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سرویس سیاسی-
»حشمت اله فالحت پیشه« یادداشتی را در روزنامه آرمان منتشر کرده که در برابر سطرسطر آن تنها می توان 
تاسف خورد. این تاسف وقتی گران بارتر می شود که به یاد آوریم وی در مجلس پیشین )دوره دهم( عضو کمیسیون 
امنیت ملی بوده و یک ســال نیز ریاســت این کمیسیون را برعهده داشته است. کمیسیونی که یکی از وظایفش 

بررسی روند اجرای برجام بوده است. 
یادداشــت فالحت پیشه این گونه آغاز می شود: »پاسخ رد جمهوری اسالمی ایران به پیشنهاد اروپایی ها برای 
مذاکرات غیررســمی در معیت ایاالت متحده آمریکا یک فرصت سوزی دیپلماتیک از جانب ما بود]!![ به نظر من، 
تنها مسیر موفقیت این است که جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا باید وارد مذاکره مستقیم و بدون 
واسطه و میانجیگری بر سر چگونگی احیای برجام شوند. در غیر این صورت هیچ راهی و هیچ واسطه ای نمی تواند 
شرایط کنونی را تعدیل کند؛ چون در آن موقع است که دو طرف یعنی تهران و واشنگتن به این درک مشترک 

خواهند رسید که منافع واقعی شان در بازگشت به برجام و انجام تعهدات هسته ای است.«
عجیب است که وقتی تمام مسئوالن کشور بر عدم مذاکره مجدد پیرامون برجام متفق القول هستند شخصی 
مانند فالحت پیشــه بلندگوی خواست های آمریکا می شود. برجام در پی سال های طوالنی مذاکره به دست آمده 
حاال چرا باید دوباره مســیری را آغاز کنیم که پیش از این پیموده ایم؟! اینکه می گوییم بلندگوی خواســت های 
آمریکا شــده اســت به این دلیل است که برجام توسط دولت های وقت ایران و آمریکا و سه کشور اروپایی و چین 
و روسیه به امضا رسیده است. حاال اگر بایدن که در زمان امضای برجام خود معاون اول اوباما و مشاور وی بوده 
چرا باید پیشــنهاد مذاکره مجدد را مطرح کند؟! اگر آنها عزمی به اجرای برجام داشــته باشند )که ندارند( متن 
برجام با تعهدات کشورها مشخص است. آمریکا از این رو مذاکره مجدد را مطرح می کند که بار دیگر ایران را در 
یک پروســه بلندمدت دیگر گرفتار کند و علی القاعده در این مدت از ایران خواســته می شود که تا حصول نتیجه 
فعالیت های هســته ای خــود را تعلیق نماید و در عوض لغو تحریم ها منوط به پایان یافتن و به نتیجه رســیدن 

مذاکرات خواهد شد.
آنچه در ادامه می خوانید متن ارســالی از سوی ســفارت سوئیس )حافظ منافع آمریکا در ایران( نیست بلکه 
ادامه یادداشت فالحت پیشه است: »در ۴۲ روز گذشته جو بایدن به دنبال بازی سیاسی، دیپلماتیک یا برجامی با 
ایران نبوده است. باید پذیرفت که دولت در ایاالت متحده آمریکا عوض شده است. دولت رادیکال و دیوانه ترامپ 
که تمام سیستم  و نظام های سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی جهانی را به هم زده بود کنار رفته است و به تبعش، 
جو بایدن با حجم باالیی از خرابی ها، ویرانی ها، خسارات و تبعات مخرب و منفی گسترده اقدامات دونالد ترامپ 
روبه رو اســت. باز ســازی این میزان از خرابی ها به زمان بیشــتری نیاز دارد. این در حالی است که همین حجم 
گســترده خرابی های دوران ترامپ سبب شده اســت که جو بایدن قدری محافظه کار شود. پیرو این نکته دولت 
بایدن در بازگشــت به برجام و لغو تحریم ها قدری محافظه کار شــده اســت. ضمن اینکه باید پذیرفت که اکنون 

مسئله و اولویت اساسی دولت جو  بایدن احیای اقتصاد این کشور و مقابله با کروناست.«
منافع قبلی برجام کجاست که از منافع جدید سخن می گویید؟

در ادامه متن مذکور آمده: »حال با این میزان از خرابی های دولت دونالد ترامپ و شــدت فشارهای مخالفان 
برجام دولت بایدن کماکان ســعی می کند با هوشــمندی سیاسی و دیپلماتیک و با صرف کمترین هزینه تعامل، 
مذاکره، گفت وگو و احیای برجام را در دســتورکار داشــته باشد. یقین بدانید اگر تابوی مذاکره ناپذیر بودن برجام 
شکسته شود، ایران می تواند منافع جدیدی]!![ را در مذاکرات پیش رو برای خود تعریف کند. لذا آنچه در آینده 
شــکل خواهد گرفت این اســت که با مذاکرات جدید باید برجام نوینی احیا شود که می تواند دربرگیرنده منافع 
بیشــتری برای ما باشــد. به هرحال ایران هم به موازات اروپایی ها و ایاالت متحده آمریکا منتقد برخی از بندها و 

