
 س���رویس خبر: رئیس قوه قضائیه از نمایندگان 
م���ردم در مجلس به خاطر تصوی���ب قانون راهبردی 
کاه���ش تحریم ها و وادار کردن دش���من به پایبندی و 
انجام وظای���ف و تعهداتش در توافقات و قرارداد های 

بین المللی تقدیر کرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه  شورای عالی 
قوه قضائیه با بیان این که بیگانگان باید بدانند هر گونه 
فش���ار بر ملت بزرگ ایران برای آن ها هزینه    خواهد 
داش���ت، تاکید کرد: هر چه دست ما در برخورداری از 
اهرم ها و مولفه های قدرت پر باشد، هزینه  های دشمن 

برای دشمنی و اعمال فشار بر ملت افزایش می یابد.
وی افزود: در شرایطی که آلمان با موضع سخیف 
خود نشان داد اروپایی ها از آمریکا پیروی می کنند، آنچه 
 ب���ا مقاومت ملت ایران تناس���ب دارد، تولید قدرت در
 عرصه  های اقتصادی ، علمی ، امنیتی و دفاعی است تا 
همراهان و همگامان آمریکا متوجه شوند که به جای فشار 

بر ملت ایران باید به تعهدات خود عمل کنند.
 رئیس���ی با گرامیداش���ت روز دانشجو، بر نقش 
دانش���جویان در تولید علم و جنبش نرم افزاری تأکید 
کرد و اظهار داشت: دانشگاه باید در تحقق پیشرفت و 
عدالت در گام دوم انقالب اسالمی پیشگام و نقشی فعال 

و مؤثر در این زمینه داشته باشد.
رئیس ق���وه قضائیه با بیان این که عدالتخواهی و 
اجرای عدالت در همه الیه های کشور مهم است، تصویب 
قوانین عادالنه در نهاد تقنین و اجرای عاالنه قوانین توسط 
دستگاه  های اجرایی و همچنین داوری عادالنه در دستگاه 

قضا را از الزامات حکمرانی شایسته دانست.
رئیس���ی در ادامه  از دانشجویان به عنوان جوانان 
بانش���اط، آرمانخواه، صادق و دغدغه  مند یاد کرد و با 

بیان این که آرمانخواهی دانش���جویان از جنس مطالبات 
احزاب و گروه های سیاس���ی نیست، تاکید کرد: روحیه 
انقالبی دانشجویان ایجاب می کند فضای دانشگاه  ها هم 
انقالبی باشد و بنا بر تأکید رهبر معظم انقالب، دانشجویان 

هم در تحقق پیش���رفت و هم در مطالبه اجرای عدالت 
پیشگام باشند.

وی با اش���اره به آثار و برکات تعامل دستگاه قضا 

ب���ا نخبگان در جهت تبیین اقدامات و برنامه های عدلیه 
و اط���الع از نظرات و دیدگاه های آنها، بر لزوم ارتباط 
مستمر همکاران مجموعه قوه قضائیه و سازمان های تابعه 
با دانشجویان و طالب و سایر اقشار جامعه تأکید کرد.

 تسهیل دسترسی مردم به عدالت 
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تقدیر از اقدامات مرکز 
آمار و فن آوری اطالعات قوه قضائیه برای یکپارچه سازی 
خدم���ات الکترونیک قضایی گفت: این اقدام گام مهمی 
در جهت هوشمندسازی نظام قضایی و تسهیل دسترسی 

مردم به عدالت است.
 رئیسی ابراز امیدواری کرد با بهره مندی از ظرفیت  
 فن آوری های نوین و هوشمندش���دن همه بخش های
 قوه قضائیه، هم فرآیند دسترسی مردم به خدمات قضایی 
آسان تر و هم شرایط کار برای همکاران دستگاه قضا به 

ویژه قضات بهتر شود.
 وی بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در همه 
واحد های قضایی برای حفظ جان همکاران دستگاه قضا 
و ارب���اب رج���وع در برابر کرونا تأکید کرد، اما در عین 
حال از مدیران دادگستری ها و سازمان های تابعه خواست 
که با دادرسی به موقع، اجازه ندهند کوچک ترین وقفه و 

خللی در رسیدگی به کار مردم به وجود آید .
همچنین در این جلسه دکتر زارع  پور رئیس مرکز 
آمار و فن آوری اطالعات قوه قضائیه با اشار به افتتاح 
»درگاه مل���ی قوه قضائیه«   که محلی برای تجمیع همه 
خدمات الکترونیکی دستگاه قضا به مردم و تالش برای 
تس���هیل دسترس���ی آحاد جامعه به عدالت انجام گرفته 
اس���ت، گفت: در هفته پیش رو هم اپلیکیشن »عدالت 
همراه« که امکان ارائه تمامی خدمات الکترونیک قضایی 
بر روی گوش���ی تلفن همراه را فراهم می کند، رونمایی 

خواهد شد.

سرویس خبر:بارش نزوالت آسمانی به عنوان موهبتی از جانب 
خداوندطی چند سال گذشته عالوه بر لطافت بخشی هوای اقصی 
نقاط کشورمان ،سبب افزایش حجم سدها و محصوالت کشاورزی 
ش����ده است ،اما به دلیل اهمال کاری مسئوالن در ادوار مختلف 
 این نعمت همواره با ایراد خسارت همراه بوده است و هر بار در
گوشه ای از کشورمان براثرنبود برخی زیرساخت های مناسب، 
وقوع سیل و خرابی های ناشی از آن،سبب خسارات مالی و حتی 

جان باختن شمار زیادی از هموطنانمان شده است.
2 س����ال قبل بارش باران در روزهای پایانی اس����فند وآغاز 
فصل بهار  س����بب جاری ش����دن سیل در چند استان در مناطق 
شمالی ، مرکزی و جنوبی کشور شد و جان شماری از مردم را 
گرفت و خسارت های فراوانی هم به جا گذاشت که البته برخی 
از آنها کماکان و با گذشت ماه ها،هنوز مشهود است و مردم را 

