و روی 
آن بحث می کنند و می گویند آیا شرکت کنیم 
خوب است یا نه؟ آخر هم تصمیم می گیرند که 
شرکت کنند. سال های ۹2 و ۹۶ هم چنین بود. 
حتی در سال ۸۸ هم تردیدهایی وجود داشت اما 
باالخره مردم و جریانات سیاسی مشارکت داشتند.

است  آن  از  ناشی  تردیدها  اینکه  بیان  با  وی 
و  ندارد  اثری  رای شان  کنند  می  فکر  مردم  که 
اختیارات دولت و رییس جمهور کم است، عنوان 
کرد: اینطور نیست. رای تاثیر دارد و رییس جمهور 
می شود.  انتخاب  که  دارد  فردی  به  بستگی  هم 
از  که  داشتیم  رییس جمهور  مختلف  دوران  در 
اختیارات خود استفاده کرده و توانسته کار را پیش 

ببرد و توانسته مشکالتی را حل کند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه برای اصالح 
جز  راهی  کشور،  دشوار  شرایط  در  هم  آن  امور 
مشارکت  شد:  یادآور  ندارد،  وجود  باال  مشارکت 
جنگ  همین  در  می شود  موجب  حداکثری 
اقتصادی، پیامی به دنیا داده شود که مردم با تمام 

ظرفیت پای کار هستند. در این صورت با کمترین 
هزینه می توانیم دشمن را به عقب برانیم و فشارها 

را از روی ملت برداریم.
میان  در  نامزدشان  کنند  احساس  باید  مردم 

کاندیداها وجود دارد
به گفته جهانگیری، مقام معظم رهبری گفته اند 
باید انتخابات ریاست جمهوری سال آینده پرشور 
و  حاکمیتی  دستگاه های  بنابراین  شود.  برگزار 
دولت باید شرایطی را به وجود بیاورند که همه 
گروه ها و جریانات این احساس را داشته باشند 
که هم در بین کاندیداها، نامزد مورد نظر خودشان 
وجود دارد و به او رای می دهند و هم اینکه نامزدی 
دارند که قادر است مسائل کشور را حل کند. اگر 
در  حتماً  مردم  بیاوریم  وجود  به  را  شرایط  این 

انتخابات شرکت می کنند.
وی درباره برآوردهای انجام شده مبنی بر مشارکت 
۴۰ درصدی فعلی مردم در انتخابات و تاکید رهبری 
انقالب و رییس جمهور بر مشارکت حداکثری و 
محقق شدن مشارکت حداکثری بیان کرد: باید 
از همه ظرفیت ها برای کاستن فشارها روی مردم 
استفاده کنیم. مردم باید بدانند مهمترین وظیفه 
رییس جمهور این است که فشارهای اقتصادی بر 
مردم کمتر شود، مردم آینده خود را آینده خوبی 

ببینند و احساس کنند می شود با عبور از فشارهای 
تحریم به دوران خوبی رسید، فشارها کم، درآمدها 

خوب و کار و شغل ایجاد می شود.
یک  کــرد:  اضافه  رییس جمهور  اول  معاون 
رییس جمهور می تواند این کارها را انجام دهد و اگر 
بخشی هم برای مرحله بعد بماند، رییس جمهوری 
باید انتخاب شود که بتواند این کارها را انجام دهد 

و حتماً هم قادر است.
مردم باید به نظام و کشور خود خوشبین و دلگرم 

شوند
می کنم  پیش بینی  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
دوره های آینده کشور دوره درخشانی خواهد بود، 
گفت: اگر بتوانیم در فضای بین المللی به تفاهم 
برسیم و در داخل هم افراد توانمندی امور کشور 
را از نظر اقتصادی در دست بگیرند، در این صورت 
می توان دوباره به دوران خوبی از نظر زندگی رسید 
و فشار را به سرعت از روی مردم کم کرد. این 
بخش تعیین کننده را باید در دولت بیشتر دنبال 

کنیم.
وی با اشاره به فعالیت اصالح طلبان اظهار داشت: 
به نظر می رسد اصالح طلبان فعال شده اند و شورا 
هم درست کرده اند. اینها عالمت هایی برای فعال 
مسئوالن  عالمت های  است.  اصالح طلبان  شدن 

باید  هم  سیاسی  جریانات  به  انتخابات  برگزاری 
مثبت باشد. باید همه عالمت ها حتی عالمت های 
در  منفی  عالمت  چون  باشد  مثبت  هم  کاری 

انتخابات مردم را دلسرد می کند.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: به عنوان دلسوز 
نظام که حاضرم از زندگی خودم برای نظام و ایران 
بگذرم، فکر می کنم امروز هیچ کاری واجب تر از 
به  مردم  کنیم  کاری  که  نیست  ایران  برای  این 
نظام و کشور خود خوشبین و دلگرم شوند و یک 
انتخابات باشکوه را برگزار کنند و دشمن را از وارد 
کردن فشار به ایران مایوس کنند. همه باید این 
کار را انجام دهیم. هر آدم ملی و هر طرفدار نظام 

