
نگرانی های تازه شهرنشینی!        

اگرچــه روســیه در گزارش های متعدد اعــام نموده 
اســت، ایاالت متحده آمریکا اوکراین را به پایگاهی برای 
آزمایش های بیولوژیکی تبدیل کرده که معلوم نیســت 
عواقــب آن دامن گیر کدام یک از ســرزمین های جهان 
شــود تا بار دیگر بحران بی ســابقه کوویــد ۱۹ دنیا را 
متشــنج کند اما امروز نوبت آبله میمون رسیده تا افشا 
شود منبع تولید آزمایشی میکروب آن نیجریه در قلب 
آفریقاست که مشــابه مراکز بیولوژیکی اوکراین و دیگر 
کشورهای سرسپرده آمریکا در آن ها ایجاد شده است. 

ترس و وحشــت زمانی در یک جامعــه فزونی می یابد 
کــه ارتباطات اقتصادی حکم می کند بازرگانان در تردد 
باشند و همین رفت وآمدهای غیر سخت گیرانه است که 
می توانــد ماجرای ایدز را تکرار کند تا ارتباطات نزدیک 
دو نفــر از دو ملیت و نژاد باعث فاجعه ای در اواخر قرن 
بیستم بانام شناخته شده »اچ آی وی« تفکر جهانی را به 
بن بست برســاند و یکی از علل اساسی افت وصلت های 
خانوادگی شود. هنوز تراژدی HIV به پایان نرسیده بود 
کــه کووید ۱۹ پا به عرصه بین الملل گذاشــت و امروز 
که تولید واکســن در شــرایط اضطرار توانست حرارت 
این کوره ســوزان را به حداقل برساند تا کشوری چون 
ایران که همین چند ماه پیش تمام شــهرهایش قرمز و 
نارنجی بودن امروز به زرد و آبی تبدیل شود و استرس ها 
فروکش کند اما بافاصله بوق تبلیغات بهداشت جهانی 
به صدا درمی آیــد که همراه با تأســفی جدید از ورود 
میکروب آبلــه میمونی آفریقایی بــه دیگر نقاط جهان 
خبــر دهد و بازهم پای زنی اروپایــی و مردی از آفریقا 
در میان اســت تا با ارتباط نزدیک این پدیده شــوم را 
انتشار دهند. پیداست هیچ یک از کشورهای جهان یارای 
مقابله با ورود میکروب ها و ویروس های تولیدشــده در 
آزمایشــگاه های ویژه را که اکثراً در مناطق تحت سلطه 
غرب اســت ندارند و هرلحظه باید منتظر یکی از موارد 
تازه بود زیرا این کشــورها در میان جنگ بین روسیه و 
اوکراین که به نیابت از ســوی آمریــکا و اروپا پا به این 
میدان خطرناک گذاشــته اســت به دنبال منافع خود 
از محل فروش ساح و خالی شــدن انبارهای اجاره ای 
بیست ســال گذشته در افغانستان هستند که نمونه آن 
انتقال بالگردهای اسقاطی از افغانستان و داروهای تاریخ 
گذشته از بلژیک می باشد تا بازهم اوکراین را تشویق به 
ادامه نبردی کند که پایان آن پایین کشیدن پرچم این 
کشــور از داربست های بلند توســط روسیه خواهد بود. 
بحث پیرامون جنگ با ســاح های بیولوژیک است که 
اوکراین یکی از منابع علمی و عملی متعلق به آمریکاست 
تــا نگرانی ها را در منطقه دوچنــدان نماید ولی در این 
میان می توان فارغ از همه چالش ها رویکرد را به ســوی 
داخل ســوق داد و از خود سوأل کرد آیا همانقدر که از 
هجوم ویروس های بیرونی وحشت داریم مراقب اتفاقات 
ناخواسته در داخل کشور هم هستیم؟! ماجرا از پایتخت 
و باالی کان شهر آن  که منطقه مرفه نشین است شروع 
شــد و به ســرعت در تمام کشور وســعت گرفت. حاال 
هرکجا را که نگاه کنید سگی کوچک یا متوسط و حتی 
بزرگ را خواهید دید که قاده به گردن درون خودروها 
خوابیــده و یــا در پارک ها گردش می کنــد. فراموش 