رنج می دهد!
پارسال هم بارش باران  سبب آبگرفتگی خانه ها و معابر 
در برخی اس����تان ها به ویژه خوزستان شد.مسئوالن در آن زمان 
مانند همیشه قول دادند با اتخاذ تدابیر الزم از تکرا چنین حوادثی 
جلوگیری کنند ولی متاسفانه تحقق این وعده در کنار برخی وعده 
های دیگر برای مردم این خطه از کشورمان از جمله رفع  پدیده 

گرد و غبار، به دست فراموشی سپرده شد به نحوی که امسال و 
با آغاز فصل بارش ها، ساکنان مناطق مختلف خوزستان از جمله 
اهواز، آبادان ،ماهش����هر و .. شاهد آبگرفتگی خانه هایشان شده 
اند  و این روزها درگیر مشکالت ناشی از آن هستند . مضاف 
بر این که امسال این آبگرفتگی ها در برخی استان های دیگر از 
جمله فارس و یزد هم اتفاق افتاد و مردم این مناطق را هم از این 

مصائب بی نصیب نگذاشت!
 بارش های چند روز اخیر ابتدا بسیاری از معابر و خانه های 
مناطق مختلف خوزستان را فراگرفت و پس از آن در  بوشهر،کرمان، 
هرمزگان ،فارس و یزد اتفاق افتاد. طبق اعالم کارشناسان، درفصل 
 ب����ارش ، حج����م زیادی از باران در  مدت زمان کوتاه می بارد و
 س����یالب ه����ای مهیبی را پدیدم����ی آورد و همین امر توجه به
 زیرساخت های فاضالب شهری ، باز بودن معابر آبی و پاکسازی 
 آنها ، نس����اختن خانه  درمس����یر رودخانه ها را مورد تاکید قرار 
می دهد . سیستم فاضالب برخی استان ها از جمله خوزستان 
چندین سال است که دیگر تاب تحمل سیالب ها را ندارد و آن 
را پس می زند و به خانه ها می فرستد و مال و اموال ساکنان را 
به نابودی می کشاند. سیل در استان بوشهر هم نشان می دهد که 

وضع فاضالب آن هم باید بازبینی شود.
از سویی دیگر پیش بینی کارشناسان هواشناسی دراین روزها 
باید جدی گرفته شود، به ویژه در محورهایی که احتمال آبگرفتگی 
و فروریزش  در آنها وجود دارد ،لذا کنترل ها باید  جدی صورت 

 گیرد و اجازه تردد داده نشود و به طور حتم قصور در این کار،
می تواند به مرگ هموطنانمان هم منتهی شود.

مرگ 6 سرنشین 2 خودرو
 متاسفانه بی توجهی ها و عدم اتخاذ تدابیر الزم طی چند روز 
گذشته سبب مرگ شماری از مردم به دلیل پیامد های خطرناک 
بارش ها شده است. در یکی از این حوادث 2 دستگاه خودرو که 
یکشنبه شب در حال عبور از جاده پارسیان بودند براثر بارندگی و 

ریزش کوه دچار حادثه شدند و بر اثر آن 6 نفر جان باختند.
 مسئوالن در شهرستانهایی که گزارش بارندگی  به آنها داده 
می ش����ود باید با آماده باش کامل وضع فاضالب و ورودی و 
خروجی آب را بررسی کنند وسری هم به محله هایی که خانه های 
فرسوده درآن وجود دارد بزنند تا خدای ناکرده آواری بر سر کسی 
فرونریزد. بر اثر بارندگی یکشنبه این هفته در استان بوشهر سقف 
خانه ای فروریخت و زنی  جان خود را از دست داد . شای داگر 
هشدار به او داده شده بود و یا مرکز اقامتی دیگری برای او درنظر 

گرفته می شد،این هموطن اکنون در قید حیات بود.
دستور قضایی برای رسیدگی به قصور مسئوالن

در این وضع مسئوالن عالی کشور دستور رسیدگی به وضع 
آسیب دیدگان از سیل را داده اند و رئیس قوه قضائیه هم رئیس 

سازمان بازرسی کل کشور را به استان خوزستان فرستاده  است 
تا قصورهای موجود در مهار سیل و کاهش صدمات به ساکنان 
شهرهای خوزستان بررسی و گزارشی ارائه کند اما به نظرمی رسد 
بررسی زیرساخت های مقابله با سیل و دیگر حوادث مترقبه کشور 
به یک دستورالعمل جامع و واکنش سریع نیاز دارد تا اجازه دهد 
باران  فقط برای لطافت بخشی به سرزمینمان ببارد ودیگر هیچ .

2کشته دیگر دربوشهر
بارش ش����دید باران در نقاط مختلف استان بوشهر موجب 
آبگرفتگی و انسداد مسیرها و محورهای مواصالتی شد و متاسفانه 
در دشتستان با بیشترین میزان بارش،سبب مرگ 2 نفر در حوادث 
مختلف ناشی از بارش ها شد .بارش ها همچنین موجب آبگرفتگی 

و تخریب برخی خانه ها در گناوه شد.
نخستین قربانی سیالب در دشتستان زن جوانی بودکه بر اثر 
س����قوط در یکی از دره های فصلی برازجان غرق ش����د  و جسد 
او چند ساعت بعد توسط نیروهای هالل احمر پیدا شد.  حادثه 
دوم مربوط به زن جوان اهل روستای سوک  در منطقه تنگ ارم 
از توابع دشتستان بود  که بر اثر ریزش کوه دچار حادثه شد و 

کشته شد.
در روستای گمارون از توابع بخش مرکزی گناوه چند خانه 
روستایی بر اثر بارش شدید باران تخریب شدند که امداد رسانی 
به آنها توسط نیروهای هالل احمر انجام شد اما مشخص نیست 

ساکنان این خانه تا چه زمان بدون خانه خواهند ماند؟! 