مفاد برجام است.«
چنان که که خواندید این جماعت حتی برای عمل نکردن مقامات رژیم عهدشکن آمریکا نیز توجیه می تراشند. 
دیگر چگونه می توان از اینها توقع داشت منافع ملی را نصب العین خود قرار دهند و از ساده لوحی مفرط بپرهیزند؟!
فالحت پیشه و دیگر هم قبیله هایش بگویند منافع قبلی برجام چه بوده است که حاال به صرافت افتاده اند که 
منافع جدید از پس مذاکره کسب کنند؟! به راستی به منافع جدید مورد ادعای وی نیازی نیست، اگر می توانند 
آمریکای بایدن را متقاعد کنند که همان تعهدات مندرج در برجام را عمل نماید. اما آمریکا چنین کاری نمی کند 
و اگر امثال نویســنده یادداشــت فوق لحظه ای با اســتدالل و منطق به تفکر می پرداختند و نیز عبرت را از رفتار 
سلطه جویانه آمریکا مدنظر قرار می دادند از پس همین سؤال به ماهیت آمریکا پی می بردند که چرا دولت بایدن 

به آنچه کشورش بر آن متعهد شده عمل نمی کند و مذاکرات جدید می طلبد؟!
اگر FATF اطالعات نمی خواهد، آن 400 صرافی چگونه لو رفتند؟

مهدی پازوکی از بزک گران برجام در روزنامه دولتی ایران نوشت: »امروز همه کارشناسان سیاسی و اقتصادی 
کشــور اذعان دارند که مصلحت نظام در این اســت که نظام بانکی ایران بتواند با نظام بانکی دنیا کار کند. اما اگر 
مصلحت این است که ایران منزوی شود یا به سمت زیمبابوه شدن برود، پس نباید به »FATF« بپیوندیم. چراکه 
براساس سند چشم انداز، ایران می بایست یکی از کشورهای نخست منطقه در همه عرصه ها به ویژه اقتصاد می بود. 
اما امروز به دلیل مشــکالت ســاختاری و انباشت مسائل متعدد به این جایگاه دست نیافتیم. در چنین شرایطی، 
نپیوســتن به »FATF« به سایر مسائل و مشــکالت اضافه شده و عمال یک هزینه ۲۰ درصدی دیگری را به ملت 
ایران، در همه خریدهای خارجی آن تحمیل خواهد کرد. از این رو از مجمع تشخیص مصلحت انتظار می رود به 
مصلحت واقعی و عینی کشور توجه کرده و یک خودتحریمی دیگری را به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه نظام 

اسالمی و مردم تحمیل نکنند.«
وی مدعی اســت: »به رغم ادعای برخی منتقدان، در مقررات »FATF« یا کنوانسیون های مورد بحث، اساسا 
هیچ قید یا ضرورتی برای در اختیار گذاشتن اطالعات محرمانه و کلیدی کشور، نه فقط به کشورهای متخاصم، 

بلکه به کشورهای دوست هم وجود ندارد.«
نویسنده در حالی با ادبیات فریبکارانه و منزجر کننده برجامی، برای FATF جاده صاف می کند که باید پاسخگوی 
وعده های توخالی اش درباره برجام باشد. همان توافق خسارت بار هسته ای که نویسنده آن را بزک می کرد، سندی 
است که نشان می دهد نباید به غرب و وعده های سرخرمن آن اعتماد کرد. وی مدعی خودتحریمی با عدم الحاق 
به FATF اســت و حال آنکه در حال وارونه نمایی از واقعیت اســت زیرا صرافی های دور زننده تحریم با عمل به 
توصیه های FATF لو رفتند و بخشــنامه های خائنانه، بانک ها را از همکاری با افراد حاضر در لیســت تحریم های 
ســازمان ملل، وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت خارجه آمریکا منع کرد. اگر FATF اطالعات کلیدی کشــور را 

نمی خواهد، پس آن ۴۰۰ صرافی چرا افشا شدند؟
حجت االســالم و المســلمین مصباحی مقدم، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به ارائه اطالعات 
صرافی هایی که ما با آنها کار می کردیم به برخی کشــورها، گفته بود: »برخی مسئوالن بر طبق تعهدات ایران در 
FATF لیست صرافی هایی را که به نوعی تحریم ها را دور می زدند، به واحد اطالعات مالی طرف های خارجی دادند 
که این امر منجر به شناسایی این صرافی  ها و ایجاد مشکالتی شد و آن صرافی ها بسته شدند و این خدمتی بود 

که از ناحیه وزارت اقتصاد و نظام بانکی به آنها شد.«
الزم به یادآوری اســت، مارشال بیلینگزلی، دســتیار بخش تامین مالی تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا و 
رئیس ســابق FATF، در جلســه اســتماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به سؤال نماینده 
کنگره آمریکا با این عنوان که ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان 
حاصل کنیم که آنها نتوانند شکاف هایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟ گفته بود: باید مصرانه از آنها بخواهیم 

قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند!
خوان زاراته، معاون ســابق مدیریت مبارزه با تروریســم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا نیز گفته 

بود: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
کار گروه ویژه اقدام مالی )FATF( اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعالم کرد که اجرای مؤثر تحریم های 
مالی هدفمند و شناســایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با  اشاعه تسلیحات کشتار 

جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است.
مدعیان اصالحات - اعتدال همراه و هم راســتا با تقالی دشمنان قســم خورده نظام در پی انداختن ایران در 

تله FATF هستند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس یازدهم گفته بود: »از شــخص وزیر امور خارجه 
)محمد جواد ظریف( ســؤال کردم و گفتم اگر جمهوری اســالمی ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا هیچ تضمینی 
وجود دارد که از لیســت ســیاه FATF خارج شود یا اتفاق دیگری رقم می خورد. ظریف گفت، خیر هیچ تضمین و 

