
٦٥۱, Mon ۱۸ Jan ۲۰۲۱ .Vol.۱۹ , No- دوشنبه 29 دى 1399 / 4 جمادى الثانى 1442 / 18 ژانویه 2021 - سال نوزدهم شماره 651 / 8 صفحه/ تکشماره 1000 تومان

هفته نامه

تاملى بر اظهارنظر اخیر وزیر بهداشت:

چرا فرا رسیدن موج 
چهارم کرونا در ایران 

ترسناك است؟

استاندار در دیدار با وزیر راه و شهرسازى مطرح شد:

ساماندهى مبادى ورودى مرزى در 
آذربایجان غربى به اعتبارات ویژه نیاز دارد

قائم مقام شهردار ارومیه:

30 هزار متر مربع از معابر 
5 گانه سطح شهر پیاده رو 

سازى شده است

در خطبه هاى نماز جمعه ارومیه مطرح شد:

حوادث اخیر آمریکا
نشان از افول و اضمحالل این کشور دارد

صفحه 2

نماینده مجلس:

ترك تحصیل 3.5 میلیون 
نفر به دلیل کرونا

در ایران

کمیسیون  سخنگوى 
مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
بررسى  از  اسالمى  شوراى 
بازگشایى مدارس در جلسه این 

هفته کمیسیون خبر داد.
در  فالحى  حسین  احمد 
ایلنا،  خبرنگار  با  گفت وگو 
درباره احتمال بازگشایى مدارس 
وزیر  سوى  از  که  ماه  بهمن  در 
شد،  مطرح  پروش  و  آموزش 
گفت: احتمال دارد این هفته در 
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون 
مجلس شوراى اسالمى موضوع 
بازگشایى مدارسى بررسى شود.
سخنگوى کمیسیون آموزش 
شوراى  مجلس  تحقیقات  و 
اسالمى با اشاره به این که وزیر 
بازگشایى  مخالف  بهداشت 

مدارس است، عنوان کرد:
ادامه متن در صفحه 7

مخالفت محکم و عجیب وزیر 
بهداشت با مصوبه اخیر

ستاد کرونا

بازگشایى مدارس مشابه 
«مغرور شدن مسلمانان به 

پیروزى در احد» است!

و  درمان  بهداشت،  وزیر 
که  کشورمان  پزشکى  آموزش 
مضرات  دادن  نشان  براى  پیشتر 
کرونا  با  مبارزه  در  انگارى  ساده 
کشتى  و  فوتبال  ورزش هاى  از 
را  وضعیت  بار  این  مى زد،  مثال 
مشابه جنگ احد در صدر اسالم 

توصیف کرد.
چهار  «تابناك»؛  گزارش  به 
مصوبه  ابالغ  از  پس  روز  پنج 
مبنى  کرونا،  با  مقابله  ملى  ستاد 
بر بازگشایى محدود در مدارس 
نمکى  سعید  کشور،  سراسر 
این  با  اش  جدى  مخالفت  از 
مخالفتى  برداشت؛  پرده  مصوبه 
که مى تواند منجر به شکل گیرى 
موجى از مخالفت با این تصمیم 

شود...
ادامه متن در صفحه 7

سخنگوى کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس:

داوطلبان انتخابات شوراها در سال 1400
باید آزمون بدهند؟

صفحه  3

اطالعیه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعى درباره چگونگى 
شناسایى مشمولین دریافت یارانه معیشتى

و  کار  تعاون  کل  اداره 
رفاه اجتماعى

برخى  طرح  دنبال  به 
شهروندان  سوى  از  سواالت 
از  یا  مسئوالن  دیدار  در  عزیز 
خصوص  در  ها  رسانه  طریق 
حمایت  بسته  دریافت  عدم 
رغم  به  کرونایى  معیشتى 
روابط  مرکز  شرایط،  داشتن 
رسانى  اطالع  و  عمومى 
رفاه  و  تعاون،کار  وزارت 
اجتماعى یادآورى نکات ذیل 

را ضرورى مى داند:
بسته  موضوع  در  الف) 
ستاد  ابالغیه  از  اعم  معیشتى 
طرح  یا  کرونا  با  مبارزه  ملى 
مجلس  محترم  نمایندگان 
وزارت  اسالمى،  شوراى 
اجتماعى  رفاه  و  کار  تعاون، 
شناسایى  مسئول  صرفا 
پرداخت  و  است  مشمولین 
وزارتخانه  این  برعهده 
نیست. از اهالى محترم رسانه 

درخواست مى شود نسبت به 
اطالع رسانى وظایف تفکیک 
موضوع  در  دستگاه  هر  شده 
بسته حمایت معیشتى کرونایى 
تا  کنند  اقدام  مقتضى  نحو  به 
از  شهروندان  پیگیرى  فرایند 
تسهیل  مربوطه  هاى  دستگاه 

شود.
پیش  که  همانطور  ب) 
فرایند  شد؛  اعالم  نیز  این  از 
بسته  مشمول  افراد  شناسایى 
اساس  بر  معیشتى  حمایت 
پایگاه  شده  تجمیع  هاى  داده 
اطالعات رفاه ایرانیان صورت 
بیش  تجمیع  از  که  گیرد  مى 
در  معتبر  اى  داده  منبع  از 50 
از  است،  شده  تشکیل  کشور 
در  خطا  بروز  امکان  رو  این 
اندك  بسیار  افراد  شناسایى 

است.
آزمایى  راستى  براى  ج) 
و  اعتماد  جلب  فرایند،  این 
عزیز  مردم  به  بخشى  اطمینان 

بیشتر  شفافیت  و   کشورمان 
فعالیت  همه  اصلى  محور  که 
است،  وزارتخانه  این  هاى 
رسانه ها مى توانند 10 کدملى 
شکل  هر  به  که  شهروندانى 
هستند  واجد  اند  کرده  اعالم 
معیشتى  حمایت  بسته  اما 
کرونایى را دریافت نمى کنند 
به رابط این مرکز با آن رسانه 
ارسال کنند تا پس از بررسى، 
علت عدم مشمول بودن افراد، 
ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در 

اعالم شود.
همچنین این مرکز آمادگى 
نمایندگان  با  نشستى  در  دارد 
فرایند  به  نسبت  ها  رسانه 
شناسایى مشموالن اقدام کند.

همراهى   و  همکارى  از 
همه اهالى رسانه و خبرنگاران 
سخت کوش در اطالع رسانى 
و تنویر افکار عمومى نسبت به 
این اقدام مهم دولت صمیمانه 

سپاسگزاریم.

فنى  آموزش  کل  مدیر 
غربى آذربایجان  حرفه اى  و 
مهارتی  آموزش هاي  ارائه  از 
فنی و حرفه اي به یک هزار و 
49نفر در نُه ماهه سال جاري 
ندامتگاه هاي  و  زندان ها  در 

استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى 
و  فنى  آموزش  کل  اداره 
حرفه اى استان، محمد سلیم 
عباسى با بیان این خبر گفت: 
آسیب هاي  کاهش  منظور  به 
اجتماعی، توانمندسازي، ایجاد 

اشتغال،  براي  اولیه  شرایط 
جلوگیري از گرایش به اعتیاد، 
بازگشت  و  خالف  بزهکاري، 
و  زندان  به  زندانیان  مجدد 
تفاهمنامه  انعقاد  راستاي  در 
همکارى با سازمان زندان ها و 
اقدامات تأمینى و تربیتى استان 
برگزاري  با  سال1399،  در 
یک  براي  آموزشی  63دوره 
و  108هزار  49نفر،  و  هزار 
آموزش هاي  ساعت  435نفر 
سطح  در  زندانیان  به  مهارتی 

استان ارائه شده است.

ارائه  به  اشاره  با  عباسی 
در  مهارتى  آموزش هاى 
زندان هاى استان، هدف از ارائه 

این آموزش ها را ایجاد انگیزه، 
آنان  اشتغال  و  زندگى  به  امید 

پس از آزادى عنوان کرد.

آموزش مهارتى
به بیش از 1000نفر در زندان هاي آذربایجان غربی

توسط آموزش فنى و حرفه اى آذربایجان غربى صورت گرفت:
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نماینده مجلس:

ترك تحصیل 3.5 میلیون نفر به دلیل کرونا در ایران

مخالفت وزیر راه با درج قیمت در آگهى هاى 
مسکن؛ پاك کردن صورت مساله است؟

سخنگوى کمیسیون آموزش 
شوراى  مجلس  تحقیقات  و 
بازگشایى  بررسى  از  اسالمى 
هفته  این  جلسه  در  مدارس 

کمیسیون خبر داد.

در  فالحى  حسین  احمد 
ایلنا،  خبرنگار  با  گفت وگو 
درباره احتمال بازگشایى مدارس 
وزیر  سوى  از  که  ماه  بهمن  در 
شد،  مطرح  پروش  و  آموزش 

در  هفته  این  دارد  احتمال  گفت: 
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون 
موضوع  اسالمى  شوراى  مجلس 
بازگشایى مدارسى بررسى شود.

سخنگوى کمیسیون آموزش 
شوراى  مجلس  تحقیقات  و 
اسالمى با اشاره به این که وزیر 
بازگشایى  مخالف  بهداشت 
ستاد  کرد:  عنوان  است،  مدارس 
تصمیم گیر  کرونا  با  مبارزه  ملى 
و  است  زمینه  این  در  اصلى 
واقع  باید  ستاد  این  مى کنم  فکر 
بینانه تر با این مسئله برخورد کند 
که  هنگامى  ندارد  توجیحى  زیرا 
آموزش  امکان  مدارس  از  برخى 
به  همچنان  دارند  حضورى 

آموزش غیر حضورى ادامه دهند.
یک  طبق  کرد:  تصریح  وى 
بازگشایى  از  قبل  که  جمع بندى 
شد  مطرح  داشتیم،  مدارس 
امکان  مدارس  از  تعدادى 
حضورى  کالس هاى  برگزارى 
را دارند، مانند روستاهایى که از 
شبکه شاد محروم هستند و پهناى 

باند ندارند.
در  همدان  مردم  نماینده 
خاطر  اسالمى  شوراى  مجلس 
10 که  روستایى  در  کرد:  نشان 

مى توان  دارد  آموز  دانش   20 تا 
را  اجتماعى  گذارى  فاصله 

رعایت کرد.
در  که  این  بیان  با  وى 

روستاهایى با جمعیت کم، امکان 
دارد،  وجود  کالس ها  برگزارى 
درحال  آموزش  داشت:  اظهار 
میلیون   3 است؛  آسیب دیدن 
آستانه  در  آموز  دانش   500 و 
البته  که  هستند  تحصیل  ترك 

مشکالتشان قابل حل است.
سخنگوى کمیسیون آموزش 
شوراى  مجلس  تحقیقات  و 
اسالمى تاکید کرد: با این حال در 
امکان  هستند،  قرمز  که  مناطقى 
و  دارد  وجود  سرایت  و  شیوع 
آسان  شاد  شبکه  به  دسترسى 
غیر  مى تواند  آموزش  و  است 

حضورى باشد.
خصوص  در  پایان  در  وى 
کالن  در  مدارس  بازگشایى 
تهران  گفت:  تهران  مانند  شهرى 
و  دارد  وضعیتش  نوع  به  بستگى 
آموزش  باید  احتیاط  حسب  بر 

غیر حضورى را رعایت کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
براى  پیشتر  که  کشورمان  پزشکى 
نشان دادن مضرات ساده انگارى در 
مبارزه با کرونا از ورزش هاى فوتبال 
و کشتى مثال مى زد، این بار وضعیت 
را مشابه جنگ احد در صدر اسالم 

توصیف کرد.
به گزارش «تابناك»؛ چهار پنج 
ملى  ستاد  مصوبه  ابالغ  از  پس  روز 
بازگشایى  بر  مبنى  کرونا،  با  مقابله 
کشور،  سراسر  مدارس  در  محدود 
سعید نمکى از مخالفت جدى اش با 
مخالفتى  برداشت؛  پرده  مصوبه  این 
گیرى  شکل  به  منجر  مى تواند  که 
تصمیم  این  با  مخالفت  از  موجى 
شود و مصوبه یاد شده را به شدت 
بسا  چه  و  داده  قرار  الشعاع  تحت 

غیرقابل اجرا نماید.
ستاد  سخنگوى  که  گونه  آن 
اساس  بر  داده،  خبر  کرونا  ملى 

ستاد  این  شنبه  روز  جلسه  مصوبه 
اغلب  گرفتن  قرار  اساس  بر  و 
شهرستان هاى کشورمان در وضعیت 
است  قرار  کرونایى،  آبى  و  زرد 
تا  شود  تصویب  دستورالعمل هایى 
50 از  کمتر  که  مدارسى  بازگشایى 

آبى  مناطق  در  و  دارند  آموز  دانش 
قرار دارند در دستور کار قرار گیرد و 
باقى مدارس با رعایت ملزوماتى از 
آموزان  دانش  محدود  حضور  جمله 
سر  از  حضورى  را  خود  فعالیت 

بگیرند.
در بخش دیگرى از این مصوبه، 
در  مدارس  بازگشایى  ضرورت  به 
پایه هاى اول و دوم ابتدایى در مناطق 
زرد و آبى تاکید شده و افزون بر آن، 
گفته شده که کادر ادارى و اجرایى 
مدارس جز در مناطق قرمز، از ابتداى 
بهمن ماه در مدارس حضور خواهند 
یافت تا ارتباط میان دانش آموزان و 

ممکن  حد  تا  مدارس  با  والدینشان 
دایر شود. سلسله تصمیماتى که قرار 
پروتکل هاى  و  دستورالعمل ها  است 
مرتبط با آن تدوین و براى تصویب 

به ستاد ارائه شود.
ریزى،  برنامه  این  اساس  بر 
یکى از دستور کار هاى نشست آتى 
ستاد ملى مقابله با کرونا، بررسى این 
دستورالعمل هاى مراقبتى در مدارس 
خواهد بود تا به این وسیله مقدمات 
آید.  فراهم  مدارس  بازگشایى 
مقدمه چینى براى یکى از مهم ترین 
بازگشایى هایى کرونایى در کشورمان 
که وزیر بهداشت با سخنان امروزش 
بزرگترین آسیب را به آن وارد آورده 
و چه بسا موجبات فروپاشى اش را 

فراهم کرده است!
این اتفاقى است که ظاهرا وزیر 
بهداشت براى آن هدف گذارى کرده 
است؛ این را مى شود از تغییر جالب 
دریافت  نمکى  سخنان  در  توجه 
از  پرهیز  بر  مى خواست  بار  هر  که 
کردن  فرض  عادى  و  انگارى  ساده 
شرایط کرونایى تاکید کند، از فوتبال 
خوردن  گل  و  مى زد  مثال  کشتى  و 
در دقیقه نود یا ضربه فنى شدن در 
تا  مى آورد  شاهد  را  غفلت  یک  اثر 

درباره ساده انگارى هشدار دهد.
اما این بار به سراغ مثالى بسیار 
رفته  اسالم  صدر  در  کلیدى  و  مهم 
شکست  دلیل  «عمده ترین  است: 

مغرور  احد،  جنگ  در  مسلمانان 
که  جایى  تا  بود  پیروزى  به  شدن 
حمراءاالسد  تا  را  اسالم  پیامبر 
لشکر  دوباره  آنجا  و  کردند  تعقیب 
اتفاق  آن  عین  شد.  جدیدى  آرایى 
دستاورد  این  که  کنونى  شرایط  در 
کرده  کسب  دوباره  را  ملى  بزرگ 
دهد.  رخ  نیز  ما  براى  مى تواند  ایم 
سهل  و  پندارى  عادى  هرگونه 
کردن  فروکش  دلیل  به  انگارى 
رفتار هاى  بازگشت  موجب  بیمارى، 
مجدد  شیوع  و  نادرست  اجتماعى 
بیمارى خواهد شد؛ بنابراین، بیدارى 
شیوه  رعایت  در  مستمر  وسواس  و 
مسئولین،  و  مردم  توسط  نامه ها 

ضرورى است.»
امروز  سخنان  بیت  شاه  این  و 
وزیر بهداشت در مخالفت با مصوبه 
اخیر ستاد ملى مقابله با کرونا بود که 
و  شود  تکمیل  زودى  به  است  قرار 

درآید،  اجرا  به  ماه  بهمن  ابتداى  از 
اما برخى مسائل براى وحشت کردن 
که  بود  کم  آن  از  خانواده ها  بعضى 
حاال ابراز نگرانى شدید وزیر از آثار 
منفى بازگشایى مدارس و مقایسه آن 
شکست  به  که  احد  تاریخى  نبرد  با 
مسلمانان گره خورد، مزید بر علت 

شده است.
در  نیست  بعید  که  وضعیتى 
این  اجراى  و  شدن  نهایى  صورت 
ممانعت  جز  رهاوردى  هم  مصوبه 
فرستادن  از  خانواده ها  از  بسیارى 
در  مدرسه  به  دلبندشان  فرزندان 
که  زمانى  ویژه  به  باشد،  داشته  پى 
از  یافته اى  جهش  نسخه  مى دانیم 
شیوع  حال  در  جهان  در  ویروس 
کشورهاى  از  بسیارى  در  که  است 
هر  و  شده  شایع  هم  ایران  همسایه 
در  آن  شیوع  شاهد  است  ممکن  آن 

کشورمان باشیم.

خبرگزارى فارس: کمیسیون تلفیق مجلس قصد دارد مابه التفاوت ناشى 
در  تومانى  تا 17500  ارز 4200  نفتى با  از منابع  دالر  میلیارد  محاسبه 8  از 

الیحه بودجه سال آینده را به صورت یارانه میان مردم توزیع کند.
و  ارز  دالر  میلیارد   8 به التفاوت  ما  محل  از  تومان  میلیارد  هزار   180
همچنین با استفاده از منابع پرداخت یارانه نقدى و معیشتى در الیحه بودجه 
به دست مى آید که احتماال حدود 150 هزار میلیارد تومان از رقم مذکور به 

پرداخت یارانه اختصاص مى یابد.
سه سناریو در بین اعضاى کمیسیون تلفیق مجلس وجود دارد و میزان 

یارانه دریافتى توسط یارانه بگیران به «حداقل» 100 هزار تومان مى رسد.

براى محاسبه حداقل عیدى 
مصوب  روزانه  دستمزد  باید 
سال را در 60 روز ضرب کنیم. 
آمده  کار  قانون  واحده  ماده  در 
عیدى  پرداخت  مبلغ  که  است 
کارکنان نباید از 90 روز حداقل 

مزد روزانه تجاوز کند.
تمام  آینده  سال  براى 
کارگران مشمول قانون کار بین 
تومان  هزار   820 و  میلیون   3
تومان  هزار   730 و  5میلیون  تا 
عیدى خواهند گرفت. پرداخت 
ماه  بهمن  از  کارگران  عیدى 

شروع مى شود.
به گزارش  تسنیم،  براساس 
در  که  کار  قانون  واحده  ماده 
1370 سال  ماه  شهریور  پایان 
کارگاه هاى  تمام  شد،  اصالح 
به  مکلفند  کار  قانون  مشمول 
به  خود  کارگران  از  یک  هر 
نسبت یک سال کار معادل 60

روز آخرین مزد پایه، به عنوان 
به  بپردازندف  پاداش  و  عیدى 

حداقل  برابر  سه  از  که  شرطى 
مزد کارگران فراتر نرود.

براى محاسبه حداقل عیدى 
مصوب  روزانه  دستمزد  باید 
سال را در 60 روز ضرب کنیم. 
آمده  کار  قانون  واحده  ماده  در 
عیدى  پرداخت  مبلغ  که  است 
کارکنان نباید از 90 روز حداقل 

مزد روزانه تجاوز کند.
به  توجه  با  اساس،  این  بر 
حداقل دستمزد 1 میلیون و 910

هزار و 427 تومانى کارگران در 
کارگران  تمام  امسال   ،99 سال 
مشمول قانون کار بین 3 میلیون 
و 820 هزار تومان تا 5 میلیون و 
731 هزار تومان عیدى خواهند 
گرفت و هر نوع پرداختى کمتر 
و  است  غیرقانونى  رقم،  این  از 

کارگران حق شکایت دارند.
رئیس  بیات,  اهللا  فتح 
و  قراردادى  کارگران  اتحادیه 
کارگران  عیدى  درباره  پیمانى 
پاداش  و  عیدى  معموالً  گفت: 

اساس  بر  کارگران  سال  پایان 
ماه  اسفند  در  کار  قراردادهاى 
نحو  این  به  مى شود؛  پرداخت 
تعطیلى  گرفتن  نظر  در  با  که 
بانک ها و شروع تعطیالت عید 
حسابرسى ها  برخى  انجام  و 
به  عیدى ها  ماه  20اسفند  تا 
مشمول  کارگران  حساب هاى 
قانون کار و بازنشستگان تأمین 
اما  مى شود.  واریز  اجتماعى 
را  آن  کارفرمایان  از  عده اى 
موکول  سال  آخر  روزهاى  به 
واریز  بهمن  حقوق  با  و  نکرده 

مى کنند.
منعى  اینکه  بیان  با  بیات 
پاداش  و  عیدى  واریز  براى 
پایان سال کارگران در بهمن ماه 
وجود ندارد، گفت: کارفرمایانى 
نقدینگى  و  مالى  تمکن  از  که 
ماه  بهمن  از  برخوردارند  الزم 
دستمزد  و  حقوق  با  همراه 
پایان  پاداش  و  عیدى  کارگران 

سال را هم مى پردازند.
از  بسیارى  وى  گفته  به 
شرکت ها  و  سازمانها  ادارات، 
را  کارگران  عیدى  پرداخت 
بهمن ماه انجام مى دهند چرا که 
حسابرسى ها،  برخى  لحاظ  به 
ازدحام  و  مالى  تراکنش هاى 
بهتر  کارفرمایان  براى  بانکى 
مشکالت  به  توجه  با  و  است 
پرداخت  کارگران,  معیشتى 
آنها  براى  کمکى  شاید  عیدى 
در پایان سال باشد. بسیارى از 
خانوارهاى کارگرى نیز با فراغ 
تهیه  به  نسبت  بیش ترى  خاطر 
مایحتاج شب عید و اقالم مورد 

نیاز خود اقدام مى کنند.