جهانگیر دهقانی مدیرکل بحران استانداری بوشهر با بیان این 
که شهرس����تان دشتستان بیشترین میزان بارش ها را داشته است، 
می افزاید: هشدارهای الزم مبنی بر ورود سامانه بارشی شدید در   
یکشنبه به تمامی دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران اعالم 
شده بود اما روند طوری بود که متاسفانه در کمتر از سه ساعت 

بارش های شدیدی به وقوع پیوست .
 به گفته مدیرکل بحران استانداری بوشهر یکی از علل چنین 
حوادثی، ورود روان آب از استان های باالدست فارس، کهگیلویه 
و بویراحمد و خوزستان بوده است که منجر به افزایش میزان آورد 
رودخانه و طغیان آن ها می ش����ود و همچنین سرازیر شدن این 
حجم آب به رودخانه های شهری، سبب آبگرفتگی شدید معابر 

و برخی خانه ها می شود
دهقان����ی تاکید می کند:علت اصل����ی وقوع حوادث، آورد 
رودخانه ها از باالدست و باردندگی شدید در حوزه های آبریز 
استان بوده است، به طوری که در مدت ۳ساعت حدود ۱6۵میلیمتر 

باران باریده است.
این اظهارات مس����ئوالن از این موضوع حکایت دارد که به 
راحتی و با انجام کار کارشناسی می توان از وقوع چنین حوادث 
تلخی جلوگیری کرد اما این که چرا طی ده های گذشته این اتفاق 
نیافتاده است،سئوالی است که مردم خواستار پاسخگویی آنها از 

سوی مسئوالن هستند.
 دشواری های سیل در فارس

بارش شدید باران طی ۳ روز گذشته در کنار خوشحالی مردم، 
سبب وقوع سیالب و آبگرفتگی برخی معابر در نقاط مختلف 
فارس شد و دشواری هایی را برای مردم رقم زد..در شیراز بسیاری 
از محالت و معابر و برخی واحدهای مسکونی و تجاری دچار 
آب گرفتگی شدند و مردم در مناطقی از جمله شهرک فرهنگیان، 
خیابان های مالصدرا، پاسداران، بعثت و هفتم تیر) 2۰متری سینما 
 س����عدی( با مشکل آبگرفتگی مواجه شدند.محله سعدی هم از 
پیامد های زیانبار بارش ها بی نصیب نماند و در بسیاری از معابر 
این منطقه آب گرفتگی رخ داد. همان محله ای که سیل فروردین ۹۸  
اهالی را دچار زیان کرد. در کازرون هم بارندگی شدید و سیالب، 
خساراتی به تأسیسات آب شرب برخی روستاها در بخش جره و 

باالده کازرون وارد کرد و سیالب وارد برخی خانه ها شد.
همچنین به گفته فرماندار شهرستان ممسنی، بارش باران اخیر 
به 6۰درصد راه های عشایری این شهرستان زیان های کلی و جزیی 
وارد کرد.در جهرم هم برخی معابر در نقاط مختلف شهرستان دچار 
آب گرفتگی شدند. شهرستان های آباده، استهبان، مرودشت، رستم، 
خنج، ارسنجان، نی ریز، خرم بید، قیر و کارزین، فراشبند، خرامه و 
المرد هم به بارش ها تحت تأثیر سیل و آبگرفتگی قرار گرفتند و 

مشکالتی برای برخی شهروندان در این شهرستان ها ایجاد شد.
مرگ یک نفر در کرمان

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی جیرفت گفت: پسر بچه 
۱2ساله منوجانی در رودخانه فصلی سرراس منوجان غرق شد و 

جان خود را از دست داد.
ابراهیم محمدی از مردم خواست در شرایط نامساعد جوی 

از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه ها خودداری کنند.
بارش برف در مناطقی از کشور

عالوه بر بارش باران ، مناطق سردسیر کشورمان هم طی چند 
روز گذشته شاهد بارش برف بوده اند . رئیس اداره راهداری حمل 
و نقل جاده ای خلخال گفت: ارتفاع برف در برخی از محورهای 
کوهستانی و گردنه های بلند این شهرستان از ۵۰سانتیمتر گذشت.

معروف خسروی افزود: بارش برف موجب یخبندان راه های ارتباطی 
بین شهری و روستایی این شهرستان شد.

س����رهنگ نجات حمزه فرمانده پلیس راه اردبیل - سرچم 
هم گفت: راه های منطقه جنوب استان اردبیل به ویژه جاده های 
منتهی به گیالن برفی و یخی و تردد خودروهای عبوری با زنجیر 

چرخ امکانپذیر است.
رضا صبوری رئیس اداره هواشناسی سبزوار هم گفت: نخستین 
برف پاییزی ارتفاعات شمالی و جنوبی این شهرستان را سفیدپوش 

کرد که دمای هوای شهرس����تان سبزوار تا انتهای هفته جاری در 
طول شب ها به زیر صفر خواهد رسید.

همچنین مناطقی از استان های شمالی کشورمان از جمله 
گیالن ش����اهد بارش برف بودند .ماس����وله به عنوان منطقه ای 
توریستی،دیروز شاهد بارش نخستین برف ۹۹ بود و چهره این 

روستا را زمستانی کرد.
 درخواست افزایش میزان وام های معیشتی

در این میان رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تشریح 
آخرین وضعیت استان های درگیر سیل و مداخالت جوی از ارائه 
درخواست افزایش رقم وام های معیشتی و جبران خسارت سیل 

زدگان به دولت خبر داد.
اسماعیل نجار با بیان این که بارش های اخیر سبب وقوع 
آبگرفتگی و س����یالب در برخی از مناطق استان های خوزستان، 
بوشهر، فارس، کرمان و هرمزگان شد، افزود: شدت این بارش ها 
خساراتی را به هموطنان ما به ویژه در استان های بوشهر و خوزستان 