تعهدی وجود ندارد.«
تالش اصالحاتی  ها برای تحمیل خسارتی دیگر

روزنامه ابتکار نوشــت: »عالوه بر اصرار دولت، بســیاری از کارشناســان نیز معتقدند که تصویب هرچه زودتر 
FATF می تواند مســیر بهتری را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد. به گفته آنها مشــخص نشدن تکلیف این لوایح 
و همچنیــن این پــا و آن پا کردن برای تصویب آن می تواند هزینه های هنگفتی را برای اقتصاد و معیشــت مردم 

جامعه به همراه داشته باشد.« 
در ادامه مطلب به نقل از یک کارشناس آمده است: »اگر تصویب لوایح FATF حتی یک روز هم عقب بی افتد 
به ضرر جامعه و اقتصاد خواهد بود. متاسفانه مخالفان لوایح FATF هیچ توجیه برای مخالفت خود ندارند، ما اکنون 

در شرایطی هستیم که هیچ امتیازی در بر نداریم و با دست خالی می خواهیم خودنمایی کنیم.«
در ادامه این مطلب آمده است: »اقتصاد ایران دیگر بیش از این تحمل تحریم، محدودیت و بلوکه شدن دارایی ها 
را ندارد. کافی اســت یک بررسی از وضعیت معیشــت افراد در کشور داشته باشیم، خواهیم دید که در شرایطی 

که میلیون ها دالر از دارایی ایران بایکوت شده است 6۰-65 میلیون نفر در مشکالت معیشتی غرق شده اند.«
گفتنی اســت حدود ۲۸5 شخص، موسسه و شرکت ایرانی )صنایع دفاعی، صنایع پیشرفته ازجمله هسته ای 
و نانو، فرماندهان نظامی، دانشــمندان کشــور در حوزه های مختلف و...( در لیست تحریم ها قرار دارند و بر اساس 

الزامات FATF ، ایران باید با پیوستن به FATF به اعمال تحریم ها علیه آنها در داخل کشور متعهد شود. 
سال گذشته بود که سینا عضدی، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه فلوریدای جنوبی در مصاحبه 
با یکی از شبکه های ضدانقالب گفت: »آمریکا چیزی برای تحریم ایران ندارد مگر اینکه بخواهد از طریق سازمان 
FATF مناسبات مالی ایران را بیشتر محدود کنند و این کشور را تحت تحریم قرار دهد.. چیز دیگری نمانده که 
جمهوری اســالمی در آن تحریم شود؛ ایران در نفت، صنایع خودرو سازی و پتروشیمی تحریم است و برای خود 

آمریکا هم مشکل است که جز FATF، چیزی برای تحریم پیدا کند.«
 FATF همچنین  اندیشکده دولتی و سلطنتی »کیتو« در بریتانیا با انتشار گزارشی تأکید کرد که تصویب لوایح
از ســوی ایران مقدمه رسیدن به برجام ۲ اســت. این اندیشکده سلطنتی انگلیسی به آمریکا پیشنهاد کرده برای 
رســیدن به توافقی جدید با ایران شامل حوزه موشــکی و فعالیت های منطقه ای، به اصطالح هویج هایی به ایران 

پیشنهاد داده شود که محقق شدن آن منوط به تصویب لوایح FATF باشد.

خنثی سازی هواپیماربایی 
در مسیر اهواز به مشهد

فرماندهی سپاه حفاظت هواپیمایی از خنثی سازی توطئه هواپیماربایی 
خبر داد، این اتفاق در پنجشنبه شب رخ داده و تمام سرنشینان هواپیما در 

صحت و سالمت با پرواز جایگزین به مقصد رسیده اند.
به گزارش ســپاه نیوز، روابط عمومی فرماندهی ســپاه حفاظت هواپیمایی در 
اطالعیه ای از خنثی سازی توطئه هواپیماربایی در مسیر اهواز - مشهد در پنجشنبه شب 

1۴ اسفندماه خبر داد.
 متن اطالعیه به این شرح است.: »به آگاهی ملت شریف و قهرمان ایران اسالمی 
می رساند: با الطاف و عنایات الهی، توطئه ربایش یک فروند هواپیما فوکر 1۰۰ متعلق 
به شرکت هواپیمایی ایران ایر که پنج شنبه شب با پرواز شماره ۳۳۴  ساعت ۲۲ و 
1۰ دقیقه با تأخیر از فرودگاه اهواز به سمت مشهد مقدس به پرواز در آمده بود، با 
هوشیاری پاسداران یگان امنیت پرواز سپاه و با فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه 

اصفهان و دستگیری عامل آن  خنثی گردید.«
در ادامه این اطالعیه آمده: »بر اساس اظهارات اولیه، عامل این توطئه قصد داشته 
اســت هواپیما را پس از ربایش در فرودگاه یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج 
 فارس به زمین بنشاند. مسافرین عزیز هواپیما نیز در سالمتی کامل با پرواز جایگزین 

به سمت مقصد حرکت کردند. ابعاد و زوایای این توطئه در حال بررسی است.«
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان: 

قیمت كاالها تا پایان سال
 افزایش نخواهد یافت

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: موضوع 
افزایش قیمت کاالها تا پایان سال منتفی است و این سازمان نیز هیچ بررسی 

قیمت جدیدی را در دستور کار ندارد.
عباس تابش در جمع خبرنگاران در بوشهر افزود: به تبع این موضوع ستاد تنظیم 