باید این کار را انجام دهد.
جایگاه شان  و  سخنان  عــوارض  متوجه  برخی 

نیستند
جهانگیری در پاسخ به سوالی درباره بحث عدالت 
حذف  و  مجلس  نمایندگان  سوی  از  اجتماعی 
بیان  بودجه  بررسی  جریان  در  ترجیحی  ارز 
ترجیحی  ارز  حذف  در  مجلس  پیشنهاد  کرد: 
شعار  همه  آن  مجلس  این  بود.  عجیبی  چیز 
داد، فضاسازی کرد و بعد گفتند از اول سال ارز 
ترجیحی حذف می شود. هر کدام از این حرف ها 

در فضای اقتصاد کشور تاثیرگذار است.
ارز  بدانید فروردین ماه  افزود: طبیعتا وقتی  وی 
تومان  به 2۵ هزار  تومان  از ۴2۰۰  نباتی  روغن 
برسد، یعنی ۶ برابر می شود، می روید چند قوطی 
روغن خریده و در منزل نگه داری می کنید. این 
متاسفانه  است که همه می کنند.  حداقل کاری 
دوستان تجربه ندارند و خیلی به این مسائل توجه 
نمی کنند اما در عمل متوجه و مجبور می شوند، 
تصمیم بگیرند و این موضوع را قبول می کنند و 

بگذارند ارز ۴2۰۰ تومانی استفاده شود.
برخی  اینکه  بیان  با  رییس جمهور  اول  معاون 
متوجه عوارض سخنان خود و جایگاهی که در 
به  آنها  شد:  یادآور  نیستند،  گرفته اند،  قرار  آن 
آثار و عواقب مطالبی که می گویند توجه ندارند 
و نمی دانند این امر در زندگی مردم چه تاثیری 
می گذارد. البته این موضع گیری ها آسیب خودش 

را به زندگی و معیشت مردم وارد کرد.

جهانگیری: 

تنهامسیریکهمیتوانباهزینهکمبهنتیجهرسید،انتخاباتاست

عکس روز

ستاری:

دو مشکل بر سر راه ساخت 
موتورسیکلت های برقی است

معاون علمی فناوری رئیس جمهور گفت: در تولید 
با  و  ندارد  وجود  مشکلی  برقی  دوچرخ  موتورهای 
همکاری شهرداری به راحتی می تواند داخلی سازی 
کرد. اما به جز هزینه سوآپ دو مشکل بر سر راه 

است.
به گزارش شاخه سبز، سورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور در مراسم امضای تفاهم نامه 
ایستگاههای  افتتاح  و  مترو  قطار  رام  بازسازی 3۱ 
یادگار امام و شهید ستاری، پروژه ساخت قطار ملی 
را یک پروژه ملی دانست و گفت: همکاری شهردار 
تهران و ۱۸ شرکت دانش بنیان و ۴ مجموعه جهاد 
دانشگاهی و دیگر دستگاه ها و شرکت ها باعث شد در 
زمینه تولید در حوزه طراحی قطار مترو به سطح ۸۵ 

درصد داخلی سازی برسیم.
وی ادامه داد: بزرگترین مشکل ما در صنعت فراموش 
خودمان  را  محصول  طراحی  که  است  این  شده 
انجام دهیم در حالی که مهم این است که طراحی 
محصوالت از خودمان باشد، چون امکان افزودن هر 

قابلیتی را به ترتیب به دست می آوریم.
ستاری با اشاره به ۷۰ درصد داخلی سازی قطار ملی 
زیرساختی،  لحاظ  از  داخلی سازی ۸۸ درصدی  و 
از ۸۵ درصد  انبوه بیش  تولید  گفت: می توانیم در 

تولید داخلی داشته باشیم.
در  سازی  برقی  با  رابطه  در  داشــت:  اظهار  وی 
داریم  مفصلی  برنامه های  فناوری  علمی  معاونت 
وجود  مشکلی  نیز  دوچرخ  موتورهای  تولید  در  و 
می توان  راحتی  به  شهرداری  همکاری  با  و  ندارد 
داخلی سازی کرد.معاون رئیس جمهور با بیان اینکه 
محصولی  تنوع  از  داخلی  برقی  موتورسیکلت های 
فوق العاده ای برخوردارند، تاکید کرد: این محصوالت 
تائییده های الزم را گرفته است اما عالوه بر موضوع 
سوآپ دو مشکل دارند که یکی در رابطه به اینکه 
تسهیالتی را به این مساله باید بدهیم که لزوماً مالی 
برخی  در  محدودیت هایی  باید  و شهرداری  نیست 
موتورسیکلت  از  استفاده  به  تشویق  با  شهر  مراکز 
برقی بگذارد و بحث دیگری این است که متأسفانه 
موتورهای بنزینی هر سال در دولت مصوبه می گیرند 
و استاندارد آالیندگی شأن عقب می افتد.وی افزود: 
صورت  به  باید  و  نداریم  داخلی  تکنولوژی  مشکل 
جدی پیگیری کنیم که هر سال برای استانداردسازی 
به سازنده موتورسیکلت وقت ندهیم.ستاری در رابطه 
با ساخت اتوبوس برقی توضیح داد: برای چند پروژه 
سنگین در این زمینه با شهرداری تهران و مشهد 
تحویل  را  اولیه  نمونه  خردادماه  و  داریم  قــرارداد 
می دهیم.ستاری درباره تولید خودرو برقی نیز توضیح 
داد: نمونه هایی تولید شده است و در حال رایزنی با 

