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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی

سالروز میالد باسعادت منجی عالم بشریت 
حضرت مهدی موعود )عج( و 
روز سربازان گمنام امام زمان 
گرامی باد.

رئیــس شــبکه بهداشــت و 
مهــر  شهرســتان   درمــان 
آمــار  مبتالیــان بــه ویــروس 
اعــالم  نفــر   6 را   کرونــا 
کــرد. بــه گــزارش روابــط 
بهداشــت  شــبکه  عمومــی 
و درمــان شهرســتان مهــر، 
بــا  ســید حســن خلیلــی 
ــد  ــوارد جدی ــه م ــان اینک بی
کســانی  از  کرونــا  مثبــت 
ــان  ــا مبتالی ــه ب ــتند ک هس
در ارتبــاط بــوده انــد، اظهــار 
ــی از  ــه راحت ــا ب ــرد: کرون ک

ــه  ــود ک ــال بهب ــار در ح بیم
دوره درمــان و قرنطینــه را 
طــی مــی کنــد بــه اطرافیــان 

می یابــد. انتقــال 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــات بهداشــتی  ــت خدم ظرفی
ــر  ــتان مه ــی شهرس و درمان
ــترش  ــا گس ــه ب ــرای مقابل ب
ایــن  در  کرونــا  بیمــاری 
شهرســتان پاســخگو نیســت، 
تصریــح کــرد: اگــر مبتالیــان 
ــکار بیمــاری  ــا ان ــا ب ــه کرون ب
ــتی را  ــن بهداش ــود، موازی خ

ــش  ــم واکن ــوی تی ــه از س ک
ــردد  ــی گ ــر م ــریع متذک س
رعایــت نکننــد، بــا هماهنگی 
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا 
و شــورای تأمیــن شهرســتان، 
قوانین بســیار ســختگیرانه ای 

ــد. ــد ش ــرا خواه اج
رییــس شــبکه بهداشــت و 
ــردم  ــد: م ــر ش ــان متذک درم
مهــر  شهرســتان  شــریف 
مانــدن در خانــه و رعایــت 
بهداشــت فــردی و اجتماعــی 

ــد. ــدی بگیرن ــیار ج را بس

افزایش مبتالیان کرونا شهرستان مهر به

6 نفر

پیام تبریک نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی
 به مناسبت فرارسیدن سال ۱۳۹۹

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی/ از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن/ که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است/که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی/به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

نوروز، سرآغاز شکوفایی، تجدید حیات طبیعت 
و رشحه ای از تبلور ذات الیزال الهی در تغییر 
نویدبخش  که  احوال هاســت  تحول  و  فصول 
گذار از زمستان و شروع فصلی جدید مملو از 
شوق در پویشی فراگیر به سوی رشد و تعالی 
و پیشرفت تا نیل به اهداف متعالی ایران عزیز 

اسالمی است. 
خرسندم  تا  خاضعانه، صمیمانه ترین تبریکات 
خود را به مناســبت حلول سال جدید که در 
با مبعــث پیامبر رحمت و   طلیعه خود مقارن 
میالد  ذریه های برترین مخلوق الهی  اســت 
را  نثار محضر همه مــردم نیک رفتار و فهیم 

شهرستانهای الِمرد و ُمهر نمایم.
رجاء واثق دارد که در پرتو عنایت خداوند ســبحان وتوجهات حضــرت ولی عصر)عج( و متابعت از 
رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه  و در پرتو وحدت، همدلی و هم افزایی ســالی سرشار از برکت، 
معنویت، پیشــرفت و رفاه برای مردم شایســته رقم  زده خواهد شــد و با برنامه ریزی، تالش و 

استقامت  بر مشکالت  فائق خواهیم آمد. 
مشــکالتی که  ناشــی از بروز برخی  بالیای طبیعی و همچنین شیوع ویروس کرونا می باشد در سال 
98 دســتیابی به برخی اهداف  توسعه ای در ســطح ملی و منطقه ای  را با چالش مواجه کرد اما اگر 
منصفانه  قضاوت شــود در حوزه انتخابیه المرد و مهر، فرآیند  فعالیت ها و پیشــرفتها  که نماد آن 
در تکمیل زیر ســاخت ها و قرار گرفتن بسیاری از طرح ها در مراحل نهایی  متجلی  شده  به صورت 
محسوســی  از میانگین کشــوری و استانی  پیشــی گرفته و انتظار می رود  ضمن پاسداشت ارج  و 
منزلت  دســت اندرکارانی که  در تحقق این مهم  کوشا بوده اند این روند کماکان و حتی با شتاب 

بیشتر استمرار یابد.
اینجانب ضمن تبریک مجدد سال جدید خاطر نشان می سازم بر پایه رویه اسالف و نیاکان، به حول 
قوه الهی خدمتگزاری به  اهالی متدین و انقالبی این خطه از میهن اســالمی را در هر کســوتی مغتنم 
شــمرده و برخی بی مهری ها و عــدم التزام به آموزه های اخالقی  از ســوی محدود افراد را نافی 

استمرار روند خدمت بی منت نمی دانم.
سید محسن علوی نماینده مردم المرد و مهر در مجلس شورای اسالمی

#در_خانه_بمانیم
ونا_را و #کر

جدی_بگیریم

رهبر معظم انقالب اسالمی:
جهش تولید، ابزار قدرت کشور است

جهش تولید یکی دیگر از ابزارهای قوی شــدن اســت که البته الزاماتی از جمله مقابله با 
قاچــاق کاال و واردات بی رویه، اعطای مشــوق ها به تولیدکننــدگان و برخورد قضایی با 
سوءاستفاده کنندگان از کمکهای دولتی دارد که این کارها باید امسال انجام شود./ در میان 
دشمنان جمهوری اسالمی، آمریکا خبیث ترین و عنودترین دشمن است زیرا مسئوالن آن، 
انواع رذائل اخالقی اعم از دروغگویی، پشــت هم اندازی، طمع ورزی، وقاحت و شــارالتان 

بودن را دارند، ضمن آنکه ظالم، تروریست و به شدت بی رحم و سنگدل نیز هستند./ ...
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رهبر انقالب در ســخنان زنده و تلویزیونی خطاب به ملت ایران به مناسبت عید مبعث و سال 
نــو، قوت و برتری در فضای مجازی و پیشــرفت و برتری در زمینه بهداشــت و درمان را از 
ابزارهای قوی شدن برشمردند و افزودند: جهش تولید یکی دیگر از ابزارهای قوی شدن است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اســالمی صبح امروز )یکشنبه( در سخنانی زنده و تلویزیونی خطاب به ملت بزرگ و 
شــریف ایران، با درخواســت از پروردگار متعال برای رفع هرچه سریع تر بیماری کرونا از سر 
ملت ایران و همه بشــریت و با تأکید برضرورت عمل به همه دســتورالعمل های بهداشــتی، 
نسخه مبتنی بر حقایق بعثت مبارک پیامبر خاتم را نسخه نجات بخش بشریت در طول تاریخ 
خواندند و افزودند: عمل به حقایق بعثت بویژه »صبر و استقامت« تنها راه رسیدن ملت شریف 