نکنیم نگهداری از حیواناتی همچون ســگ دردسرهای 
خودش را دارد و برخاف آنچه در شبکه های اجتماعی 
و ماهواره ای فارسی زبان می بینیم که تاش دارند جامعه 
ایرانی را به ســوی این مقوله بکشــند برداشتن یک گام 
ساده نیست بلکه سیاســتی حساب شده از سوی همان 
کسانیست که چون نمی توانند در ایران اقدام به احداث 
مراکز بیولوژیکــی کنند از دری دیگر وارد می شــوند. 
نگهداری از ســگ آ نهم در شهر و در میان خانواده های 
آپارتمان نشین مساوی است با خروج بهداشت، حتی اگر 
تزریق همه واکسن های ضروری در مورد این حیوان به 
انجام رســیده باشد بازهم سگ ها می توانند بیماری های 
متعددی را به انسان انتقال دهند. رئیس گروه مدیریت 
بیماری هــای قابل انتقال بین انســان و حیــوان مرکز 
مدیریــت بیماری های واگیردار وزارت بهداشــت تأکید 
می کند: »حتی حیوانــات اهلی هم می توانند ویروس ها 
و بیماری ها را به انســان منتقل کننــد و در این میان 
کودکان و افراد دارای نقص در سیســتم ایمنی از دیگر 
کاندیداهای ابتا به این بیماری ها هستند. از بیماری های 
مهمی که از طریق ســگ ها به انســان سرایت می کند 
هاری است که عمدتاً از طریق گاز گرفتن حیوان مبتا 
انتقال میابد. این ویروس ویروســی عصب دوست است 
و به سیستم عصبی مرکزی انســان وارد و باعث ایجاد 
التهاب حاد مغزی و عصبی می شود. اگر این بیماری در 
بدن انســان وارد شود و فرد سریعاً درمان نشود محکوم 
 بــه مرگ خواهد بود. در بزاق ســگ عوامل بیماری زای 
زیادی وجود دارد که برخی از آن ها می توانند هنگام گاز 
گرفتن یا لیسیدن به بدن انسان انتقال پیدا کنند. یکی 
از خطرناک ترین عوامل بیماری زا بیماری »هاری« است. 
در حال حاضر موارد حیوان گزیدگی رو به افزایش است 
و در سال گذشته بالغ بر ۲۶۰۰۰۰ مورد حیوان گزیدگی 
در کشــور ثبت  شــده اســت و برای اولین بار به تعداد 
آمار ابتا به هاری در انســان به عدد ۱۶ رسید که همه 
ایــن ۱۶ نفر به دلیل تأخیر در مراجعه به مراکز درمانی 
و پیشــگیری از هاری فوت کرده اند. بیماری باکتریایی 
دیگری به نام )پاستورال( هم هنگام گزش یا گاز گرفتگی 
از طریق بزاق به انســان وارد می شــود. این باکتری از 
طریق لیسیدن بخشی از پوســت بدن که آسیب  دیده 
اســت وارد بافت نرم بدن و بروز عفونت بافت و عفونت 
مفصلی و عفونت اســتخوانی می شود و در موارد شدید 
می تواند باعث مننژیــت گردد. البته خیلی از باکتری ها 
در مدفوع ســگ وجود دارد که ممکن است برای سگ 
بیماری ایجاد نکند اما برای انســان عامل بروز بیماری 
باشــد که ازجمله آن ها )سالمونیا( اســت. این باکتری 
باعث بروز بیماری گوارشــی و اســهال می شود که تب 
مالت، تب خرگوشــی و بیماری های تنفسی و ریوی از 
دیگری بیماری هایی است که از طریق سگ می تواند به 
انسان منتقل شود«. افزایش میزان سگ های خانگی در 
همه سطوح کشــور و همچنین بی توجهی های گسترده 
توســط شــهرداری ها باعث شده تا در ســال های اخیر 
تعــدادی از آن ها رها و یا به دالیل مختلف ســگ های 
ولگردی هم به منظور تأمین غذا وارد مناطق مســکونی 
شوند تا جایی که زادوولد آن ها باعث ایجاد نوعی چالش 
برای متولیان امور گردد که مشکلی مضاعف بر رعایت و 

امنیت بهداشتی شهرنشینی است!