از  ماه،   8 از  پس  سرانجام 
قیمت  جارى  سال  ماه  دى   23
مسکن و خودرو به پلت فرم هاى 
آنالین بازگشتند. موضوعى که با 
واکنش وزیر راه و شهرسازى رو 
براى  که  داد  وعده  و  شد  رو  به 
آگهى  درج  دوباره  ممنوعیت 
مسکن پیگیرى هاى الزم را انجام 
این  پرسش  حاال  داد.  خواهد 
در  سایت ها  این  چقدر  که  است 
وضعیت کنونى بازار مسکن نقش 
داشته اند؟ آیا راهکار مهار قیمت 
مسکن در ممنوعیت اعالم قیمت 

مسکن در این سامانه ها است؟
قیمت  اخیر  سال  چند  در 
مسکن روند رو به رشدى داشته 
است و قیمت ها آن قدر افزایش 
یافته که دیگر کمتر خانوارى قادر 
است حتى به فکر خرید مسکن 

بیفتد.
قیمت  تابناك،  گزارش  به 
در  مسکن  مترمربع  هر  متوسط 
شهر تهران طى یک سال گذشته 
مى  مالحظه  زیر  نمودار  در  را 
از  نمودار  این  هاى  داده  کنید. 
مرکزى  بانک  هاى  گزارش 
استخراج شده است. همان گونه 
متوسط  گردد  مى  مالحظه  که 
قیمت هر مترمربع مسکن در آذر 
میلیون   26.9 حدود  به   99 ماه 
تومان رسیده است. هر چند این 
قیمت در مقایسه با متوسط قیمت 
آبان ماه 99 کاهش 1.1 درصدى 
مقایسه  در  اما  دهد  مى  نشان  را 
با مدت مشابه سال گذشته رشد 

98.9 درصدى داشته است.
مسئولین در یک سال گذشته 
رشد  در  را  گوناگونى  عوامل 
و  دانسته  دخیل  مسکن  قیمت 
بسیارى  راهکارهاى  رو  این  از 
را نیز براى جلوگیرى از افزایش 
اند  کرده  امتحان  مسکن  قیمت 
راهکارها  این  از  یک  هیچ  اما 
نتوانسته است جلوى رشد افسار 
بگیرد.  را  مسکن  قیمت  گسیخته 
سایت  مسئولین  نمونه،  عنوان  به 
هاى  آگهى  ها  آن  در  که  هایى 
را  شد  مى  درج  مسکن  فروش 
رویه  بى  رشد  عوامل  از  یکى 
از  و  کردند  اعالم  مسکن  قیمت 
از  مسکن  قیمت  حذف  رو  این 
این سایت ها را به عنوان یکى از 
راهکارهاى جلوگیرى از افزایش 

قیمت مسکن اعالم کردند.
سال  ماه  اردیبهشت  در 
جارى بود که بعد از ماه ها تالش 
وزارت راه و به دستور دادستانى 
التهاب  از  جلوگیرى  هدف  با  و 
و قیمت گذارى صورى در بازار 
مسکن  فروش  قیمت  مسکن، 
و  سایت ها  وب  اپلیکیشن ها،  از 

شد.  حذف  اینترنتى  پلتفرم هاى 
راهکارى که دقیقا یک سال قبل 
تر از آن یعنى در اردیبهشت ماه 
اما  بود.  شده  امتحان  نیز   1398
مسکن  قیمت  حذف  این  نتیجه 
از سایت ها در نمودار باال کامال 

نمایان است.
سال  ماه  اردیبهشت  در 
جارى متوسط قیمت هر مترمربع 
مسکن 16.9 میلیون تومان بود که 
درصدى   59 رشد  با  قیمت  این 
26.9 به  جارى  سال  آذرماه  در 
یافت.  افزایش  تومان  میلیون 
براى  راهکار  این  عمال  بنابراین 

با  مسکن  قیمت  از  جلوگیرى 
شکست مواجه شد.

جارى  سال  شهریورماه  در 
که  کرد  اعالم  دادستانى  که  بود 
در  آگهى  درج  قصد  که  افرادى 
و  مسکن  فروش  هاى  سامانه 
سامانه  در  باید  دارند  را  خودرو 
تجارت  مشتریان  (احراز  ”امتا“ 
الکترونیکى) احراز هویت شوند.

بودن  نتیجه  بى  به  توجه  با 
به  بخشى  سامان  و  راهکار  این 
در  مسکن  قیمت  درج  وضعیت 
و  سایت ها  وب  اپلیکیشن ها، 
پلتفرم هاى اینترنتى، فشارها براى 
پلت  به  مسکن  قیمت  بازگشت 
فرم هاى آگهى آنالین بیشتر شد 
و حتى برخى نمایندگان مجلس 

نیز به این کارزار وارد شدند.
عضو  حسینى کیا  سیدجواد 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
بازگشت  اهمیت  درخصوص 
در  محصوالت  برخى  قیمت 
پلتفرم هاى نیازمندى و آگهى هاى 
آنالین، گفت: اساسى ترین مشکل 
امروز که منجر به تورم و افزایش 
خودرو  همچون  کاالهایى  قیمت 
و مسکن شده است وجود حدود 
3 هزار هزار میلیارد تومان (معادل 
سرگردان  نقدینگى  تریلیون)  سه 
این  وقتى  تا  لذا  است  جامعه  در 
باشد  سرگردان  جامعه  در  پول 
خواهد  ادامه  مصیبت ها  همین 
چند  نقدینگى  این  و  داشت 
وقت یک بار با ورود به یک بازار 
و...  دالر  سکه،  خودرو،  همچون 
آن بازار را ویران مى کند بنابراین 
مذکور  پیچیده  و  مهم  علت 
مثال  نه  است  کاالها  گرانى  دلیل 
قیمت ها  درج  همچون  دالیلى 
مثل  آنالین  آگهى  سایت هاى  در 

دیوار و امثالهم.
محمد خدابخشى نایب رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، 
حذف  به  منتقد  نماینده  دیگر 
قیمت ها از پلت فرم هاى آنالین 
گفت: دلیل اصلى افزایش قیمت 
و خودرو  مسکن  مثل  کاالهایى 
و  مناسب  مدیریت  عدم  به 
نه  بازمى گردد،  نقدینگى  مطلوب 
قیمت ها  درج  دروغین  سناریوى 

در پلتفرم هاى آگهى آنالین. زیرا 
سیاست گذارى هاى  با  دولت  اگر 
صحیح این نقدینگى را به سمت 
مى کرد  هدایت  هدف  بازارهاى 
مشکالت مردم حل شده و شاهد 
کشور  در  تورم  از  حجم  این 

نبودیم.
به هر صورت، این انتقادات 
باعث شد تا از 23 دى ماه سال 
به  مسکن  قیمت  دوباره  جارى 
آنالین  آگهى  هاى  فرم  پلت 

بازگردد.
پلت  به  قیمت  بازگشت  این 
با  اما  آنالین  آگهى  هاى  فرم 
واکنش هایى همراه بود از جمله 

و  راه  وزیر  اسالمى  محمد  اینکه 
در  اى  مصاحبه  طى  شهرسازى 
23 دى ماه 99 در پاسخ به اینکه 
فروش  هاى  آگهى  بازگشت  آیا 
موافقت  و  هماهنگى  با  مسکن 
است،  شهرسازى  و  راه  وزارت 
شدیدا  من  خیر؛  داشت:  اظهار 
به  قیمت ها  بازگشت  مخالف 
مجازى  هاى  پلتفرم  و  ها  سایت 
هستم چرا که قیمت ها بدون مبنا 

و توهم زا درج مى شود.
اسالمى درباره اینکه وزارت 
راه چه تدبیرى براى جلوگیرى از 
رفع محدودیت درج آگهى هاى 
گفت:  داشت،  خواهد  فروش 
حتما پیگیر از سرگیرى ممنوعیت 
بود.  خواهیم  مسکن  آگهى  درج 
موجب  نباید  توهم زا  قیمت هاى 
آن  شود  مسکن  قیمت  افزایش 
هم در شرایطى که قیمت مسکن 
در ماه گذشته رشدى نداشته و به 

مرحله تثبیت رسیده است.
نکته  این  به  اشاره  انتها  در 
ضرورى است که هر چند وزیر 
بازگشت  از  شهرسازى  و  راه 
قیمت ها به پلت فرم هاى مجازى 
انتقاد کرده و خواستار مقابله با آن 
شده است اما نباید فراموش کرد 
که اوالً مشکل قیمت ها در بازار 
مسکن با حذف قیمت ها در پلت 
فرم هاى آنالین و یا حذف اعالم 
به  دعوت  یا  مسکن  آمارهاى 
نخریدن مسکن توسط مردم حل 
نخواهد شد بلکه این بازار براى 
عرضه  نیازمند  ها  قیمت  کاهش 
و  بوده  کافى  میزان  به  مسکن 
هست، موضوعى که در این چند 
کمتر  امید  و  تدبیر  دولت  سال 
دیده شد و وعده هاى داده شده 
براى ساخت مسکن اجتماعى و 
... تنها بر روى کاغذ ماند و طرح 
مسکن ملى هم هنوز در هاله اى 
از ابهام قرار دارد، ثانیًا همان گونه 
که عنوان شد درج این بار قیمت 
با  مجازى  هاى  فرم  پلت  در  ها 
و  بود  خواهد  قانون  و  قاعده 
سامانه  اندازى  راه  با  دادستانى 
که  کسانى  هویت  احراز  و  امتا 
مسکن  فروش  آگهى  درج  قصد 
مسکن  فروش  هاى  سامانه  در 

کرده  سعى  دارند،  را  خودرو  و 
یک  در  را  موضوع  این  تا  است 

چارچوب مشخص پیش ببرد.
باز  تفاسیر  این  همه  با  ولى 
هاى  نظارت  تا  است  نیاز  هم 
کافى بر روى درج قیمت ها در 
این سایت ها وجود داشته باشد 
حساب  بدون  قیمت  درج  از  و 
در  و  شود  جلوگیرى  کتاب 
صورت مشاهده هر گونه تخلف 
برخورد  آن  با  جدى  صورت  به 
شود تا نگرانى وزیر مسکن نیز از 

این بابت برطرف شود.

مخالفت محکم و عجیب وزیر بهداشت با مصوبه اخیر ستاد کرونا

بازگشایى مدارس مشابه «مغرور شدن مسلمانان به پیروزى در احد» است!

عیدى امسال کارگران، 3.8 تا 5.7 میلیون تومان احتمال تصویب یارانه جدید در مجلس
حداقل 100 هزار تومان

به گزارش خبرگزارى فارس از ارومیه، محمد مهدى شهریارى
براى  جدید  مصوب  نرخ هاى  داشت:  اظهار  راه،  وزیر  با  دیدار  در 

افزایش عوارض پل میانگذر در این شرایط اقتصادى عادالنه نیست.
کاهش  در  تبریز  به  ارومیه  راه  آزاد  تکمیل  اینکه  بیان  با  وى 
و  آذربایجان غربى  هاى  استان  مراکز  بین  زمان  و  فاصله  توجه  قابل 
رونق  در  موثر  نقش  سوخت،  مصرف  کاهش  آذربایجان شرقى، 
گردشگرى و نیز ترانزیت کاال نقش به سزایى خواهد داشت، گفت: 
مقاومتى  اقتصاد  پروژه هاى  فهرست  در  پروژه  این  اینکه  به  توجه  با 
است لذا تخصیص اعتبارات مناسب براى اتمام پروژه در سال جارى 
بسیار  سه  قطعه  تونل هاى  در  عمرانى  عملیات  به  بخشى  سرعت  و 

مهم است.
استاندار آذربایجان غربى تصریح کرد: بخش عمده اى از کریدور 
روند  به  توجه  با  و  دارد  قرار  استان  این  در  کشور  غرب  بزرگراهى 
بازرگان  مرز  قرارگیرى  و  ترکیه  و  ایران  اقتصادى  مراودات  افزایشى 
در مسیر مهم ترانزیتى، محدوده سه راهى ایواوغلى تا سه راهى قره 
ضیاالدین در مسیر منتهى به بازرگان داراى ترافیک عبورى باالیى است 
لذا الحاق این محدوده به کریدور بزرگراهى غرب کشور و تعریض و 

بهسازى آن نقش مهمى در شکوفایى اقتصادى منطقه خواهد داشت.
وى با اشاره به اینکه یکى از گالیه هاى بحق مردم دریافت عوارض 
مصوب  نرخ هاى  افزود:  افزود:  است،  ارومیه  میانگذر  پل  در  سنگین 
اقتصادى  شرایط  این  در  میانگذر  پل  عوارض  افزایش  براى  جدید 
عادالنه نیست و برگشت سرمایه سرمایه گذاران این محور اگر چه از 
برنامه زمانبندى عقب است اما اوضاع سخت اقتصادى و تردد باالى 
این مسیر نیازمند آن است که در حال حاضر افزایشى صورت نپذیرد.

مردم از افزایش عوارض میانگذر 
ارومیه گالیه  دارند
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داوطلبان انتخابات شوراها در سال چرا حضرت زهرا(س) را «فاطمه» نامیدند؟
1400 باید آزمون بدهند؟

شوراها  کمیسیون  سخنگوى 
توضیحاتى  مجلس  داخلى  امور  و 
براى  نمایندگان  طرح  درباره 
شوراها  انتخابات  قانون  اصالح 

ارائه کرد.
سخنگوى  حدادى  على 
کشور  داخلى  امور  کمیسیون 
تسنیم با  گفتگو  در  شوراها  و 
طرح  کلیات  تصویب  به  اشاره  با 
انتخابات  قانون  از  موادى  اصالح 
تمام  گفت:  مجلس،  در  شوراها 
که  است  این  نمایندگان  تالش 
این طرح تصویب و پس از تایید 
سال  انتخابات  به  نگهبان  شوراى 

آینده شوراها برسد.
وى با بیان اینکه در این طرح 
ماه  شش  که  است  شده  پیش بینى 
شوراها  انتخابات  برگزارى  از  قبل 
شود،  گرفته  داوطلبان  از  آزمونى 
این  هنوز  اینکه  دلیل  به  داد:  ادامه 
است  نشده  قانون  به  تبدیل  طرح 
و زمان براى گرفتن آزمون وجود 
ندارد اگر این طرح تبدیل به قانون 
سال  انتخابات  در  بند  این  شود 

آینده اجرایى نخواهد شد.
با  مجلس  در  طالقان  نماینده 
تاکید بر اینکه شوراها در کارآمدى 

مى  مردم  در  امید  ایجاد  و  نظام 
باشند،  داشته  مثبتى  نقش  توانند 
به  شهرها  برخى  در  کرد:  عنوان 
بر  نظارتى  سال   4 در  اینکه  علت 
شوراها وجود ندارد انحرافاتى در 
میشود  ایجاد  آنها  قانونى  وظایف 
انحرافات  این  رفتن  بین  از  براى 
در طرح نمایندگان پیش بینى شده 
است که هیئت نظارت بر عملکرد 
خالء  این  و  شود  ایجاد  شوراها 

قانونى برطرف شود .
امور  کمیسیون  سخنگوى 
اظهار  شوراها  و  کشور  داخلى 
شده  تدوین  طرح  در  داشت: 
پیش بینى شده است که به ترکیب 
بر  نظارت  مرکزى  هیئت   نفره   5
رئیس  نماینده  شوراها  انتخابات 
با  حقوقدان  یک  و  قضاییه  قوه 
اضافه  شوراها  کمیسیون  تصویب 

شود.
در  همچنین  گفت:  حدادى 
هیئت نظارت استانى نیز پیش بینى 
نظارت  هیئت  رئیس  است،  شده 
و  بازرسى  رئیس  نگهبان،  شوراى 
3 آن  به  استان  دادگسترى  رئیس 
انتخاب  از قبل  نماینده اى که  نفر 

مى شوند، اضافه شوند.

محمد  حجت االسالم 
محمدیان در کتاب «فاطمه(س) 
از نگاه على(ع)» که توسط دفتر 
است،  شده  منتشر  معارف  نشر 
مختلف  وجوه  به  دارد  تالش 

زندگى بانوى دوعالم بپردازد.
نقل  به  تسنیم،  گزارش  به 
از روابط عمومى مجمع ناشران 
اسالم(ص) پیامبر  انقالب؛ 
خود  عمر  لحظات  واپسین  در 
دو  شما  میان  در  «من  فرمودند: 
چیز باقى مى گذارم که اگر آن ها 
هرگز  دهید،  قرار  دستاویز  را 
خدا  کتاب  شد.  نخواهید  گمراه 
اى  هستند.  اهل بیتم  که  عترتم  و 
مردم، بشنوید! من به شما رساندم 
من  بر  حوض  کنار  در  شما  که 
شما  از  من  پس  مى شوید.  وارد 
دربارة رفتارتان با این دو یادگار 
کرد،  خواهم  سؤال  ارزشمند 
اهل بیتم.»  و  خدا  کتاب  یعنى 
عالى  نمونۀ  اسالم  صدر  تاریخ 
امت  رفتار  نحوة  توضیح  براى 
مسلمان با کتاب خدا و اهل بیت 

علیهم السالم است.
با درنگ و مطالعه دربارة آن 
شاخص هایى  به  مى توان  دوران 
مورد  در  مناسب  و  صحیح 
اهل بیت  و  قرآن  با  رفتار  نحوة 
علیهم السالم دست یافت تا از این 
طریق، به شناخت صحیح حق از 
باطل نائل شد. یکى از مهم ترین 
وقایع صدر اسالم ماجراى فدك 
زیرا  است؛  آن  از  بعد  اتفاقات  و 
در این اتفاق حضرت زهرا(س) 
براى  را  باطل  و  حق  میان  مرز 

همگان روشن کردند.
صحیح  مسیر  به  راه یابى 
و  اسالم  صدر  تاریخ  شناخت 
از  حق  شناخت  آن  امتداد  در 
مطالعۀ  و  آشنایى  نیازمند  باطل، 
و  سلوك  راجع به  بیشتر  هرچه 
در  اتفاق افتاده  وقایع  نیز  و  رفتار 
است.  درخشان  انوار  آن  دوران 
ناشران  مجمع  کارشناسى  سامانۀ 
پیش رو  بستۀ  در  اسالمى  انقالب 
بهترین  معرفى  با  تا  است  آن  بر 
حضرت  سیرة  با  مرتبط  کتب 
کتاب  صدها  میان  از  زهرا(س) 
نوشته اند،  معتبر  نویسندگان  که 
به بیان هرچه بهتر حقیقت ایشان 
بپردازد و دریچۀ جدیدى را براى 
حضرت  بیشتر  هرچه  شناخت 
زهرا(س) براى مخاطبان بگشاید.

ریحانۀخدا
(مجموعۀچهارجلدى)
محسن عباسى ولدى

 آیین فطرت
کنند،  الگویت  «خواستند 
به  کشیدند.  پایین  را  مقامت 
تو  مقام  پایین کشیدن  گمانشان 
زمینى کردنت،  قیمت  به  اگرچه 
کرده  باورپذیر  مردم  براى  را  تو 
براى  را  راه  تو  باورپذیرشدن  و 
مى کند.  هموار  الگوشدنت 
آنچه  این ها  چرا  نمى دانم  من 
درك  فهمیده اند،  نیز  طاغوتیان 
مى دانند  طاغوتیان  نمى کنند. 
براى  زمین  جنس  از  الگوهایى 
انسان هاى زمینى جاذبه اى ندارد. 
از همین رو، اسوه هاى خویش را 
چنان ماورائى مى کِشند که چشم 
هر تماشاگرى را میخ کوب کند... 
شد  آغاز  نقطه اى  از  ما  اشتباه 
کنیم.  الگو  را  تو  خواستیم  که 
را  تو  باید  تنها  ما  آنکه  از  غافل 
تو،  معرفى  مى کردیم.  معرفى 
فطرت  نگاهِ  هستى،  که  آن گونه 
بى نهایت طلب انسان را به سویت 
به  رسیدن  شوق  و  مى کند  خیره 
تو را زنده نگاه مى دارد. بانو! این 
آسمانى  چهرة  مى خواهد  نوشتار 
تشنۀ  که  فطرت هایى  براى  را  تو 
که  باشد  کند.  ترسیم  آسمان اند 
که  آسمان  به سوى  پرواز  هواى 
سرمان  در  توست،  اصلى  موطن 
بیفتد و روزى ما هم فاتح آسمان 

شویم.»
جامیاززاللکوثر 

مصباح  محمدتقى  آیت اهللا 
یزدى 

و  آموزشى  مؤسسۀ   

پژوهشى امام خمینى(ره)
در  نویسنده  یک  جامعیت 
مى نویسد،  کتاب  که  موضوعاتى 
ارزش کتاب را مشخص مى سازد. 
مصباح  محمدتقى  عالمه  مرحوم 
مباحث  به  کامل  احاطۀ  با  یزدى 
فضائل  دربارة  اسالمى  علوم 
شخصیت  گوناگون  ابعاد  و 
فاطمه زهرا(س) و سجایا و سیرة 
مطالبى  حضرت  آن  اخالقى 
به  توجه  با  که  کرده اند  ارائه  را 
یکى  کتاب  این  ایشان،  جامعیت 
کتاب هاى  ارزشمندترین  از 
موجود دربارة حضرت زهرا(س) 
است. «جامى از زالل کوثر» کتابى 
است که نویسنده در آن از منظر 
شخصیت  تحلیل  به  اعتقادى 
پرداخته   زهرا(س)  حضرت 
چندگاهى،  از  هر  اما  است؛ 
تاریخى  و  اخالقى  مباحث  به 
همچنین  مى شود.  متعرض  نیز 
کتاب  این  قوت هاى  دیگر  از 
کرد  اشاره  نکته  این  به  مى توان 
مباحث  از  برخى  شده  تالش  که 
داده  تطبیق  جامعه  روز  مسائل  با 
و به صورت کاربردى به مخاطبان 

ارائه شود.

مخاطبان در کتاب «جامى از 
آشنا  بخش ها  این  با  کوثر»  زالل 
جمال  از  «جلوه اى  مى شوند: 
آن  در  که  است  بخشى  فاطمه» 
اخالقى  صفات  و  ویژگى ها 
بررسى  زهرا(س)  حضرت 
ذکر  مجالس  «رسالت  مى شود. 
است  دیگرى  بخش  اهل بیت» 
ناظر به حکمت و فواید مجالس 
«اسوه پذیرى  حضرت.  آن  ذکر 
بخش  دیگر  فاطمى»  سیرة  از 
الگوهاست  انواع  مورد  در  کتاب 
الگوى  دو  به  آن  در  نویسنده  که 
نادرست و درست پرداخته است. 
«جلوه هایى زیبا از سیرة فاطمى» 
بخش دیگرى از این کتاب است 
عبادت،  از  جلوه هایى  آن  در  که 
زهرا(س)  حضرت  و...  حجاب 
بخش  آخرین  است.  شده  ذکر 
و  فاطمى  «حماسۀ  عنوان  با 
والیت مدارى  به  آن»  عبرت هاى 
و فدایى والیت بودن آن حضرت 
زالل  از  «جامى  است.  پرداخته 
است  صفحه   224 داراى  کوثر» 
پژوهشى  و  آموزشى  مؤسسۀ  که 
امام خمینى(ره) آن را منتشر کرده 

است.
روزهاى فاطمه علیهاالسالم: 
شرح خطبۀ فدك حضرت زهرا 

(س)
 على صفایى حائرى

لیلۀالقدر
حائرى  صفایى  على  استاد 
عمیق  نگاه  و  خوش  قلم  به  که 
در  هستند،  معروف   دقیق  و 
فاطمه  «روزهاى  کتاب  مقدمۀ 
فدك  خطبۀ  شرح  علیهاالسالم، 
مى نویسند:  زهرا(س)»  حضرت 
در  فاطمه(س)  حضرت  «خطبۀ 
فدك  خطبۀ  به  که  مدینه  مسجد 
آن  از  قسمتى  و  است  معروف 
و  توجه  تا  مىکنیم  مطرح  را 
بصیرتى را براى ما بیاورد، خطبۀ 
زیبایى  و  قوى  و  غنى  بسیار 
آشنایى  است،  مهم  آنچه  است. 
اسلوب  بیان  و  جمله ها  نوع  با 
که  است  انسجامى  و  ارتباط  و 
ایجاد  خود  بیانات  در  حضرت 
کرده است... اگر در مجامعى که 
گرد هم نشسته ایم، دوستانى پیدا 
کرده ایم و زمانى را گذرانده ایم و 

را  مطالبى  و  نوشته ایم  یادداشتى 
ذهنى  و  کرده ایم  جمع آورى  هم 
پر شده، ولى هنوز به این مرحله 
گره  ولى  با  که  باشیم  نرسیده 
به  و  بخواهیم  را  او  و  بخوریم 
دنبال او باشیم و مثل تشنه اى به 
و  حس  را  او  کلمات  آب،  دنبال 
نخواهیم  نتیجه اى  به  کنیم،  لمس 

رسید.»
فاطمه(س)»  «روزهاى 
که  مختصر  است  دست نوشته اى 
کلى  منظر  دو  از  نویسنده  آن  در 
از  زهرا(س)  حضرت  حمایت 
ولى خدا و احقاق حق على(ع) به 
موضوع فدك و والیت نگاه کرده 
128صفحه اى  کتاب  این  است. 
شده  تشکیل  ذیل  بخش هاى  از 

است:
فاطمه على است

 على قهرمانى
 کتاب جمکران

زندگى  سبک  شناخت 
ما  براى  علیهم السالم  اهل بیت 
بسیار آموزنده و الگویى ارزشمند 
امیرالمؤمنین(ع)  زندگى  است. 
بهترین  زهرا(س)  حضرت  و 
آن  مى توان  که  است  نمونه اى 

داد  قرار  خود  زندگى  الگوى   را 
شاخص هایى  آن  شناخت  با  و 
کرد.  ترسیم  زندگى  براى 
با  قهرمانى  على  حجت االسالم 
کتاب  موضوع،  این  به  توجه 
رشتۀ  به  را  است»   على  «فاطمه 
با  ایشان  است.  درآورده  تحریر 
دقت وافر و انتخاب روایت هاى 
متقن و مستند کوشش کرده  است 
حضرت  زندگى  از  برهه هایى 
زهرا(س) و امیرالمؤمنین على(ع) 
را در قالب داستان ارائه کند. این 
کتاب 192صفحه اى که انتشارات 
چاپ  به  آن  را  جمکران  کتاب 
رسانده، داراى چهار فصل است.