ایران عزیز به قله رفیع پیشرفت و قدرت است.
رهبر انقالب اســالمی با اشاره به اینکه هر سال ســخنرانی عمومی اول سال ایشان در حرم 
مطهر حضرت علی بن موسی الرضا)ع( برگزار می شد، افزودند: امسال از دیدار با مردم و حضور 

در حرم رضوی محروم هستیم اما دلهایمان همچون همیشه با یاد امام رئوف مأنوس است.
ایشان با تبریک عید بزرگ مبعث، بار دیگر عید نوروز و حلول بهار را به مردم تبریک گفتند و 
افزودند: اهمیت واقعه بسیار با عظمت مبعث به گونه ای است که خداوند به فرموده قرآن کریم 
از همه پیامبران بزرگ میثاق گرفته است که هنگام بعثت رسول خاتم، هم به او ایمان بیاورند 

و هم او را با توصیه به امتشان برای ایمان آوردن به پیامبراسالم یاری رسانند.
رهبر انقالب اسالمی، منظومه معرفتی اسالم را از جمله حقایق بسیار مهم بعثت برشمردند و 
افزودند: در این منظومه، نظر اسالم درباره هستی، انسان، ذات پروردگار، مسیر انسان در دنیا 

و آخرت و مسائل اساسی دیگر به روشنی بیان شده است.
ایشان منظومه ارزشی اســالم از جمله ُخلقیات فردی و اجتماعی و مفاهیم زندگی ساز نظیر 
آزادی، عدالت اجتماعی و ســبک زندگی را بخش مهم دیگری از حقایق بعثت رسول گرامی 
اســالم خواندند و افزودند: آحاد مردم و جوامع بشری در صورت عمل به این ارزشها، معنای 

حقیقی و شیرین زندگی را درک خواهند کرد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در همین زمینــه افزودند: عده ای گمان می کنند که خاســتگاه 
مفاهیمی نظیر آزادی و عدالت اجتماعی غرب اســت اما غرب تنها سه چهار قرن است که با 
این مفاهیم آشــنا شده در حالی که اسالم، ۱۴۰۰ ســال قبل این مفاهیم را به بشریت هدیه 
کــرده و بر خالف رفتار ناصادقانه غربی ها، در صدر اســالم و هر جــا امکان پذیر بوده آنها را 
محقق کرده است.ایشان احکام اسالمی یعنی مجموعه بایدها و نبایدها در زمینه های فردی و 
اجتماعی را از دیگر حقایق بعثت دانستند و افزودند: این احکام برخاسته از معارف اسالمی و 
منطبق با ارزشها است و به حرکت صعودی انسان کمک می کند.رهبر انقالب اسالمی تشکیل 
حکومت اســالمی را ضروری و زمینه ســاز تحقق حقایق بعثت خواندند و افزودند: اگر قدرت 
سیاسی شکل نگیرد قلدرها، مستکبران، مخالفان آزادی و عدالت و دیگر دشمنان بشر، و نیز 

برخی ویژگی ها نظیر تنبلی اجازه نمی دهد مفاهیم و ارزشــها و احکام محقق شــود و انسان 
در مســیر نجات و پیشرفت حرکت کند، به همین علت بود که پیامبر خاتم در اولین فرصت 

ممکن و در هجرت به مدینه، تشکیل حکومت داد.
رهبر انقالب اســالمی در نوعی جمع بنــدی از این بخش از سخنانشــان تأکید کردند: امام 
خمینی)ره( با درک بســیار عمیق از حقایق اسالم، دقیقاً به نسخه بعثت عمل کرد و با ایمان 
عمیق و توکِل مبنایی خود و تکیه بر مردم مؤمن ایران علیه رژیم فاسد، ظالم وابسته پهلوی 
به پا خاست و نظام اسالمی را شکل داد تا بر اساس معارف، ارزشها و احکام بعثت، ملت ایران 

را در مسیر فالح و رستگاری قرار دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تکیه امام راحل بر ایمان ملت ایران را زمینه ســاز توفیق در تشکیل 
نظام اسالمی برشمردند و افزودند: این یک واقعیت است که مردم ایران با وجود برخی ظواهر، 
از ایمان عمیق و راسخ برخوردارند و امام خمینی نیز با درک این حقیقت زیبا معجزه انقالب 

اسالمی را محقق کرد.
ایشان پیشرفت اسالم در زمانهای مختلف از جمله قرنهای اول بعثت را ناشی از ریشه دار بودن 
حقایق بعثت دانســتند و افزودند: طبیعت اسالم پیشــرفت و قوی تر شدن است و اگر امروز 
نیز صادقانه به نســخه بعثت عمل کنیم، می توانیم ایران را از ابعاد مختلف به قله های رفیع 

برسانیم و در افقی دورتر تمدن اسالمی را محقق کنیم.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه با اشاره به تأکید خداوند متعال در قرآن به موضوع دشمنی های 
گســترده با پیامبران الهی و پیامبر اسالم)ص(، دشمنی های وسیع با نظام اسالمی را عجیب 
ندانســتند و افزودند: در میان دشمنان جمهوری اســالمی، آمریکا خبیث ترین و عنودترین 
دشــمن است زیرا مسئوالن آن، انواع رذائل اخالقی اعم از دروغگویی، پشت هم اندازی، طمع 
ورزی، وقاحت و شــارالتان بودن را دارند، ضمن آنکه ظالم، تروریســت و به شدت بی رحم و 
سنگدل نیز هستند.حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: خداوند متعال از ابتدای بعثت یک 
دســتورالعمل به پیامبر اسالم)ص( برای مقابله با دشمنی ها داده که عبارت است از »صبر« 
یعنی »ایستادگی«، »مقاومت«، »محاسبات دقیق خود را با خدعه گری دشمن تغییر ندادن«، 

»با روحیه به سمت اهداف واالی ترسیم شده حرکت کردن« و »ادامه دادن به مسیر«.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر اینکه اگر »صبر و اســتقامت« با »عقل، تدبیر و مشورت« 
همراه شــود پیروزی قطعــی خواهد بود، افزودند: با قاطعیت مــی گویم که ملت ایران ملت 
صبوری است و ملت در این چهل سال صبر و استقامت خود را نشان داده است، اگرچه برخی 
اوقات مســئولین بی صبری کرده اند و یا برخی روشنفکر نماها بی صبری از خود نشان داده اند 

و تا مرز همکاری با دشمن هم پیش رفته اند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: نقطه مقابل این افراد بی صبر، جوانان بســیار زیاد و مؤمنی 
هســتند که در عرصه های مختلف فرهنگی، علمی، فناوری، سیاسی و فهم بین المللی مسایل 