بازار نیز تا سازمان حمایت ورود نکند این کار را انجام نخواهد داد.
وی بیان کرد: اگر همچنان آرامش شاخص های کالن اقتصادی ادامه داشته باشد، 

مردم از لحاظ قیمت نیز نگرانی نخواهند داشت.
تابش تاکید کرد: در یک ماه گذشــته باالی چهار میلیون تن کاالی اساسی از 
گمرک های کشور ترخیص شده  است و ذخیره استراتژیک گوشت سفید و قرمز به 

اندازه کافی موجود است و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
وی ادامه داد: مصوب تولید گوشــت سفید 11۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در 
ماه است که برای ایام پایانی سال برای هر ماه 1۳۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام 

شده  است.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با این شرایط 
امیدواریم نیاز به توزیع ذخایر کاالهای اساسی در حوزه محصوالت پروتئینی وجود 
نداشــته باشــد زیرا تولید مرغ به اندازه کافی برنامه ریزی شده و به زودی روانه بازار 

می  شود.
تابش یادآور شد: در بحث روغن که تعدیل قیمت داشته و فراوانی آن در بازار 
رخ داده  است، امروز در شبکه های توزیع انبار روغن و  جذب نشدن سهمیه وجود 

دارد که این  نشانه خوبی برای تامین روغن خانوارها است.
با حضور وزیر راه و شهرسازی

عملیات20 طرح دریایی و بندری 
در مجتمع شهید رجایی اجرایی شد 

در ســفر وزیر راه و شهرسازی به استان هرمزگان ضمن بهره برداری 
از طرح های بزرگ از جمله ۵۰ کیلومتر بزرگراه در مناطق مختلف استان، 
۲۰طرح دریایی و بندری در مجتمع بندری شهید رجایی، استخر سرپوشیده 

در بندرلنگه و عملیات اجرایی ۱۶۰واحد مسکونی آغاز شد.
استاندار هرمزگان گفت: یکی از برنامه سفر وزیر راه و شهرسازی به این استان 
بهره برداری از طرح های بزرگ از جمله بهره برداری از 5۰ کیلومتر از طرح های بزرگراهی 

به ارزش سه هزار و 1۰۰میلیارد ریال بود که به نتیجه رسید.
فریدون همتی در توضیح این طرح اضافه کرد: ۳۳.5 کیلومتر از کریدور بزرگراهی 
نوارســاحلی کشور در محدوده غرب استان، 11.5کیلومتر از محور کهورستان-الر-
جهرم به عنوان مهم ترین مسیر اتصالی استان هرمزگان به فارس از قطعه اول باند 
دوم محور مذکور و پنج کیلومتر از بزرگراه گهکم -فورک دیروز همزمان با سفر وزیر 

راه و شهرسازی به هرمزگان مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی ادامه داد: تسهیل ارتباط تجاری بین بنادر جمهوری اسالمی ایران با بندر 
گواتر و ســایر بنادر مهم خلیج فارس و دریای عمان، افزایش ســهم ایران در بازار 
ترانزیت منطقه و توسعه صنعت گردشگری از جمله اهداف و مزیت های بهره برداری 

از طرح های دیروزبود.
وی، از دیگر دســتاوردهای ســفر وزیر بــه غرب هرمــزگان را بهره برداری از 
استخر سرپوشیده به وسعت یک هزار 9۲5 مترمربع با اعتبار نزدیک به 6۰ میلیارد 
ریال،آغازعملیات اجرایــی کمربندی بندرلنگه به طول 15 کیلومتر با اعتبار ۸5۰ 
میلیارد ریال و شروع مرحله نخست طرح مسکن ملی این شهرستان در زمینی به 
مساحت ۲7 هزار متر مربع و با اعتباری افزون بر 7۲۰ میلیارد ریال در راستای کمک 
به تامین مسکن اقشار محروم و زوج های جوان، در قالب احداث 16۰ واحد مسکونی 

در این شهرستان عنوان کرد.
به گفته همتی، درمجموع برای اجرای این طرح های راه سازی اعتباری افزون بر 

9۰۸ میلیارد ریال اختصاص یافته است.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی نیز در آیین افتتاح 5۰ کیلومتر از پروژه های بزرگراهی 
 در بندرلنگه اظهارداشت: تا پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم، طول بزرگراه   های کشور به

۲۰ هزار کیلومتر افزایش می یابد.
وی بیان داشت: تاکنون اقدام های خوبی برای ساخت کریدور بزرگراهی ساحلی 
جنوب کشــور در استان هرمزگان صورت گرفته و باید این کریدور در هرمزگان تا 

پایان دولت دوازدهم تکمیل شود.
وی با بیان اینکه بندر تجاری و فرودگاه بندرلنگه بخشی از حیات تجاری تاریخی 
کشــور محسوب می شــوند، گفت: باید به توسعه رونق فعالیت ها در بندر تجاری و 
فرودگاه شهرستان بندرلنگه توجه شود تا هرچه بیشتر کسب و کار و تجارت در این 

شهرستان توسعه یابد.
 در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی ۲۰طرح بندری و دریایی بندر شهید رجایی به ارزش 
۳ هــزار ۳56 میلیارد ریال به صورت تجمیع شــده شــامل 1۳ مخزن نگهداری 
فرآورده های نفتی به عنوان نخستین واحد تولیدی روغن های دریایی در بندر شهید 
رجایــی از مهم ترین طرح هایی بود که به نمایندگی از ۲۰ طرح بندری و دریایی با 