«تولد  عنوان  با  اول  فصل 
آن  والدت  موضوع  به  نور»  دو 
«پیوند  مى پردازد.  حضرت  دو 
دو دریا» عنوان فصل دوم کتاب 
موضوع  به  آن  در  که  است 
وصلت آن دو معصوم اشاره دارد. 
فصل  عنوان  زندگى»  «داستان 
زندگى  از  روایتى  که  است  سوم 
ایشان را ارائه مى دهد. «در فراق 
است  پایانى  فصل  عنوان  یار» 
حضرت  شهادت  موضوع  به  که 
زهرا(س) اشاره دارد. در بخشى 

از این کتاب مى خوانیم:
اما  بود؛  کوچک  «خانه اش 
که  گاهى  برکت.  و  رونق  از  پر 
خانۀ  نبود،  منزل  در  همسرش 
و  نشست ها  محل  زهرا(س) 
زندگى  و  دین  گفتمان  مرکز 
مدینه  زنان  از  جمعى  با  مى شد. 
به گفت وگو مى نشست. مى آمدند 
دانش  و  خرد  پیامبر  دختر  از  تا 
زندگى بیاموزند. بعد از پرسش ها 
سراپا  همه  فراوان،  پاسخ هاى  و 
براى  فاطمه(س)  بودند.  گوش 
عمرى  که  مى گفت  درسى  آن ها 
در خانه با همسرش تمرین کرده 
است  کسى  شما  بهترین  بود: 
و  نرم خوتر  مردم  با  رفتار  در  که 
ارزشمندترین  و  باشد  مهربان تر 
شما کسى است که با همسر خود 

مهربان و بخشنده باشد.»
شرحى بر خطبۀ فدکیه

سیدمحمدمهدى میرباقرى 
 تمدن نوین اسالمى

شد  باعث  فدك  غصب 
پیامبر  دختر  زهرا(س)،  حضرت 

که  کنند  ایراد  خطبه اى  اکرم، 
مهم ترین  از  یکى  به عنوان  بعدها 
به  اسالم  دین  معرفتى  اسناد 
در  که  فدکیه  خطبۀ  آید؛  شمار 
نقل  سنى  و  شیعه  قدیمى  منابع 
دارد.  معتبرى  سند  و  است  شده 
بلندى  محتواى  داراى  همچنین 
نیز است که اقیانوسى از معارف 
نبوت،  توحید،  زمینۀ  در  الهى 
بر  در  را  و...  شریعت  امامت، 
این  بلند  محتواى  است.  گرفته 
در  که  معارفى  و  اجزاء  و  خطبه 
شروح  دارد،  وجود  آن  فرازهاى 
متعددى را به همراه داشته است. 
استاد میرباقرى به عنوان یک عالم 
برجسته در حوزة دین در کتاب 
«شرحى بر خطبۀ فدکیه»، دربارة 
مبانى و مفروضات معرفتى و نیز 
زمینۀ تاریخى خطبۀ فدکیه بحث 
و  مبانى  درك  با  ما  تا  مى کنند 
عمیقى  شناخت  به  پیش فرض ها 
زهرا(س)  حضرت  کالم  از 

رهنمون شویم.
«ما  است:  معتقد  میرباقرى 
خطبه،  فضاى  به  ورود  از  پیش 
حضرت  جایگاه  باید  اوالً 
تاریخ  و  عالم  در  را  زهرا(س) 

سطحى،  نگاهى  با  اگر  بشناسیم. 
عادى  شخصیتى  را  حضرت  آن 
و داراى علم و مأموریت محدود 
دربارة  قضاوت  کنیم،  تصور 
کرده اند  القا  و  انشا  که  کالمى 
ولى  بود؛  خواهد  حد  همین  در 
زهرا(س)  حضرت  بدانیم  اگر 
تاریخ  بر  مهیمن  شخصیتى 
هستند که همۀ تاریخ را به سمت 
توحید و والیت هدایت مى کنند 
و علم ایشان متصل به علم الهى 
ما  داورى  این صورت،  در  است، 
مقصد  و  قوه  و  فعل  به  نسبت 
این  بود.»  خواهد  متفاوت  ایشان 
گفتارها به همت مؤسسۀ فرهنگى 
آموزشى پیام فاطمه و با همکارى 
اجتماعى  و  فرهنگى  معاونت 
مبلغان  جمع  در  اوقاف،  سازمان 
حوزة علمیه ایراد شده و کارگروه 
230 در  را  آن  حکمت  تدوین 

صفحه تنظیم کرده است.
زهرا  فاطمه  بصیرت 
ریشه یابى  در  علیهاالسالم 
از  دینى  حاکمیت  حذف  آفات 

مدیریت جهان
 اصغر طاهرزاده

 لب المیزان
سرنوشت بشر در طول تاریخ 
متأثر از نقش آفرینى رهبران بوده 
جامعه  یک  رأس  در  اگر  است. 
بشر  بگیرد،  قرار  الهى  رهبرى 
سرنوشت امن و مطمئنى خواهد 
رسول  روزگار  مانند  داشت؛ 
ایشان  رهبرى  با  که  اکرم(ص) 
را  تعالى  مسیر  اسالمى  جامعۀ 
الهى  رهبر  اگر  اما  مى کرد.  طى 
نگیرد،  قرار  جوامع  رأس  در 
خواهد  نامطمئنى  سرنوشت  بشر 
از  بعد  روزگار  مانند  داشت؛ 
رحلت رسول اکرم(ص) که مردم 
و  غدیر  واقعۀ  از  روى گردانى  با 
انتخاب رهبر غیرالهى، سرنوشت 
حضرت  دادند.  تغییر  را  خود 
آفت  این  به  توجه  با  زهرا(س) 
عظیم که موضوع، حاکمیت یک 
حاکمیت  بلکه  نیست،  تنها  نفر 
فرهنگى است که اتصال و ارتباط 
بشر را با عالم معنا برقرار مى کند 
بشر  نباشد،  حاکمیت  این  اگر  و 
را  خود  زندگى  معناى  و  هدف 
گم کرده است، اقدام به قیام علیه 

غاصبین خالفت کردند. 
براى  زهرا(س)  حضرت 
خطبۀ  والیت،  و  اسالم  اعتالى 
بینش  از  حکایت  که  را  فدکیه 
دارد،  ایشان  سیاسى  و  توحیدى 
با  طاهرزاده  اصغر  کردند.  طرح 
یک  فدکیه  خطبۀ  اینکه  به  توجه 
کالمى  عقیدتى،  دائرةالمعارف 
شناخته  باید  که  است  سیاسى  و 
شود، متن کتاب «بصیرت فاطمه 
ریشه یابى  در  علیهاالسالم  زهرا 
از  دینى  حاکمیت  حذف  آفات 
مدیریت جهان» را آماده کرده اند. 
که  است  صفحه  کتاب 444  این 
نشر لب المیزان آن را منتشر کرده 

است. 
فاطمه(س) بقیۀ النبوه
 محمد میرزامحمدى

دفتر نشر معارف
صدر  تاریخ  دقیق  شناخت 
شاخص  آن،  اتفاقات  و  اسالم 
هرچه  تفکیک  براى  مناسبى 
به دست  باطل  از  حق  جبهۀ  بهتر 
اتفاقات  و  فدك  جریان  مى دهد. 
و  مهم ترین  از  یکى  آن  از  بعد 
است  لحظه هایى  مناسب ترین 
آن  در  باطل  و  حق  مرزهاى  که 

حضرت  است.  شده  داده  نشان 
زهرا(س) با موضع گیرى به موقع 
انجام  و  خطبه ها  ایراد  و  خود 
وصیت با شهادت مظلومانه و قبر 
جریان  تا  شد  باعث  مخفى اش 
اهداف  به  دسترسى  در  تحریف 
خود ناکام بماند. اگر این حماسه 
و قیام توسط حضرت زهرا(س) 
از  نامى  دیگر  تردید  بدون  نبود، 
بود.  نمانده  باقى  امامت  و  نبوت 
به  توجه  با  کتاب  این  نویسندة 
و  فدك  واقعۀ  شناخت  اهمیت 
در راستاى شناسایى دقیق علل و 
کتاب  چاپ  به  اقدام  آن،  عوامل 

خود کرده است.
مادر

نرجس شکوریان فرد
عهد مانا

نرجس شکوریان فرد نویسندة 
داستان نویسى  حوزة  پرتالش 
را  او  مخاطبان  پیش تر،  که  است 
«از  «پدر»،  چون  کتاب هایى  با 
«هواى  مقدس»،  «رنج  کدام سو»، 
من»،  «امام  علمدار»،  «میر  من»، 
شناخته  و...  عنکبوتى»  «زنان 
دیگرى  کتاب  ایشان  بودند. 
نگارش  به  «مادر»  عنوان  تحت 
از  سرشار  که  است  درآورده 
دربارة  خواندنى  و  ناب  نکات 
با  که  است  زهرا(س)  حضرت 
این ایام مناسبت  دارد. این کتاب 
عهد  انتشارات  را  96صفحه اى 
در  است.  رسانده  چاپ  به  مانا 
این  از  بخشى  خواندن  با  ادامه 
آشنا  آن  هواى  و  حال  با  کتاب 

مى شویم.
نگاه  از  علیهاالسالم  فاطمه 

على علیه السالم
محمد محمدیان

دفتر نشر معارف 
نگاه  از  علیهاالسالم  «فاطمه 
کتابى  عنوان  علیه السالم»   على 
محمد  حجت االسالم  قلم  به 
دفتر  توسط  که  است  محمدیان 
صفحه   248 در  معارف  نشر 
بخشى  در  است.  یافته  انتشار 
مى خوانیم:  کتاب  این  مقدمۀ  از 
شدن  پَرپَر  «امیرالمؤمنین(ع) 
و  دید  را  زهرا(س)  وجود  گل 
تدریجى  شدن  خاموش  نظاره گر 
شمع وجود همسرش شد! شاید 

سوزناك ترین  و  دردناك ترین 
لحظات عمر وى بود که با چشم 
و  مهربان  همسر  مى دید  خود 
افتاده  بیمارى  بستر  در  وفادارش 
جراحت هاى  شدت  و  است 
نحیف  را  وى  جسم  وارده، 
را  عمرش  آفتاب  غروب  و 
زهراى  است...  کرده  نزدیک 
شهید  اولین  افتخار  اطهر(ع) 
خود  نصیب  را  والیت بودن  راه 
ساخت. وى دروازة شهادت را به 
والیت مداران  و  حق طلبان  روى 
ماند  امیرالمؤمنین(ع)  و  گشود 
شیرین  خاطرات  از  کوله بارى  با 
زندگى با زهرا(س) و انبوهى از 

غم و اندوه در فراق فاطمه.»
به بیان حجت االسالم محمد 
ترجمۀ  مذکور  کتاب  محمدیان، 
علیها  اهللا  سالم  «فاطمه  کتاب 
12 که  است  على(ع)»  رؤى  فى 

شده  منتشر  او  توسط  پیش  سال 
فقط  نویسنده  کتاب  آن  در  بود. 
بسنده  امیرالمؤمنین  سخنان  به 
آن  ذیل  در  نکته اى  هیچ  و  کرده 
در  اما  بود؛  نداده  قرار  سخنان 
کتاب «فاطمه علیهاالسالم از نگاه 
على علیه السالم» عالوه بر ترجمۀ 
و  اتکا  با  است  شده  تالش  متن، 
استفاده از آیات قرآن و احادیث 
معصومین،  ائمۀ  و  خدا  رسول 
حضرت  سخنان  ذیل  نکاتى 

اضافه شود. 
دختر پیامبر(ص)

محمدعلى جاودان
مطیع

پیامبر  رحلت  از  پس 
شاهد  مسلمانان  اکرم(ص)، 
نقش  که  بودند  حوادثى 
تعیین کننده اى در تمام ادوار آیندة 
اتفاقى  اصلى ترین  داشت.  اسالم 
که بعد از رحلت رسول اهللا(ص) 
پیدا  بروز  و  ظهور  دوران  آن  در 
اسالمى  جامعۀ  بازگشت  کرد، 
تا  بود؛  جاهلیت  زمان  اصول  به 
رسول  و  خدا  فرمان  که  جایى 
گذاشته  پا  زیر  سقیفه  در  او 
میان  این  در  پیامبر  خاندان  شد. 
روند  این  با  مقابله  عهده دار 
بازگشت به جاهلیت بودند. آنان 
صورت  بهترین  به  را  وظیفه  این 
ممکن انجام دادند. آنچه حضرت 
فدك  ماجراى  در  کبرى  صدیقه 
جز  هدفى  و  رساندند  ظهور  به 
موجود  وضع  محکوم کردن 
مبارزه  راستاى  در  نداشتند، 
جاهلیت  به  رو  روند  همان  با 
حجت االسالم والمسلمین  بود. 
کتاب  در  جاودان  محمدعلى 
تبیین  به  پیامبر(ص)»  «دختر 
حضرت  قیام  مختلف  مراحل 
جاهلیت  برابر  در  زهرا(س) 

پرداخته است.
فدك در تاریخ

 سیدمحمدباقر صدر
 دارالصدر

طول  در  مسلمان  عالمان 
دفاع  در  اسالم،  پرمخاطرة  تاریخ 
بسزایى  نقش  اسالم  حقانیت  از 
با  معاصر  دوران  در  داشته اند. 
استبداد  و  استعمار  به  توجه 
موجود در جهان، نیاز به حضور 
و  آگاه  عالمان  نقش آفرینى  و 
احساس  بیش ازپیش  زمان شناس 
صدر  شهیدمحمدباقر  مى شود. 
پشتکار  و  کم نظیر  نبوغ  از  که 
توجه  با  بود،  برخوردار  شگرفى 
با  نیز  و  جهان  کنونى  اوضاع  به 
معارف  گسترة  ساحت  بر  احاطه 
اندیشه  این  کرد  تالش  اسالمى، 
و  کرده  ارائه  نوین  روشى  به  را 
از  را  معاصر  انسان  پرسش هاى 
دهد.  پاسخ  اسالم  مبانى  و  منظر 
اسالم  مکتب  مقایسۀ  با  ایشان 
مادى  اندیشه هاى  و  مکاتب  با 
غرب گرا و همچنین با نقد دقیق 
را  اسالم  توانایى  آن ها،  عمیق  و 
زندگى  ابعاد  ساماندهى  براى 
به  او  مشکالت  حل  و  انسان 

همگان نشان داد.

با  کشور  بهزیستى  سازمان  روانشناختى  امور  و  مشاوره  مدیرکل 
بیان اینکه سامانه تصمیم در زمینه دعاوى طالق توافقى راه اندازى شده 
است، گفت: در حال حاضر به لحاظ تامین زیر ساخت هاى پاسخگویى 
است  عمل کرده  در نوع طراحى به شیوه اى  سازمان بهزیستى  مطلوب، 
که اگر سایر انواع دعاوى هم ارجاع شود، سازمان قابلیت پاسخگویى و 
تامین خدمات روانى اجتماعى را دارد، البته براى ورود به مباحث سایر 
انواع دعاوى عالوه بر توافق بین بخشى، موضوع تامین منابع مطرح است.
بهزاد وحیدنیا در گفتگو با ایسنا، با اشاره به فعالیت سامانه تصمیم 
طى چهار سال گذشته بیان کرد: در سال 1395 سامانه تصمیم در زمینه 
دعاوى طالق توافقى، براى اولین بار در خراسان رضوى راه اندازى شد 
و به تدریج در استان هاى دیگر نیز شروع به فعالیت کرد؛ به طوریکه تا 
البته  گرفتند،  قرار  تصمیم  سامانه  پوشش  تحت  استان   24  ،1398 سال 
این سامانه تنها براى طالق هاى توافقى و تنها در مراکز استان ها فعالیت 

مى کند.
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختى سازمان بهزیستى کشور تصریح 
کرد: براساس ماده 16 و 17 قانون حمایت از خانواده مجموعه قوه قضائیه 
که  است  شده  طالق  کاهش  براى  مشاوره اى  مراکز  ایجاد  به  مکلف  نیز 
البته در تبصره ماده 16 مخیر به تامین خدمات مورد نیاز از طریق مراکز 
و  ملى  سطح  در  مطلوبى  تعامالت  که  است  بهزیستى  سازمان  مشاوره 
سیاستگذارى هاى  نتایج  از  یکى  تصمیم  سامانه  و  گرفته  شکل  استانى 

مشترك است.
وى افزود: همچنین به تناسب ضرورتى که براى اقدام فورى، متفاوت 
و فوق العاده براى مدیریت مسائل مربوط به مردم و به خصوص در حوزه 
زیرساخت ها  این  که  بمانیم  منتظر  نمى توانستیم  داشت،  وجود  خانواده 
تامین  شبکه  ملى  ظرفیت هاى  این  نهایت  در  شود؛  ایجاد  تدریج  به 
سالمت روانى اجتماعى در بخش غیردولتى که همان مراکز مشاوره اى و 
روانشناختى هستند به کار گرفته شد. اما نکته اى که وجود دارد این است 
که در حال حاضر به لحاظ پاسخگویى سازمان بهزیستى در نوع طراحى 
به شیوه اى عمل کرده است که اگر سایر انواع دعاوى هم ارجاع شود، 

سازمان بهزیستى قابلیت پاسخگویى و ارائه خدمات به مسائل را دارد.
نیز  دعاوى  انواع  سایر  مباحث  به  ورود  براى  البته  افزود:  وحیدنیا 

عالوه بر توافق بین بخشى، موضوع تامین منابع مطرح است.
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختى سازمان بهزیستى کشور گفت: 
در حال حاضر زیرساخت هاى الزم وجود دارد و هر خدمت روانى و 
مى شود،  تامین  شود،  تامین  مراکز  این  طریق  از  باشد  الزم  که  اجتماعى 
قوانین  طراحى  در  را  سیاستگذاران  مى تواند  هم  که  است  نکته اى  این 
این  از  مى توانند  نیز  مختلف  بخش هاى  در  و  کند  همراهى  موضوعى 

ظرفیت ها استفاده کنند.
فازهاى  در  تصمیم  سامانه  پیشبرد  براى  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وى 
بعدى باید با قوه قضائیه و شوراى اجتماعى کشور تعامالتى شکل گیرد، 
ادامه داد: توافقى که در نیمه دوم سال جارى میان قوه قضائیه و سازمان 
بهزیستى صورت گرفت باعث توسعه پوشش خدمات در کلیه استانهاى 
کشور شد تا بتوانیم این سامانه را براى شهرستان هاى باالى 50 هزار نفر 
قرار  پوشش  تحت  موجب  اتفاق  این  که  کنیم  راه اندازى  نیز  کشور  در 

گرفتن 210 شهرستان دیگر در سامانه تصمیم شد.
به گفته مدیرکل مشاوره و امور روانشناختى سازمان بهزیستى کشور، 

در حال حاضر 320 شهرستان تحت پوشش این برنامه قرار دارند.
خدمات  و  مشاوره  مرکز   3100 حدود  اینکه  بیان  با  وحیدنیا 
روانشناسى سازمان بهزیستى در کشور فعال هستند، گفت: بالغ بر 900
مورد از این مراکز و کلنیکهاى مددکارى اجتماعى، خدماتى را براى ارائه 

مشاوره به زوجین ارائه مى دهند.
یکى  کشور  بهزیستى  سازمان  روانشناختى  امور  و  مشاوره  مدیرکل 
از مشکالت سامانه تصمیم در گذشته را تعداد باالى پشت نوبتى ها در 
از  برخى  در  (غربالگرى)  تشخیصى  چندبعدى  ارزیابى  خدمات  زمینه 
شهرستان ها دانست و افزود: در این راستا واحدهاى غربالگرى یا ارزیابى 
این  که  دادیم  توسعه  کشور  در  را  مشاوره  مراکز  و  اجتماعى  و  روانى 

موضوع دسترسى را تسهیل و مدت انتظار افراد را کمتر مى کند.
وى با اشاره به آمار طالق و ازدواج در کشور گفت: از سال 95 تا 
نیز  احوال  ثبت  سایت  در  که  آمارى  براساس  ازدواج ها  میزان   98 سال 
منعکس شده، کاهش داشته است و همچنین در بحث طالق تغییر چندان 

محسوسى وجود نداشته است.

کاهش آمار ازدواج از سال 95 تا 98
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در خطبه هاى نماز جمعه ارومیه مطرح شد

حوادث اخیر آمریکا
نشان از افول و اضمحالل این کشور دارد

با حضور استاندار آذربایجان غربى:

مسائل و مشکالت نخستین واحد تولید 
سیلیکون متال آذربایجان غربى مورد 

بررسى قرار گرفت

ھاد قاد و   ی و ارا ا و آ ر  ت   چاپ و
د ماس با با ما  

ن  32227631    ت
س   32250090  

روابط عمومى  گزارش  به 
در  ولى فقیه  نماینده  دفتر 
جمعه  امام  و  آذربایجان غربى 
االسالم  حجت  ارومیه؛ 
قریشى  سیدمهدى  والمسلمین 
و  عبادى  آیین  خطبه هاى  در 
دى   19 جمعه  نماز  سیاسى 
مردم  دعوت  ضمن  ارومیه  ماه 
بیان  به  الهى  تقواى  رعایت  به 
و  اجتماعى  و  دینى  مباحث 

سیاسى پرداخت.
خطبه  در  ارومیه  جمعه  امام 
اول این آیین با اشاره به اهمیت 
آموزه هاى  و  اصول  رعایت 
آغاز  به  زندگى  در  اسالمى 
سلسله مباحثى در این خصوص 
اسالم  دین  گفت:  و  پرداخته 
روایات  و  قرآن  آیات  بوسیله 
معصومین علیهم السالم شیوه ها و 
را  درستى  و  مناسب  راهکارهاى 
براى ما تبیین کرده که الزم است 
خود  روزمره  زندگى  در  را  آن ها 

و خانواده رعایت کنیم.
این  از  یکى  افزود:  وى 
آموزه هاى  در  آداب  و  شیوه ها 
قرآنى و کالم و رفتار معصومین 
علیهم السالم آغاز هر کارى با نام 
انسان  فلذا  است  متعال  خداوند 
خود  کارهاى  حال  همه  در  باید 
را با نام و یاد خداوند متعال آغاز 
کارهاى  باشد  چنین  اگر  و  کند 

انسان برکت پیدا مى کند.
از  روایتى  بیان  با  وى 
نقل  به  علیه السالم  على  حضرت 
اهللا  صلى  اسالم  گرامى  پیامبر  از 
علیه و آله و خداوند متعال گفت: 
که  است  فرموده  متعال  خداوند 
هر کارى اگر با ذکر بسم اهللا آغاز 
نگردد ابتر خواهد بود و ذکر نام 
الهى پیوند دادن کارها به خداوند 
ماندگارى  باعث  که  است  متعال 
و قوام کارها خواهد شد چرا که 
هستى  عالم  این  در  خداوند  تنها 
ماندگار و ابدى است و هر کس 
خود و کارهایش را به خدا گره 
بزند ماندگار و ابدى و ارزشمند 

خواهد شد.
در  ولى فقیه  نماینده 
بیانات  ادامه  در  آذربایجان غربى 
خداوند  تسبیح  بر  تأکید  با  خود 
مکلفیم  ما  همه  افزود:  متعال 
تسبیح  و  حمد  خود  زندگى  در 
و  آوریم  بجاى  را  متعال  خداى 
وظیفه  الهى  مقدس  ذات  احترام 
احترام  آن  کنار  در  و  ماست 
متعال  خداوند  نام  بر  گذاشتن 

هم فریضه بوده و باید آن را نیز 
دلیل  همین  به  و  بدانیم  مقدس 
است که بدون طهارت نمى توان 
نام مقدس خداوند را لمس کرد.