بی توجهی تاکی!

ســخنگوی کمیسیون شــوراهای مجلس گفت: مجلس 
آماده است تا برای داشتن قانونی جامع درباره شفافیت، 
ایــرادات و ابهاماتی را که شــورای نگهبان مطرح کرده 

است، برطرف کند.
به گزارش مهر، روح اهلل نجابت با اشــاره به ایراد شورای 
نگهبان به طرح شــفافیت قوای ســه گانه، دستگاه های 
اجرایی و ســایر نهادها، اظهار داشــت: مجلس آمادگی 
دارد کــه به محــض دریافت گزارش شــورای نگهبان، 
ایرادات و ابهامات شــورای نگهبــان را که مطابق اخبار 
واصله عمدتاً پیرامون مشــموالن، نحوه اجرا، سازوکارها 
و برخی جوانب دیگر اســت، در اولین فرصت بررسی و 
به ســرعت برطرف کند. سخنگوی کمیسیون شوراهای 
مجلس تصریح کرد: شــورای نگهبان بــه طور معمول 

مصوبات را از منظر شــکلی و محتوایی بررســی کرده و 
طبیعی اســت که ایراداتی به برخی مصوبات نمایندگان 
در مجلس شــورای اسامی داشته باشد. مجلس پس از 
بررســی ایرادات شــورای نگهبان، جهت رفع این موارد 

اقدام می کند.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای اسامی بیان 
کرد: مصوبه مجلس عاوه بر شفافیت آرای نمایندگان و 
سایر نهادها و دستگاه ها، قراردادهای مربوط به معامات 
بــزرگ، مبالــغ تعرفه هــا و هزینه های ارائــه خدمات، 
فرصت های سرمایه گذاری و همکاری در قالب مشارکت 
و شرایط اســتفاده از این فرصت ها و... را شفاف کرده و 
زمینــه ای فراهم می کند تا اطاعات آن به ســرعت در 

اختیار عموم مردم قرار گیرد. 

روح هللا نجابت:

مجلسایراداتشوراینگهبانبهطرحشفافیترابرطرفمیکند
رییس دیوان عالی کشــور گفت: در پرونده اکبر طبری 
۸ عنوان اتهامی وجود دارد و دیوان عالی کشــور اجازه 
رسیدگی مجدد نسبت به دو مورد از این عناوین اتهامی 

را صادر کرده است.
بـه گـزارش قـوه قضاییـه، حجت االسـام والمسـلمین 
مرتضوی مقـدم رئیـس دیـوان عالـی کشـور در جلسـه 
امـروز شـورای عالـی قـوه قضاییه در سـخنانی با اشـاره 
بـه صدور دسـتور رسـیدگی مجدد نسـبت بـه دو مورد 
از عناویـن اتهامـی اکبـر طبـری از سـوی دیـوان عالـی 
کشـور اظهـار کـرد: در شـرایطی کـه رای قطعـی در 
پرونـده ای صـادر شـود و در مرحلـه اجـرا قـرار بگیـرد، 
حـق محکوم علیـه اسـت که اگر شـرایط بـرای او فراهم 
باشـد، تقاضـای اعـاده دادرسـی کنـد و آقـای طبـری 

هـم کـه رای قطعـی و در حـال اجـرا داشـت از این امر 
اعـاده  تقاضـای  نبـوده اسـت و می توانسـت  مسـتثنی 

کند. دادرسـی 
مرتضوی مقدم با تاکید بر اینکه دیوان عالی کشــور رای 
به نقض حکم آقای طبری نداده است، گفت: در پرونده 
آقای طبری ۸ عنوان اتهامی وجود دارد و پس از بررسی 
مســتنداتی که او ارائه داده، دیوان عالی کشــور اجازه 
رسیدگی مجدد نسبت به دو مورد از این عناوین اتهامی 

را صادر کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: تجویز اعاده دادرسی 
به معنی نقض رای نیســت بلکه اجازه ای اســت که به 
دادگاه داده می شود تا مستندات ارائه داده شده را مورد 

توجه و رسیدگی قرار دهد.