حضور دارند و هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می شود.
ایشــان در جمع بندی این بخش از سخنانشــان گفتند: صبر کردن به معنای تسلیم نشدن، 
دچار ضعف و تردید نشــدن، با شجاعت و تدبیر جلوی دشمن را گرفتن و او را مغلوب کردن 
اســت. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تأکیدهای اخیر خود مبنی بر لزوم قوی شدن کشور، 
آن را فراتر از عرصه دفاعی و نظامی دانســتند و خاطر نشــان کردند: قوی شدن شامل ابعاد 

اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی و تبلیغاتی هم می شود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه قوی شــدن نیازمند ابزارهایی است، گفتند: یکی از 
این ابزارها، حفظ اکثریت جمعیت جوان کشــور است و به همین علت در سالهای اخیر بارها 

بر این موضوع تأکید شده است.
ایشــان قوت و برتری در فضای مجازی و پیشرفت و برتری در زمینه بهداشت و درمان را که 
کارها و تحقیقات علمی فراوانی نیز در این عرصه انجام شــده اســت، از دیگر ابزارهای قوی 
شــدن برشــمردند و افزودند: جهش تولید یکی دیگر از ابزارهای قوی شــدن است که البته 
الزاماتــی از جمله مقابله با قاچاق کاال و واردات بی رویه، اعطای مشــوقها به تولیدکنندگان 
و برخورد قضایی با سوء اســتفاده کنندگان از کمکهای دولتی دارد که این کارها باید امسال 

انجام شود.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای همچنین بــه موضوع بیماری همه گیر و بین المللی کرونا اشــاره 
کردند و گفتند: این ویروس که تقریباً همه کشــورهای دنیا را گرفتار کرده و برخی کشورها 
حقایق را درباره این بیماری و تلفات آن می گویند و برخی هم پنهان کاری می کنند ، مصداق 
آیه شــریفه قرآن یعنی ابتال با خوف و ترس، مشکالت اقتصادی و گرفته شدن جانها است اما 

خداوند متعال در مقابل این ابتال نیز به صبر توصیه می کند.
ایشــان افزودند: صبر در اینجا به معنای انجام درست و عاقالنه کارها یعنی عمل به دستورها 
و توصیه های مســئوالن ذی ربط برای حفظ جان خود و مردم کشــور و کنترل این بیماری 

خطرناک است.
رهبر انقالب اســالمی به اظهارات چندباره مقام های آمریکایی مبنی بر آمادگی برای ارســال 
کمکهای دارویی و درمانی در صورت درخواســت ایران اشــاره کردنــد و گفتند: صحبتهای 
آمریکایی ها جزو حرف های بســیار عجیب اســت زیرا اوالً خودشان دچار کمبود شدید دارو 
و تجهیزات پیشــگیری از بیماری هستند و برخی مسئوالنشــان صراحتاً از این کمبودهای 
وحشت آور سخن به میان آورده اند، بنابراین آنها اگر امکاناتی دارند به مردم خودشان برسند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: ثانیاً هنگامــی که آمریکایی ها متهم به تولید این ویروس 

هستند، کدام انسان عاقلی، کمک از این کشور را قبول می کند.
ایشــان گفتند: به آمریکایی ها هیچ اعتمادی نیست زیرا ممکن است داروهایی را ارسال کنند 
که ویروس را در ایران شــایع تر و یا ماندگار کند و یا حتی ممکن اســت افرادی را به عنوان 
درمان کننده بفرستند تا ببینند اثرگذاری این ویروسی را که گفته می شود بخشی از آن فقط 
مخصوص ایران ساخته شده، چگونه بوده و اطالعات خود را تکمیل و دشمنی خود را بیشتر 

کنند، بنابراین سخنان آمریکایی ها قابل قبول نیست.
ایشــان با یادآوری تجربه ۴۰ ســاله و ظرفیت فوق العاده کشور برای مقابله با همه چالشها و 
مشکالت، خطاب به ملت عزیز ایران تأکید کردند: ظرفیتهای کشور بسیار زیاد است ولی مهم 
آن اســت که مسئوالن این ظرفیتها را شناســایی کنند و در همه بخشها افراد جوان، مؤمن، 
با انگیزه و متشــّرع به کار گرفته شوند.ایشان در پایان بار دیگر همه مردم را به جدی گرفتن 
و عمل به دســتورهای مسئوالن ستاد ملی مبارزه با کرونا توصیه کردند و افزودند: بر اساس 
این دستورالعمل ها حتی اجتماعات دینی و حرم های مطهر تعطیل شد که در طول تاریخ ما 
به این شــکل بی ســابقه بود اما چاره ای نبود و مصلحت اینگونه اقتضاء می کرد. رهبر انقالب 
اســالمی اظهار امیدواری کردند خداوند متعال هرچه زودتر این بال را از ملت ایران و ملتهای 

مسلمان و همه بشریت دفع کند.

بخشی از پیام  نوروزی دکتر روحانی به این شرح است:
ســالی که گذشت ساِل حادثه ها و حماســه ها بود. بزرگ ترین حادثه ها در تاریخ کشور ما رخ 

داد و پرافتخارترین حماسه ها توسط مردم دالور ما آفریده شد.
با ســیل کم نظیر در تاریخ ایران که در روزهای اول فروردین، 25 اســتان کشور ما را درگیر 
کــرد و مشــکالت فراوانی را برای مردم ما به وجــود آورد و مردمی که برای هفته ها و ماهها 
بی خانمان شدند، سال 98 آغاز شد اما در کنار این سیِل ویران کننده، حضور مردم، وحدت و 
همکاری و کمک مردم و سپس بازسازی از طرف دولت و مسوولین کاری بزرگ و شگفت آور 
بود. این سیل 35 هزار میلیارد تومان به ما خسارت زد و بیش از 68 هزار خانه را ویران کرد 
و 8۰ هزار خانه نیاز به مرمت پیدا کردند. در طول ســالی که گذشت اکثر خانه هایی که نیاز 

به احداث داشتند، احداث شدند و همه خانه ها و بناها مرمت شدند و زیربناها ساخته شد.
بار سختی ها و غم بزرگی بر مردم ما تحمیل شد اما ملت ما در این سیل، پایدار و استوار ماند 
و ســپس در ماه بعد شــدید ترین تحریم تاریخی از سوی تروریست های جهانی علیه ملت ما 
آغاز شد. صنعت نفت در شدیدترین تحریم تاریخی قرار گرفت و فشارها از هر سو بر اقتصاد 
کشــور ما وارد شد، فکر می کردند با این شــدت فشارها مردم ما تسلیم خواهند شد اما ملت 
بزرگ ما در برابر این سختی ها مقاومت کرد و حماسه جدیدی را آفرید. حماسه اداره اقتصاد 