نام  بقدرى  افزود:  وى 
که  است  مقدس  متعال  خداوند 
را  حیوانى  بخواهد  انسان  اگر 

قربانى و ذبح کند و نام خداوند 
نکند  جارى  زبان  بر  را  متعال 
قابل  و  شده  حرام  آن  گوشت 

استفاده نخواهد بود.
ادامه  در  قریشى  سیدمهدى 
سخنان خود با اشاره به روایتى از 
امام  گفت:  علیه السالم  رضا  امام 
فرموده اند  بارها  علیه السالم  رضا 
که واژه بسم اهللا الرحمن الرحیم 
نزدیک تر  الهى  اعظم  اسم  به 
آن  سیاهى  به  چشم  سفیدى  از 
نوح  حضرت  همچنین  و  است 
را  همه  که  زمانى  نیز  علیه السالم 
بر کشتى سوار کرد و آماده نزول 
اهللا  بسم  واژه  بودند  الهى  بالى 
نام  فلذا  ساخت  جارى  زبان  بر 
با  کارها  آغاز  و  متعال  پروردگار 

بسم اهللا ضرورت دارد.
امیر  از  روایتى  بیان  با  وى 
گفت:  علیه السالم  على  المؤمنین 
کارها  آغاز  در  اهللا  بسم  گفتن 
خداوند  از  که  است  معنى  بدین 
براى  مى خواهم  کمک  متعال 
انجام کارهایم که جز او  بر کس 
نیست  سزاوار  عبادت  دیگرى 
کارها  همه  در  بتوانیم  اگر  فلذا 
چه بزرگ و چه کوچک بسم اهللا 
الرحمن الرحیم بگوییم اعمالمان 
خداوند  نام  و  مى شود  اصالح 
مانع از انجام کارهاى نادرست و 

گناه خواهد شد.
ادامه  در  ارومیه  جمعه  امام 
اهللا  بسم  آثار  به  خود  سخنان 

پیامبر  کالم  در  الرحیم  الرحمن 
گرامى اسالم اشاره کرده و گفت: 
وقتى استاد و معلمى به شاگردان 
خود مى آموزد تا با کالم الهى و 
بسم اهللا الرحمن الرحیم تحصیل 
متعال  خداوند  کند  آغاز  را  علم 
معلمش  و  مادر  و  پدر  و  شاگرد 

نگه  امان  در  دوزخ  آتش  از  را 
خواهد داشت.

پیامبر  فرموده  به  افزود:  وى 
گفتن  بر  کسى  اگر  اسالم  گرامى 
بسم اهللا الرحمن الرحیم مداومت 
صراط  پل  و  قیامت  روز  در  کند 
نیز خواهد گفت بسم اهللا الرحمن 
الرحیم و با این کالم آتش دوزخ 
آمده  زبان  و به  مى شود  خاموش 
از  مؤمن  اى  گفت  خواهد  و 
اهللا  بسم  نور  که  بگذر  پل  روى 
الرحمن الرحیمى که گفتى آتش 
مرا خاموش کرد فلذا تالش کنیم 
اهللا  بسم  با  را  خود  کارهاى  همه 
تا  کنیم  آغاز  الرحیم  الرحمن 
برکت  با  و  مقدس  کارهایمان 

باشد.
در  ولى فقیه  نماینده 
جمعه  امام  و  آذربایجان غربى 
ارومیه در خطبه دوم آیین عبادى 
هفته  این  جمعه  نماز  سیاسى  و 
حجاب  کشف  سالروز  به  ارومیه 
1314 ماه  در   17 در  رضاخانى 

اشاره کرده و گفت: اقدام رضاخان 
در کشف حجاب و نهادینه کردن 
باعث  ایران  جامعه  در  امر  این 
بى حیایى  و  بى عفتى  پایه گذارى 
در کشور شد و اگر امروز شاهد 
بدحجابى و بى حجابى در کشور 
در  هم  خبیث  رضاخان  هستیم 
سنت  چون  است  شریک  آن ها 
الهى است که هر کس که سنت 
بد در جامعه اى نهادینه کند وزر 

نیز  زمان  گذشت  در  آن  وبال  و 
گریبان او را خواهد گرفت.

فکر  برخى  افزود:  وى 
و  بى حجابى  که  مى کنند 
است  فردى  امر  یک  بدحجابى 
بى حجابى  که  است  حالى  در 
یک امر اجتماعى است و موجب 
جامعه  بر  زیادى  آسیب هاى 
مى شود  افراد  سایر  زندگى  و 
خانم ها  برخى  جلوه گرى  فلذا 
بر  مجازى  فضاى  و  جامعه  در 
زندگى افراد در خانواده ها اثرات 
مخربى مى گذارد و عقوبت بسیار 
نمى تواند  کسى  فلذا  دارد  زیادى 
و  جلوه گرى  پیامدهاى  منکر 

بى حجابى زنان و دختران باشد.
ادامه  در  قریشى  سیدمهدى 
مکرم  نبى  از  روایتى  به  اشاره  با 
اسالم صلى اهللا علیه و آله خاطر 
نشان کرد: اگر زنانى به قیامت و 
نباید  دارند  اعتقاد  حساب  روز 
از  غیر  به  را  خود  زینت هاى 
و  موها  کنند  آشکار  شوهرانشان 
دستانشان بیش از مچ را نباید به 
از  کس  هر  و  دهد  نشان  نامحرم 
خانم ها این کار را انجام دهد دین 
خشم  و  کرده اند  فاسد  را  خود 
الهى را به سمت خود جلب کرده 

است.
حجاب  رعایت  افزود:  وى 
اصلى  اصول  از  یکى  عفاف  و 
دین مبین اسالم و جامعه اسالمى 
است که هم باید مردم در رعایت 
آن کوشا باشند و هم مسئولین امر 
و کارمندان دولت بطور کامل این 

مسأله را بخوبى رعایت کنند.
در  ولى فقیه  نماینده 
سخنان  ادامه  در  آذربایجان غربى 
خود به وقایع اخیر آمریکا اشاره 
حال  در  آمریکا  گفت:  و  کرده 
شیطانى  قدرت  بزرگترین  حاضر 
ربوبیت  و  عبودیت  که  است 
چالش  به  را  متعال  خداوند 
کشیده است و خود را به عنوان 
الهى  قدرت  مقابل  در  قدرت  ابر 
مطرح مى کند و مردم را به جاى 
متعال  خداوند  فرامین  از  اطاعت 

مى کند  جلب  خود  از  اطاعت  به 
جهانى  جامعه  مدیریت  ادعاى  و 
بر  حاکمیت  و  قوانین  وضع  و 
شیطانى  خباثت  از  نشان  جهان 

آن ها دارد.
کنگره  تصرف  گفت:  وى 
فرار  و  معترضان  توسط  آمریکا 
آمریکایى  سناتورهاى  خفت بار 
از زیرزمین ها و داالن هاى مخفى 
مقام  بیانات  تصدیق  از  نشان 
فرمودند  که  دارد  رهبرى  معظم 
حال  در  آمریکا  شیطانى  قدرت 
است  نابودى  و  اضمحالل  افول، 
و خداوند متعال وقایع 88 ایران 
ایران  در  که  را  بى ثباتى هایى  و 

خودشان  سر  بر  را  شدند  باعث 
خوردن  بهم  از  نشان  که  آورد 
جهان  در  آمریکا  پوشالى  قدرت 

است.
ادامه  در  قریشى  سیدمهدى 
ادعاى  افزود:  خود  سخنان 
کشتن  با  آمریکا  در  بشر  حقوق 
اقتصادى  اوضاع  و  سیاه پوستان 
اسف بار آمریکا با وجود میلیون ها 
ارزش هاى  و  بى خانمان  و  فقیر 
بى عفتى ها  افشاى  با  آمریکایى 
نشان  انتخاباتى  مناظرات  در 
و  دارد  کشور  این  فروپاشى  از 
داخل  در  عده اى  اینکه  عجیب تر 
امیدوار  و  فریفته  هنوز  ایران 
تا  دارند  آرزو  و  هستند  آمریکا 
مانند آن ها شوند اما باید بخوبى 
متوجه بود که مشیت الهى بر آن 
شود  نابود  نیز  آمریکا  که  است 
همانگونه که در قرآن و روایات 

بر آن تصریح شده است.
ادامه  در  ارومیه  جمعه  امام 
مردم  قیام  و  دى   19 سالروز  به 
قم  افزود:  و  کرده  اشاره  قم 
و  است  انقالب  مرکز  و  مادر 
تحریف  با  مى خواهند  عده اى 
رشادت هاى مردم قم مرکزیت آن 
اثرگذارى  و  ببرند  سوال  زیر  را 
کشور  کل  بر  را  قم  مردم  قیام 
تا  کنند  کمرنگ  انقالب  اول  در 
کنند  اثر  کم  را  قم  بودن  انقالبى 
و  آگاه  باید  قم  جوانان  فلذا 

هوشیار باشند و اجازه تحریف را 
به آن ها ندهند.

قیام  کرد:  نشان  خاطر  وى 
مردم قم در 19 دى باید ماندگار 
باشد چرا که آغاز قیام هاى مردم 
پیروزى  و  طاغوت  رژیم  علیه 
به  و  بود  قم  از  اسالمى  انقالب 
تعبیرى اوج انقالب تلقى مى شود 
تحریف  دهیم  اجازه  نباید  که 
براى  قم  مردم  قیام  که  چرا  شود 
رخ  آمریکاستیزى  و  ظلم ستیزى 
داد که متأسفانه عده اى مى خواهند 
نسل هاى  مجعول  روایت هاى  با 
اصلى  اهداف  به  نسبت  را  آینده 
تردید  به  رخدادها  و  قیام ها  این 

بیاندازند.
معظم  مقام  بیانات  به  وى 
گفت:  و  کرده  اشاره  رهبرى 
برگشتن  و  برجام  خصوص  در 
رهبرى  خود  تعهدات  به  آمریکا 
برگشت  شرط  پیش  که  فرمودند 
آمریکائى ها به برجام رفع تمامى 
تحریم  رفع  و  تحریم هاست 
در  آن ها  صداقت  از  نشان 
اگر  فلذا  است  تعهداتشان  انجام 
و  بازگشت  نشود  رفع  تحریم ها 
برجام  به  آمریکا  بازگشت  عدم 

هیچ فایده اى نخواهد داشت.
افزود:  ارومیه  جمعه  امام 
شوراى  مجلس  نمایندگان  اقدام 
اسالمى در کاهش انجام تعهدات 
از  و  آن ها  توقف  و  برجامى 
درصد   20 غنى سازى  سرگیرى 
تأیید  مورد  و  درست  بسیار  کار 
زیر  و  است  رهبرى  معظم  مقام 
و  دفاعى  قدرت  بردن  سوال 
و  غربى ها  توسط  ایران  نظامى 
پذیرش  قابل  داخل  در  برخى ها 
الهى  لطف  با  بحمدهللا  و  نیست 
در این سال هاى پس از انقالب، 
در  قدرى  به  اسالمى  جمهورى 
موشکى  و  نظامى  و  دفاعى  توان 
پیشرفت کرده است که اقدام نظام 
اسالمى در ساقط کردن پهبادهاى 
دشمن و حمله موشکى به پایگاه 
و  ذلت  باعث  آمریکا  عین االسد 
به  باید  فلذا  شد  آن ها  خوارى 
قدرى در این زمینه پیشرفت کنیم 
تا دشمن به خود جرأت تعرض 
و جسارت ندهد و یقینًا بهتر نیز 

خواهد شد.
در  ولى فقیه  نماینده 
جمعه  امام  و  آذربایجان غربى 
به  خود  سخنان  پایان  در  ارومیه 
مصرف  در  صرفه جویى  مسأله 
افزود:  و  کرده  اشاره  گاز  و  برق 
هر چند با سردتر شدن هوا نیاز 
پیدا  افزایش  انرژى  مصرف  به 
مدیران  و  خانواده ها  اما  مى کند 
کنند  تالش  شرکت ها  و  ادارات 
با مدیریت صحیح و صرفه جویى 
مشکالت  بروز  از  زمینه  این  در 

جلوگیرى کنند.

استاندار آذربایجان غربى با 
تاکید بر نقش استان در همجوارى 
با سه کشور و برخوردارى از پنج 
پایانه مرزى، خواستار تامین منابع 
ورودى  مبادى  ساماندهى  مالى 
توسعه  صندوق  محل  از  مرزى 
راستاى  در  گفت:  و  شد  ملى 
عقب  رفع  اى،  منطقه  توازن 
نقل  و  حمل  بخش  در  ماندگى 
مرزى  هاى  پایانه  توسعه  نیز  و 
زدن  دور  در  آفرینى  نقش  براى 
مالى  منابع  طلبد  مى  ها  تحریم 
ساماندهى مبادى مرزى به میزان 
موافقت  با  ریال  میلیارد  هزار   2
شوراى سیاستگذارى وزارت راه 
صندوق  محل  از  شهرسازى  و 

توسعه ملى تامین گردد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
غربى؛  آذربایجان  استاندارى 
محمدمهدى شهریارى در دیدار 
با وزیر راه و شهرسازى با تشریح 
مصوبات سفر مرداد ماه وزیر به 
این  اهتمام  از  قدردانى  و  استان 
مشکالت  حل  براى  وزارتخانه 
زیربنایى  هاى  ساخت  زیر 
خواستار اقوام موثر در خصوص 
بازرگان-  مسیر  هاى  پروژه 

شاهین  میاندوآب-  و  ایواوغلى 
دژ شد.

تکمیل  اینکه  بیان  با  وى 
کاهش  در  تبریز  ارومیه-  آزادراه 
بین  زمان  و  فاصله  توجه  قابل 
آذربایجان  هاى  استان  مراکز 
غربى و آذربایجان شرقى، کاهش 
در  موثر  نقش  سوخت،  مصرف 
ترانزیت  نیز  و  گردشگرى  رونق 
کاال نقش بسزایى خواهد داشت 
گفت: با توجه به اینکه این پروژه 
اقتصاد  هاى  پروژه  فهرست  در 
تخصیص  لذا  است  مقاومتى 
اتمام  براى  مناسب  اعتبارات 
سرعت  و  جارى  سال  در  پروژه 
در  عمرانى  عملیات  به  بخشى 
مهم  بسیار  سه  قطعه  هاى  تونل 

است.
غربى  آذربایجان  استاندار 
بخش  کرد:  تصریح  همچنین 
بزرگراهى  کریدور  از  اى  عمده 
قرار  استان  این  در  کشور  غرب 
دارد و با توجه به روند افزایشى 
مراودات اقتصادى ایران و ترکیه 
در  بازرگان  مرز  گیرى  قرار  و 
محدوده  ترانزیتى،  مهم  مسیر 
راهى  سه  تا  ایواوغلى  راهى  سه 

قره ضیاالدین در مسیر منتهى به 
عبورى  ترافیک  داراى  بازرگان 
این  الحاق  لذا  است  باالیى 
بزرگراهى  کریدور  به  محدوده 
غرب کشور و تعریض و بهسازى 
شکوفایى  در  مهمى  نقش  آن 

اقتصادى منطقه خواهد داشت. 
مانده  تخصیص  شهریارى 
اعتبار محور ارومیه- سرو را نیز 
خواستار شد و افزود: این محور 
ایران  اقتصادى  مراودات  در  نیز 
و ترکیه نقش آفرین است لذا با 
توجه به عملکرد مناسب وزارت 
این  تکمیل  در  شهرسازى  و  راه 
مسیر ترانزیتى، نیاز است تا مانده 
اعتبارات این محور نیز بصورت 

کامل تخصیص یابد.
یکى  اینکه  به  اشاره  با  وى 
از گالیه هاى بحق مردم دریافت 
میانگذر  پل  در  سنگین  عوارض 
از  برخوردارى  علیرغم  ارومیه 
نرخ  افزود:  است  قانونى  شرایط 
هاى مصوب جدید براى افزایش 
این  در  میانگذر  پل  عوارض 
نیست.  عادالنه  اقتصادى  شرایط 
گذاران  سرمایه  سرمایه  برگشت 
برنامه  از  چه  اگر  محور  این 

اوضاع  اما  است  عقب  زمانبندى 
سخت اقتصادى و تردد باالى این 
مسیر نیازمند آن است که در حال 

حاضر افزایشى صورت نپذیرد.
غربى  آذربایجان  استاندار 
تسریع در اتمام بیمارستان تکاب 
را خواستار شد و گفت: علیرغم 
تکاب  مردم  به  که  هایى  وعده 
این  تاکنون  متاسفانه  اما  ایم  داده 
اتمام  به  کامل  طور  به  پروژه 
هر  است  ضرورى  و  نرسیده 
کمیسیون  تشکیل  با  سریعتر  چه 
تحویل موقت نسبت به تجهیز و 
اقدام  نیاز  مورد  ملزومات  نصب 
شود تا بیش از این شرمنده مردم 

تکاب نباشیم.

شهریارى ادامه داد: با توجه 
بردارى  بهره  کرونایى  شرایط  به 
تختخوابى   90 بیمارستان  از 
مدیریت  در  تواند  مى  تکاب 

بیمارى بسیار موثر واقع شود.

موضوع  به  ادامه  در  وى 
خیابان  امتداد  تکلیف  تعیین 
سرداران ارومیه نیز اشاره کرد و 
گفت: تصریح و تسریع در فرایند 

ماده  کمیسیون  مصوبات  اجرایى 
و  تاریخى  مباحث  بر  تاکید  با   5
مدیریت  خروج  موجب  هویتى 
سرعت  و  بالتکلیفى  از  شهرى 
و  نوسازى  جریان  به  بخشى 
پویایى در بافت در حال تخریب 
موجود در این محدوده مى شود.

غربى  آذربایجان  استاندار 
دژ- شاهین  محور  اعتبار  تامین 
تکاب را نیز مطرح کرد و افزود: 
طریق  از  محور  این  تکمیل 
و  تعریض  عملیات  فعالسازى 
آسفالت  رویه  نیز  و  بهسازى 
نیاز  اعتبار  ریال  میلیارد   300 به 
تخصیص  با  امیدواریم  که  دارد 
به موقع این اعتبار پروژه هر چه 

زودتر به اتمام برسد.

وزیر راه و شهرسازى نیز در 
این دیدار براى تحقق درخواست 
الزم  دستورات  شده  مطرح  هاى 
را بویژه در خصوص تحویل هر 
تکاب،  بیمارستان  سریعتر  چه 
محور بوکان-میاندوآب و شاهین 
 ، سرو  ارومیه-  تکاب،  دژ- 
ارومیه  سرداران  خیابان  امتداد 
براى  الزم  اعتبار  پرداخت  و 
الحاق سه راهى ایواوغلى تا سه 
کریدور  به  ضیاالدین  قره  راهى 
بزرگراهى غرب از محل صندوق 
هاى  معاونت  به  را  ملى  توسعه 

مربوطه صادر نمود.

استاندار در دیدار با وزیر راه و شهرسازى مطرح شد:

ساماندهى مبادى ورودى مرزى در آذربایجان غربى
به اعتبارات ویژه نیاز دارد

با حضور استاندار آذربایجان غربى مسائل و مشکالت نخستین 
واحد تولید سیلیکون استان که در شهرستان خوى مستقر است مورد 

بررسى قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى استاندارى آذربایجان غربى؛ نخستین 
واحد تولیدى سیلیکون متال در استان، در زمینى به مساحت 20 هکتار 
با  صنعتى  واحد  این  مى شود.  راه اندازى  خوى  صنعتى  شهرك  در 
یک هزار و 250 میلیارد تومان سرمایه گذارى به صورت آورده شخصى 
و دریافت تسهیالت بانکى راه اندازى مى شود. فاز نخست این واحد 

صنعتى خرداد سال آینده به بهره بردارى مى رسد.
با راه اندازى این واحد براى 600 نفر به صورت مستقیم و براى 
سه هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال زایى مى شود. سیلیکون متال 
در صنعت ریخته گرى آلومینیوم و صنایع شیمیایى کاربرد دارد و این 
واحد تولیدى با ظرفیت اسمى 50 هزار تن در سال فعالیت خواهد 

کرد.
باتوجه به وجود معادن غنى سیلیس در آذربایجان غربى و ظرفیت 
باالى این استان حدود 80 درصد مواد اولیه واحد تولیدى سیلیکون 

متال از آذربایجان غربى تهیه مى شود.

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان 
عادى  تا  هوا  آالینده  صنعتى  واحدهاى  تمامى  فعالیت  گفت:  غربى 

شدن کیفیت هوا در ارومیه تعطیل است.
موسوى  سعید  ارومیه،  فرماندارى  عمومى  روابط  گزارش  به 
افزود: طبق تصمیم کارگروه آلودگى هواى استان مقرر شد که همه 
واحدهاى آسفالت و آجرپزى، ایزوگام، شن و ماسه و واحدهاى تولید 
گچ و آهک شهرستان ارومیه با توجه به وضعیت کیفى هواى شهر تا 

شرایط عادى شدن وضعیت هوا به صورت موقت تعطیل باشد.
وى بیان کرد: با واحدهایى که از تعطیلى خوددارى کنند مطابق 

ماده 12 قانون هواى پاك برخورد خواهد شد.
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  پایش  و  نظارت  معاون 
آذربایجان غربى گفت: 60 واحد شن و ماسه، 48 واحد آجرپزى، 35

واحد آسفالت و ایزوگام و پنج واحد گچ و آهک در شهرستان ارومیه 
شامل این طرح هستند.

وى با اشاره به اینکه اکیپ هایى از یگان حفاظت محیط زیست 
مى کنند  رصد  را  تصمیم  این  اجراى  استان  پایش  نظارت  معاونت  و 
هوا  آلودگى  ثابت  منابع  تمامى  فعالیت  اداره  این  کارشناسان  افزود: 
صورت  در  و  نموده  پایش  را  آلودگى  باالى  پتانسیل  با  واحدهاى  و 
برخورد با هر مورد از تخلف با استناد به مواد سه و 12 قانون هواى 
خواهند  اقدام  خاطى  واحدهاى  فعالیت  از  جلوگیرى  به  نسبت  پاك 

کرد.