رییس دیوان عالی کشور:

دواتهاماکبرطبریدوبارهرسیدگیمیشود

رئیس جمهــور گفت: بخش های اجرایــی مرتبط حتما 
باید در این زمینه بکوشــند و در راستای حفظ و تقویت 

جایگاه و منزلت و کرامت نخبگان گام بردارند.
جمعی از روســای دانشــگاه های کشــور و تعدادی از 
مســئوالن اجرایی در نشستی به ریاست حجت االسام 
سیدابراهیم رئیسی، راهکارهای بهره گیری حداکثری از 

ظرفیت نخبگان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در این نشســت مقرر شــد کارگروهی با محوریت مرکز 
بررســی های استراتژیک ریاســت جمهوری تشکیل شود 
تا با مشــارکت دانشــگاهیان و مقامات اجرایی، روش های 
مناسب عملی و سریع الوصول اجرایی برای بهره مندی بهتر 
از تــوان علمی و تحقیقاتی دانشــگاه ها در دولت را ارائه و 
تحقق آنها را پیگیری کنند. رئیس جمهور در این جلســه 
با تاکید بر اهمیت جذب و بهره گیری از توان کارشناســی 
و علمی نخبگان و دانشگاهیان در نظام حکمرانی، طراحی 
سازوکارهایی برای تسهیل و تحکیم ارتباط دولت با شبکه 
نخبگانی کشــور را ضروری خواند و گفت: این مهم است 
که سازوکارهای کارآمدی برای شکل گیری یک رابطه موثر 
میان دولت و نهاد علم فراهم شود تا بتوانیم کامًا کاربردی 
و مســئله محور از توان علمی و پژوهشی مراکز دانشگاهی 

و نخبگانی بهره ببریم.رئیســی با تاکید بر ضرورت تکریم 
جایگاه نخبگان و دانشگاهیان و توجه به دغدغه های آنها 
خصوصاً در حوزه معیشت، افزود: چنانچه ضعف و کاستی 
قانونی در مسیر برطرف کردن دغدغه های نخبگان کشور 
وجود دارد باید از طریق تدوین الیحه و تقدیم آن به مجلس 
شورای اسامی پیگیری شــود. وی همچنین با تاکید بر 
اهمیت حفظ منزلت و کرامت نخبگان و دانشــگاهیان و 
لزوم توجه به معیشت آنان اظهار داشت: بخش های اجرایی 
مرتبط حتماً باید در این زمینه بکوشند و در راستای حفظ 
و تقویت جایــگاه و منزلت و کرامت نخبگان گام بردارند. 
رئیس جمهور گفت: نخبگان، فرهیختگان و اعضای هیات 
علمی باید بدون دغدعه معیشت و تامین زندگی، به ایفای 
نقش مهم خود در امر آموزش و تربیت نیروهای متخصص 

و متعهد و کارآمد بپردازند.
در این جلســه شماری از روسای دانشگاه ها ضمن طرح 
دغدغه ها، نگرانی ها و چالش های موجود در اســتفاده و 
بکارگیری ظرفیت های مراکز علمی، آمادگی دانشگاه ها 
و اعضــای هیات های علمی را برای مشــارکت در حل 
مســائل و کمک به تامین نیازهای کشور در عرصه های 

علمی و پژوهشی و فناوری اعام کردند.

رئیس جمهور:

 بخش های اجرایی با تمام توان 
برای تقویت منزلت نخبگان بکوشند

رئیس مجلس شورای اســامی با بیان این که منویات 
رهبــر معظم انقاب اســامی درباره مجلس شــورای 
اسامی و توصیه های ایشــان، به مثابه منشور مجلس 
انقابی است از آغاز فرایند تدوین این منشور برای ریل 
گــذاری صحیح در حوزه قانونگذاری و نظارت خبرداد و 
گفت: براساس این منشور که تدوین خواهد شد، اولویت 
های مجلس مشخص می شود تا مسائل اساسی کشور و 
مردم در دستور کار کمیسیون ها قرار گیرد و کمیسیون 

ها براساس این اولویت ها اقدام کنند.
محمدباقــر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســامی 
در جلسه شــورای هماهنگی مجلس شــورای اسامی 
کــه صبــح امروز)دوشــنبه، ۲3 خردادمــاه( با حضور 
نواب رئیس، اعضای هیأت رئیســه مجلس و رؤســای 
کمیســیون ها، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، رئیس 
دیوان محاســبات و معاونین قوانیــن و نظارت مجلس 
برگزار شــد، به اولویــت بندی های مجلس براســاس 
بیانــات و تأکیــدات رهبــر معظــم انقــاب در دیدار 
 نماینــدگان اشــاره و برنامــه مجلس در ایــن حوزه را 

تشریح کرد.