سرمایه گذاری بخش خصوصی افتتاح و بهره برداری شد.
سرمایه گذار این طرح نفتی در بندرشهید رجایی درخصوص ویژگی های مخازن 
نفتی گفت: این مخازن با مساحت 7هزار و ۸9۲ مترمربع و حجم عملیاتی 1۳ هزارو 
5۰۰ مترمکعب و با سرمایه گذاری ۳5۰میلیارد ریال احداث شده که زمینه اشتغال 

۸۰ نفر را فراهم کرده است.
به گفته سیدمجید طباطبایی، این طرح در زمینه تهیه، تولید، ساخت و توزیع 
انواع روانکارهای صنعتی، خودرویی و دریایی فعالیت دارد و با مساعدت بندرشهید 
رجایی نخستین محصول این شرکت تا قبل از پایان امسال به میزان 1۰۰ هزار لیتر 

روغن دریایی تولید می شود.
محمد راســتاد مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه این مراسم 
اظهارداشــت: بخشی از این طرح ها شامل تاسیسات زیربنایی، روبنایی و طرح هایی 
است که توســط سازمان بنادر و دریانوردی از محل منابع داخلی سازمان و بخش 

خصوصی تامین شده است.
در آیین افتتاح و بهره برداری از طرح های بندری و دریایی بندر شــهید رجایی 
در مجموع طرح های مختلفی با یک هزار میلیارد تومان اعتبار و ســرمایه گذاری در 
شهرستان های بندرلنگه، بستک و بندرشهید رجایی بندرعباس به بهره برداری رسید.

درجریان بهره برداری از طرح های بندری و دریایی بندر شــهید رجایی ، شناور 
طناب گیر، در ردیف شناورهای تعهد شده برای سال جهش تولید در بندرعباس به 
آب انداخته شــد و چندین فروند اســکله گردشگری در بنادر و جزایر استان و یک 

دستگاه ایکس ریز در جزیره ابوموسی به بهره برداری رسید.
تعمیر اساسی خط پنج ریلی بندر شهید رجایی، بهره برداری از پروژه دیسپاچینگ 
برق مجتمع بندری شهید رجایی، پایانه ترانزیتی و صادراتی و پایانه کاالی خطرناک، 
مرکز ارائه خدمات اداری و خدماتی، کانال هدایت آب های ســطحی ورودی شرقی 
و ســامانه مانیتورینگ دوربین های مدار بســته یگان حفاظــت از دیگر طرح های 
بهره برداری شــده بندر شهید رجایی در برنامه  سفر یک  روزه وزیر راه و شهرسازی 

به استان هرمزگان بود.

درمکتب امام

این غیراسالمی است
من عرض کردم که باید امور، اسالمی باشد، حاال هم عرض می کنم: 
این کارهایی که شما می گویید که می روند جنگل ها را خراب می کنند، 
اینها کارهای غیراسالمی است... بریدن درخت های کشور را و به تباهی  
کشیدن جنگل ها را، این غیراسالمی است؛ باید جلویش گرفته بشود.
صحیفه امام؛ ج۱۶؛ ص449 | جماران؛ 7 شهریور ۱3۶۱

مهلت دو ماهه رئیس  قوه قضائیه 
برای آغاز به كار مجتمع فوالد ارومیه

امیرآبادی می گوید افزایش ۲۵ درصدی 
حقوق ها در سال آینده مصوب شد اما برای 
این افزایش حقوق سقف مشخصی هم تعیین 
شد؛ حاجی بابایی نیز می گوید متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین 
اجتماعی و مستمری بگیران در الیحه بودجه 

به تصویب رسید.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه سال 1۴۰۰ مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با خبرگزاری فارس، با  اشاره به نشست نوبت 
عصر این کمیسیون برای اصالح ارجاعیات الیحه 
بودجه از صحن علنی مجلس گفت: در این جلسه 
جزء )1( بند )الف( تبصره )1۲( بررسی و افزایش ۲5 
درصدی حقوق ها در سال آینده مصوب شد اما برای 

این افزایش حقوق سقف مشخصی هم تعیین شد.
وی افزود: سقف ۲ میلیون و پانصد هزار تومانی 
برای افزایش حقوق ها در سال 1۴۰۰ در نظر گرفته 
شــد که براساس آن حقوق های باالی 1۰ میلیون 
تومان بعد از افزایش ۲5 درصدی نباید بیشــتر از 

۲.5 میلیون تومان به آنها اضافه شود.
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1۴۰۰ 
مجلس در پایان خاطرنشان کرد: به موجب مصوبه 
کمیسیون تلفیق، ۲5 درصد افزایش مشروط به این 
است که میزان افزایش حقوق هیچ شخصی نسبت 

به سال 1۳99 از ۲5 میلیون ریال بیشتر نشود.
مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پس 
از تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان به 

قانون تبدیل شده و برای اجرا ابالغ خواهد شد.