واحدهاى  آالیندگى  میزان  مستمر  پایش  به  اشاره  با  موسوى 
غربى  آذربایجان  در  صنعتى  واحد  و 300  هزار  سه  کرد:  بیان  استان 
در حال فعالیت مستمر هستند که هزار و 200 واحد از ظرفیت پایش 
قرار  ارومیه  شهرستان  در  واحدها  این  از  درصد  که 50  برخوردارند 

دارند.
فعالیت  گفت:  نیز  ارومیه  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس 
در  هوا  کیفیت  شدن  عادى  تا  هوا  آالینده  صنعتى  واحدهاى  تمامى 

ارومیه تعطیل است.
در  که  هوا  آلودگى  کارگروه  تصمیم  طبق  افزود:  خانى  مختار 
پزى،  آسفالت  واحدهاى   همه   که  شد  مقرر  شد  برگزار  استاندارى 
آهک  و  گچ  تولید  هاى  واحد  و  ماسه  و  شن  ایزوگام،  پزى،  آجر 
شهرستان ارومیه با توجه به وضعیت کیفى هواى شهر تا شرایط عادى 

شدن وضعیت هوا به صورت موقت تعطیل مى باشد.
وى بیان کرد: با واحدهایى که از تعطیلى واحد خوددارى کنند 

مطابق ماده 12 قانون هواى پاك برخورد خواهد شد.
واحد  گفت: 60  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس 
شن و ماسه، 48 واحد آجر پزى، 35 واحد آسفالت و ایزوگام و پنج 

واحد گچ و آهک در شهرستان ارومیه شامل این طرح هستند.
وى با اشاره به اینکه اکیپ هایى از یگان حفاظت محیط زیست 
ومعاونت نظارت پایش استان و  اکیپى از کارشناسان اداره ارومیه به 
منطقه اعزام شدند افزود: کارشناسان این اداره فعالیت کلیه منابع ثابت 
آلودگى هوا و واحدهاى با پتانسیل باالى آلودگى هوا را پایش نموده 
ودر صورت برخورد با تخلف زیست محیطى باستناد مواد 3 و 12
قانون هواى پاك راسا نسبت به جلوگیرى از فعالیت واحدهاى خاطى 

اقدام خواهند کرد.

فعالیت همه واحدهاى صنعتى آالینده 
در ارومیه تعطیل شد



سال نوزدهم - شماره 3651 1399 دوشنبه 29 دی

رئیس جمهور:

راهپیمایى 22 بهمن امسال نمادین خواهد بود

ترامپ از کاخ سفید به کجا اسباب کشى مى کند؟

رییس جمهورى اعالم کرد: 
به دلیل شرایطى که داریم با یک 
22 راهپیمایى  خاصى  وضعیت 
بهمن برگزار خواهد شد و بیشتر 
نمادین خواهد بود و به صورت 
برگزار  موتورى  یا  خودرویى 

مى شود.
حسن  ایسنا،  گزارش  به 
ملى  ستاد  جلسه  در  روحانى 
اینکه  بیان  با  کرونا  با  مقابله 
در  فاطمیه  ایام  در  امیدوارم 
واجب  عزادارى،  مستحب  کنار 

مراعات پروتکل ها را هم در نظر 
امروز  کرد:  اظهار  باشیم،  داشته 
هم  و  خودمان  حیات  حفظ  هم 
ما  براى  دیگران  حیات  حفظ 
ائمه  و  پیامبر  روح  است.  واجب 
خواهد  شاد  مراعات  این  از  هم 

شد.
در  خوشحالیم  افزود:  وى 
کاهش  شاهد  متمایل  شیب  یک 
مرگ و میر و کاهش ابتال هستیم. 
خیلى  هم  دورقمى  مرگ  گرچه 
برسد  صفر  به  باید  و  است  زیاد 

کشور  مدیران  درمان،  کادر  اما 
کار  مردم  خود  مهمتر  همه  از  و 
بزرگى با رعایت پروتکل ها انجام 

دادند.
تاکید  با  جمهورى  رییس 
کشور  از  بخشى  امروز  اینکه  بر 
وضعیت  بخشى  و  آبى  وضعیت 
اجراى  نیست  قرار  اما  دارد  زرد 
اظهار  شود،  ضعیف  پروتکل ها 
در  بازگشایى ها  تمام  کرد: 
در  که  است  ارزشمند  صورتى 
هم  پروتکل ها  مراعات  کنارش 
زمینه  در  ما  شود.  گرفته  نظر  در 
مشاغل شاهد مراعات پروتکل ها 
مراعات  هم  جایى  اگر  هستیم. 
شدیدى  برخوردهاى  نشود 
انتظار  در  شدن  پلمب  همچون 

افراد است.
در  اینکه  بیان  با  روحانى 
پروتکل هاى  رعایت  هم  ادارات 
بهداشتى قابل قبول است، گفت: 
در موضوعات فرهنگى و مذهبى 
گاهى شاهد تعطیل نماز جمعه یا 

سینما و تئاتر بودیم و گاهى هم 
است  جایى  این  گذاشته ایم.  باز 
که ما روى لبه مرز قرار داریم و 
اثرات  که  کنیم  عمل  طورى  باید 

منفى نداشته باشد.
تردد  داد:  ادامه  وى 
برون شهرى  و  درون شهرى 
دورهمى هاى  در  حضور  و 
مراقبت  خیلى  باید  خانوادگى 
کنیم که از این لبه مرز به پرتگاه 
اظهار  هم  بهداشت  وزیر  نیفتیم. 
به  ما  اینکه  از  مى کرد  نگرانى 
موج چهارم بیفتیم به دلیل اینکه 
پس  نشود.  رعایت  پروتکل ها 
گفته  که  دارد  وجود  نگرانى 

مى شود.
این  گفت:  جمهورى  رییس 
و  است  حق  به  نگرانى  اظهار 
وجود  آن  براى  اصلى  دلیل  سه 
ویروس  این  نگرانى  یکى  دارد؛ 
از  یا  که  است  متاسیون یافته 
کشور  خود  در  یا  مى آید  خارج 
مى بینیم  ما  و  مى افتد  اتفاق  این 

که در اروپا چه خبر است و البته 
که براى آنان هم متأسفیم. پس ما 
متاسیون  ویروس  از  نگرانى  یک 
است  ممکن  اینکه  و  داریم  یافته 

ما را هم به خود گرفتار کند.
دلیل  داد:  ادامه  روحانى 
منجر  که  هواست  سرماى  دوم 
و  مى شود  کمتر  فاصله گیرى  به 
زمستان  در  هوا  اینکه  سوم  دلیل 
راکد است و کمتر جابجا مى شود 
نگران کننده  هم  موضوع  این  که 

است.
اشاره  با  جمهورى  رییس 
سالگرد  بودن  رو  پیش  در  به 
به  کرد:  اعالم  انقالب،  پیروزى 
یک  با  داریم  که  شرایطى  دلیل 
22 راهپیمایى  خاصى  وضعیت 

بهمن برگزار خواهد شد و بیشتر 
نمادین خواهد بود و به صورت 
برگزار  موتورى  یا  خودرویى 
موضوع  این  مصوبه  که  مى شود 

اعالم مى شود.

به گزارش عصر ایران به نقل 
نزدیکان  گفته  به  اسپوتنیک،  از 
بخشى  آمریکا  جمهورى  رئیس 
داماد  و  سفید  کاخ  کارکنان  از 
ادامه  براى  کوشنر،  جرد  او، 
ترامپ  اقامت  زمان  در  همکارى 

در ماراالگو به او مى پیوندند.
شایعاتى مبنى بر اقامت جرد 
میامى  در  همسرش  و  کوشنر 

شنیده مى شود.
نزدیکى  در  ترامپ  ویالى 
ساحل پالم بیچ است و برخى از 
همسایگان او بارها سعى کرده اند 
تا ترامپ را از اقامت دائم در این 

ویال بازدارند.
شود  مى  گفته  همزمان 
در  جیل،  همسرش،  و  جوبایدن 
نزدیکى  در  بلر  تاریخى  خانه 
تا  اند  شده  مستقر  سفید  کاخ 
آماده اسباب کشى به مقر ریاست 

آینده  سال  چهار  در  جمهورى 
باشند.

رئیس  تحلیف  مراسم 
20 متحده  ایاالت  جمهورى 

برخى  شود.  مى  برگزار  ژانویه 
دهد  مى  نشان  ها  زنى  گمانه 
از  پیش  ترامپ  دونالد  دستیاران 
این تاریخ در خانه او در فلوریدا 

مستقر خواهندشد.

رئیس  شود  مى  گفته 
بیست  صبح  قصددارد  جمهورى 
کند.  ترك  را  سفید  کاخ  ژانویه 
حمله  از  پس  روز  دو  ترامپ 
طرفدارانش در تاریخ 6 ژانویه به 
ساختمان کنگره، در توئیتى اعالم 
کرد که در مراسم تحلیف شرکت 

نمى کند.

آمریکایى  نشریه  تابناك: 
به  تحلیلى  در  پالسى   فارین 
تالش هاى موفقیت آمیز ایران در 
آمریکا  تحریم هاى  کردن  اثر  بى 
گذشت  است:  نوشته  و  پرداخته 
زمان به نفع ایران است تا امریکا. 
یافته  کاهش  تحریم ها  تاثیر 
به  رو  ایران  فروش  نفت  است. 
افزایش است و راه هاى دور زدن 
راحت تر  ایران  براى  تحریم ها 
شده است. همچنین توانایى ایران 
براى غنى سازى نسبت به گذشته 

افزایش چشمگیرى یافت.
از طرفى تجربه چهار رییس 
رابطه  در  امریکا  گذشته  جمهور 
کره  اتمى  برنامه  محدودسازى  با 
شمالى نشان داده که در صورت 
بعدى،  توافق  در  برجام  شکست 
این ایران خواهد بود که امتیازات 
بیشترى خواهد داشت، نه امریکا.

آمده  مطلب  این  ادامه  در 
غنى  براى  ایران  تصمیم  است: 
بیست  سطح  تا  اورانیوم  سازى 
در  تنش  تشدید  نوعى  درصد، 
بحران طوالنى مدت است و هم 
ایران  ترتیب  این  به  تهدید.  یک 
از  پس  اگر  که  دهد  مى  هشدار 
بایدن،  دولت  آمدن  کار  روى 
هسته  توافق  به  متحده  ایاالت 
هسته  برنامه  تهران  برنگردد،  اى 
ایش را توسعه مى دهد تا در هر 
گفت وگوى پیش روى دست باال 
را بگیرد. به این ترتیب، هر توافق 
کردن  زنده  از  بسا  چه  اى  تازه 

توافق کنونى بدتر باشد.
دولت  هاى  تالش  رغم  به 
هنوز  ایران،  واکنش  و  ترامپ 
نپاشیده  هم  از  اى  هسته  توافق 
طور  آن  تواند  مى  بایدن  است. 
که قول داده با برداشتن تحریم ها 
حال،  این  با  کند.  زنده  را  توافق 
ایران  بخورد،  شکست  بایدن  اگر 

کاهش  را  اش  پایبندى  تردید  بى 
داده و حتى اگر در صدد ساخت 
برنامه  برنیاید،  اى  هسته  سالح 
دهد؛  مى  گسترش  را  اى  هسته 
اى  نقطه  همان  در  ایران  یعنى 
قرار خواهد گرفت که سال 2013

متوقف شده بود. به عالوه، ایران 
این بار اهرم هاى اضافى خواهد 
داشت و دستیابى به توافقى دیگر 
هاى  محدودیت  بردارنده  در 
کمترى بر فعالیت هاى هسته اى 

است.
فشار  کار  و  ساز  رغم  به 
در  ایران  نفت  فروش  حداکثرى، 
حاال  ایران  است.  افزایش  حال 
زدن  دور  در  بیشترى  مهارت 
تحریم ها دارد و حمایت جامعه 
رو  ها  تحریم  از  نیز  المللى  بین 
به کاهش است. حفظ سطح فشار 
اقتصادى کنونى نیز چالشى براى 
سوى  از  است.  متحده  ایاالت 
برنامه  تواند  مى  ایران  دیگر 
به  نیاز  بدون  را  خود  اى  هسته 
عبور از آستانه هسته اى به شکل 

چشمگیرى افزایش دهد.
گذشته،  سال  چهل  طول  در 
جمع  با  توانسته  شمالى  کره 
آورى مقادیر بیشترى از پلوتونیم، 
انجام  و  سازى  غنى  افزایش 
آزمایش هاى موشکى، توانایى هاى 
خود را افزایش دهد. در نتیجه هر 
متحده  ایاالت  توافقات  از  یک 

قرارداد  به  نسبت  شمالى  کره  با 
کمترى  محدودیت هاى  قبلى 
توانمندى هاى  افزایش  اند.  داشته 
بود  موازى  همگى  شمالى،  کره 
کلینتون،  دولت هاى  تالش هاى  با 
براى  ترامپ  و  اوباما  بوش، 
برنامه  کردن  محدود  یا  برچیدن 

هسته اى این کشور.
کره  ارشد  دیپلمات  یک 
گفته  خصوص  این  در  شمالى 
بین  از  ایران  توافق  اگر  است: 
باز  رفته  دست  از  زمان  برود، 
متحده  ایاالت  منافع  زیان  به  هم 
است  بایدن  با  حق  کامال  است. 
پایبندى  ازاى  در  مى خواهد  که 
اى،  هسته  توافق  به  ایران  کامل 
ایاالت متحده را دوباره به برجام 

بازگرداند.
که  دیوارى  از  آمدن  پایین 
افول  یک  ایم،  رفته  باال  قبال 
موفقیت  و  است  برانگیز  چالش 
حال،  این  با  نمى کند.  تضمین  را 
توافق  بتواند  اگر  بایدن  دولت 
در  مى تواند  دارد،  نگه  را  برجام 
محدودیت هاى  گفت وگو  میز 
ایران  هسته اى  برنامه  بر  بیشترى 
پیشنهاد  با  آن  از  پس  و  بگذارد 
منافع بیشتر به تهران براى برنامه 
کند.  پیدا  حلى  راه  نیز  موشکى 
مسیر دستیابى به یک معامله بهتر، 
صورت  برجام  بازسازى  گذر  از 

مى گیرد، نه از بین بردن آن.

چرا زنده کردن برجام از سوى بایدن، 
بهتر از یک توافق جدید است؟

خبرگزارى  گزارش  به 
فارس به نقل از سپاه نیوز، سردار 
باقرى  محمد  پاسدار  سرلشکر 
مسلح  نیروهاى  کل  ستاد  رئیس 
در حاشیه برگزارى مرحله نهایى 
رزمایش پیامبر اعظم (ص) 15
کویر  عمومى  منطقه  در  که  سپاه 
اظهار  شد؛  برگزار  ایران  مرکزى 
کرد: رزمایش هاى 15 روز اخیر 
زمان  در  که  آینده  روز   5 تا  و 
فشرده و تقریبًا همزمان انجام مى 
فوق  آمادگى  دهنده  نشان  شود، 
تمامى  در  مسلح  نیروهاى  العاده 
و  دریایى  ،هوایى،  زمینى  ابعاد 

پدافند هوایى و موشکى است.
برگزارى  به  اشاره  با  وى   
با  سپاه  اعظم 15  پیامبر  رزمایش 
اجراى  عملیات ترکیبى  و شلیک  
متنوع  هاى  کالس  در  موشک 
گفت: برگزارى رزمایش گسترده 
پیامبر اعظم (ص)15 نشان دهنده 
موشکى  قدرت  که  است  این 
برد  در  ایران  اسالمى  جمهورى 

هاى کوتاه ،متوسط و بلند با تمام 
اسالمى  میهن  از  دفاع  آماده  قوا 
جمهورى  اهداف  و  ملى  ،منافع 

اسالمى ایران است.
انتخاب  باقرى  سرلشکر   
اهدافى در فاصله بیش از 1800

عمان  دریاى  جنوب  در  کیلومتر 
و ابتداى اقیانوس هند را معنادار 
توصیف و تصریح کرد : انتخاب 
دوربرد  هاى  موشک  از  انبوهى 
این  نشانگر  دریایى  اهداف  براى 
جمهورى  دشمنان  اگر  که  است 
به  نسبت  سوئى  نیت  اسالمى 
تجارت  مسیرهاى  ملى،  منافع 
دریایى و سرزمین ما داشته باشند، 

با اقدام موشکى مورد هدف قرار 
گرفته و منهدم خواهند شد.

نیروهاى  کل  ستاد  رئیس   
مسلح در پایان برگزارى رزمایش 
نشان  را  (ص)15  اعظم  پیامبر 
جمهورى  دفاعى  قدرت  دهنده 
اسالمى ایران در صیانت از  منافع 
هر  کرد:  تاکید  و  توصیف  ملى 
چند قصد انجام هیچ تهاجمى را 
نداریم اما با این رزمایش ها اعالم 
متخاصمى  هر  چنانچه  کنیم  مى 
ما  کشور  به  نسبت  سوئى  نیت 
در  و  توان  تمام  با   ، باشد  داشته 
قرار  تهاجم  مورد  زمان  کمترین 

خواهد گرفت.

انتخاب اهداف رزمایش پیامبر اعظم(ص) در عمق 
1800 کیلومترى اقیانوس هند معنادار است

محسن  تسنیم،  گزارش  به 
تشخیص  مجمع  دبیر  رضایى 
همایش  در  نظام،  مصلحت 
روسا و دبیران استان هاى شوراى 
گفت:  انقالب  نیروهاى  ائتالف 
نیاز بود این حرکت زودتر شکل 
مى گرفت و ان شاءاهللا دوستان این 
فشرده تر  آینده  براى  را  صفوف 
از  یکى  آینده  سال   10 کنند. 
خواهد  انقالب  طوفانى  دهه هاى 

بود.
من  اینکه  بیان  با  رضایى 
اسم دهه آینده را دهه سرنوشت 
دهه  به  را  آینده  دهه  گذاشته ام، 
اظهار  و  کرد  تشبیه  انقالب  اول 
دهه  حوادث  جنس  البته  داشت: 
آینده با دهه اول انقالب متفاوت 
و  کودتا  بحث  زمان  آن  است؛ 
دهه  بود.  مطرح  وجنگ  ترور 
نفوذ  و  اقتصادى  مشکالت  آینده 
زیستى  تهدیدات  و  نرم  جنگ  و 
و تغییر اقلیم از رویدادهاى مهم 
و  شرایط  سختى  لذا  و  است 
اهدافى که انقالب دنبال مى کند، 

مشابه همان دهه اول است.
انقالب  بچه هاى  و  مردم 
گول آمدن بایدن را نمى خورند

تشخیص  مجمع  دبیر 
اینکه  داد:  ادامه  نظام  مصلحت 
و  آمده اند  دموکرات ها  مى گویند 
بچه هاى  قبیل،  این  از  اظهاراتى 
این  فریب  مردم  و  انقالب 
آمریکا  باید  نمیخورند.  تبلیغات 
تعهدات  به  که  کنیم  وادار  را 
را  خودمان  ولى  کند.  عمل  خود 
براى شرایط سخت تر و کارهاى 

بزرگ تر آماده کنیم.
صف  تشریح  در  رضایى 
آرایى نظام سلطه در مقابل جریان 
مقاومت گفت: غربى ها مى گویند 
ماست  مزاحم  اسالمى  جمهورى 
تسویه  ایران،  با  باید  مى گویند  و 
طرف،  این  از  کنیم.  حساب 
و  لیبرال ها  دست  از  هم  ما  ملت 
به  باید  و  شده  خسته  غربگرایان 

حکمروایى آن ها پایان بدهیم.
هر  اینکه  دوران  افزود:  وى 
دست  به  را  فرمان  آمده  دولتى 
کشور  خواسته  طور  هر  و  گرفته 
را اداره کرده، به سر آمده. دوران 
پایان  به  ایران  کردن  کوچک 
ما  خودسانسورى  دوران  رسیده. 

هم باید پایان پیدا کند.
رضایى با بیان اینکه اقدامات 
را  مردم  دادِ  اخیر،  دولت  چند 
مردم  کرد:  تصریح  کرده،  بلند 
فکرى  ما  براى  نظام  مى گویند 
نامحرمان  دست  از  را  ما  و  بکند 

نجات دهد.

مسئوالن  تکبر  و  بى اعتنایى 
از  پس  مردم  مضاعف  مشکل 
معیشت و مسکن و تورم است

تشخیص  مجمع  دبیر 
عالوه  داد:  ادامه  نظام  مصلحت 
مسکن  معیشت،  مشکل  اینکه  بر 
بى اعتنایى  دارد،  وجود  تورم  و 
نگاه  و  تکبر  ادارت،  در  مردم  به 
تشدید  آن ها  به  رعیتى  ارباب- 
شده و در حالى که انقالب با آن 
بود،  کرده  خداحافظى  روحیات 

دارد دوباره برمى گردد.
دشمنان  داد:  ادامه  رضایى 
تعیین  را  ما  تکلیف  مى خواهند 
آن ها  تکلیف  باید  هم  ما  کنند؛ 
در  را  قیامى  و  کنیم  مشخص  را 
رقم  انقالب  دوم  گام  چارچوب 

بزنیم.
دهه  در  اینکه  بیان  با  وى 
اسالمى-  الگوى  باید  رو  پیش 
پایه گذارى  را  پیشرفت  ایرانى 
الگوى  باید  کرد:  تصریح  کنیم، 
فرهنگى  اقتصادى،  اسالمى 
کنیم.  پایه ریزى  و...  شهرسازى 
که  شرایطى  در  پایه ریزى  این 
لیبرال ها و یا ناکارآمدها در آینده 
قدرت را، در دست داشته باشند 

محقق نمى شود.
امام  جامع  دانشگاه  استاد 
حسین(ع) با بیان اینکه نیروهاى 
به  باید  قدرت  همه  با  انقالب 
میدان بیایند، تصریح کرد: دولت 
دولتى  کارآمدترین  باید  آینده 
روى  انقالب  طول  در  که  باشد 

کار آمده است.
باید  انقالب  نیروهاى  همه 
داشته  حضور  آینده  دولت  در 

باشند
همه  کرد:  تأکید  رضایى 
دولت  در  باید  انقالب  نیروهاى 
نه  باشند،  داشته  حضور  آینده 
حزب اللهى  برادر  یک  اینکه 
رییس جمهور شود و بیاید بگوید 
هر  با  و  دارم  را  خودم  تیم  من 
کسى نمى توانم کار کنم. بعد هم 
دولت  با  هماهنگى  براى  مجلس 
پیشنهادى  وزراى  اکثر  نمى تواند 
مى شویم  مجبور  کند،  رد  را  او 
ضعیف  دولت  یک  با  چهارسال 

کنار بیاییم و آن را تحمل کنیم.
دولت  اینکه  بیان  با  وى 
سال  بیست  را  کشور  باید  آینده 
جلو بیاندازد، گفت: دولت آینده 
دشمن  که  کند  عمل  طورى  باید 
تا 30 سال آینده مایوس شود و 
نتواند در مقابل ملت ما دست به 

کارشکنى زند.
رضایى با بیان اینکه این دوره 
بسیار  انقالب  نیروهاى  آرایش 

مهم است، تصریح کرد: دیگر در 
نمى  توانیم  حزب  و   جناح  قالب 
شبیه  حرکتى  به  امروز  کنیم؛  کار 
داریم  نیاز  انقالب  دوران  بسیج 
از  هم  آینده،  دولت  تشکیل  با  تا 
هم  کنیم،  عبور  عقب ماندگى ها 

آینده انقالب را بیمه کنیم.
وى افزود: خوشبختانه بیانیه 
راهنماى  و  جامع  سند  دوم،  گام 
ملى  حرکت  و  مردمى  قیام  این 
دوم  گام  بیانیه  صدور  است. 
معّظم  رهبر  سوى  از  انقالب 

انقالب، اقدامى الهى بود. 
برخى  به  اشاره  با  وى 
تحریم ها،  رفع  بر  مبنى  شعارها 
انقالب  رهبر  که  همانطور  گفت: 
به  وادار  را  طرف  باید  فرمودند 
رفع تحریم کنیم، اما مسئله اصلى 
این است که بدانیم دشمن تحریم 
را با خوش بینى رفع نخواهد کرد 
و ما باید با ابزار مناسب تحریم ها 

را خنثى و آن ها را عقب بزنیم.
ملى،  پول  ارزش  کاهش 
اقدامات  برابر  در  ما  امنیت 
3 نسلى  بین  انتقال  و  اسرائیل 
چالش مهم پیش روى کشور