وارد کرد که در حال پیگیری برای جبران آن هستیم.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به وضع استان 
خوزستان گفت: در برخی از شهرهای این استان سال هاست که 
به دلیل نبود نهرهایی برای جمع آوری و انتقال آب های سطحی 

مشکالتی ایجاد می شود. در این شهرها عمدتا با پمپ های قوی 
اقدام به تخلیه آب می شود که سال گذشته هم با پیگیری سازمان 
مدیریت بحران کشور چندین دستگاه پمب قوی برای تخلیه آب 

اختصاص داده شد.
نجار گفت: اکنون دراین استان مشکل جدی وجود ندارد و 
عمده ارزیابی ها برای تعیین خسارات و جبران آنها هم به اتمام 
رسیده است.  در مجموع 4 هزار درخواست برای وام تعمیرات و 
۱۰۰۰درخواست برای وام ساخت واحدهای تخریبی و نوسازی 
در این استان تایید شده است. عالوه بر آن 6۰۰۰وام معیشتی هم 

به حادثه دیدگان پرداخت خواهد شد.
وی درباره وضعیت استان بوشهر هم گفت: در این استان 
همچنان ارزیابی ها ادامه دارد و فرآیند تعیین خسارت هنوز انجام 
نشده است. اما پس از نهایی شدن مانند استان خوزستان وام های 
معیشتی، تعمیری و نوسازی به آسیب دیدگان داده خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور  از پرداخت اجاره بها 
برای اسکان موقت سیل زدگان خبر داد و گفت: به این افراد مبلغی 
داده خواهد ش����د تا به شکل موقت محلی را برای اسکان خود 
انتخاب کنند. که این مبلغ عالوه بر مبلغی است که تحت عنوان 

وام معیشتی و جبران خسارت پرداخت خواهد شد.
 امدادرسانی  در 2۰محور کوهستانی

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
هم از ارائه خدمات متنوع امداد و نجات، اسکان و تغذیه اضطراری 

به آسیب دیدگان از برف و کوالک در 2۰محور کوهستانی ۱۱استان 
از سوی امدادگران و نجاتگران هالل احمر خبر داد.

محم���د باقر محمدی افزود: بارش برف در ۱۱ اس���تان 
آذربایجان ش���رقی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، گلستان، گیالن، 
مازندران، مرکزی و همدان گزارش ش���د که   ۱۸۰نفر در 2۰ 

محور کوهستانی امدادرسانی شدند
 کلی���م اله وثوق���ی مدیرکل راه���داری و حمل و نقل 
جاده ای اس���تان اردبیل هم  گفت: بارش برف و کوالک راه 

ارتباطی ۱۰۰روستای این استان را مسدود کرد
 همچنین جواد یوسفی معاون راهداری اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان زنجان هم  گفت: برف و کوالک 

شدید در استان زنجان راه 42روستا را مسدود کرد.
رئیس س���ازمان بازرسی: مشکالت آبگرفتگی باید از قبل، 

پیش بینی می شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستور رئیس 
قوه قضائیه برای رسیدگی فوری به مشکالت و معضالب شبکه 
فاضالب و آب گرفتگی شهرهای خوزستان گفت: باید پیش از 
بروز مشکالت پیش آمده نسبت به پیش بینی آنها و چاره اندیشی 

برای رفع آنها در استان اقدام می شد.

حجت االس���الم والمسلمین حسن درویشیان در نشست 
بررس���ی معضالت و مشکالت فاضالب و آب گرفتگی برخی 
ش���هرهای استان در اداره کل بازرسی خوزستان اظهار داشت: 
استان خوزس���تان هراز گاهی با بحران های متعددی روبه رو 
می شود که از جمله آنها سیالب، ریزگردها و آبگرفتگی در پی 

بارش هاست.
وی با بیان اینکه ممکن است در نحوه هزینه کرد وام بانک 
جهانی برای اجرای خطوط شبکه فاضالب در اهواز و یا حتی 
دیگ���ر اعتبارات اختصاصی دولت به منظور اجرای پروژه های 
مرتبط کوتاهی صورت گرفته باشد افزود: در این باره گزارشی 
جامع و کارشناس���ی تهیه خواهد ش���د تا در اختیار رئیس قوه 
قضائیه و دیگر مسئوالن کشور از جمله رئیس جمهوری قرار 
گیرد.این هیأت همچنین به وظایف ش���هرداری ها در خصوص 
جمع آوری آب های سطحی و همچنین تکالیف شرکت آب و 
فاضالب استان نسبت به تعهدات آنها در قبال پیشگیری از بروز 
چنین اتفاقاتی هم ورود خواهد کرد. وی درباره  انجام وظایف 
دستگاه های اجرایی برای جلوگیری از بروز بحران آبگرفتگی در 
شهرهای استان گفت: ممکن است در این باره ترک فعلی نسبت 
به وظایف تعیین شده صورت گرفته باشد و اگر بررسی ها چنین 
موضوعی را نشان دهد به طور حتم مسئوالن این دستگاه ها باید 
پاسخگو باشند. اگر وظایف تعیین شده مربوط به گذشته باشد 

مسئوالن وقت باید پاسخگو باشند.
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رئیس قوه قضائیه: دانشجویان در مطالبه اجرای عدالت پیشگام باشند

مرگ 9 نفر و تخریب ده ها خانه براثر بارش باران پاییزي در 5 استان

پاسخ سازمان بازرسي شهرداري تهران درباره سامانه
مديريت شهري 137

  باسالم و احترام، درخصوص پیام مندرج در روزنامه وزین اطالعات 
به آگاهي ش���هروند محترم مي رساند؛ سامانه مدیریت شهري ۱۳7 سازمان 
بازرسي شهرداري تهران در تمامي ساعات شبانه روز پاسخگوي تماس هاي 
شهروندان محترم مي باشد و کارشناسان ثبت خبر این سامانه نیز در روزهاي 
اخیر به طور میانگین به ۵ هزار تماس پاسخ داده اند، لذا باتوجه به نظارت 
مس���تمر بر نحوه پاسخگویي و همچنین عدم اعالم اطالعات کافي توسط 
شهروند پیام دهنده مبني بر زمان تماس و کد کارشناس مربوطه، امکان بررسي 
شکایت مطروحه میسر نبوده و این سامانه کمافي السابق آمادگي خود را براي 