متناسب  سازی حقوق بازنشستگان کشوری، 
لشکری و تامین اجتماعی

دیگــر اینکه حمیدرضــا حاجی بابایی رئیس 
 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز از 
تصویب پیشنهاد »متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
و مســتمری بگیران« در نشست اخیر کمیسیون 
تلفیق خبر داد و اظهار داشت: متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و 
مســتمری بگیران در صدر بند )و( تبصره ۲ ماده 

واحده الیحه بودجه به تصویب رسید.
وی خاطرنشــان کرد: بعــد از تذکری که در 
صحــن علنی مبنی بر اینکه چرا در الیحه دولت و 
همچنین گزارش کمیسیون متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی 

و مستمری بگیران حذف شده اســت ارائه کردم، 
همچنین با تاکید بر اشکال دیگر بند »و« تبصره ۲،  

این موضوع به کمیسیون برگشت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس ادامه داد: خوشــبختانه در جلســه اخیر 
کمیسیون، این پیشــنهاد به تصویب رسید و روز 
شنبه امیدواریم این مصوبه در صحن علنی مجلس 
نیز با اکثریت آرای نمایندگان مردم به تصویب برسد.

حاجی بابایی خاطرنشــان کرد: تصویب نهایی 
متناسب ســازی حقوق بازنشســتگان کشوری و 
لشکری و تامین اجتماعی و مستمری بگیران بی شک 
موجب آرامش خاطر تعداد زیادی بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران خواهد شد که در ارتقای نشاط 

اجتماعی موثر است.

رئیس  قوه قضائیه در نشســت خبری 
به  غربی  آذربایجان  اســتانی  سفر  پایان 
تشریح دســتاورد های این سفر پرداخت 
و به بازدید خــود از کارخانه فوالد ارومیه 
 اشاره کرد و افزود: در شرایطی که کشور به 
 اشتغال و تولید نیاز دارد، تعطیلی چندساله 

این مجموعه درست نیست.
آیت اهلل رئیسی با تاکید بر استمرار اقدامات 
در زمینه احیای کارخانه فوالد ارومیه به مهلت 
دو ماهه ای که برای رفع مشکالت و آغاز به کار 
این واحد تولیدی تعیین شــده اســت،  اشاره و 
خاطرنشان کرد: موضوعاتی که به عهده بانک و 
یا مالک اســت باید دنبال و اگر مسائلی مربوط 
به دســتگاه قضایی بود، حتما از سوی مجموعه 

قضایی استان آذربایجان غربی پیگیری شود.
آیت اهلل رئیســی پیرامون مســائل مرزی و 
مرزنشــینان استان آذربایجان غربی، با تاکید بر 
فعال شدن و سامان دادن به بازارچه های مرزی، 
یادآور شــد: مســائل اقتصادی مرزنشــینان از 
موضوعات مهم و اولویت دار است و باید مبادالت 
تجاری در عرصه واردات و صادرات سازمان یافته 
باشــد و حتما این اقدام در جهت ســاماندهی 

وضعیت کوله بری و پیله وری تحقق یابد.
رئیس  قوه قضائیه بررســی اقدامات صورت 
گرفته از جمله صدور کارت های الکترونیک برای 
مرزنشینان فعال در عرصه کوله بر ی را مورد توجه 
قرار داد و بر رفع اشکاالت به منظور اقدامی کامال 

اطمینان بخش، تاکید کرد.
آیت اهلل رئیسی تصریح کرد: باید اقدامات به 
گونه ای صورت گیرد که هم مرزنشینان بتوانند 
در جهــت تبادالت مرزی از این فضا اســتفاده 
کنند و هم ضوابط و مقررات دولت رعایت شود 
تا شرایطی که کوله بران به زحمت بیفتند و حتی 

تلفات جانی به وقوع بپیوندد، صورت نگیرد.
رئیس  قــوه قضائیه با طرح این ســؤال که 
چرا یک نفر باید در کوهســتان دچار آســیب و 
حادثه شــود، گفت: حتی یک نفر هم زیاد است 
و متاسفانه طبق گزارشاتی که ارائه شد مواردی 
را شاهد بودیم که این افراد دچار حادثه شدند و 
به هیچ عنوان نمی توانیم این موضوع را بپذیریم.

آیت اهلل رئیسی گفت: باید راه قانونی را برای 
کســانی که می خواهند قانونمنــد کار کنند باز 
کنیم تا کسی که می خواهد غیرقانونی کار کند، 

مشخص شود.
رئیس  قوه قضائیه با  اشــاره به پروژه معدن 
طال و برخی از مشکالتی که روستانشینان اطراف 
معدن با آن مواجه هستند، از ماموریت به سازمان 
بازرسی و واحد های قضایی استان برای بررسی 

موضوع خبر داد.
وی تاکید کرد: از ســوی دیگر مقرر شــد 
استاندار با اعزام کارشناسانی، وضعیت بهداشتی 

را مورد بررسی قرار دهد.
آیــت اهلل رئیســی پیرامــون پرونده هــای 
کثیرالشــاکی در زمینــه اراضی که در اســتان 
آذربایجان غربی مطرح است، گفت: این پرونده ها 
باید مورد رســیدگی قرار گیرد و البته بخشی را 
دادگستری دنبال کرده مقرر شد بخش دیگر را 

هم دنبال کند و مردم را در جریان قرار دهد.
آیت اهلل رئیســی بر ایجاد  اشتغال در زندان 
تاکید کرد و گفت: این موضوع از نکاتی اســت 

که در زندان مورد پیگیری قرار گرفت.
رئیس  قوه قضائیه رقم درخواست های مردمی 
در جریان ســفر به اســتان آذربایجان غربی را 
بیش از ۴ هــزار گزارش اعالم کرد و افزود: این 
درخواست ها ثبت شــده و دادگستری استان و 

بخش های مربوطه آنها را پیگیری می کنند.
رئیــس  قــوه قضائیه از اختصــاص 1۲۰۰ 
میلیارد ریال برای رفع مشکالت دستگاه قضایی 