رضایى یکى از مسائل اصلى 
کنونى کشور را موضوع اقتصاد و 
تحریم دانست و گفت: نقدینگى 
سه  طى  که  است  مهمى  مسئله 
سال آینده دو برابر مى شود، یعنى 
سال   50 اندازه  سال،  سه  طى 
دریاى  این  مى شود.  منتشر  پول 
اقتصاد  وارد  که  است  عظیمى 
همین  آیا  شد.  خواهد  کشور 
تا  مى یابد  افزایش  تولید  مقدار 
طرفى  از  شود؟  کنترل  قیمت ها 
ده سال است رشد سرمایه گذارى 
موضوع  این  و  شده  منفى  ما 

فوق العاده خطرناك است.
تشخیص  مجمع  دبیر 
ارزش  کاهش  نظام،  مصلحت 
قرار  اشاره  مورد  را  ملى  پول 
این  همه  براى  باید  گفت:  و  داد 

مشکالت فرمول پیدا کرد.
را  دوم  مسئله  رضایى، 
گفت:  و  دانست  امنیت  موضوع 
سال،   40 از  پس  اولین بار  براى 
پایگاه  منطقه  در  دارد  اسراییل 
ما  مرزهاى  به  را  خود  و   مى زند 

مى چسباند.
را  موضوع  سومین  وى، 
و  دانست  نسلى»  بین  «انتقال 
دوم  و  اول  نسل  یعنى  گفت: 
بیشتر  آینده  سال  ده  تا  انقالب 
داشته  نقش آفرینى  نمى توانند 
نسل  شرایطى  چنین  در  باشند. 
سوم و  چهارم انقالب مى خواهد 
دهه  سخت ترین  که  دهه اى  در 
دست  در  را  امور  است،  انقالب 
بگیرند. این موضوع مهمى است 
آماده  و  توانمند  را  آن ها  باید  که 

پذیرفتن مسؤلیت ها نمود.
رضایى با بیان اینکه باید طى 
بین  انتقال  گذشته  سال  بیست 

نسلى انجام مى شد، اظهار داشت: 
وقتى نمانده است و حاال که این 
موضوع از بیست سال قبل شروع 
سالى  ده  همین  در  باید  نشده، 
مى توانند  دوم  و  اول  نسل  که 

نقش آفرینى کنند انجام شود.
همه  در  گفت:  ادامه  در  وى 
این مسائل مهمى که ذکر شد، هم 
تهدید وجود دارد هم فرصت. در 
اگر  نقدینگى  موضوع  و  اقتصاد 
راه  تولید  که  کنند  اطمینان  مردم 
مى افتد پول هاى خود را به سمت 
مى دهند  سوق  سرمایه گذارى 
مولد  مولد،  غیر  دارایى هاى  و 

مى شود.
همه  کشور  در  بد  مدیریت 
تبدیل  تهدید  به  را  فرصت ها 

مى کند
همه  کرد:  تصریح  وى 
اما  هستند  فرصت  مسائل،  این 
به  تبدیل  را  آن ها  بد،  مدیریت 

مشکل کرده است.
تشخیص  مجمع  دبیر 
مصلحت نظام افزود: در موضوع 
ما  براى  هم  اسراییل  تهدید 
ما  که  چرا  دارد،  وجود  فرصت 
کار  منطقه  در  قبل  سال   30 از 
و  سوریه  و  عراق  و  مى کنیم 
به  را  دیگر  کشور  چند  و  یمن 
کافى  آورده ایم،  مقاومت  محور 
است که یک کشور دیگر به این 
محور اضافه شود؛ طومار اسراییل 

پیچیده مى شود.
فرصت هایى  درباره  وى 
نسلى  بین  انتقال  موضوع  در  که 
هم  امروز  گفت:  دارد،  وجود 
را  باقرى ها  حسن  همان  مى شود 
شناسایى کرد. افرادى را مى توان 
رهِ  کوتاه،  مدتى  در  که  یافت 

صدساله را یک شبه طى کنند.
رضایى با تأکید بر وجود دو 
عنصر تهدید و فرصت در مسائل 
کرد:  تصریح  کشور،  روى  پیش 
فرصت ها  بر  تهدیدها  چنانچه 
غلبه کنند، یک حالت براى کشور 
بر  فرصت ها  اگر  و  مى آید  پیش 
به  اوضاع  کند،  غلبه  تهدیدها 

شکلى دیگر رقم مى خورد.
فرصت ها  اگر  داد:  ادامه  وى 
بر تهدیدها غلبه کند، ایران بزرگ 
یعنى  مى گیرد،  شکل  اقتصادى 
اتحادیه آسیاى جنوب غربى آسیا 
از 15،16 کشور همسایه و بیست 
هشتصد  با  منطقه  کشور  پنج  و 
تشکیل  تجارت  دالر  میلیارد 
خواهد شد که در این بلوك، پول 
ایران اعتبار خود را پیدا مى کند.

عالى  شوراى  یک  باید 
قوه   3 حضور  با  ملى  اقتصاد 

داشته باشیم
امام  جامع  دانشگاه  استاد 
اینکه  بیان  با  السالم  علیه  حسین 
را  ایران  انقالب،  دوم  گام  در 
اظهار  کرد،  اداره  بزرگى  به  باید 
به  بخواهد  ایران  اگر  داشت: 

هرسه  ابتدا  شود،  اداره  بزرگى 
قوه نباید اختالف داشته باشند و 
دیگر نباید شاهد دعواى روساى 
قوه  سه  سران  بلکه  باشیم،  آن ها 
بدهند  هم  دست  به  دست  باید 
درقدرت  ماندن  آن ها  دغدغه  و 
نباشد بلکه به فکر مردم باشند و 
انقالب  رهبر  فرامین  با  هماهنگ 

حرکت کنند.
من  پیشنهاد  افزود:  رضایى 
شوراى عالى  یک  که  است  این 
که  باشیم  داشته  ملى  اقتصاد 
درباره  قوه  سه  هر  شورا  آن  در 
تصمیم گیرى  بنیادین  برنامه هاى 

کنند و بعد اجرا شود.
اداره  بزرگِى  داد:  ادامه  وى 
شروع  دولت  از  ابتدا  کشور، 
برادرى  اول،  گام  بلکه  نمى شود 
سه قوه است. گام دوم این است 
که قوى ترین دولت تشکیل شود 
که  انقالبى  کاندیداهاى  همه  و 
دولت  در  هستند  مطرح  اکنون 

آینده حضور داشته باشند.
کسى  هر  کرد:  تصریح  وى 
آمد،  رییس جمهور  به عنوان  که 
پرهیز  رهبرى  با  ازدوگانگى  باید 
محور  را  کلى  سیاستهاى  و  کند 
خودقرار  دولت  هایى  فعالیت 

دهد.
نیازمندیم،  وحدت  دو  به 
وحدت در انتخابات و وحدت 

کبیر بعد از انتخابات
با  ما  اینکه  بیان  با  رضایى 
براى  وحدت  به نام  وحدت  یک 
اظهار  هستیم،  مواجه  راى آورى 
یک  به  این  بر  عالوه  داشت: 
«وحدت کبیر» نیاز داریم که بعد 
از انتخابات باید صورت گیرد و 

همه نیروها باید پاى کار بیایند.
یکى  سوال  به  پاسخ  در  وى 
معرفى  لزوم  بر  مبنى  حّضار  از 
اعضاى کابینه از سوى کاندیداها، 
گفت: معتقدم اگر اهمیت دولت، 
جمهور  رئیس  شخص  بر  مقدم 
رییس جمهور  اندازه  به  نباشد، 

مهم است.
در  ما  داد:  ادامه  رضایى 
یک  ریاست جمهورى  انتخابات 
رأى ما دو رأى محسوب مى شود؛ 
رییس جمهور  رأى،  یک  با 
رأى  با  و  مى کنیم  انتخاب  را 
که  چرا  را.  دولت  رییس  دیگر، 
و  نخست وزیر  وظایف  اکنون 
شخص  یک  در  رییس جمهور 
یک  با  ما  و  است  شده  خالصه 

رأى هر دو  را انتخاب مى کنیم.
وى تصریح کرد: حضور در 
کردن،  سخنرانى  و  خارجى  سفر 
کشور  در  ما  نیست،  سختى  کار 
سخنران خوب زیاد داریم. مسئله 
دولت،  تعیین  که  است  این  مهم 
به اندازه خود رییس جمهور مهم 

است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

آمریکا را باید وادار به رفع تحریم کنیم
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رئیس کل دادگسترى آذربایجان غربى:

مجلس خبرگان رهبرى ستون خیمۀ 
جمهورى اسالمى است

بررسى تعرفه عوارض و بهاى 
خدمات سال 1400 شهردارى ارومیه 

حکم دکتر محمد مهدى  با 
سازمان  عامل  مدیر  ناصحى، 
بیمه سالمت ایران، ”دکتر فریده 
سرپرست  عنوان  به  جعفرى“ 
استان  سالمت  بیمه  کل  اداره 

منصوب شد.
عمومى   روابط  گزارش  به 
بیمه سالمت ؛ دکتر محمد مهدى 
سازمان  عامل  مدیر  ناصحى، 
بیمه سالمت ایران، ”دکتر فریده 
سرپرست  عنوان  به  را  جعفرى“ 
استان  سالمت  بیمه  کل  اداره 

آذربایجان غربى معرفى کرد.
مهدى  محمد  حکم  متن  در 
آمده  جعفرى   دکتر  به  ناصحى 
و  دانش  تعهد،  به  نظر  است: 
تجربیات جنابعالى به موجب این 
اداره  سرپرست  عنوان  به  حکم 
کل بیمه سالمت استان آذربایجان 

تا  شوید،  مى  منصوب  غربى 
و  تخصصى  توان  از  استفاده  با 
نسبت  استان  موجود  ظرفیتهاي 
با  محوله  وظایف  انجام  به 
مالى،  انضباط  برقراري  محوریت 
توسعه  سازمانى،  فرهنگ  ارتقاي 
عرصه  ذینفعان  سایر  با  روابط 
سرمایه  به  ویژه  توجه  سالمت، 
هاي انسانى، زمینه تحقق اهداف 
مندرج در اسناد باال دستى به ویژه 
برنامه  قانون  در  مندرج  احکام 
چارچوب  در  را  توسعه  ششم 
اولویتهاي سازمانى فراهم نمایید.

امید است با اتکال به خداوند 
محوله  وظایف  انجام  در  متعال 

موفق و مؤید باشید.

روابط عمومى بیمه سالمت 
استان آذربایجان غربى

بیمه  سازمان  عامل  مدیر 
سالمت در اجالس سراسرمدیران 
سازمان،  این  استانى  و  ستادى 
سالمت  بیمه  رویکرد  ترین  مهم 
درارایه خدمات با کیفیت به بیمه 

شدگان را تشریح کرد.
به  روستانیوز  گزارش  به 
سازمان  خبرى  پایگاه  از  نقل 
مهدى  محمد  سالمت،  بیمه 
سراسرى  اجالس  در  ناصحى 
استانى  و  ستادى  ارشد  مدیران 
صورت  به  که  سالمت  بیمه 

ویدئو کنفرانس برگزار شد گفت: 
یکى از مهم ترین ماموریت هاى 
و  حمایت  سالمت  بیمه  سازمان 
پشتیبانى مالى از بیمه شدگان در 
البته  است،  سالمت  ارتقاء  کنار 
نیز  را  مصارف  و  منابع  به  توجه 
این  زیرا  قرارداد؛  نظر  مد  باید 
اهداف  ترین  اصلى  از  موضوع 

بیمه سالمت است.
بیمه  سازمان  مدیرعامل 
درهمه  منابع  افزود:  سالمت 
مقاطع محدود است و باید هزینه 

ها را ساماندهى کرد، ضمن اینکه 
مالى  و  ادارى  مدیریت  دربحث 
با  حوزه  این  تقویت  به  نیاز  هم 
و  علمى  هاى  توانمندى  به  نگاه 
تجربه هاى کارشناسان و مدیران 
بتوان  تا  هستیم؛  ها  دراستان  کل 

نتایج بهترى را کسب کرد.
توسعه  کرد:  تصریح  وى 
درارایه  الکترونیک  ابزارهاى 
خدمات نیز یکى از مسائل مورد 
که  است  سالمت  دربیمه  توجه 
نویسى  نسخه  پروژه  آن  درراس 
بتوان  باید  قراردارد،  الکترونیکى 
خصوصى  و  دولتى  دربخش 
به  مربوط  درمباحث  تاخیرها 
کرد،  رفع  را  الکترونیک  حوزه 
دراین  سالمت  حوزه  متاسفانه 
ندارد،  قبولى  قابل  شرایط  بخش 
انضباط  بحث  دیگر  سوى  از 
از  استفاده  و  مالى  انسجام  و 
نیروهاى توانمند نیز دردستورکار 
سازمان قراردارد و باید به لحاظ 
ساختارى حوزه ادارى و مالى را 

ارتقاء دهیم.

دیگر  برنامه  گفت:  ناصحى 
پزشکى  و  ارجاع  نظام  توسعه 
از  استان  در4  که  است  خانواده 

بهمن ماه آغاز مى شود.
بیمه  سازمان  مدیرعامل 
سالمت، با بیان اینکه براى ارایه 
خدمات بهتر باید بسترهاى الزم 
فراهم شود تاکید کرد:  توجه به 
و  ها  پروتکل  به  مربوط  مسائل 
یکى  نیز  پزشکى  هاى  گایدالین 
بدون  است،  ها  برنامه  از  دیگر 
ارزشیابى  و  نظارت  نظام  تردید 
فاصله  زیرا  شود،  تخصصى  باید 
گذارى  سقف  طرح  از  گرفتن 
ساماندهى  و  راهبردى  خرید   ،
نظام پرداخت باید درمسیر علمى 

شدن قرار گیرد.
داشت:  اظهار  ناصحى 
و  پایه  بیمه  دربحث  بازنگرى 
مشوق  و  شده  آغاز  باید  مکمل 
از  کرنیز   هوم  و  اى  بیمه  هاى 
برنامه هاى مورد توجه درسازمان 

بیمه سالمت است.

گروسى  اکبر  على  دکتر 
رئیس کل دادگسترى آذربایجان 
االسالم  حجت  دیدار  در  غربى 
شبسترى  مجتهد  والمسلمین 
غربى  آذربایجان  مردم  نماینده 
رهبرى خبرگان  مجلس  در 
خبرگان  مجلس  بى گمان  گفت: 
در  مطرح  نهادهاى  مهم ترین  از 
و  است  اسالمى  جمهورى  نظام 
مى توان گفت که مجلس خبرگان 
نقش اصلى و منحصر به فرد در 
ارتباط با اصل والیت فقیه داشته 
و ستون خیمۀ جمهورى اسالمى 

است.
عمومى  روابط  گزارش  به 
غربى،  آذربایجان  دادگسترى 
نمایندگان  گفت:  گروسى  دگتر 
مردم  معتمدین  خبرگان  مجلس 
باشند  مى  انقالب  ذخیره  و 
برهه،  ترین  حساس  در  که  چرا 
برعهده  را  وظیفه  ترین  سنگین 
وظایف  این  شاید  هرچند  دارند 
به چشم نیاید ولى آثار و برکات 
و  فقیه  ولى  از  حمایت  در  آن 
مشروع  اسالمى  حکومت  برپایى 
نمایان  و  هویدا  کامال  انقالبى  و 

است.
والمسلمین  االسالم  حجت 
به  اشاره  ضمن  نیز  شبسترى 
قضائیه  قوه  ارزشمند  اقدامات 
اهللا  آیت  دارى  سکان  با  گفت: 
رئیسى که از خود دستگاه قضایى 
است، روح تازه اى بر کالبد این 
اقدامات  با  و  شده  دمیده  قوه 
والیى  گونه،  جهاد  ارزشمند، 
با  مبارزه  در  ایشان  بدیل  بى  و 
اقتصادى،  درشت  دانه  مفسدین 
اندازان  دست  و  خواران  ویژه 
بیت المال و حفظ کرامت مردم، 

امید تازه اى در بین آحاد جامعه 
سازنده  اقدامات  و  گرفته  شکل 
دستگاه قضایى الگویى براى سایر 

دستگاهها شده است.  

دستگاه  تالشهاى  شبسترى 
با  مبارزه  در  را  استان  قضایى 
قابل  ادارى  و  اقتصادى  مفاسد 
با  مبارزه  این  و  دانست  تقدیر 

فساد را امید آفرین و مطالبه مقام 
معظم رهبرى و نیز مردم دانست 
و براى کارکنان دادگسترى استان 

توفیقات الهى را مسئلت نمود.

اطالعات  و  حفاظت  رئیس 
در  غربى  آذربایجان  دادگسترى 
زندانهاى  امنیتى  بررسى  جلسه 
تمام  از  زندانیان  گفت:  استان 
حقوق و کرامت انسانى بهره مى 

برند.
عمومى  روابط  گزارش  به 
غربى،  آذربایجان  دادگسترى 
حفاظت  رئیس  حاتمى  مرتضى 
استان دادگسترى  اطالعات   و 
در جلسه بررسى امنیتى زندانهاى 
استان گفت: امروز در یک جنگ 
دشمن  هستیم،  شدید  اى  رسانه 
امن  نا  براى  زیادى  هاى  هزینه 

نشان دادن زندانهاى کشور کرده 
کذب  اخبار  انتشار  با  و  است 
زندانهاى  خواهد  مى  جعلى  و 
استاندارد  وغیر  امن  نا  را  کشور 
زندانهاى  حالیکه  در  دهد.  جلوه 
استانداردهاى  از  کشور  و  استان 
هم  زندانیان  و  برخوردارند  الزم 
انسانى  کرامت  و  حقوق  تمام  از 
با  دشمن  ولى  برند،  مى  بهره 
پردازى  داستان  و  سازى  سناریو 
و با جعل و کتمان حقیقت تالش 
را  و کشور  استان  زندانهاى  دارد 

فاقد این استانداردها اعالم کند.
زندانها  افزود:  حاتمى 

استان  قضایى  دستگاه  براى 
و  هست  زیادى  اهمیت  داراى 
نگاه  زندانى  به  قضائیه  قوه  نگاه 
اصالح محور بوده و باز پرورى 
به  آنها  بازگشت  و  مددجویان 
اولویت  جامعه  و  خانواده  دامن 

ما مى باشد.
اطالعات  و  حفاظت  رئیس 
و  هوشمندى  استان  دادگسترى 
براى  را  مرتبط  مسئولین  تدابیر 
حفظ امنیت زندانهاى استان حائز 
اهمیت دانست و در این راه بهره 
گیرى از آخرین فناوریهاى علمى 
روز را در افزایش ضریب امنیتى 

ارزیابى  گذار  اثر  و  مهم  زندانها 
کرد.

صحبتهاى  پایان  در  حاتمى 
استان  زندانهاى  تجهیز  خود 
نیز  و  فناورانه  امکانات  نظر  از 
و  مجرب  انسانى  نیروى  تکمیل 

آموزشهاى مستمر و کاربردى به 
آنها و رفع نواقص و کمبودهاى 
ارتقاء  موجبات  از  را  موجود 
از  و  کرد  عنوان  زندانها  امنیت 
با  خواست  مربوطه  مسئولین 
مضاعف  افزایى  هم  و  همفکرى 

تر اقدامات موثر انجام گیرد.
این  در  است  ذکر  شایان 
بیان  به  حاضر  اعضاى  جلسه 
خود  دیدگاههاى  و  نظرات  نکته 
تصویب  با  جلسه  و  پرداخته 
مصوباتى به کار خود خاتمه داد.

یهاى  و  عوارض  تعرفه  ارومیه  شهر  اسالمى  شوراى  جلسه  در 
حسین  دکتر  ریاست  به  که  ارومیه،   شهردارى   1400 سال  خدمات 
مدیر  شهردار،   مقام  قائم  شورا،   اعضاى  حضور  با  و  بخشایشى 
حراست شهردارى،  رئیس اداره درآمدهاى عمومى شهردارى  برگزار 

شد  مورد بررسى قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومى شوراى اسالمى شهر ارومیه، در این 
سال 1400 خدمات  بهاى  و  عوارض  تعرفه  پیشنهادى  الیحه  جلسه 

شهردارى ارومیه مورد بررسى قرار گرفت و هریک از اعضاى شورا 
نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند. 

همچنین مهندس عدل دوست قائم مقام شهردار ارومیه گزارشات 
و توضیحات الزم را در خصوص دفترچه عوارض و بهاى خدمات 

سال 1400 شهردارى ارومیه را  ارائه نمود. 

سرپرست سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى ارومیه 
گفت: بدنبال االمان سازى در ارومیه هستیم.

شهردارى  الملل  اموربین  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
ارومیه؛ مصطفى میالنى در نشست خبرى به مناسبت دو بهمن روز 
فرهنگى ارومیه و دهه فجر انقالب اسالمى بیان کرد:  متاسفانه نماد 
این  در  اِلمان سازى  دنبال  به  ما  و  نیست  مشخص  ارومیه  شهر  دقیق 

زمینه هستیم و از این رو حوزه گردشگرى را فعال کرده ایم.
وى عنوان کرد: ارومیه را باید بتوانیم به یکى از مقاصد گردشگرى 
در کشور تبدیل کنیم و این حرکت باید در عمل صورت بگیرد و فقط 

به حرف و سخن اکتفا نکنیم.
شهردارى  ورزشى  و  اجتماعى  فرهنگى،  سازمان  سرپرست 
ارومیه گفت: اولین جشنواره اى که براى سال 1400 پیش بینى شده، 
جشنواره عکاسى ”از سرچشمه تا آبریز“ است، همانطور که مى دانیم 
امتداد رودخانه شهرچایى ارومیه 100 کیلومتر بوده و ما در این راستا 
جشنواره  این  در  تا  کنیم  دعوت  کشور  عکاسان  از  تا  داریم  درنظر 

شرکت کنند.
وى بیان کرد: درحال حاضر 12 فرهنگسراى شهردارى در ارومیه 
وجود دارد که از این تعداد 10 واحد فعال بوده و دو واحد تا پایان 

سال افتتاح مى شود.
میلیاردى   50 بودجه  ردیف  اختصاص  به  باتوجه  گفت:  میالنى 
به مجموعه فرهنگى، ورزشى شهردارى در سال آتى درصدد حذف 

برنامه هاى اضافى و بدون بازخورد سازمان هستیم.
وى گفت: روز فرهنگى هر شهر یک روز مهم براى شناساندن 
فرهنگ و ظرفیت هاى آن شهر بوده و از این رو، روز دوم بهمن ماه به 
عنوان روز فرهنگى ارومیه نامگدارى شده و از امسال از 2 تا 9 بهمن 
براى  تالش  در  و  مى شود  نامگذارى  ارومیه  فرهنگى  هفته  عنوان  با 

شناساندن ظرفیت هاى ارومیه خواهیم بود.

ارومیه صاحب المان مى شود

رئیس حفاظت و اطالعات دادگسترى آذربایجان غربى:

زندانیان از تمام حقوق و کرامت انسانى 
بهره مى برند

انتصاب سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت دراجالس سراسرى مدیران تشریح کرد:  

مهم ترین رویکرد
بیمه سالمت در ارایه خدمات با کیفیت به بیمه شدگان

قائم مقام شهردار ارومیه گفت:  طى 9 ماهه سال جارى در  30
سازى   رو  پیاده  عملیات  شهر  سطح  گانه   5 معابر  از  مربع  متر  هزار 

انجام شده است.
شهردارى  الملل  اموربین  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
ارومیه؛ غالم رضا عدل دوست  با اشاره به اجراى 30 هزار متر مربع 
پیاده رو سازى در معابر 5 گانه سطح شهر طى 9 ماهه سال جارى، 
بیان کرد: همچنین طى این مدت 374 هزارو 328 متر مربع زیرسازى 
و 30 کیلومتر جدول گذارى در سطح مناطق 5 گانه شهر ارومیه انجام 

شده است.
وى عنوان کرد: همچنین 107 هزار و 410 تن آسفالت از طریق 
سازمان عمران، معاونت فنى و عمرانى و بخش خصوصى در سطح 
شهر توزیع شده است که  با این میزان توزیع،  775 هزار و 687 متر 

مربع از معابر آسفالت و مرمت شده است.
سال  ماهه   9 طى  کرد:  نشان  خاطر  ارومیه  شهردار  مقام  قائم 
جارى، 550 میلیارد تومان اعتبار براى اجراى پروژه هاى عمرانى در 

سطح شهر صرف شده است.