پاسخگویي به نظرات شهروندان محترم اعالم مي دارد.
بهزاد زلفيـ  مشاور و مدیر حوزه ریاست سازمان

پاسخ مسؤوالن

ایمیل خط ارتباطي :

بگويند وام ازدواج نمي پردازيم و خيال همه را راحت كنند!
براي دریافت وام ازدواج دخترم به هر بانکي که مراجعه کردم 
2 ضامن کارمند رسمي یا پیماني دولت به اضافه ارائه چک تضمیني 
به مبلغ 7۰ میلیون تومان طلب کردند، ضمن آن که مدعي شدند بر 
اساس بخشنامه بانک مرکزي بازنشستگان حتي با ارائه گواهي کسر 
از حقوق نمي توانند ضامن وام ازدواج فرزندان ش����ان باش����ند. با این 
وضع بهتر است اعالم کنند بانک ها از پرداخت وام ازدواج معذورند 
و خی����ال هم����ه را از این بابت راحت کنند!  زیرا در این اوضاع که 
اس����تخدام هاي رسمي در ادارات دولتي ممنوع شده است، پدر یک 
جوان براي دریافت وام ازدواج او از کجا 2 ضامن کارمند رس����مي 

دولت پیدا و به بانک ها معرفي کند؟
پدر متقاضي وام ازدواج فرزند

ضرورت حفاظت بيشتر از منازل خالي در ايام كرونايي 
ممنوعیت س����فر به شهرستان ها در دوران شیوع کرونا تصمیم 
درس����ت و مؤثري اس����ت، به ش����رط آن که در مدت اجراي این 
محدودیت ها پلیس با افزایش گش����ت هایش به محافظت بیش����تر از 
خانه هاي خالي که مالکان یا س����اکنان آن ها در سفر هستند، بپردازد. 
در مدتي که در شهر ساري نبودم، دزد به سراغ خانه 2 طبقه من و 
همسایه مان رفت و در غیاب ساکنان، آنچه را که در دسترس بود به 
س����رقت برد که امیدواریم نظیر آن در دوران محدودیت رفت وآمد 

به شهرها تکرار نشود. 
حسن شیدا 

 در حق بيمه فرزند بيمارم تخفيف دهند 
مادري هستم که براي بیمه خدمات درماني پسر بیمارم به دفتر 
خدمات پیش����خوان دولت مراجعه کردم که مي گویند براي صدور 
دفترچه بیمه براي او باید ماهانه ۵۵ هزار تومان بپردازم. از مسئوالن 
ذي ربط تقاضا دارم با توجه به مش����کالت مالي از حق بیمه فرزندم 
بکاهند تا بتوانم او را نزد پزش����ک ببرم و با خرید داروهاي مورد 

نیاز، مداوایش کنم. 
مادر یک فرزند بیمار 

به كادر درمان بيمارستان ها خسته  نباشيد مي گويم 
در ماه هایي که ابتال به کرونا متاس����فانه ش����ایع شده است، کادر 
درماني بیمارس����تان ها و دیگر مراکز درماني بسیار تالش کرده اند و 
علیرغم خستگي هاي فراوان، به کارشان ادامه مي دهند. از تمامي این 
عزیزان و همچنین اعضاي س����پاه و بسیج که براي کمک به بیماران 
از هیچ تالشي دریغ نکرده اند، به سهم خود سپاسگزارم و به تمامي 

آنان خسته نباشید مي گویم. 
بانوي هموطن 

 دولت در مقابل گران فروشان قاطعانه بايستد 
به نظر من دولت باید در مقابل تولید کنندگان و کسبه اي که از 
شرایط اقتصادي کشور سوء استفاده مي کنند، قاطعانه و محکم بایستد 
و حتي در مواردي محاکم قضایي به جریمه شالق برخي از کسبه از 
خدا بي خبر محتکر و گران فروش رأي دهند و مطمئن باشند که در 

این صورت از حمایت هاي قاطبه مردم هم برخوردار مي شوند. 
شهروندي از تهران  

دعوت مقطعي از لژيونرهاي فوتبال كارساز نيست 
»کي روش«، س����رمربي سابق تیم ملي فوتبال کشورمان هر وقت 
مسابقه هاي این تیم پیش مي آمد، با دعوت از بازیکنان ایراني تیم هاي 
اروپایي و به اصطالح لژیونرها به تشکیل تیم ملي مي پرداخت و به 
همین دلیل در مجموع نتایج خوبي هم مي گرفت که به نظر من براي 
پیشرفت فوتبال کشورمان خیلي مؤثر نبود. امیدوارم مسئوالن فدراسیون 
فوتبال از عملکرد مربیان خارجي درس بگیرند و از کساني دعوت 
به همکاري کنند که ضمن تربیت فوتبالیست هایي در طراز جهاني، 
صرفاً از بازیکناني که در تیم هاي باش����گاهي خودمان بازي مي کنند، 
استفاده به عمل آورند و به این ترتیب موجب ارتقاي ورزش ملي 

کشورمان شوند. 
از عالقه مندان به فوتبال 

مسئوالن محترم گلستان سعدي را بخوانند!
به مس����ئوالن محترمي که در پي حل مش����کالت کشور هستند 
پیشنهاد مي کنم هر چند وقت یکبار کتاب گلستان سعدي علیه الرحمه 
را بخوانند و پند و نصیحت هایش را به کار ببرند، که گفته اس����ت: 
»سرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل«!