استان خبر داد.
تقدیر آیت اهلل رئیسی

 از دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان 
رئیس قوه قضائیه در شــورای اداری استان 
آذربایجان غربی با اشاره به توقف صد ها کانتینر 
ســوخت در مرز پیرانشــهر، از دولــت عراق و 
مســئوالن اقلیم کردســتان بابت همراهی در 
ترخیص این کانتینرها، همزمان با سفر استانی 
هیئت عالی قضائی به آذربایجان غربی، تشــکر 

کرد.
در آســتانه ســفر آیت اهلل رئیسی به استان 
آذربایجان غربی و کسب اطالع رئیس قوه قضائیه 
از موضوع معطلی صد ها کانتینر در پشــت مرز 
پیرانشــهر، با پیگیری معاونــت بین الملل قوه 
قضائیه، موضوع از طریق وزارت خارجه به دولت 
مرکزی و اقلیم کردستان عراق منتقل و همزمان 

با سفر آیت اهلل رئیسی و مساعدت طرف عراقی، 
ترخیص کانتینر ها از مرز انجام شد.

رئیس  قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه بنای 
دســتگاه قضا مبارزه مجدانه با فساد و مفاسد و 
در جریان قرار دادن مردم در این رابطه اســت، 
تاکید کرد: توجه به قانون ارتقاء ســالمت نظام 
اداری از ضروریات اســت و مدیران دســتگاه ها 
باید هیئت های رســیدگی بــه تخلفات اداری و 

بازرسی های درون سازمانی را فعال کنند.
آیت اهلل رئیسی با  اشاره به جمله مقام معظم 
رهبــری که فرمودند »قاچــاق کاال خنجری بر 
پشــت تولید اســت«، گفت: اولین اقدام در امر 
مبارزه با قاچاق، اقدام اقتصادی است؛ یعنی باید 
کاری صورت بگیرد که قاچاق کاال برای قاچاقچی 
صرفه نداشته باشد و در کنار آن نیز باید اقدامات 
اطالعاتی و انتظامی علیه قاچاقچیان انجام شود.
رئیس  دستگاه قضا با بیان اینکه ساماندهی 
بازارچه های مرزی و وضعیت کوله بری و پیله وری 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، گفت: یکی از 
اقدامات در این راســتا تهیه فهرســت کاالهای 
مجــاز بــرای صــادرات و واردات و بازنگری در 
اقدامات صورت گرفته از جمله صدور کارت های 
الکترونیک برای مرزنشــینان فعــال در عرصه 

کوله بری است.
تغییر  رئیسی همچنین درخصوص  آیت اهلل 
کاربری اراضی نیــز بیان کرد: در موضوع تغییر 
کاربری هــا و قلع و قمع ســاخت و ســازهای 
غیرمجاز، اولویت با ساختمانها و خانه های کذایی 
است که توسط افراد سودجو در بستر رودخانه ها 
ساخته شده اند. نمایندگان مجلس باید در اصالح 
ماده 1۰۰ اقدامات مقتضی را انجام دهند. ماده 
1۰۰ تبدیل به منبع درآمد شهرداری ها و خرید 
تخلفات از سوی متخلفان شده است؛ حال آنکه 
فلسفه استقرار این ماده قانونی ریشه کن کردن 
تخلفات در حوزه تصرف و تجاوز به اراضی بود.

رئیس  قوه قضائیه بــا بیان اینکه نظارت بر 

بخش خصوصی و توانمند ســازی این بخش از 
ضروریات اســت و این امر مهم در وهله نخست 
بر عهده دولت اســت، گفت: با تعدد پرونده های 
تخلفات تعاونی ها در دادگستری های استان های 
مختلف مواجه هســتیم؛ حال آنکــه قرار نبود 
تخلفات از اسم افراد به اسم تعاونی ها تغییر پیدا 
کند و این تخلفات به اسم تعاونی ها مجاز باشد. 

حقوق مردم باید در تعاونی ها حفظ شود.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در این سفر 
با خانواده شــهدای سردشت نیز دیدار کرد و با 
تاکید بر این نکته که حادثه سردشــت از حیث 
دادخواهی نباید مشمول مرور زمان شود، گفت: 
مسئوالن، مردم و بازماندگان حادثه سردشت باید 

پیوسته دادخواه آن باشند.
 آیت اهلل رئیسی ادامه داد: ما امروز در جایگاه 
مدعی حقوق بشر هستیم و غرب در جایگاه متهم 
قرار دارد و غربی ها باید پاسخگو باشند که چگونه 
گاز خــردل و مواد شــیمیایی را در اختیار فرد 

جنایتکاری همچون صدام قرار دادند.
رئیس  دســتگاه قضا گفت: تســهیل درمان 
ایثارگران و جانبازان شــیمیایی این حادثه یک 
امر ضروری اســت و دست اندرکاران بخش های 
مختلف کشــور باید نیازهــای درمانی جانبازان 
شیمیایی را با بکارگیری همه امکانات رفع کنند.
 آیت اهلل رئیسی با  اشاره به اعمال تحریم های 
دارویی و ایجاد اخالل از سوی غربی ها و آمریکا در 
زمینه تامین نیازهای درمانی جانبازان شیمیایی 
گفت: این امر نیز جلوه دیگری از توحش غربی ها 

و آمریکاست.
 رئیس  قوه قضائیه با  اشاره به موضوع اخالل 
در روند تولید آن دســته از کارخانه هایی که در 
تملک بانک هــا قرار گرفته انــد، گفت: به هیچ 
عنوان بانکی اجازه ندارد پس از تملک یک واحد 
تولیدی، موجبات تعطیلی آن را فراهم آورد و ما با 
جدیت موضوع کارخانه هایی را که پس از تملک 
از سوی بانک ها تعطیل شده اند دنبال می کنیم.