قائم مقام شهردار ارومیه:

30 هزار متر مربع از معابر 5 گانه 
سطح شهر پیاده رو سازى شده است

شهرستان  مردم  نماینده  با  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
ارومیه در مجلس شوراى اسالمى ، دیدار و گفتگو کردند.

خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومى  روابط  گزارش  به 
آذربایجان غربى، على بابایى رئیس اداره اوقاف و امور خیریه در 
شوراى  مجلس  در  ارومیه  شهرستان  مردم  نماینده  ذاکر  با   دیدار 
اسالمى با بیان اینکه احیاى موقوفات ، حفظ و نگهدارى موقوفات 
کردن  مرتفع  براى  افزود:  است  دستگاه  این  اصلى  هاى  اولویت  از 
مشکالت در حوزه موقوفات و بقاع متبرکه نیازمند همکارى نمایندگان 

مجلس ، دستگاه هاى فرهنگى و اجرایى این شهرستان هستیم.
حضرت  زمان  از  وقف  مسئله  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وى 
کارهاى  جزو  وقف  داد:  ادامه  است  داشته  وجود  درجامعه  على(ع) 
خیر و باقیات الصالحات است شاید در دوره هاى مختلف دستخوش 
تغییراتى شده باشد اما همواره در بین مردم از جایگاه خوبى برخوردار 

است.
در این دیدار حجت االسالم ذاکر در خصوص اهمیت وقف و 
ترویج فرهنگ وقف و رسیدگى به احیاى موقوفات این شهر و تعامل 
: ایجاد وقف به سبک جدید  سازنده با این نهاد تاکید کرد و گفت 
نه تنها مشکالت جامعه را رفع مى کند بلکه به پویایى آن نیز کمک 

بزرگى مى کند.
وى ادامه داد: مسئوالن اوقاف باید لیستى از وقف ها و نیازهاى 
روز در استان تهیه کنند تا مردم آگاه تر وقف هاى خود را به ثبت 
برسانند که تهیه مسکن براى جوانان، جهیزیه، گسترش علم و آگاهى، 
تحصیل دانش آموزان و ایجاد مراکز کارگاهى براى اشتغال جوانان از 

مواردى است که باید مورد توجه واقفان قرار گیرد.

دیدار رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
با نماینده مجلس شوراى اسالمى

فراخوان ثبت نام مرحله اول طرح ملى سامان دهى و ارتقاء 
داوران مسابقات قرآن کریم(سنجش و ارزیابى) برادران و خواهران.
مسابقات  داورى  شرایط  واجد  داوطلبان  تمامى  از  اساس  همین  بر 
لغایت   99/10/24 تاریخ  از  تا  آید  مى  عمل  به  دعوت  کریم  قرآن 
99/11/24 با مراجعه به پایگاه اینترنتى my.oghaf.ir نسبت به ثبت نام 

در آزمون اقدام نمایند.
مرکز امور قرآنى
سازمان اوقاف و امور خیریه

فرا خوان
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مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربى:
صرفه جویى در مصرف آب باعث کاهش 

مصرف در زنجیره انرژى مى شود
برگزارى جلسه کمیته تجارت خارجى 

استان آذرباجان غربى با موضوع 
کارت هاى پیله ورى در ارومیه

نهمین جلسه کمیته تجارت خارجى آذربایجان غربى در سال 99
با موضوع نحوه صدور مفاصا حساب مالیاتى براى متقاضیان صدور 
و تمدید کارت پیله ورى ، به میزبانى اداره کل امور مالیاتى آذربایجان 

غربى تشکیل شد.
آذربایجان  مالیاتى  امور  کل  اداره  عمومى  روابط  گزارش  به 
گواهى  مالیاتى (  هاى  حساب  مفاصا  شد  مقرر  جلسه  این  در  غربى 
ماده 186) که توسط ادارات مالیاتى در بستر شبکه دولت به ادارات 
صمت شهرستان هاى صادر کننده کارت پیله ورى ارسال مى گردد، 
توسط ادارات صمت در غالب لوح فشرده به دفاتر پیشخوان تعیین 
بعدى  مراحل  طى  جهت  دولت  پیشخوان  دفاتر  انجمن  توسط  شده 

ثبت نام دریافت کارت پیله ورى تحویل گردد.

عمومى  روابط  گزارش  به 
برق  نیروى  توزیع  شرکت 
میثم  غربى،  آذربایجان 
دفتر  کل  مدیر  جعفرزاده 
غیر  پدافند  و  بحران  مدیریت 
اهداى  با  نیرو  وزارت  عامل 
لوحى از زحمات اکبرحسن بکلو 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروى 
پرسنل  و  غربى  آذربایجان  برق 
موفق  برگزارى  در  شرکت  این 
زلزله  آموزشى  تمرینى  مانور 
غرب  شمال  منطقه  در  سیلوانا 

کشور قدردانى کرد.
در متن آمده است:

اکبر  مهندس  آقاى  جناب 
حسن بکلو

شرکت  محترم  مدیرعامل 
استان  برق  نیروى  توزیع 

آذربایجان غربى
بى تردید صنعت آب و برق 
در تداوم خدمات و زیرساخت ها 
حیاتى ترین  مدیریت  و  تامین  و 
بنیادین  نقش  موجودات،  نیاز 
تالش  میان  این  در  مى کند،  ایفا 
آب  صنعت  کارکنان  و  مدیران 
و برق استان ها، موجب استمرار 
این دو خدمت بنیادین در کشور 
براى  که  نیست  شکى  و  است 

دستیابى به نتیجه مطلوب؛ عالوه 
بر کاهش خطر و آسیب پذیرى، 
منظور  به  نیز  آموزش  و  تمرین 
تقویت دانش، مهارت و آمادگى 
محتمل،  حوادث  انواع  به  پاسخ 
ضرورى  و  موثر  اقدامات  از 

است.
جعفرزاده در ادامه این لوح 
موفق  برگزارى  به  اشاره  ضمن 
مانور على رغم پیچیدگى شرایط 
شیوع  دلیل  به  مانور  برگزارى 
اشاره  کرونا،  ویروس  گسترده 

کرده است:
اینک که به لطف ایزد متعال 
کارکنان  و  مدیران  همت  و 
برق،  و  آب  صنعت  خدوم 
على رغم شیوع گسترده ویروس 
آموزشى  تمرینى  کرونا،مانور 
غیر  پدافند  و  بحران  مدیریت 
کشور  ششگانه  مناطق  در  عامل 
به  و  گردید  برگزار  موفقیت  با 
شده  بینى  پیش  اهداف  و  نتایج 
دست یافت، بدینوسیله از تالش 
در  همکاران  و  جناب عالى 

برگزارى مانور تمرینى آموزشى 
سال 1399 در منطقه شمالغرب 
توفیق  و  نموده  قدردانى  کشور 
در  سالمتى  با  توام  روزافزون 
را  محترم تان  خانواده  کنار 

آرزومندم.

میثم جعفرزاده
مدیر کل دفتر مدیریت 
بحران و پدافند غیر عامل 
وزارت نیرو

مدیریت  توسعه  دفتر  مدیر 
و  آب  شرکت  تحقیقات  و 

غربى  آذربایجان  فاضالب 
گفت: صرفه جویى در مصرف 

آب، کاهش مصرف در زنجیره 
انرژى را در پى خواهد داشت.

سید مهدى عصمت ساعتلو 
خیر»  «سحریز  زنده  برنامه  در 
غربى  آذربایجان  مرکز  سیماى 
در  محرکه  نیروى  اینکه  بیان  با 
تولید آب شرب، الکتروپمپ ها 
هستند، اظهار داشت: به حرکت 
با  ها  الکتروپمپ  درآوردن 
استفاده از برق صورت مى گیرد 
و  برق نیز با مصرف گاز تولید 
انرژى  زنجیره  یک  که  شود  مى 
در این خصوص ایجاد مى شود.

آب  اینکه  اعالم  با  وى 
زنجیره  این  ابتداى  در  شرب، 
قرار دارد و هر مقدار که مصرف 
مصرف  کند،  پیدا  افزایش  آب 
خواهد  افزایش  نیز  گاز  و  برق 
براى  رو  این  از  افزود:  یافت، 
صرفه  انرژى،  منابع  پایدارى 
امرى  به  آب  مصرف  در  جویى 

مهم تبدیل مى شود.
سالعتلو با تشریح وضعیت 
کشور  در  آب  تولید  و  تامین 
استان  وضعیت  کرد:  اظهار 
تامین  لحاظ  به  غربى  آذربایجان 
کشورى  میانگین  به  نسبت  آب 
دارد  قرار  خوبى  وضعیت  در 
توصیه  و  کرونا  شیوع  بدلیل  اما 

بهداشتى  موارد  رعایت  به  مردم 
با  ها،  دست  مکرر  شستشوى  و 
مصرف  صدى  در   12 افزایش 

آب مواجه هستیم.
وى با اشاره به توصیه هاى 
مکرر  شستن  براى  بهداشتى 
شیوع  از  جلوگیرى  و  ها  دست 
کرونا افزود: با بستن شیر آب در 
شستشوى  ثانیه   20 زمان  مدت 
دست ها با آب و صابون، عالوه 
با  مقابله  در  بهداشت  تامین  بر 
هدر  از  کرونا،  ویروس  انتشار 
رفت آب نیز حلوگیرى مى شود.
برخى  بیان  با  ادامه  در  وى 
از  جلوگیرى  هاى  روش 
هدررفت آب در خانواده ها، به 
نقش بانوان در صرفه جویى در 
مصرف آب اشاره و اظهار کرد: 
روش  بکارگیرى  ضمن  بانوان 
مصرف  در  جویى  صرفه  هاى 
و  پز  و  پخت  مصارف  در  آب 
شستشو، با آموزش موارد صرفه 
جویى و رعایت الگوى مصرف 
آب به کودکان، مى توانند نقش 
براى  سازى  فرهنگ  و  تربیتى 
استفاده بهینه از آب به نسل هاى 

آینده را ایفا کنند.

وى برنامه ریزى براى اجراى 
«نخستین  جشنواره  برگزارى 
واژه آب» را در راستاى آموزش 
صرفه  براى  کودکان  تربیت  و 
جویى در مصرف آب عنوان کرد 
عمومى  روابط  داشت:  اظهار  و 
آب  شرکت  همگانى  آموزش  و 
با  غربى  آذربایجان  فاضالب  و 
پرورش  و  آموزش  همکارى 
برگزار  را  جشنواره  این  استان، 
و در آن با زبان هنر و در قالب 
هاى  آموزش  نمایش،  و  شعر 
الزم را به دانش آموزان ارائه مى 

کند.
مدیریت  توسعه  دفتر  مدیر 
و  آب  شرکت  تحقیقات  و 
با  غربى  آذربایجان  فاضالب 
شرکت  یکپارچگى  به  اشاره 
و  شهرى  فاضالب  و  آب  هاى 
روستایى نیز گفت: با یکپارچگى 
آب  شرکت  شرکت،  دو  این 
غربى  آذربایجان  فاضالب  و 
نیاز  مورد  خدمات  و  تشکیل 
و  امکانات  تجمیع  با  مردم 
پتانسیل هاى این شرکت ها و با 

حداکثر توان ارائه مى شود.

اهداى لوح تقدیر به مدیرعامل شرکت برق استان از طرف 
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو

سطح  در  زلزله  منطقه اى  مانور  اولین  کنندگان  برگزار  از  تجلیل  مراسم 
شرکت هاى آب و برق شمالغرب کشور با حضور رجبى نماینده مدیریت بحران 
در وزارت نیرو، جعفرى مدیرکل مدیریت بحران استاندارى آذربایجان غربى و 

مدیران عامل شوراى هماهنگى صنعت آب و برق استان برگزار شد.
این  در  غربى  آذربایجان  اى  منطقه  آب  شرکت  عمومى  روابط  گزارش  به 
مراسم رجبى نماینده مدیریت بحران در وزارت نیرو عنوان کرد: برگزارى این 
مانورها زمینه عملکرد مطلوب را در زمان بحران فراهم مى کند و درصد خطا را 

در صحنه واقعى کاهش مى دهد.
وى ضمن قدردانى از میزبانى مناسب شوراى هماهنگى صنعت آب و برق 
استان در برگزارى موفق این مانور گفت: صنعت آب و برق آذربایجان غربى در 
تمامى زمینه ها فعالیت هاى قابل تقدیرى داشته  و جهت بهینه شدن و پویایى انجام 
امور در راستاى خدمت رسانى و رفع مشکالت مردم و شتاب بخشى به خدمات 

نیاز به همکارى، تعامل و هم افزایى هرچه بیشتر بین این شرکت ها داریم.
برق  و  آب  شرکت هاى  سطح  در  زلزله  منطقه اى  مانور  اولین  است  گفتنى 
نیروى  توزیع  شرکت هاى  حضور  با  سیلوانا  فرضى  منطقه  در  کشور  شمالغرب 
برق این مناطق به میزبانى شرکت توزیع نیروى برق آذربایجان غربى و در جهت 
باالبردن آمادگى اکیپ هاى اجرایى و روحیه کارگروهى در سطح وسیع، افزایش 
موفق  صورت  به  حوادث  وقوع  به  نسبت  مناسب  پاسخگویى  و  عمل  سرعت 

برگزار شد.

تجلیل وزارت نیرو از برگزار 
کنندگان اولین مانور منطقه اى زلزله 

در سطح شرکت هاى آب و برق 
اینترنت شمالغرب کشور شبکه  به  غربى  آذربایجان  استان  روستاى   154 اتصال 

پرسرعت اپراتور اول تلفن همراه و در راستاى برنامه محرومیت زدایى 
ارتباطى، در کمتر از یک ماه انجام شد تا در روزهاى سخت کرونایى 
امکانات ارتباطى همراه اول بتواند مشکالت مردم را از جمله مراجعه 

به شهرها کاهش دهد.
غربى،  آذربایجان  روستاهاى  مردم  بهره مندى  براى  اول  همراه 
جهت نصب و راه اندازى این سایت ها بیش از 60 میلیارد تومان هزینه 

کرده است. 
هدف  با  تاکنون  سال  ابتداى  از  اول  همراه  است،  ذکر  به  الزم 
برقرارى عدالت ارتباطى و توسعه ارتباطات روستایى، اقدام به نصب 
و راه اندازى سایت هاى پهن باند در اقصى نقاط کشور و مناطق محروم 

ارتباطى کرده است.
گرفته  انجام  اول  فاز  در   uso پروژه  قالب  در  طرح  این  اجراى 

است.

اتصال 154 روستاى آذربایجان 
غربى به اینترنت پرسرعت همراه اول

شرکت  کرونا  ویروس  شیوع  از  پیشگیرى  ستاد  گزارش  به 
از  پیشگیرى  هدف  با  شرکت  این  دورکارى  طرح  ایران،  مخابرات 
روز  از  انتقال,  زنجیره  قطع  به  کمک  و  کرونا  ویروس  مجدد  شیوع 
کارکنان  درصد   30 حداکثر  شرط  به  ماه  بهمن   15 تا   1 چهارشنبه, 
مدیر  نظر  با  شده  تعیین  سقف  تا  دورکارى  ومیزان  تمدید  دورکار، 

مربوطه اجرا مى شود. 
منطقه  ایران -  مخابرات  شرکت  ادارات  کار  ساعت  همچنین 

آذربایجان غربى نیز از 7:30 الى 14:30 مى باشد. 
بر اساس این خبر، مناطقى که از سوى استاندارى مربوطه ضوابطى 
براى ساعت کار و دورکارى تعیین شده، مى توانند بر اساس همان 

بخشنامه اقدام کنند.
گفتنى ست: مشاغل خاص و مشاغلى که مستقیما با ارباب رجوع 
در ارتباط هستند با نظر مدیر مربوطه, میزان دورکارى آنان تعیین مى 

شود.

تمدید دورکارى ادارات مجموعه 
شرکت مخابرات ایران با حداکثر 30

درصد کارکنان تا 15 بهمن ماه

به گزارش پایگاه اطالع رسانى مخابرات منطقه آذربایجان غربى، 
نورى  کافوى  ماکو،  شهرستان  مخابرات  اداره  کارکنان  تالش  با 

روستاى باشکند این شهرستان نصب شد.
با نصب این تکنولوژى اهالى این روستا مى توانند از سرویس 

هاى مخابراتى همانند voice و data استفاده کنند.
با اقدامات انجام گرفته، اهالى روستا از خدمات تلفن ثابت و 

اینترنت به شکل پایدار بهره مند خواهند شد.
همچنین محدودیت هاى موجود براى واگذارى خطوط ثابت 

تلفن رفع شد.

کافوى نورى روستاى باشکند ماکو 
نصب شد

پخش  ملى  شرکت  مدیر 
فرآورده هاى نفتى منطقه ارومیه
هاى  سخنران  از  یکى  عنوان  به 
ویدئوکنفرانس  جلسه  اصلى 
گفت:  سدف  سامانه  کشورى 
سامانه  استقرار  مرزى  مناطق  در 
سوخت  توزیع  الکترونیکى  هاى 
و کنترل و نظارت هاى سیستمى 
و  مهم  راهکارهاى  از  یکى 
قاچاق  از  پیشگیرى  راهبردى 
توزیع  روش  و  بوده  سوخت 
را  کنندگان  مصرف  به  سوخت 

تسهیل مى کند.
عمومى  روابط  گزارش  به 
شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
مجرد احمد  ارومیه  منطقه  نفتى 

افزود: این سامانه با بهره گیرى از 
استعالم هاى سیستمى مرتبط اعم 

بهین  ایرانیان،  اصناف  سامانه  از 
فرآیند  ملى  کد  و  کدپستى  یاب، 
ثبت درخواست، احراز هویت و 
فعالیت متقاضیان سوخت و تائید 
را  متولى  سازمان هاى  توسط  آن 

آسان مى کند.
توزیع  کرد:  تصریح  وى 
به  کنندگان  مصرف  به  سوخت 
اصلى  وظایف  از  یکى  عنوان 
تاسیس  ابتداى  از  شرکت  این 
شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى انجام مى شود ولى در حال 
فناوى  از  گیرى  بهره  با  حاضر 
هاى نوین و استقرارسامانه سدف 

به آدرس
newtejaratasan.ni-

opdc.ir
سازمانهاى  همکارى  و 

با  سوخت،  متولى  و  همکار 
با  و  باال  بسیار  دقت  و  سرعت 
مشتریان  رضایت  میزان  افزایش 

خدمات مربوطه ارائه مى شود
مجرد خاطرنشان کرد تعامل 
سازمانهاى متولى سوخت اعم از 
جهاد کشاورزى، صنعت،معدن و 
 ... و  شهرسازى  و  راه  تجارت، 
غربى  آذربایجان  استان  سطح  در 
امیدوارى  اظهار  و  بوده  مطلوب 
1399 ماه  بهمن  ابتداى  از  کرد 
تعریف  متولى  سازمانهاى  سایر 
شده در سیستم نسبت به دریافت 
از  خود  عبور  رمز  و  کاربرى  نام 

سازمان متبوع اقدام کنند.
جلسه ویدئوکنفرانس سامانه 
و  مدیران  حضور  با  سدف 
نمایندگان سازمانهاى متولى  کلیه 
بررسى  هدف  با  کشور  استانهاى 
مشکالت اخذ نام کاربرى و رمز 
عبور نمایندگان سازمانهاى متولى 
21 یکشنبه  روز  سدف  سامانه 
دى ماه به ریاست مدیر عملیات 
شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى ایران و جمعى از مسئولین 

ستادى برگزار شد.

مجرد در جلسه ویدئوکنفرانس سامانه سدف گفت:

سامانه درخواست فرآورده هاى نفتى یکى از 
عوامل مهم پیشگیرى از قاچاق سوخت

شرکت گاز آذربایجان غربى در مناطق مرزى است
عملیات   8 متطقه  مدیر  میزبان 

انتقال گاز و هیات همراه بود.
عمومى  روابط  گزارش  به 
پى  در  استان،  گاز  شرکت 
گاز  شرکت  مدیرعامل  میزبانى 
این  مدیران  و  آذربایجان غربى 
منطقه  مدیر  خدایى  از  شرکت 
همراه،  هیات  و  گاز  انتقال   8
جابه جایى  لزوم  درباره  جلسه اى 
از  یکى  و  تغذیه  خط  مکان 
ایستگاه هاى CGS ارومیه، بحث 

و تبادل نظر شد.
شرکت  مدیرعامل  شیخى، 
گاز آذربایجان غربى، در این باره 
با اشاره به توسعه ارومیه و قرار 
گرفتن یکى از ایستگاه هاى تقلیل 
شهر،  این  محدوده  در  گاز  فشار 
ضرورت  به  توجه  با  کرد:  اظهار 

حریم  از  ایستگاه  این  خروج 
اقدامات  است  ضرورى  شهرى، 
دستور  در  منظور  این  براى  الزم 

کار قرار گیرد.
کمیته  است  الزم  گفت:  وى 
مهندسى مشترك دو شرکت طى 

و  بررسى  به  نسبت  آتى  ماه  دو 
جانمایى ایستگاه جدید مطالعات 
الزم را انجام داده و گزارش خود 
ارائه  آتى  تصمیمات  براى  را 

نمایند.

شرکت گاز آذربایجان غربى میزبان مدیر 
منطقه 8 عملیات انتقال گاز

ھاد قاد و   ی و ارا ا و آ ر  ت   چاپ و
د ماس با با ما  

س   32250090 ن  32227631     ت
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آیا جهان ناچار به همزیستى با 
کووید 19 است؟

تاملى بر اظهارنظر اخیر وزیر بهداشت:

بر اساس گزارش سازمان جهانى بهداشت، در حال حاضر 4 گونه 
از ویروس کووید 19 در سراسر جهان به صورت بومى درآمده اند، اما 

این گونه ها به اندازه ویروس اصلى مرگبار و مسرى نیستند.
 مدیرعامل شرکت مدرنا، استفان بنسل، در یک کنفرانس گفت: 

ویروس کرونا «براى همیشه» همراه بشر خواهد بود.
از  بسیارى  که  است  درحالى  این  ساینس،  از  ایرنا  گزارش  به 
احتمال  به  کووید 19  معتقدند  سالمت  حوزه  مقامات  و  متخصصان 
جوامع  در  همواره  و  مى ماند  باقى  بومى  بیمارى  یک  شکل  به  زیاد 

بشرى وجود خواهد داشت.
تخصصان همواره باید مراقب گونه هاى جدید ویروس باشند تا 

امکان تولید واکسن مناسب براى مقابله با آن فراهم شود.
محققان آمریکایى در روز چهارشنبه از شناسایى دو گونه جدید 
حال  در  سرعت  به  آن ها  از  یکى  که  دادند  خبر  آمریکا  در  ویروس 

گسترش در آمریکا است.
فایزر پیش از این اعالم کرد واکسن این شرکت در برابر گونه هاى 
جدید ویروس که در انگلیس و آفریقاى جنوبى شناسایى شدند، موثر 
است. شرکت مدرنا نیز مجوز اضطرارى تزریق واکسن به افراد 18
ساله و بزرگتر را دریافت کرده است، اما تا کنون در رابطه با اثرگذارى 
آن روى گونه هاى مختلف ویروس کووید 19 اطالعاتى منتشر نشده 

است.
بر اساس گزارش سازمان جهانى بهداشت، در حال حاضر 4 گونه 
از ویروس کووید 19 در سراسر جهان به صورت بومى درآمده اند، اما 

این گونه ها به اندازه ویروس اصلى مرگبار و مسرى نیستند.
به گزارش ایرنا ویروس کرونا موسوم به «کووید 19» اواسط ماه 
دسامبر 2019 میالدى (24 آذر 1398) در شهر ووهان واقع در مرکز 

چین گزارش شد.