کشور بدون نفت که برای اولین بار در دهه های اخیر تحقق می یافت.
آنها فکر می کردند در تورم و رکود، کشــور را به نقطه بحرانی برســانند اما همه آمارها به ما 
می گوید در 9 ماهه ســال 98 رشــد اقتصادی ما مثبت بوده و تورم در حد ممکن مهار شده 
اســت. تعداد مجوزها برای تولید بیش از حد انتظار بوده، ســرمایه گذاران و همه تجار و ملت 
قدرتمند ما با صادرات غیرنفتی همه نیازهای ما را تامین کرد و دولت توانســت در این سال 
ســخت همه نیازمندی های ضروری کشور را تامین کند و با ارز ترجیحی، کاالهای اساسی را 
تامین کند و امروز یعنی اولین روز ســال ۱399 ذخایر استراتژیک کشور ما از هر سال دیگر 
و از هر نوروز دیگر بهتر اســت. این به معنی حماســه ملت بزرگ ایران ، مسوولین اقتصادی 
کشــور، بخش خصوصی، کشــاورزان، صنعت گران و کارگران ما بود. در همین ســال سخت 
بزرگ ترین طرح های اقتصادی دهه های اخیر در کشــور ما افتتاح شــد. از پاالیشگاه عظیم و 
بزرگ گرفته تا ســدهای متنوع تا احیای بخش کشاورزی، تا تحول بزرگ در نفت و گاز و تا 

افتتاح بزرگ ترین شاهراهها ، جاده ها و راه آهن ها و بنادر در یک سال اخیر.
پس ما شکســت نخوردیم، در برابر فشــار آمریکا ایســتادیم، مقاومت کردیــم و در دادگاه 
بین المللی در برابر آمریکا پیروز شــدیم و این دادگاه در قدم اول آمریکا را محکوم شناخت و 

در همه مجامع بین المللی از لحاظ سیاسی و افکار عمومی پیروز شدیم.
چندی نگذشــت که در همین سال مردم ما در تب و تاب احساس یک جنگ ناخواسته قرار 
گرفتند. از همه سو تهدید بر کشور ما، اما کاری که رزمندگان بزرگ و نظامیان ما در صحنه 

ایستادگی و مقاومت و مرزها و دفاع ما آفریدند، کم نظیر بود.
آنچه که می توان به عنوان ثمره تکنولوژی پیشــرفته ســالهای اخیر خواند توســط موشک 
پدافند ما در مرز جنوبی ما سرنگون شد و این نشان داد این ملت در همه سختی ها آفریننده 
بزرگترین حادثه های عظیم به نفع کشــور اســت، با موشکی این پهپاد را سرنگون کردیم که 
به دست صنعتگران ایرانی ساخته  شد. سیستم پدافندی صددرصد ایرانی در برابر مدرن ترین 
تکنولــوژی آمریکا موفقیت و پیروزی خود را به رخ جهانیان کشــید و چندی نگذشــت که 
بی شــرمانه ترین و بزدالنه ترین ترور تاریخی را آمریکا علیه ســردار بزرگ ما، سردار مبارزه با 

تروریزم انجام داد.
امــا آنچنان مردم ما و ملت  های منطقه پاســخ دادند کــه آن را تبدیل به یک فرصت بزرگ 
مقاومت در سطح منطقه ساخته اند. بدرقه ای که بغداد، کربال و نجف، اهواز، تهران، مشهد، قم، 
کرمان و همه ملت ایران انجام داد به جهانیان نشان داد که ملت ایران ملت قدرشناس است 
و فداکاران ، مجاهدان و آنهایی که خون خود را برای کشور و امنیت کشور فدا کردند، هرگز 
از یاد نخواهند برد.  یک ســردار را از ما گرفتند و هزاران سردار در این بدرقه باشکوه ساخته 
شد. همه مردم ما توانستند به جهانیان نشان دهند نه تنها ملت ایران که مردم عراق، سوریه، 
لبنان و حتی مردم کشــمیر و برخی از کشــورهای آفریقایی همه ندای مقاومت و ایستادگی 
را ســر دادند و رزمندگان ما با غرش موشــک در یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی این دژ 
پوشالین را فرو ریختند.  آنچنان این سیلی محکم بود که هنوز هم آمریکا حاضر نیست تلفات 

و خسارات خود را در این حادثه بیان کند.
در کنار این همه حوادث تلخ و شیرین، خطای باورنکردنی یک فرد را هم شاهد بودیم و ۱76 
عزیز که عمدتا هموطنان ما بودند از این حادثه قربانی شــدند، حادثه ای که همه مردم ما را 
متاثر کرد اما غم خواری و همنوایی مردم مرهم بزرگی بر دلهای همه آنهایی که عزیزان خود 
را از دســت دادند و مرهمی بر دلهای همه بود و ملت ما به خوبی نشــان داد که همه یکی 
هســتند ، همه عضو یک پیکرند. در حادثه از دســت رفتن عزیزان، در بدرقه سردار بزرگ ما 
در کرمان و در حوادث دیگری که در این سال رخ داد، مردم مقاومت و ایستادگی خود را به 
خوبی نشــان دادند. پایان سال با یک میهمان ناخوانده مخرب روبرو شدیم، نه ما که بیش از 
۱5۰ کشــور و ملت، ویروس کرونا و این ویروس توانســت سالمتی مردم و حتی کسب و کار 

مردم را در معرض خطر قرار دهد اما پزشــکان ، پرســتاران ما، بیمارستان ها و مراکز درمانی 
ما آنچنان شــجاعانه به صحنه آمدند که حتی حاضر شدند برخی از پروتکل های بهداشتی را 
برای نجات ســریع تر بیماران زیر پا بگذارند اما نگذارند عزیزان ما بی پناه باشند؛ همه مردم و  

مسوولین در کنار آنها هستند.
در اینجا می خواهم به نکته مهمی اشاره کنم و آن اینکه در طول 6 سال گذشته دولت در دو 
امر سرمایه گذاری ویژه انجام داد، در امر بهداشت و درمان و طرح تحول سالمت و در مساله 
فضای مجازی و ارتباطات و شبکه ملی اطالعات و این روزها مردم قدر این دو طرح عظیم و 

بزرگ را بهتر از هر زمان دیگر لمس می کنند.
امروز روزی، مشکالت بیماری به سراغ مردم آمده که تخت بیمارستانی ما در طول این 6سال 

دو برابر شده است، تجهیزات بیمارستانی ما از هر زمان دیگر شرایط بهتری دارد.
امروز در شــرایطی نیازمند به فضای مجازی شــدیم که در طول این 6 سال بهترین اقدامات 

زیربنایی برای شبکه اطالعات انجام گرفته است.
در این 6 سال پهنای باند ما سی و چند برابر شده و زیربناهای اقتصادی کشور، آمادگی مردم، 
وحدت و اتحاد مردم، بزرگترین عامل برای پیروزی این ملت در برابر همه مشــکالت خواهد 
بود.  ســاِل ســختی بر مردم ما بود اما بیش از همه این سختی ها مردم را آبدیده کرد، جسم 
مردم را آزار داد اما روح مردم را مقاوم تر کرد. ما با اتکال به خداوند و با سرمایه دعای نیکان 

و پاکان از این مشکالت عبور خواهیم کرد.
اما نکته مهم این است که از کرونا خطرناک تر، از بیماری جسم سخت تر، بیماری روح و روان 