رئیــس مجلس با بیــان اینکه براســاس منویات رهبر 
معظم انقاب ما قصد داریم سندی که مسیر راه مجلس 
شورای اسامی را مشخص می کند، تدوین کنیم، اظهار 
داشــت: باید اقداماتی که الزم اســت برای این سند که 
منشــور مجلس انقابی اســت در هیأت رئیسه، صحن، 
کمیسیون ها، فراکسیون ها و ســایر بخش های اداری و 
ســتادی مجلس انجام شود تا در یک ســند و منشور، 
راهبردهای اصلی مجلس مبتنی بر مسائل اساسی کشور 
تعریف و به سرعت عملیاتی شود تا بتوانیم بیش از پیش 

به مردم خدمت کنیم.
قالیباف اضافه کرد: این منشور، مأموریت های بخش های 
مختلف مجلــس به خصوص در حــوزه اصاح بودجه، 
انتخابات، تنقیح قوانین، نظارت و ... را مشــخص خواهد 
کرد که معاونت قوانیــن و مرکز پژوهش ها کار خود را 
در ایــن زمینه آغاز کرده انــد و در نهایت قصد داریم با 
دریافت نظرات و پیشــنهادات کارشناسان و نمایندگان، 
مبتنی بــر توصیه هــا و منویات رهبــر معظم انقاب 
اســامی، این ســند تدوین شــود تا مجالس آینده نیز 

بتوانند از آن استفاده کنند.

قالیباف در جلسه شورای هماهنگی مجلس با اشاره به منویات رهبری:

 منشور مجلس انقالبی برای ریل گذاری صحیح 
در قانونگذاری و نظارت تدوین می شود

نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسامی که با شعار 
شــفافیت وارد خانه ملت شــدند، نخست باید این شعار را 
درون خود عملیاتی کنند تا بتوانند شــفافیت را از ســایر 

دستگاه ها مطالبه کنند.
مجلس باید طرح شــفافیت را از خود آغاز می کرد سپس 
به دیگر قوا و ســازمان ها گسترش می داد. اکنون که این 
طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شده، 
نیازمند چکش کاری است، بررسی بیشتر و رفع اشکاالتی 
که شــورای نگهبان به آن وارد کرده در دستور کار مجلس 
قرار گیرد و حتی دیگر قوا فعا از طرح حذف شوند و طبق 

روال قبلی، طرح شفافیت مجلس پیگیری شود.
هادی طحان نظیف سخنگوی شــورای نگهبان در نشست 
خبــری صبح امروز دوشــنبه به برخی از اشــکالت طرح 
شــفافیت اشاره کرد. او گفت که شــورای نگهبان با اصل 
طرح شــفافیت مخالف نیســت بلکه برخــی از جزئیات و 

بندهای آن محل اشکال است.
برخی از نهادهای ذکر شــده در این مصوبه مثل صندوق 
عشــایری اساســا وجود خارجی نــدارد و احتماال منظور 
نمایندگان، صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستائیان 

و عشایر بوده است که طبعا این موارد باید اصاح شود.
همچنین در این مصوبه اســامی برخی از دستگاه ها ناقص 
و اشــتباه ذکر شــده که باید اصاح شود،در ماده یک این 

مصوبه که درباره نهادهای مشمول طرح است، چند اشکال 
یــا ابهام وجود دارد، از جملــه درباره نحوه نگارش و تکرار 
دستگاه های مشمول که به انحای مختلف ذکر شده است؛ 
مثا وزارتخانه ها یا موسســات و شــرکت های دولتی که 
عنوان آنها یک بار به شــکل مستقیم ذکر شده و بار دیگر 