ابتدا از این بیمارى به عنوان ذات الریه نام برده شد اما کمیسیون 
ملى بهداشت چین در 30 دسامبر سال 2019 میالدى (9 دى ماه 98) 

به صورت رسمى شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد.
تدروس آدهانوم مدیرکل سازمان جهانى بهداشت روز چهارشنبه 
همه گیر  واژه  اگرچه  که  کرد  تاکید  کنفرانسى  در   98 اسفندماه   21
مورد  دقت  بدون  نباید  دارد  که  حساسیتى  دلیل  به   (pandemic)
را  کرونا  ویروس  سازمان  این  ارزیابى هاى  اما  گیرد  قرار  استفاده 

«همه گیر جهانى» شناسایى و اعالم مى کند.
این  که  کرد  اعالم  ماه 1399  ابان  روز 19  آمریکا  فایزر  شرکت 
شرکت به واکسن کرونا دست یافته و این واکسن تا 90 درصد در 

پیشگیرى از ابتال به کرونا موثر عمل کرده است.
انگلیس اولین کشورى است که واکسن کووید 19 فایزر را تایید 

و شروع به واکسیناسیون کرد.

به گزارش «تابناك»؛ به این 
وجود  «با  کنید:  دقت  جمالت 
و  گرفتارى ها  و  فشار ها  همه 
هرچند  ویروس،  این  مشکالت 
دردآور  ایران  در  مرگ  مورد  هر 
به  کرونا  مرگ هاى  تعداد  است، 
زیر 100 مورد در روز نزول پیدا 
روز  شبانه  در  آمار  طبق  و  کرده 
گذشته 97 مرگ در کشور داشتیم 
که براى ما آمار غم انگیزى است، 
وضعیت  دنیا  با  مقایسه  در  اما 

مطلوب ترى داریم.»
این بخشى از گزارش  سعید 
نمکى به مردم است که در بخش 
دیگرى از آن، آمار هایى جزئى تر 
برخى  در  کرونا  میر  و  مرگ  از 

تا  شد  ارائه  جهان  کشور هاى 
اختیار  در  قضاوت  براى  مبنایى 
بتوانند  و  گیرد  قرار  شنوندگان 
97 جان باخته ایرانى را با 4281
مرگ در امریکا، 1243 مرگ در 
بزریل،  در  مرگ   1109 بریتانیا، 
1106 مرگ در آلمان، 616 مرگ 
فرانسه،  در  مرگ  ایتالیا، 452  در 
405 مرگ در اسپانیا و حتى 159

مرگ در ترکیه مقایسه کنند.
 چرا فرارسیدن موج چهارم 

کرونا در ایران ترسناك است؟
این  به  بهداشت  وزیر  البته 
نمود  تاکید  و  نکرد  بسنده  میران 
باختگان  جان  عمده  بخش  که 
کرونا در کشورمان در شبانه روز 

مازندران  استان  به  مربوط  اخیر، 
در  آن  شهر  چندین  که  هستند 
باقى  و  دارد  قرار  قرمز  وضعیت 
نارنجى  وضعیت  در  شهرهایش 
است و معناى آن، باال بودن میران 
بیماران بسترى به نسبت جمعیت 
در این استان است؛ وضعیتى که 
موجب شده مرگ و میر ها در این 
وزیر  تاکید  به  و  باشد  باال  استان 
نبود،  مازندران  مرگ هاى  «اگر 
به  کرونا  روزانه  مرگ هاى  تعداد 

زیر 50 نفر مى رسید.»
که  بدانیم  است  کافى  اکنون 
بهداشت  وزیر  معاونان  گفته  به 
مازندران  استانى،  مسئوالن  و 
کشورمان  در  استانى  آخرین 

کرونا  شیوع  سوم  پیک  که  است 
نتیجه  بشود  تا  مى کند  تجربه  را 
فروکش  با  و  زودى  به  گرفت 
شمار  استان،  این  در  پیک  کردن 
19 کووید  روزانه  باختگان  جان 

تن   50 از  کمتر  به  کشورمان  در 
در روز خواهد رسید که به هیچ 
کشور هاى  با  قیاس  قابل  عنوان 
همسایگان  حتى  و  اروپایى 
کشورمان مانند ترکیه هم نیست.

اندازه  چه  تا  دورنما  این  اما 
است؟  تحقق  قابل  و  واقعى 
بهداشت  وزیر  سخنان  در  تامل 
که  مى دهد  نشان  کشورمان 
به  کرونا  باختگان  جان  کاهش 
شرایطى  مشابه  تن،   50 از  کمتر 
تجربه  امسال  نوروز  ایام  در  که 
نیافتى  دست  آرزویى  کردیم، 
است، اما بازگشت اوضاع وخیم 
آنقدر  است.  محتمل  بحرانى،  و 
محتمل که وزیر بگوید: «به رغم 
زرد  نقاط  کشور  نقشه  در  اینکه 
به  دارند،  گسترش  به  رو  آبى  و 
شدت نگران خیز جدید بیمارى 
با  مردم  مبادا  نگرانیم  و  هستیم 
آرامش خیال به سمت یک ساده 

انگارى و عادى پندارى بروند.»
نگرانى هاى  اینکه  قابل  نکته 
به  چراکه  نیست  هم  بیراه  وزیر 
گفته وى «موردى از خیز جدید 
موارد  در  خصوص  به  کرونا 
کشور  نقاط  برخى  در  سرپایى 
این  که  نگرانیم  و  مى شود  دیده 
موارد به خیز موارد بسترى و بعد 
از آن افزایش موارد مرگ تبدیل 
مى تواند  که  وضعیتى  شود.» 
مقدمات شکل گیرى موج چهارم 
شیوع ویروس در کشورمان باشد 
است  ترسناك  نمکى  گفته  به  که 
بیاید،  چهارم  موج  «اگر  چراکه 
گرفتار  شدت  به  را  ما  مى تواند 
کند، چون زیرساخت هاى کشور 
را  چهارم  موج  با  مقابله  توان 

نخواهد داشت.»
موجب  که  جدى  تهدیدى 
مردم  «از  بگوید:  وزیر  مى شود 
تمنا  و  التماس  و  مى خواهیم 
مثل  مبادا  که  داریم  خواهش  و 
اردیبهشت بعد از اینکه روز هاى 
خوش فروکش بیمارى را تجربه 
کردیم، ساده انگارى کنند چراکه 
هر گونه ساده انگاریـ چه در مردم 

و چه در مسئوالن ـ باز هم ما را 
خواهد  بیمارى  خطرناك  فاز  به 
کشاند. آنچه از روند بیمارى در 
دنیا دریافت مى کنیم، همان گونه 
کشور  در  سوم  موج  ارتفاع  که 
اگر  ناکرده  خداى  بود،  بلندتر  ما 
موج چهارمى گرفتار کند، چالش 

عظیمى به دنبال خواهد داشت.»
به  نگاهى  نیم  که  سخنانى 
نمودار کلى مرگ و میر کرونا از 
روز ابتدایى شیوع این ویروس و 
بیمارى ناشى از آن در ایران براى 
اگر  ویژه  به  است،  کافى  درکش 
بدانیم در پیک نخست شیوع (در 
اسفند 98 و فروردین 99) روزانه 
مان  هموطنان  از  تن  حدود 150 
پیک  در  مى دادیم،  دست  از  را 
مرداد)  اوایل  و  تیر  (اواخر  دوم 
را  هموطن   250 از  کمتر  روزانه 
از دست مى دادیم و در پیک سوم 
(آبان و آذر) به حدود 500 فوتى 
در روز رسیدیم؛ روندى صعودى 
پیک  باختگان  جان  مى تواند  که 
در  تن  هزار  حدود  به  را  چهارم 

روز برساند!

  ایرنا- رییس انجمن ایمونولوژى و آلرژى ایران گفت: زمان 
طالیى براى تهیه واکسن کرونا و واکسیناسیون را نباید از دست داد.

به گزارش انجمن ایمونولوژى و آلرژى ایران، محمد وجگانى 
افزود: این انجمن تالش کرد تا ورود علمى به مباحث کووید 19

و  بیمارى  این  ایمونولوژیک  جنبه هاى  از  بخشى  زیرا  باشد  داشته 
رسانى  اطالع  یک  مدت  این  طول  در  و  است  مهم  بسیار  ویروس 
و  داشتیم  مردم  عموم  و  پزشکى  و  علمى  جامعه  براى  عمومى 
همکارانمان نیز در برگزارى وبینارها در زمینه کووید 19 فعال بودند.
وى با بیان این که عرصه پزشکى و سالمت تاکید بر مباحث 
دارد،   19 کووید  بیمارى  با  مواجهه  در  واکسیناسیون  و  پیشگیرى 
کار  دستور  در  مختلف  استراتژى هاى  با  واکسن  تهیه  کرد:  تصریح 
ما  بحث  و  است  گرفته  قرار  دنیا  مختلف  شرکت هاى  و  دولت ها 
نیز تهیه واکسن و واکسیناسیون در کشور بوده که به عنوان دغدغه 

اصلى ایمونولوژیست ها مطرح است.
اگر  داشت:  اظهار  ایران  آلرژى  و  ایمونولوژى  انجمن  رییس 
روش هاى  سایر  کنار  در  امیدى  مى تواند  شود،  انجام  واکسیناسیون 
پیشگیرى از جمله ماسک زدن و رعایت فاصله اجتماعى در کنترل 
و مهار بیمارى کووید 19 باشد و نباید فرصت را از دست داد و 
خیلى از مواقع به بهترین نحو برنامه ریزى مى کنیم اما در عمل با 

مشکل مواجه مى شویم.
وجگانى یادآور شد: اگر از نظر برنامه ریزى تاخیر داشته باشیم 
در اجرا با مشکل مواجه خواهیم بود، زمان طالیى است و نباید آن 

را از دست بدهیم.
به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش وزارت بهداشت، حدود پنج 
و نیم میلیون دوز واکسن کووید19 در قالب قرارداد مشترك تولید 
با یکى از کمپانى هاى صاحب نام جهانى و حدود 20 میلیون دوز 
واکسن را از یکى از کمپانى هاى معتبر دیگر در دنیا به کشور تامین 

مى شود.
مى  پیش  خوبى  به  کشور  داخل  در  واکسن  ساخت  اکنون  هم 
رود و از بین 12 شرکت، حداقل 4 شرکت جلوتر از بقیه هستند و 
سازمان جهانى بهداشت مراحل پیشرفت این شرکت ها را پذیرفته 
و یکى از آنها اجازه تست انسانى و مطالعات بالینى را گرفته و از 

هفته آینده تست انسانى آن آغاز مى شود.

کنترل  در  که  کشورهایى 
موفق  کرونا  گیرى  همه 
اجراى  براى  کرده اند،  عمل 
واکسیناسیون با واکسن شرکت 
عقب نشینى  فایزر  آمریکایى 
کرده و منتظر نتایج آن در سایر 

کشورها هستند.
پیشرفت  و  علم  گروه 
انتشار  فارس،  خبرگزارى 
وسیع اخبار مرگ و میر افرادى 
آمریکایى  شرکت  واکسن  که 
فایزر را دریافت کرده اند، منجر 
کشورها  از  برخى  استیصال  به 
شده  واکسیناسیون   آغاز  براى 
تا  گرفته اند  تصمیم  و  است 
ایمنى  از  کامل  اطمینان  حصول 
کرونا،  واکسن  بودن  موثر  و 
به  نکنند.  اقدام  آن  به  نسبت 
کشورهاى  گاردین،  گزارش 
و  تایوان  نیوزیلند،  استرالیا، 
ماه ها  تا  را  واکسیناسیون  ژاپن 
آغاز نمى کنند و در حال حاضر 
واکنش  دقیق  بررسى  مشغول 
به  دنیا  نقاط  سایر  سایر  مردم 
و  آکسفورد  فایزر،  واکسن هاى 
مى گویند  آن ها  هستند.  مدرنا 
نتایج  منتظر  نیست،  عجله اى 
کشورها  دیگر  در  فایزر  تزریق 

مى مانیم!
 استرالیا، نیوزیلند و تایوان 
کنترل  در  کشورها  موفق ترین 
از  و  بوده اند  کرونا  به  ابتال 
اقدامات  پاندمى،  شیوع  ابتداى 
به موقع آن ها و همراهى گسترده 
مردم با پروتکل ها باعث کنترل 
نیز  ژاپن  است.  شده  شیوع 
که  است  کشورهایى  از  یکى 
انسانى  تست  سوم  مرحله  در 
و  کرده  شرکت  فایزر  واکسن 
از  زیادى  میزان  آن  ازاى  در 
کرده  دریافت  را  واکسن  این 
از  قبل  نیست  حاضر  اما  است 
بررسى نتایج تزریق آن در سایر 
مجدد  بررسى  نیز  و  کشورها 
نسبت  خود،  توسط  آن  کارایى 

به واکسیناسیون اقدام کند.
نشینى  عقب   *
موفق ترین  در  واکسیناسیون 
کشور جهان در کنترل کرونا

گرگ هانت، وزیر بهداشت 
استرالیا، مى گوید: استرالیا مفتخر 
«موفق ترین  گروه  در  که  است 
با  مبارزه  در  جهان  کشورهاى 
اما  دارد،  حضور  کووید19» 
تحت  واکسیناسیون  آغاز  براى 

فشار نخواهد بود.
و  ژاپن  نیوزیلند،  استرالیا،   

تایوان تا پایان فوریه ( اسفند) یا 
بعد از آن واکسیناسیون را شروع 
تأخیر  با  است  قرار  نمى کنند؛ 
واکسیناسیون،  روند  در  عمدى 
از  داده هایى  کشورها  این 
جانبى  عوارض  و  اثربخشى 
واکسینه کردن  از  قبل  واکسن، 
عموم  و  آسیب پذیر  جمعیت 
جنوبى  کره  کنند.  کسب  مردم، 
نیز تصمیم مشابهى گرفته است.

تزریق  از  ژاپن  خوددارى 
اصرار  و  فایزر  کروناى  واکسن 
آن  تزریق  نتایج  بررسى  به 
شرایطى  در  کشورها  سایر  در 
آمریکایى  شرکت  این  که  است 
سوم  مرحله  آزمایش  از  بخشى 
تست انسانى واکسن خود را بر 
روى مردم این کشور انجام داده 

است. 
براى  داده ها  بررسى   *
مقیاس  در  خطا  از  جلوگیرى 

بزرگ
پزشک  مارتین،  جنیفر 
کمیته  عضو  و  استرالیایى 
درمانى  و  داروسازى  مشاوره 
در  دارو  خریدار  تنها  فارماك، 
نیوزیلند مى گوید: دلیل طوالنى 
در  واکسن ها  تأیید  روند  بودن 
بررسى هاى  نیوزیلند  و  استرالیا 
زیرا  است،  نتایج  پى  در  پى 
شویم،  مرتکب  خطا  یک  اگر 
زمانى که دارو در میان جمعیتى 

وسیع توزیع شود، با خطایى در 
خواهیم  مواجه  بزرگ  مقیاس 

شد.
ما  مى دهد:  ادامه  مارتین 
بر  واکسن  تأثیر  نگران  بسیار 
نظر  به  و  هستیم  بومى  افراد 
آسیا  جمعیت  واکنش  مى رسد 
و  استرالیا  باشد.  متفاوت  نیز 
نیوزیلند مى گویند چرا مردم  به 
مى توان  که  زمانى  بیفتند  خطر 
دست  به  براى  بیشتر  کمى 
صبر  کامل تر  اطالعات  آوردن 

کرد؟
متخصص  بوى،  رابرت 
واکسن  و  عفونى  بیمارى هاى 
از دانشگاه سیدنى نیز مى گوید: 
نگرانى اساسى این است که ما 
واکسن  نوع  این  از  هرگز  قبًال 
بنابراین  نکرده ایم،  استفاده 
خود  تالش  تمام  با  مجبوریم 
تا  دهیم  انجام  را  نظارت 
اثربخشى و عوارض واکسن را 

بررسى کنیم». 
استرالیا و نیوزیلند مى گویند 
چرا مردم  به خطر بیفتند زمانى 
که مى توان کمى بیشتر براى به 
کامل تر  اطالعات  آوردن  دست 

صبر کرد؟
* تأخیر واکسیناسیون در 

ژاپن
گزارش  ژاپنى  رسانه هاى 
اواخر  تا  واکسیناسیون  داده اند 

نخواهد  آغاز  فوریه(اسفند)  
شود  آغاز  که  هم  زمانى  و  شد 
کارکنان  از  نفر  هزار  حدود 10 
در  کرونا  با  نبرد  مقدم  خط 
واکسیناسیون  هستند.  اولویت 
مراقبان  سال،   65 باالى  افراد 
وضعیت  با  افرادى  و  سالمت 
مارس  ماه  در  خاص،  سالمتى 
حالى  در  این  مى شود.  پیگیرى 
است که فشارها در ژاپن براى 
افزایش  کرونا  واکسن  تزریق 
آغاز  با  کشور  این  زیرا  یافته، 
ویروس  این  شیوع  سوم  موج 
نگرانى  و  است  مواجه  مسرى 
از افزایش تلفات در این کشور 
وجود دارد. تعداد موارد جدید 
ابتال به کرونا در  ژاپن به روزى 
حدودا 7000 نفر رسیده است. 
از  کشور  این  وزیر  نخست  و 
به  اضطرارى  وضعیت  اعالم 
سه  و  توکیو  در  ماه  یک  مدت 
داده  خبر  آن  با  همسایه  استان 

است.
تزریق  از  ژاپن  خوددارى 
اصرار  و  فایزر  کروناى  واکسن 
آن  تزریق  نتایج  بررسى  به 
شرایطى  در  کشورها  سایر  در 
آمریکایى  شرکت  این  که  است 
سوم  مرحله  آزمایش  از  بخشى 
تست انسانى واکسن خود را بر 
روى مردم این کشور انجام داده 

است.

چرا فرا رسیدن موج چهارم کرونا
در ایران ترسناك است؟

توقف واکسیناسیون در چهار کشور ژاپن، استرالیا، نیوزلند و تایوان
فعال منتظر نتیجه واکسن در سایر کشورها مى مانیم

رئیس انجمن ایمونولوژى و آلرژى ایران:

زمان طالیى واکسیناسیون کرونا را 
از دست ندهیم

به  چهار  از  آذربایجان غربى  آبى  شهرهاى  تعداد  خوشبختانه 
نیز  رنگ  زرد  مناطق  در  شرایط  و  یافته  افزایش  شهرستان  هشت 

تحت کنترل است.
به گزارش تسنیم، همزمان با سراسر کشور، وضعیت بیمارى 
کووید19- در آذربایجان غربى نیز تحت کنترل درآمده و با اعمال 
محدودیت هایى در نیمه اول آذر، امروز شرایط بسیار مناسب شده 

است.
هم اکنون تعداد موارد بسترى در بیمارستان هاى آذربایجان غربى 
به زیر 400 نفر رسیده و جاى امیدوارى است که در ابتدا با رعایت 
مردم استان و سپس با ادامه تالش هاى کادر بهداشت و درمان، این 
شرایط تثبیت شده و با افزایش تعداد شهرستان هاى آبى رنگ، شاهد 

کنترل هرچه بیشتر این بیمارى باشیم.
شرایط بیمارى کرونا در شمال استان یعنى شهرستان هاى شوط، 
آن   بودن  بن بست  به  توجه  با  چایپاره  و  چالدران  پلدشت،  ماکو، 
بسیار مطلوب بوده و با توجه به کم جمعیت بودن آن ها، کنترل این 
شهرستان ها کار دشوارى نبود و خوش بختانه تمامى شهرهاى شمال 

استان آذربایجان غربى آبى رنگ شده اند.
پیرانشهر  و  سردشت  یعنى  استان  جنوب  مرزى  شهرستان هاى 
آبى  رنگ  و  کرده اند  سپرى  را  مطلوبى  شرایط  نیز  بوکان  به عالوه 
آن ها نه تنها ماندگار شده بلکه با بهبود هرچه بیشتر شرایط، امید به 
سفید شدن آن ها افزایش یافته است هر چند که به دلیل احاطه شدن 
بوکان در جمع شهرستان هاى زرد، بى تردید در صورت عدم کنترل 

عبور و مرور، مى تواند بار دیگر زرد رنگ شود.
خوى،  ارومیه،  همچون  استان  پرجمعیت  شهرستان هاى  در 
سلماس، میاندوآب و مهاباد وضعیت همچنان زرد است البته باید 
قبول کرد که زرد شدن همین شهرستان ها نیز بسیار امیدوار کننده 
بوده و باید قدردان کادر بهداشت و درمان بود که توانسته اند شرایط 
از  و  نارنجى  به  قرمز  از  و  کرده  کنترل  را  شهرستان ها  این  وخیم 

نارنجى به زرد تغییر دهند.
در ارومیه که با جمعیت حدودى یک میلیون نفر، حدود یک 
سوم جمعیت استان را در خود داشته، تعداد موارد مبتال و بسترى و 
حتى فوتى کاهش یافته و جاى امیدوارى است که با رعایت مردم 
این شهر و جلوگیرى از اجتماع ها وضعیت آن رو به بهبودى برود 

و یا حداقل شرایط کنونى تثبیت شود.
در شهرستان خوى که به دلیل  دارا بودن دانشکده علوم پزشکى 
به نوعى مستقل عمل کرده و با ابتکار عمل بیشترى گام برمى دارد 
ابراز  دانشکده  این  مسئوالن  و  شده  گزارش  مطلوب  بسیار  شایط 

امیدوارى کرد اند که به زودى این شهرستان نیز آبى رنگ شود.
بیمار   50 خوى  بیمارستان هاى  تمام  در  آمار  آخرین  براساس 
حاد تنفسى بسترى است که تعداد موارد مثبت آن به کمتر از یک 
سوم کاهش یافته است یعنى عددى در حدود 17 نفر که اگر این 
عدد را با اعداد وحشتناك 200 و یا 300 نفر مقایسه کنیم به خوبى 

متوجه کار جهادى دانشکده علوم پزشکى خوى مى شویم.
با توجه به وسعت چند برابرى شهرستان خوى نسبت به سایر 
پزشکى  علوم  دانشکده  بیماریابى  استان،  کوچک  شهرستان هاى 
این شهرستان بسیار مطلوب بوده و شاید دلیل زرد رنگ بودن آن 
هم، همین مورد است و هم اکنون نیز با آغاز طرح شهید سلیمانى، 
بیماریابى فعال تر شده و با مراجعه به تمامى روستاهاى شهرستان 
خوى، موارد مثبت شناسایى شده و از شیوع خفته بیمارى جلوگیرى 

مى شود.
این  اصناف  اتاق  رئیس  گفته  بنابر  نیز  مهاباد  شهرستان  در 
شهرستان، باوجود مجوز بازگشایى تاالرهاى عروسى در شهرهاى 
با وضعیت زرد، مالکان این تاالرها در مهاباد بصورت خودجوش تا 
یک ماه دیگر این تاالرها را تعطیل کردند که این عمل خداپسندانه 
آنان، مى تواند جان مردم را نجات دهد و باید این اقدام الگویى براى 

دیگر شهرها هم باشد.

تاز ه ترین وضعیت کووید 19 در 
استان آذربایجان غربى
8 شهر استان آبى رنگ شد
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