است که باید با آن مقابله کنیم و بجنگیم.
َو نََزْعَنا َما فِی  ُصُدوِرِهمْ  ِمنْ  ِغلٍ  إِْخَواناً  باید کینه از دلها زدوده و کنده شود تا فضای اخوت و 
فضای بهشتی پیش روی مردمان ما قرار گیرد.  چه کسی باور می کرد که در این فضای سخت 
و در این بیماری عده ای با روح و جان و ســالمت مردم هم بخواهند بازی کنند، ســخنانی 
در فضای مجازی و حقیقی بگویند که روح مردم را آزرده کنند.  از کرونای جســمی ســریع 
خواهیم گذشــت با وحدت، تالش، همکاری، با تالش پزشــکان، باید تالش کنیم از کرونای 
روحی هم عبور کنیم. وحدت، اتحاد و اخالق است که می تواند آینده خوبی را برای ما بسازد.
سال 99 گرچه آغازش همچنان سالمت، مساله اول ما است اما با دو بال از این مشکل عبور 
خواهیم کرد بال اول باِل کادر درمانی و پزشکی ماست که باید همه تالش خود را بکار گیرند 
و بال دوم بخش خصوصی ما اســت که در کنار دولت و ســایر نهادها باید به صحنه بیایند تا 
سال 99 را ساِل سالمت و اشتغال بسازیم، سال تحرک در مسائل اقتصادی و فرهنگی بسازیم. 
آنهایی که در کسب و کار ضرر دیده اند بتوانند در سال جدید با رونق اقتصادی مشکالت خود 
را جبران کنند. دولت با همه توان هر اقدامی که توانســته انجام داده و انجام خواهد داد، از 

بسته  های جدید معیشتی تا تسهیالت جدید بانکی.

رهبر معظم انقالب اسالمی:
جهش تولید، ابزار قدرت کشور است

  رئیس جمهور:
سال ۹۹ را باید ساِل سالمت و اشتغال و تحرک 

در مسائل اقتصادی و فرهنگی بسازیم

حفاظت از محیط زیست ؛ وظیفه شرعی و ملی است.
»انجمن پایشگران
 رویش سبز جنوب«
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۱۰6 مورد جدید ابتال به کرونا ویروس در 
استان فارس شناسایی شدند/

جمعیت بیماران فارس به ۱۲۰6 نفر رسید
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
ظهر امروز یکشــنبه ۱7 فرودین از شناسایی 
۱۰6 مورد جدید ابتال بــه کرونا ویروس در 

استان فارس خبر داد.
عبدالرســول همتی معاون بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــکی شــیراز گفت:  از 772 مورد 
نمونه ارسالی به آزمایشــگاه های تشخیص 
مولکولــی کروناویروس، ۱۰6 مــورد مثبت 
گزارش شــده اســت که با افزوده شدن این 
مــوارد جدید، آمار کنونی اســتان فارس به 

۱2۰6 نفر رسیده است.
او با بیان اینکه در 2۴ ســاعت گذشته هیچ 
مورد فوتــی بر اثر ابتال بــه کروناویروس در 
استان گزارش نشده است، افزود: تاکنون 36 
نفر در اســتان به دلیل ابتال به کروناویروس 

جان خود را از دست داده اند.
معاون بهداشت دانشــگاه ادامه داد: تاکنون 
368 نفــر با بهبــودی کامل از بیمارســتان 
ترخیص شدند و ۴77 نفر از مبتالیان نیز به 
دلیل دارا بودن عالیم محدود این بیماری در 

قرنطینه خانگی به سر می برند.
او اظهار کرد: تاکنون 299 بیمار مشــکوک 
به کرونا ویروس در بیمارســتان های استان 

بستری هستند.
تشکیل هیچ استان جدیدی در 

دستور کار دولت نیست
ادعای کذب پیگیری  منتشــر کنندگان 
تشکیل اســتان جدید تحت پیگرد قرار 

می گیرند
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت 
کشــور، در پــی پخــش یک شــایعه و 
برخــی مطالب خالف واقــع پیرامون آن 
مبنی بــر »اعالم خبر پیگیــری مراحل 
قانونی تشــکیل یک استان جدید شامل 
برخی مناطق از دو اســتان در جنوب و 
جنوب غرب کشور، روابط عمومی وزارت 
کشــور، ضمن تکذیب قاطــع این ادعای 
کذب هشــدار داد: با توجــه به اهمیت و 
ضرورت حفظ آرامش عمومی در کشور، 
منتشــرکنندگان اخبار کــذب در زمینه 
تقسیمات کشــوری، تحت پیگرد قانونی 

قرار می گیرند
روابط عمومــی و اطالع رســانی وزارت 
کشــور تصریح کرد: اساسا تشکیل هیچ 
اســتان جدیدی در دســتور کار دولت و 

وزارت کشور قرار ندارد.
دستگیری 5 شکارچی متخلف در

 ارتفاعات شهرستان المرد
رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت 
شهرستان المرد از دستگیری 5 متخلف 
که اقــدام به شــکار در ارتفاعات میدان 

گازی تابناک کرده بودند، خبر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایلنــا از المرد، 
محمدعلی ســلمان پــور رئیــس اداره 
حفاظت محیط زیســت شهرستان المرد 
بــا اعالم این خبر افــزود: نیروهای یگان 
حفاظت محیط زیســت المرد که از شب 
قبل در کوه بیتوتــه کرده بودند، متوجه 
حضور 5 شــکارچی در ارتفاعات میدان 
گازی تابناک شــدند. شــکارچیان که از 
عشــایر ســاکن در ارتفاعات کوه تابناک 
بودنــد به تعقیب حیات وحش مشــغول 
بودند. وی بیان کرد: محیط بانان منطقه 
ضمــن غافلگیری آنان را دســتگیر و از 
متخلفین دو قبضه اســلحه برنو به همراه 
9۴ فشــنگ کشــف و ضبط شد. رئیس 
حفاظت محیط زیســت شهرستان المرد 
افــزود: پرونــده قضایی بــرای متخلفان 
تشــکیل شــده و به منظور سیر مراحل 

قانونی به دادگاه معرفی شدند.

تمدید تعطیلی واحدهای صنفی 
غیرضروری تا ۲۰ فروردین 

»حمیــد رئیســی«  با اعــالم این خبر 
به ایلنــا گفت: طبق مصوبه ســتاد ملی 
مبارزه بــا کرونا در خصوص تمدید طرح 
فاصله گذاری اجتماعی تــا 2۰ فروردین 
ماه و تصمیم ستاد پیشگیری از کرونا در 
غیرضروری  صنفی  واحدهای  شهرستان، 
المــرد تا 2۰ فروردین ماه ۱399 تعطیل 

است.
رئیس اتاق اصناف شهرســتان المرد در 
ادامه از همــکاری بازاریان در جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا در این شهرستان 
تشکر کرد و گفت: این تصمیم در راستای 
حفــظ و تامین ســالمتی شــهروندان و 
خانــواده های آنــان گرفته شــد که از 
همه بازاریان که همکاری کردند، تشــکر 
می کنم و از مالکان تقاضا می شــود در 
تخفیف اجاره مغازه ها یا بخشیدن آن در 
ایام شیوع کرونا و همچنین دستگاه های 

اجرایی با بازاریان همکاری کنند.