خودروسازان هستیم.
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رئیس قوه قضائیه گفت: با راه اندازی سامانه 
و  مراکز  بانک ها،  مالی  محکومان  سجل 
بنگاه های عظیم اقتصادی می توانند مشتریان 
و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و 

با اطمینان با آنها معامله کنند.
به گزارش شاخه سبز، آیت اهلل سید ابراهیم 
پیگیری  راهبری  ستاد  جلسه  در  رئیسی 
بهره  آئین  و  قضائی  تحول  سند  اجــرای 
برداری از فاز اول سامانه های مرتبط با این 
سند، با تبریک عید مبعث تصریح کرد: بعثت 
مهمترین و عظیم ترین تجلی پروردگار متعال 
است و انسان با اتکا به آموزه های نبی مکرم 

اسالم به سوی سعادت حرکت می کند.
زحمات  از  تقدیر  با  قضائیه  قوه  رئیس 
فناوری  و  آمار  مرکز  همکاران  و  مسئوالن 
اطالعات قوه قضائیه در اجرای مأموریت های 
مربوط به هوشمندسازی قوه قضائیه تصریح 
کرد: همت مرکز آمار و فناوری اطالعات در 
اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین 
مردم و همکاران قضائی یک سند قابل اجرا و 

دست یافتنی نشان داده شود.
سجل  سامانه  ــدازی  ان راه  با  گفت:  وی 
محکومیت های مالی در سال جهش تولید، 

بانک ها، مراکز و بنگاه های عظیم اقتصادی 
می توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را 
اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله 

نمایند.
رئیسی افزود: این کار عالوه بر توسعه کمی 
و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی 
و شکایات ناشی از مشکالت به وجود آمده 
بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه 

طرفین معامله را کاهش می دهد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که استفاده از 
این سامانه حرکت فناوری پایه دستگاه قضا 
را سرعت بخشیده و فرآیند مربوط به اسناد 
ثبتی و مأموریت های سازمان ثبت اسناد و 

امالک را نیز تسهیل می کند.
به  اشــاره  با  ادامــه  در  قضائیه  قوه  رئیس 

استعالمات  هوشمند  سامانه  از  بهره برداری 
مالی نیز گفت که این سامانه کمک بسزایی 
برای مجریان احکام قضائی در اجرای دقیق 
حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام خواهد 

کرد.
مالی چند  استعالمات  افزود: گاهی  رئیسی 
ماه طول می کشد و پرونده در دست قاضی 
در  سهولت  موجب  سامانه  این  اما  می ماند 
به  و  علیه می شود  اموال محکوم  شناسایی 
کسانی که سند یا حکمی برای اجرا می آورند 

نیز اطمینان می دهد به حق خود می رسند.
قوه  کار  داشت:  اظهار  قضا  دستگاه  رئیس 
به  تعدی کنندگان  از  حق  ستاندن  قضائیه 
حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن 
است و اگر اموال زود شناسایی شده و حقوق 

تأمین شود  مراجعه کننده به دستگاه قضا 
گام بزرگی در جهت اجرای قانون و عدالت 

خواهد بود.
مبارکی  خیلی  احساس  این  افزود:  رئیسی 
مراجعه  در  کنند  احساس  مردم  که  است 
پیدا  دسترسی  عدالت  به  سریع  عدلیه  به 

می کنند و به حق خود می رسند.
وی متذکر شد اجرای عدالت و قانون عالوه 
بر اجر معنوی موجب افزایش اعتماد عمومی 
و کارآمدی نظام اداری کشور می شود و همه 
در  برمی دارند  گام  دراین مسیر  که  کسانی 

صواب آن شریک خواهند بود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عدم اجرا و 
تأخیر در اجرای قانون پسندیده نیست، اظهار 
قانون  اجرای  موعد  از  زیادی  مدت  داشت: 
برنامه ششم توسعه گذشته اما هنوز برخی 

مواد آن اجرا نشده و بر زمین مانده است.
اجرایی  به  نسبت  اساس  همین  بر  رئیسی 
شدن مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون برنامه ششم 
اجرای  و گفت:  ابراز خرسندی کرد  توسعه 
صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه 
توسعه خبر خوبی  برنامه ششم  قضائیه در 

است که تقدیر مضاعف دارد.

آیت اهلل رئیسی اعالم کرد

راهاندازیسامانهثبتمحکومانمالی