برای اشاره به آنها به ماده 5 قانون خدمات کشوری ارجاع 
داده شده که این تکرار از نظر اعضای شورای نگهبان مغایر 

با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوده است. 
همچنین طبــق این مصوبه بایــد آرای قضایی به صورت 
شفاف منتشــر شود این در حالی است که براساس قانون، 

مباحث خاف نظم عمومی و عفت عمومی در احکام قضات 
مســتثنی شده است. عاوه بر این در ماده دوم این مصوبه 
که موضوع آن درباره  اطاعاتی اســت که باید دستگاه ها و 
نهادها به شکل شفاف اعام کنند، از جمله اسناد تاسیس و 
ساختار شرکت های دولتی و وابسته، میزان دریافتی ماهانه 
و ســاالنه کارکنان، نحوه بکارگیری و فرایندهای اداری و 
گــزارش عملکرد، صورت های مالــی و اطاعات راجع به 
اموال و دارایی ها، تخصیص بودجه، تســهیات پرداختی، 
مشــخصات اماک و مستغات می شود نیز ابهاماتی وجود 
دارد که این موارد باید شفاف از سوی قانون گذار ذکر شود.

همچنیــن الزام به بخش خصوصی برای انتشــار اطاعات 
مغایر با قانون اساسی و امنیت ملی است. 

در بنــد پ ماده ۲ عبارتی آمده که همه آراء قطعی مراجع 
قضایی و غیرقضایی باید شفاف شود که ما در قانون مراجع 
غیرقضایی نداریم و این مســئله باید به شــکل صحیح و 

شفاف از سوی قانون گذار اعام شود..
در این طرح حکمی نســبت به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام آورده شــده در حالی که مقــررات مرتبط با مجمع 
در خود مجمع تشــخیص مصلحت نظام تدوین می شــود 
و خارج از صاحیت تقنینی مجلس اســت. همچنین  در 
ارتبــاط با مواردی که مخالف و مغایر با منافع ملی اســت 

طبعاً نباید شفافیت اولویت قرار گیرد.

 سرلشکر سالمی با قدردانی از ساخت نفتکش 
توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص(:

سپاهعهدهداراجرایپروژههایمختلف
عمرانیوصنعتیاست

ســخنگوی سپاه از قدردانی سرلشکر سامی نسبت به اقدام قرارگاه خاتم االنبیا 
)ص( و شــرکت صدرا در ساخت نفتکش »افرا ماکس ۲« خبر داد و تاکید کرد: 
این دســتاورد بزرگ نشان داد تحریم های دشــمن تاثیری در اراده ایرانی برای 

دستیابی به قله های پیشرفت و تعالی کشور ندارد.
در پی تکمیل عملیات ســاخت کشتی نفتکش اقیانوس پیمای »افرا ماکس ۲« 
توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( و شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( 
و تحویل آن به کشور ونزوئا سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و 
مسئول روابط عمومی کل سپاه، گفت: خدای بزرگ را شاکریم که در ایام والدت 

حضرت ثامن الحجج علی بن موســی الرضا علیه الســام برگ زرین دیگری بر 
صحیفه افتخار آفرینی های ســپاه پاسداران انقاب اسامی، برای کشور و ملت 
عزیز ایران افزوده شد و با تکمیل عملیات ساخت دومین کشتی نفتکش اقیانوس 
پیمای افرا ماکس ۲ و تحویل آن به کشــور ونزوئا موجبات مســرت و مباهات 

هموطنان عزیزمان فراهم آمد.
وی افزود : این دستاورد و موفقیت بزرگ نشان داد که توطئه جنگ اقتصادی و 
فتنه تحریم و فشار حداکثری دشمنان تاثیری در عزم و اراده فرزندان ملت ایران 
در ســپاه پاسداران انقاب اسامی و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( نداشته 
اســت و امروز جهان به ویژه دشمنان حسود و خبیث نظاره گر جلوه های اقتدار 