اخبار

با سرعت مناسب و اعصاب آرام رانندگی کنید.     »راهنمایی و رانندگی شهرستان المرد«

به گزارش افق فارس، این روزها درعین حال؛ کشــمکش ها بر سر موضوع تاسیس اداره 
کل راهداری در حوزه اســتحفاظی الرستان اســت که فعاالن حمل و نقل شهرستانهای 
المــرد و مهر معتقدند با توجــه به ظرفیت های عظیم در این منطقــه اعم از راه اندازی 
مجتمــع عظیم آلومینیوم جنوب، کارخانه ســیمان، کارخانه گــچ و فعالیت منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع انرژی المرد و استقرار و فعالیت گمرک دیگر مزیت ها و با استناد به اینکه 
بار اصلی حمل و نقل در حوزه اســتحفاظی الرستان را ناوگان حمل و نقل  المرد و مهر 
به دوش می کشــد، لذا با همه ی این موارد نیز راه اندازی اداره کل راهداری به مرکزیت 

المرد امری ضروری و حق شایسته این دو شهرستان می باشد. 
تصویب اداره کل راهداری در مراکز اســتانها و شهرســتانهای مصوبی که اداره کل راه و 
شهرســازی دارد به قبل از دوره ســید محســن علوی باز می گردد و در بازه های زمانی 

مختلف در مراکز استانهای مختلف، این قانون ابالغ و اجرا شد.
بررسی طرح تاسیس اداره کل راهداری به مرکزیت المرد تا

 قضاوت یکطرفه نشریه محلی

علوی جوان؛ خواســته فعاالن حمل و 
نقل المرد و مهــر را از دکتر الریجانی 
اسالمی)مکاتبه  شورای  مجلس  رئیس 
18 مرداد 96( تا دکتر جهانگیری معاون 

اول ریاســت جمهوری )مکاتبه 12 خرداد 96(  پیگیری کرد )مطابق مستندات 
پیوســت( و این پیگیری های مستمر و اصرار و پافشاری ایشان  از ابتدای دوره 
نمایندگی تا کنون و همچنین پیگیری های فرمانداری شهرستان المرد نیز تذکر 
و اعتراض نماینده الرســتان را به دنبال داشــت که وزارت راه و شهرسازی را 
به بررسی این طرح واداشــت و در نتیجه اینکه تاکنون جعفرپور از اجرای این 

موضوع ناکام مانده است!
چندی پیش یکی از نشریات محلی حامی نماینده مردم  شهرستان های المرد و مهر در 
دوره نهم مجلس با انتشار گزارشی و قضاوت یکطرفه؛ کوشیده است تا سید محسن علوی 
را نســبت به پیگیری خواسته فعاالن حمل و نقل المرد و مهر مبنی بر تاسیس اداره کل 
راهداری در المرد، بی توجه جلوه دهد که مطابق مســتندات پیوست نیز خالف این ادعا 

اثبات می گردد.
این نشریه بدون ارائه هیچ مستنداتی مدعی شده است که در دوره نمایندگی دکترموسوی 
به نتایج مثبتی در خصوص اســتقرار اداره کل راهداری المرد  دست پیدا کرده است که 
الزم می باشــد تا مستندات و مکاتبات آن برای قضاوت بهتر مردم و فعاالن حمل و نقل 

منتشر شود.
مــردم فهیم حوزه انتخابیه می دانند، کــه در دوره دهم مجلس، علی رغم محدودیتهای 
بودجه ای و تحریم های رژیم حاکم بر آمریکا علیه کشــورمان، اعتبارات گسترده ای در 
بخش های مختلف جذب شــد کــه در اکثر بخش های عمرانی دو شهرســتان ملموس 
اســت. این روند رو به جلو حتی سبب شــد تا  با ثمرنشستن پیگیری علوی در استقالل 
فرودگاه بین المللی المرد و قرار گرفتن تحت نظارت شــرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی 
ایران، امروز پیشرفته ترین ترمینال در فرودگاه المرد مراحل نهایی را سپری کند و شاهد 

افزایش پروازها در فرودگاه المرد باشیم.
در بخشــی دیگر از این مطلب توسط نشریه حامی دکتر موســوی به این موضوع اشاره 
شــده که آقای علوی تا خرداد 99 نماینده مردم هســتند و موظف به پیگیری پروژه ها 
می باشــند، باید گفت قطعا ایشان نسبت به خواسته های قانونی مردم بی توجه نخواهد 
بود ولی بهتر نبود که این نکته به نماینده ای که حامی آن هســتید؛ یادآوری می کردید 
تا دســتگاه ام. آر. آی )MRI( در دوره ایشــان به اهواز نمی رفت و این هزینه به مردم 
تحمیل نمی شــد که مردم مجبور نباشــند برای انجام یک ام.آر.آی، کیلومترها مسیر را 
بــه خارج از المــرد و مهر  طی کنند! با این حال علوی جوان توانســت بخش ام. آر. آی 
بیمارســتان ولیعصر)عج( المرد را راه اندازی کند و در این حوزه شــاهد افزایش پزشکان 
متخصص و جذب اعتبارات در بخش های مختلف بهداشت و درمان بودیم که یک نمونه 

آن بیمارستان جدید المرد است که به زودی راه اندازی می شود. 
سید محسن علوی در دوره نمایندگی اش نسبت به هیچ خواسته مردمی بی توجه نبوده 

است و حتی آنها را در باالترین سطوح مدیریتی کشور پیگیری کرد. 

با این حال عالوه بر این پیگیری ها؛ شــاید تحــرک دیگر نهادهای اجتماعی و مردمی و 
همچنین ســتاد نماز جمعه المرد برای تحقق این مهم راهگشــا باشد و در آتی دید که 
وزارت راه و شهرســازی و دیگر مراجع مرتبط، همانند ســایر نقاط دیگر کشور، اداره کل 
راهــداری و حمل و نقل جاده ای را در مرکز شهرســتان محل اســتقرار اداره کل راه و 
شهرسازی یعنی الرستان مستقر می کند یا مستندات و خواسته های فعاالن حمل و نقل 
جاده ای المرد و مهر را مالک عمل قرار می دهد یا المرد و مهر در  طرح تاســیس اداره 
کل راهداری الرســتان مثتثنی می شود و مســتقیم تحت نظر اداره کل راهداری استان 

فارس قرار می گیرد؟

پیگیری های علوی در ایجاد اداره کل راهداری به مرکزیت المرد+ مستندات
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برادر گرامی جناب آقای احمد شهابی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان 
شادروان شعبان شهابی، را خدمت شما خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال 
برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و 
برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم. 