مشترك روزنامه اطالعات 
اين ادعاها درباره انتخابات آمريكا پذيرفتني نيست 

در اخبار س����اعت ۸ صبح رادیو ایران گوینده درباره انتخابات 
ریاس����ت جمهوري آمریکا مي گفت »هر چند رئیس جمهوري آمریکا 
قبل از انتخابات توس����ط دس����ت هاي نامرئي انتخاب مي شود...«، که 
پخش چنین ادعاهایي از رادیوي رس����مي یک کش����ور درس����ت و 
منطقي نیس����ت، هر چه که ما با دولت آمریکا دش����من باشیم، اما از 
تریبون هاي مان نباید حرف هایي بگوئیم که در جهان امروز پذیرفتني 
نیست و بي خبري از سیستم انتخاباتي کشور مطرح و پهناوري مانند 

آمریکا را تداعي مي کند. 
شنونده رادیو ایران 

به افزايش بيرويه كرايه امالك تجاري هم توجه كنند 
این درست است که کرایه خانه هاي مسکوني بیش از حد افزایش 
یافته، اما در این میان نرخ کمرشکن اجاره واحد هاي تجاري متأسفانه 
فراموش ش����ده، به گونه اي که اجاره یک مغازه کوچک در خیابان 
مولوي به 22 میلیون تومان در ماه هم رسیده و این در حالي است 
که مس����تأجر امالک تجاري هزینه تعمیر آن ها را هم باید بپردازند، 
اما مالکان واحد هاي مسکوني خود باید این هزینه ها را تقبل کنند و 

مالیات آنها  را هم بپردازند. 
خانم مالک واحد مسکونی

حداكثر سن اشتغال به 35 سال افزايش يابد 
در حال حاضر بس����یاري از فارغ التحصیالن دانشگاه ها بیکارند 
که در این میان تعیین حداکثر ۳۰ س����ال سن براي استخدام آنان در 
سازمان هاي دولتي هم مزید بر علت شده است که جا دارد حداقل 
به ۳۵ س����ال افزایش یابد تا جوانان تحصیلکرده بیشتري بتوانند کار 

پیدا کنند. 
پورعلیزادهـ  بندرانزلي 

برخي بانك ها حضور حداقلي كاركنان را رعايت نمي كنند 
بر اساس اعالم ستاد ملي مبارزه با کرونا بانک ها موظفند حضور 
حداقلي کارکنان در محل کار را رعایت کنند و فقط یک سوم آنان 
سرکار حاضر شوند، که متاسفانه در برخي بانک ها مانند بانک ملي 

ایران شعبه بورس این برنامه به خوبي رعایت نمي شود. 
مشتري بانک 

 به بهانه محدوديت ها ساعات كارشان را كاهش داده اند 
برخي نانوایي ها به بهان����ه کمبود آرد محدودیت هاي کرونایي 
را بهانه کرده اند و با کاهش س����اعات کار موجب تشکیل صف هاي 
طویل در نانوایي ها ش����ده اند که ضرورت دارد با نظارت بر عملکرد 
 و س����اعات کار نانوایي هاي سراس����ر کش����ور، از تخلفات آن ها 

جلوگیري شود. 
فواد کاسب 

مرا هم به مرخصي بفرستند 
با قدرداني از قوه محترم قضائیه به دلیل تسریع در رسیدگي به 
مشکالت زندانیان به عنوان یک مددجوي ۵7 ساله مالي بازداشتگاه 
اوین تقاضا دارم پس از 4 سال حبس بتوانم به شوراي حل اختالف 

منطقه ۱۵ تهران اعزام شوم و همچنین به مرخصي بروم. 
سید هادي حسیني خاوهـ  بازداشتگاه اوین 

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پیام های تلفنی به نکات زیر جلب می    کنیم:

*  موضوع پیام ها جنبه های خصوصی، حقوقی یا قضایی نداشته باشد.
*  پیام ها مختصر و دقیق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پیام هایشان، نام شهرستان مربوطه را بیان کنند .
با تشکرـ سرویس ارتباطات مردمی* چاپ پیام ها بر اساس نوبت  است.

تلفن 22226090)با کد تهران 021(

�گهى �عو� به مناقصه 
پر���  "تامين بر� خط � �يستگا� ها� �نتقا� �� �� �شت ���� 

به صنايع سنگا� به شيو� طر� � ساخت" 
شركت تامين � توسعه �يرساخت ها� شر� �ير�� (سهامى خا�)

 ش�ركت تامي�ن � توس�عه �يرس�اخت ها� ش�ر� �ي�ر�� �� نظر ���� تا پر��� تامين بر� خط � �يس���تگا� ها� �نتقا� �� �� �شت ����
به صنايع س���نگا� به صو�� EPC �� �� طريق مناقصه عمومى ��گذ�� نمايد. لذ�  بدينوس���يله �� كليه شركت ها� ��جد شر�يط � ����� حد�قل �تبه سه 
�ش���ته نير� � مهندسين مشا�� همكا� ����� حد�قل �تبه �� �شته نير� �� سا�ما� برنامه � بو�جه كشو� كه تمايل به شركت �� مناقصه مذكو� �� ���ند 

�عو� به عمل مى �يد.
1. نو� مناقصه: عمومى يك مرحله �� همر�� با ���يابى كيفى – فنى � مالى

 2. نا� � نش�انى مناقصه گز��: ش���ركت تامين � توسعه �يرساخت ها� ش���ر� �ير��- تهر��� خيابا� شهيد مطهر�� خيابا� شهيد على �كبر�� 
پال� 111� طبقه ��� – شما��  88503186