و حضور دانش و فناوری ایرانی در اقصی نقاط عالم هستند.
 ســردار شریف با اشاره به اینکه شــرکت صدرا و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 
)ص( بــا مدیریت جهــادی و انقابی و تکیه بر توانمندی های بومی دســتاورد 
جدید خود را نویدبخش تحول راهبردی در صنعت کشتی سازی و عرضه آن به 
کشــورهای دیگر قرار داده اند، گفت: سرلشکر حسین سامی فرمانده کل سپاه 

در پیامی به فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( ساخت نفتکش اقیانوس 
پیمای افراماکس۲ را دستاوردی بزرگ و محصول اراده ایرانی در جنگ اقتصادی 
و تحریمی دشمنان توصیف کردند و با قدردانی از همت و مجاهدت متخصصین 
قــرارگاه خاتم االنبیا )ص( و شــرکت صدرا ، برادامه روند افتخار آفرینی ســپاه 
برای پاسخ به نیازهای مردم و کشور به ویژه در شرایط فشار حداکثری دشمنان 
تاکیــد و تاش مضاعف برای تحقق قراردادهای ســاخت کشــتی های دیگر را 

خواستار شدند .
ســخنگوی ســپاه در پایان تصریح کرد: ســپاه همراه با ارتقــای توان نظامی و 
بازدارندگی مقابل تهدیدات فراروی ایران اسامی، در سایر عرصه های مورد نیاز 
کشــور با درخواست دولت محترم ،عهده دار اجرای پروژه های مختلف در حوزه 
های گوناگون از جمله بخش های عمرانی و صنعتی اســت که به یاری خداوند 

لحظه ای از تاش و همت در این راستا دریغ نخواهد کرد.
نفتکش اقیانوس پیمای افراماکس ۲  با ۲5۰ متر طول، ۴۴ متر عرض و ۲۱ متر 

ارتفاع قابلیت حمل ۸۰۰ هزار بشکه نفت را دارد.

|      سه شنبه|24 خرداد 1401|شماره 5886|  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozرویداد

گزارش

چرا شورای نگهبان طرح شفافیت را رد کرد؟
روزنامه نگار پیشکسوت

حسن  روانشید

ســردار سرلشــکر پاســدار محمد باقری، رییس ســتادکل نیروهای مسلح در 
پیامی خطاب به ســردار سرتیپ پاسدار حسین اشــتری، فرمانده کل انتظامی 
جمهوری اســامی ایران، از اقدام مقتدرانه و هوشــمندانه پلیس در دستگیری 
 قاطعانه و ســریع ســارقان صنــدوق امانات بانک ملی شــعبه دانشــگاه تهران 

قدردانی کرد.
متن پیام به این شرح است:

»اقدام مقتدرانه و هوشــمندانه پلیس در دســتگیری ســریع و به موقع سارقان 
صنــدوق امانات بانک ملی، بیانگــر ظرفیتها، قابلیتهــا و تواناییهای حرفه ای و 
عملیاتــی  حوزه اطاعاتی، امنیتی و انتظامی کشــور در برخورد با ناهنجاریها و  

تولیدکنندگان مخاطره و نگرانی در عرصه زندگی  مردم و امنیت و آرامش روحی 
و روانی جامعه  اسامی است.

بی تردید سرعت عمل فرماندهی انتظامی در شناسایی و دستگیری عناصر اصلی 

این سرقت، برای قانون شکنان و  متجاوزین به حریم مردم حاوی پیامهای جدی 
و معنادار بوده و آنان را از ارتکاب اعمال مجرمانه  بیمناک می سازد.

بــر خود وظیفه می دانم از این اقدام افتخار آمیز و اعتمادافزا که نماد پلیس توانا 
و با کفایت و مظهــر اقتدار و صابت حافظان نظم و امنیت جامعه در برخورد با 

مجرمین و تبهکاران به شمار می رود، قدردانی و تشکر نمایم.
دوام توفیق و ســربلندی جنابعالی و آحاد نیروهای  شجاع، دالور و خدوم فراجا 
در انجــام ماموریتهای خطیــر محوله، تحت عنایات حضــرت ولی عصر )عج( و 
 فرامین و منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای 

)مدظله العالی ( را از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.«

قدردانی رییس ستاد کل نیروهای مسلح از فراجا

پیام جدی دستگیری سریع سارقان 
صندوق امانات بانک ملی