»از طرف خانواده عبداله زاده«

»به نام خداوند دانا، توانا و دادگر«
 نوروز فرا رســید و ایرانیان خانه هایشان را از غبار و آلودگی زدوده اند، 
اکنون زمان پیراستن و ستردن خانه دل از زنگ رنجش ها و دلگیری هاست 
و دلیر آن ا ست که در فرو نهادن و واگذاشتن رنجش ها گام نخست را بر 
می دارد و در صفحه دل و لوح جان که کشتگاه مهر سرمدی است، جز بذر 

محبت نمی کارد و به قول خواجه اهل راز»حافظ علیه الرحمه«:»شست و 
شویی کن و آن گه به خرابات خرام/ تا نگردد ز تو این دیر خراب، آلوده«

 جشن نوروز را می توان بزرگ ترین و مهم ترین جشن ایران باستان نامید 
و بهار طبیعت، بهترین فرصت است تا مرور دقیق و جامعی بر رویدادهای 
مهم زندگی و اجتماعی داشته باشیم. سنجش کنیم رفتارمان، کردارمان و 
گفتارمان را که از تهمت ها، بهتان ها و کژی ها به دور باشــد، نیکی کنیم و 
نیک ببینیم و قدردان آن مهرورزانی شویم که با اندیشه برنا برای این مرز 
و بوم کوشــیدند تا آینده ای بهتر از آِن خوبان و شایستگان گردد. تلخی 
ها را به کنجی رانده و با داروی شفابخش »وحدت و همدلی« منسجم تر 

امتداد دهیم مسیر آبادانی و مردمداری را...
 در سالی که سپری شد،  شهرســتان »المرد« در ابعاد مختلف عمرانی و 
توســعه ای در استان فارس خوش درخشــید و در ماه های مختلف آن، 
میزبان مقامات ارشد کشوری و اســتانی بود و دستاوردهای عظیمی در 
حوزه های اقتصادی، صنعتی و عمرانی ثبت و ضبط شــد که به پاس این 

موفقیت های کم نظیر سجده شکر به جای می آوریم.
 محدودیت های بودجه ای و موانع مختلف موجود، برای المرد بن بســت 
نبــود و در حالی که آلومینیوم جنوب در فهرســت تحریم رژیم حاکم بر 
آمریکا قرار داشــت، با همت و تالش و حمایت همــه ی بزرگواران در 
دولت، این مجتمع بزرگ به مرحله راه اندازی رسید که این امر سرآغاز 
تکمیل چرخه صنایع پایین دستی در منطقه ویژه اقتصادی المرد شمرده 

می شود.

 امســال می کوشــیم تا با بهره گیری از فرصت های به وجود آمده و 
استفاده از ظرفیت نخبگان منطقه، برنامه های دولت در حوزه کارآفرینی 
و اشــتغال جوانان را با جدیت پیگیری کنیم و رفع موانع تولید در اولویت 
کاری فرمانــداری و مجموعه مدیرانم خواهد بود که تالش و مداومت و 
برنامه ریزی و همراهی همه ی دستگاه ها در تحقق این امر مهم راهگشا 

است.
 بی شک حمایت های مستمر حضرت آیت اهلل علوی وزیر محترم اطالعات، 
نماینده جوان و پرتالش مردم شــریف شهرســتان های المرد و مهر در 
مجلس شورای اسالمی،اســتاندار فرهیخته فارس، مدیران کل استانی و 
مدیران اجرایی شهرستان در کسب این توفیقات و نایل آمدن به اهداف 
بزرگ سهمی بسزا داشته و امید می رود این روند کماکان در سال 1۳99 
نیز که توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال »جهش تولید«  نامگذاری 

شده است، ادامه یابد.
  اینجانب با نثار درود به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا،آغاز سال یک هزار 
و سیصد و نود و نه هجری شمسی را به محضر رهبر فرزانه انقالب، همه 
هموطنان عزیز به ویژه مردم والیت مدار و شــریف شهرســتان المرد، 
خانواده های معزز شــهدا و ایثارگران، ائمه جمعه،جوانان عزیز که میدان 
داران اصلی گام دوم انقالب هســتند و همه ی دولتمردان و تالشــگران 
خدمت در عرصه کشوری، استانی و شهرستانی شادباش می گویم و برای 
همگان ســالی توأم با عزت و ســربلندی همراه با سالمتی و دفع بالها و 

رخت بربستن کرونا ویروس از ایران و جهان آرزومندم.

تسلیت

برادر ارجمند جناب آقای احمد انصاری
ــهید  ــدر ش ــاری« پ ــار انص ــاج عبدالغف ــوم »ح ــان مرح ــدر بزرگوارت ــت پ درگذش
واالمقــام »عبدالــه انصــاری«را بــه محضــر شــما خانــواده محتــرم تســلیت عــرض مــی 
نماییــم. از پــروردگار متعــال علــو درجــات بــرای آن عزیــز ســفر کــرده و صبــر جمیــل 

بــرای بازمانــدگان مســئلت داریــم.  »هیــات تحریریــه نشــریه افــق فــارس«

فرماندار المرد از راه اندازی تونل ضدعفونی خودروها 
در مبادی ورودی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از المرد، حســین شبانی نژاد 
در بازدید از مبادی ورودی المرد ضمن اعالم این خبر 
گفت: برای کنترل هرچه بیشتر به منظور جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا با همکاری خیراندیشان و گروه های 
جهادی، تونل ضدعفونــی خودروها در مبادی ورودی 
المرد )جنب پلیس راه المرد- شیراز( راه اندازی شد.

فرماندار المرد با تاکید بر اینکه رعایت نکات بهداشتی 
عامل مهم پیشگیری از شیوع کرونا است، افزود: عالوه 
بر اجرای اقدامات سنجش سالمت مسافران در ورودی 

المرد توسط اکیپ کنترل سالمت، خودروهای عمومی 
و شخصی به صورت رایگان ضدعفونی می شوند.

وی گفت: مردم فهیم المرد به توصیه ها و اطالعیه های 
ســتاد مبارزه با کرونا توجه داشته باشند و برای حفظ 

سالمتی خود و خانواده در خانه بمانند.
رئیس شورای تامین شهرســتان المرد در پایان ضمن 
قدردانــی از مدافعان ســالمت اضافه کــرد: نیروی 
انتظامی، سپاه پاسداران و بســیجیان، شبکه بهداشت 
و درمان،اتاق اصناف، جمعیت هــالل احمر، گروه های 
جهادی، بازاریان و مردم شــریف شهرستان در طول 
این مدت ســنگ تمام گذاشتند و امیدواریم با اتحاد و 
همدلی شاهد شکست این ویروس منحوس در سطح 

کشور باشیم.