3. موضو� مناقصه: تامين بر� خط � �يستگا� ها� �نتقا� �� �� �شت ���� به صنايع سنگا� به شيو� طر� � ساخت
4. �ما�� مهلت � نش�انى ��يافت �سنا� مناقصه: �س���نا� مناقصه همه ���� �� تا�يخ 1399/09/16 لغايت 1399/09/23 �� ساعا� ����� 
(س���اعت 16:00) �� طريق مر�جه به ���� مناقصه گز�� (مند�� �� بند 2) به فر�� مى �س���د. متقاضيا� خري���د �� مهلت مقر� پس �� ���يز مبلغ 
000�000�5�يا� به شما�� شبا IR060600302401107834679001 بانك قر� �لحسنه مهر �ير�� به نا� شركت تامين � توسعه �يرساخت ها� 

شر� �ير��� مجا� به ��يافت �سنا� مناقصه مى باشند.
5. �ما�� مهلت � نش�انى تحويل �س�نا� مناقصه: متقاضيا� ش���ركت �� مناقصه بايد حد�كثر تا تا�يخ 1399/10/22 ساعت 16:00 �سنا� 

��يافتى �� تكميل � به نشانى مناقصه گز�� (مند�� �� بند 2) تحويل نمايند.
6. �ما� � مكا� با�گش�ايى پاكت ها� مناقصه: �ما� با�گشايى پاكت ها متعاقبا به شركت ها� حائز شاخص ها� ���يابى كيفى- فنى �عال� 

خو�هد گر�يد. مكا� با�گشايى پاكت ها محل �فتر مركز� مناقصه گز�� (مند�� �� بند 2) مى باشد.
 7. مبلغ � نو� تضمين شركت �� مناقصه: يك فقر� ضمانت نامه بانكى يا فيش ���يز� �جه نقد به مبلغ 000�000�000�10(�� ميليا��) �يا�

به نا� ش���ركت تامين � توسعه �يرساخت ها� شر� �ير�� كه توس���ط يكى �� بانك ها� مجا� صا�� � �مضا شد� باشد � بر�� مد� سه ما� �� تا�يخ ���ئه 
پيش���نها�ها �عتبا� ��شته � بر�� مد� سه ما� �يگر نيز قابل تمديد باشد. شايا� �كر �ست مناقصه گر�� مى بايست �صل ضمانت نامه شركت �� مناقصه 

�� �� پاكت �� بسته � مهر � مو� شد� قر�� ���� � �� مهلت قانونى به ���� مناقصه گز�� (مند�� �� بند 2) تحويل نمايند.
8. مد� �عتبا� پيشنها�ها: سه ما� �� تا�يخ ���ئه پيشنها�ها �ست.

توجه:
- متقاضيا� شركت �� مناقصه مى بايست ����� حد�قل �تبه 3 �شته نير� � مشا���� همكا� حد�قل �تبه 2 باشند. ال�� به �كر �ست ���ئه مشا�كت نامه 

محضر� با مهندسين مشا�� ضر��� مى باشد.
- نوبت ��� �نتشا� فر�خو�� �� تا�يخ 1399/09/15 � نوبت ��� �نتشا� 1399/09/18 مى باشد.

�گهي مز�يد� فر�� پسته خشك   ( نوبت ���)
 ش�ركت كش�ا���� � ��مپ�ر��� فج�ر �صفه�ا� 
( س�هامى خا� ) �� نظر ���� نسبت به فر�� حد�� 130 تن 
پس���ته خشك  ( فندقى � كله قوچى ) توليد� سا� 99 �� طريق 
مز�ي���د� عمومي �قد�� نمايد.متقاضيا� مي تو�نند جهت با��يد � 

�خذ فر� شر�يط مز�يد� به ���� �يل مر�جعه نمايند . 
���� محل با��يد �  برگز��� مز�يد�:  شهرس���تا� 
 نطنز � كيلومتر 15 جا�� قديم نطنز – �صفها� � ��ستا� �حمت �با�

تلفن : 54335314- 031 فاكس : 54335313- 031
 تا�ي�خ برگ�ز��� مز�يد�  : 1399/09/30 ��� س���اعت 

10 صبح 
مهلت ���ئه پيشنها� : �� تا�يخ �نتشا� �گهى تا ساعت 9 صبح 

مو��  1399/09/30  

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� (به طو� فو� �لعا��) 
نوبت ��� تعا�ني مصر� كا�گر�� بر� ���بيل

�� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�ني مصر� كا�گر�� ب���ر� ���بيل �عو� به  عمل مي �يد �� 
جلسه مجمع كه ��� ساعت 8/30 ��� يكش���نبه مو�خه 99/10/14 �� محل سالن �جتماعا� 
ش���ركت تو�يع بر� �ستا� ���بيل ��قع �� كا�شناس���ا� به موضوعا� �يل تشكيل خو�هد شد� 

حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

� تصويب �ساسنامه جديد 
هيئت مدير� شركت تعا�ني مصر� كا�گر�� بر� ���بيل 

�گهي �عو� سهامد���� شركت مر� حنايي �ستو سهامي خا� 
به شما�� ثبت 12819 جهت حضو� �� مجمع عمومي فو� �لعا��

بدينوس���يله �� كليه سهامد���� شركت مر� حنايي �س���تو �عو� مي شو� تا �� تا�يخ 99/9/30 
�� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� ش���ركت مر� حنايي �ستو به ش���ما�� ثبت 12819 �� 
 س���اعت 9 صبح �� مركز �صلي ش���ركت ��ق���ع �� خيابا� �ما� خمين���ي كوچه 14 پال� 22 

حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: كاهش �عضا� هيأ� مدير� 

مقا� �عو� كنند�: هيأ� مدير�

�گهى �عو� به مجمع عمومى فو� �لعا�� صاحبا� سها�
شركت مهندسى ساختما� (سهامى خا�) 

به شما�� ثبت 106400 � شما�� شناسه ملى 10101502670
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� شركت مهندسى ساختما�(س���هامى خا�) �عو� ميشو� �� 
جلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� كه ��� ساعت 10 صبح ��شنبه 1 �� ما� سا� 1399 �� محل 
قانونى شركت ��قع �� تهر�� خيابا� �لى عصر باالتر �� تقاطع �يت �له هاشمى �فسنجانى(نيايش) 