رئیــس اداره امور مالیاتی شهرســتان المرد از اجرای 
بسته حمایتی ســازمان امور مالیاتی کشور در وضعیت 

شیوع کرونا خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنــا از المرد، محمود عبداله زاده 
با تشــریح موارد حمایتی از مودیان مالیاتی در شیوع 
بیماری کرونا در کشــور و ضمن اعــالم اینکه مصوبه 
مذکور ابالغ و اجرایی شــده است، افزود: پیشنهاداتی 
از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و وزیر محترم امور 
اقتصادی و دارایی به شورای هماهنگی اقتصادی سران 
قوا ارسال و در نهایت این شــورا پیشنهادات و موارد 

حمایتی مذکور را به تصویب رساند.
وی ادامه داد: مهم ترین مصوبه این شورا در حمایت از 
بخش بهداشــت و درمان بدین شکل  است که  کمک 
های نقدی و غیرنقدی اشــخاص حقیقی و حقوقی در 
اسفند 98 و سه ماه اول 99 جهت تامین لوازم و تجهیزات 
مصرفی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی برای 
مبارزه با بیماری کرونا که مورد تایید وزارت بهداشت 
قرار گیرد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در ســال 

پرداخت محسوب می شود.
بخشودگی صد درصد جرائم مالیاتی مودیانی که بعد 
از تاریخ 12 بهمن  98 مالیات آنان قطعی شده است و 
تمدید بخشودگی جرائم مالیاتی سایر مودیان برمبنای 
90 درصد واحدهای تولیدی و 80 درصد واحدهای غیر 

تولیدی که تا پایان خرداد ماه 99 پرداخت و تســویه 
حساب نمایند از دیگر موارد حمایتی است.

وی اظهار کرد: صدور و یا تمدید کارت پروانه کســب 
و کار اشــخاص حقیقی تا پایان خردادمــاه 99 نیاز به 
گواهی مالیاتی ندارنــد، عملیات اجرائی وصول مالیات 
تا پایان اردیبهشــت 99 متوقف می شود و سررسید 
پرداخت مالیات ارزش افزوده دوره چهارم 98 تا پایان 

اردیبهشت 99 تمدید می گردد.
به گفته عبداله زاده، امهال بدهی مالیاتی که در ســال 
99 تــوان پرداخت ندارند به مدت ۳ ماه و تقســیط 
بدهی حداکثر به مدت  9 ماه از تاریخ درخواست اولیه، 
مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی که تاریخ انقضای مهلت 
اعتراض آنها از اول اسفند ماه 98 لغایت 1۵ اردیبهشت 
99 باشــد تا ۳1 خردادماه 99 تمدید می شــود و به 
شــرط پرداخت مالیات و عوارض قانون موســوم به 
تجمیع عوارض تا تاریخ ۳0 آذر 99 تمامی جرائم متعلقه 

بخشوده خواهد شد.
از تمدید ارسال اظهارنامه مالیات ارزش  عبداله زاده 
افــزوده دوره چهارم 98 تا پایــان فروردین 99 و نیز 
بخشــودگی صد درصدی جرائم آنان خبر داد و گفت: 
تاریخ الزم االجرا شــدن قیمت منطقــه بندی امالک 
1۳99 از اول تیرماه 99 بوده و ســه ماه اول سال جاری 

بایستی قیمت 1۳98 محاسبه و وصول گردد.
به گزارش ایلنا، امیدعلی پارســا در بخشــنامه ای به 
مدیران کل امور مالیاتی مصوبه شورای عالی اقتصادی 
در حمایت مالیاتی از گروه های اقتصادی آسیب دیده 

به سبب شیوع کرونا را ابالغ کرد.
تولید  از: مراکز  عبارتنــد  اقتصادی متضرر  گروه های 
غذای آماده، مراکز گردشــگری، حمل و نقل عمومی، 
دفاتر خدمات مسافرتی، مراکز تولید و توزیع پوشاک، 
توزیع آجیل و خشــکبار، مجتمع های ورزشــی، مراکز 
فرهنگی و آموزشی،  مراکز تولید و توزیع صنایع دستی.

سید محسن علوی در صفحه اینستاگرام 
خود از تصویــب و ابالغ  نهایی حق المرد 
جنوبی  پارس  آالیندگی  از عوارض  مهر  و 

خبر داد. وی گفته است :
سهم شهرســتان المرد یازده و نه دهم 
درصد، شهرســتان مهر یازده و نه دهم 

درصد مشخص شد. 
الحمــدهلل با صدور رای دیــوان عدالت 
اداری مبنی بر ابطال مصوبه اســتانداری 
بوشهر ، ســهم شهرســتانهای عسلویه، 
کنگان و جم نه تنها کاســته نشــد بلکه 
شــاهد افزایش قابل توجهــی در میزان 
حــق آالیندگی این شهرســتانها در کنار  
احقاق حقوق شهرستانهای المرد و مهر و 

پارسیان هستیم.
شــهرداریها و دهیاریهای المــرد و ُمهر 
با صدور پیامی  از ســید محســن علوی 

قدردانی کردند. 

افتتاح ترمینال جدید فرودگاه المرد در سال ۹۹

مدیــر فرودگاه المرد از برنامه ریزی برای افتتاح ترمینال جدید و نیز افزایش پروازهای 
خارجی فرودگاه در سال 99 خبر داد.

پرویز میری در معرفی مهمترین برنامه های این فرودگاه در سال 99 اظهار کرد: در این 
راستا می توان به ادامه پیگیری ساخت تکنیکال بالک، ترمیم جداره بیرونی سیل بند به طول 
ده کیلومتر، افتتاح ترمینال جدید، افزایــش پروازهای خارجی، افتتاح موتورخانه ترمینال 
جدید، توســعه و گسترش اپرون، تکمیل و افتتاح ســردر ورودی، افتتاح دیوار حفاظتی و 
احداث دیوار لندساید و ایرساید اشاره کرد. مدیر فرودگاه المرد افزود: همچنین برای 
نصب DVOR، نصب کنسول برج و سوئیچینگ برج مراقبت، خرید دو دستگاه ایکس ری، 

تکمیل بستر ارتباطی فیبر نوری و افزایش دیماند انرژی برنامه ریزی شده است.
وی در معرفی مهمترین اقدامات انجام شده در این فرودگاه طی سال 98 نیز گفت: در 
این راستا می توان به ساخت دیوار حفاظتی پیرامونی فرودگاه، کلنگ زنی سردر ورودی 
و تکمیل باقیمانده بلوار ورودی، بهسازی و ترمیم سیل بند، درزگیری آسفالت سطح باند، 
تکمیل شــبکه فیبر نوری، اجرای بلوار ورودی به طول 800 متر، بهسازی ساختمان پلیس و 

سپاه حفاظت و بهسازی ساختمان اداری اشاره کرد.
الزم به ذکر است از ابتدای دوره نمایندگی سید محسن علوی، با جذب اعتبار و پیگیریهای 

صورت گرفته، این پروژه  در مراحل  نهایی قرار دارد. 

راه اندازی تونل ضدعفونی رایگان خودروها در مبادی ورودی المرد

رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان المرد خبر داد:

اجرای بسته حمایتی سازمان امور مالیاتی در وضعیت شیوع بیماری کرونا

با پیگیری های مستمر سید محسن علوی؛

مصوبه جدید توزیع عوارض آالیندگی پارس جنوبی ابالغ شد

پیام تبریک فرماندار المرد به مناسبت فرارسیدن سال نو