خيابا� شهيد محمد على �حيمى پال� 52 طبقه سو� تشكيل خو�هد شد حضو� بهم �سانند.
�ستو� جلسه: �صال� �ساسنامه شركت

هيئت مدير� شركت مهندسى ساختما� (سهامى خا�)

�گهي �عو� سهامد���� 
شركت مر� حنايي �ستو سهامي خا� به شما�� ثبت 12819 

جهت حضو� �� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� شركت مر� حنايي �ستو �عو� مي شو� تا �� تا�يخ 99/9/30 �� 
جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت مر� حنايي �ستو �� ساعت 11 صبح �� 

مركز �صلي شركت ��قع �� خيابا� �ما� خميني كوچه 14 پال� 22 حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: �نتخا� مدير�� � �نتخا� با��سين � �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 

مقا� �عو� كنند�: هيأ� مدير�

�گهي مجمع عمومي عا�� به طو� فو�  �لعا�� شركت ��بيد (سهامي خا�)
بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت ��بيد سهامي خا� �عو� مي شو� �� جلسه مذكو� 
 كه ��� ساعت 10 صبح مو�� 99/10/2 �� خيابا� كا�گر شمالي � خيابا� شهيد �بطحي �

بن بست قرقا�� � پال�6 برگز�� مي گر���حضو� به هم �سانند.
�س�تو� جلسه به شر� �يل مي باش�د: 1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � گز��� 
 با��� قانوني شركت 2� تصويب تر��نامه � حسا� سو� � �يا� شركت منتهي به 1398/12/29 

3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 4� �نتخا� با��� قانوني 5� ساير مو���
هيئت مدير�

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��  
نوبت ��� تعا�ني مصر� كا�گر�� بر� ���بيل

�� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�ني مصر� كا�گر�� بر� ���بيل 
�عو� به  عمل مي �يد ��� س���اعت 9/30 ��� يكش���نبه مو�خه 
99/10/14 كه �� محل س���الن �جتماعا� ش���ركت تو�يع نير�� 
 بر� �س���تا� ���بيل ��قع �� كا�شناسا� با موضوعا� �يل تشكيل 

خو�هد شد� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� گز��� هيئت مدير� � با��� 
2� طر� � تصويب صو�تها� مالي 

3� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� � با��� 
4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت 

هيئت مدير� 5� تغيير�� �عضا� � سرمايه 
تعا�ني مصر� كا�گر�� بر� ���بيل 

تائيد پرونده شهادت 40 مدافع سالمت 
سرویس خبر: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، درباره آخرین وضع بررسی 
پرونده شهدای سالمت گفت: جلسات کمیته ملی و کمیته های استانی به منظور 
بررسی پرونده این شهدا به طور مستمر برگزار می شود و تاکنون 6۰ پرونده از 
۱۳۰ پرونده بررسی شده از سوی کمیته های استانی در اختیار کمیته ملی قرار 

گرفته که مصادیق شهادت مربوط به 4۰ پرونده تائید شده است.
به گزارش فارس ، سعید اوحدی در جمع خبرنگاران در مشهد، افزود: در 
این سفر مجموعه اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران به انجام مطالعاتی در مورد 
زمینه های فعالیت در خراسان رضوی می پردازند که یکی از این موارد تاسیس یک 

زائرسرای بزرگ برای اسکان و برگزاری اردوهای ویژه ایثارگران است.

ضرورت برخورد با هنجارشكنان امنيت و 
فرهنگ در كرمانشاه

کرمانشاه � خبرنگار اطالعات: نماینده ولي فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه بر 
ضرورت حفظ امنیت جاني و فرهنگي مردم به عنوان یکي از مطالبات جامعه تأکید کرد.

آیت اهلل مصطفي علما افزود: هنجار شکناني که در محل تکیه معاون الملک 
که سالیان متمادي محل ذکر و روضه حضرت امام حسین)ع( بوده است با کلیپي 
موهن موجب هتک حرمت به ساحت این مکان مقدس شده اند، باید بدانند دستگاه 
قضا با همه توان پاي کار است و اجازه نمي دهند امنیت مردم چه در بُعد جاني و 
چه در بُعد فرهنگي خدشه دار شود.  وي گفت: اخیراً گروهي با حضور در اماکن 
مقدس مذهبي و با ساخت کلیپ هاي هنجارشکنانه موجب هتک حرمت به این 
مکان هاي مقدس شده اند که احساسات مردم متدین، انقالبي و عاشق سیدالشهدا)ع( 
را جریحه دار کرده است. در این دیدار شهرام کرمي دادستان کرمانشاه ضمن ارائه 
گزارشي از فرآیند برخورد با هنجارشکنان اماکن مقدس و همچنین ارازل و اوباشي 
که اخیراً براي یکي از بانوان کرمانشاهي مزاحمت ایجاد کردند و به اموال وي 
دستبرد زدند، گفت: هنجار شکنان و ارازل و اوباش بدانند که هیچگاه از نگاه قانون 

دور نیستند و همواره براي این افراد مجازات سنگین در نظر گرفته مي شود. 

شهادت  مسئول جمع آوری پسماندهای كرونايی 
سرویس خبر: مسئول جمع آوری پسماندهای کرونایی به عنوان نخستین شهید راه 

سالمت سازمان مدیریت پسماند تهران بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان باخت.
رضا حصاری اپراتور شاغل در بخش زباله های بیمارستانی سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری تهران،بر اثر ابتال به ویروس کرونا درگذشت. نخستین شهید راه 
سالمت سازمان مدیریت پسماند تهران با ۳7سال سن و سابقه یک سال فعالیت در 
این سازمان، مسئولیت بارگیری زباله های بیمارستان های مسیح دانشوری، ۵۰۵ارتش 

و  محک را برعهده داشت.