سردار غالمرضا سلیمانی طی سخنانی در 
مجمع عمومی جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی 
گفت: خسارت هایی که از مسیر اقتصادی که 
در از سه دهه گذشــته از دولت سازندگی 
شروع شــد و تداوم پیدا کرد باعث لرزش 

دیوارهای اقتصاد کشور شد.
چهارمین مجمع عمومی جبهه مردمی اقتصاد 
مقاومتی پنج شــنبه با حضور 6۰ تشکل فعال در 
حوزه اقتصاد مقاومتی در مجتمع حضرت ولیعصر 

)عج( برگزار شد.
در این نشســت که با حضور سردار غالمرضا 
سلیمانی رئیس  سازمان بسیج مستضعفین برگزار 
شد، 6۰ تشکل فعال در حوزه اقتصاد مقاومتی به 
بیان دیدگاه های خود برای تحقق اقتصاد مردمی 

پرداختند.
رئیس  سازمان بسیج مستضعفین طی سخنانی 
در این نشست، گفت: در فرهنگ غنی اسالمی ما 
مبانی فکری و اعتقادی بسیار روشنی برای جهاد 
اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی مردم ساالر وجود 
دارد و از اندیشــه های بلند انقالبی امامین انقالب 

اسالمی برخورداریم.
وی با بیان اینکه امام توانست با مدیریت الهی 
و مردمی والیت فقیه چالش بزرگ جنگ را به یک 
گنجینه برای انقالب تبدیل کنند، اظهار داشــت: 

مردم باید در همه امور ساالر خودشان باشند.
سردار سلیمانی با  اشاره به اینکه مدل اقتصادی 
که بعد دفاع مقدس اعمال شــد خســارت های 

ســنگینی به ملت وارد کــرد، تصریح کرد: نظام 
جمهوری اسالمی حجم ســنگینی از خدمات را 
انجام داده و می دهد و تحیربرانگیز اســت و این 
در حالی اســت که در شهرهای ما حجم عظیمی 
از ساختمان های دولتی ســاخته می شود که در 
معیشــت مردم تاثیری ندارند و ســفره مردم را 

می بلعند.
رئیس  سازمان بسیج مســتضعفین با تاکید 
بر اینکه خســارت هایی که از مسیر اقتصادی که 
از ســه دهه گذشته از دولت سازندگی شروع شد 
و تداوم پیــدا کرد، باعث لرزش دیوارهای اقتصاد 
کشور شد، بیان کرد: وقتی زلزله و سیل رخ می دهد 

همه تالش می کنند تا کمکی بکنند و این در حالی 
است که خسارت هایی که این روش اقتصادی به 
کشــور ما زده، قابل مقایسه با سیل ها و زلزله ها و 

تخریب ها نیست.
وی با  اشــاره به اینکه روزی کــه کارگزاران 
سازندگی سکان اداره کشور را برعهده گرفتند رهبر 
انقالب فرمودند برنامه های توسعه نباید منجر به له 
شدن محرومین زیر چرخ های توسعه شود، تصریح 
کرد: سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی همان 
زمان رسما مصاحبه کرد و گفت که له شدن بخشی 
از مردم در زیر چرخ های توسعه اجتناب ناپذیر است. 
آن الگو جز فقر و تبعیض و رانت و اختالف طبقاتی 

و توزیع غلط ثروت دستاورد دیگری ندارد.
به گزارش فارس، وی افزود: اگر خطر بزرگی 
مثل زلزله و ســیل احساس کنیم و تالش کنیم 
همه جوان ها و ظرفیت ها را فارغ از دیوانســاالری 
سازماندهی کنیم به سرعت به موفقیت می رسیم.

رئیس  ســازمان بسیج مســتضعفین با بیان 
اینکه توانایی اینکه هــر جوانی که می خواهد در 
عرصه اقتصاد کشور شاغل باشد آمادگی آموزش 
داریم تصریح کرد: می توانیم زنجیره های تولید را 
حمایت کنیم و بسترهایی ایجاد کردیم که بدون 
تصدی گری از سرخوشــه های تولید و کارآفرینی 

حمایت کنیم تا در مسیر صادرات قرار بگیرند.
ســردار ســلیمانی ضمن تاکید بر اینکه باید 
برای فرهنگ کار و تولید هم برنامه داشته باشیم، 
اظهار کرد: سازمان بسیج سازندگی در حال تهیه 
طرحی هســت که در سال 1۴۰۰ هر سربازی در 
سپاه که از خدمت فارغ می شود عالقه مندی خود 

را به شغلی را به ما اعالم کند.
گفتنی اســت مجمع عمومی جبهه مردمی 
اقتصاد مقاومتی در ســال 1۳9۲ و در پی توصیه 
رهبر معظم انقالب بــه ایجاد اقتصاد مقاومتی با 
مشــارکت بسیج مستضعفین، حوزه های علمیه و 
ستاد ائمه جمعه شکل گرفت. تشکیل حلقه های 
علمــی، آموزش فعــاالن اقتصادی، شناســایی 
تشــکل های جدید مردمی و تشکیل کمیته های 
استانی از جمله اهداف و چشم اندازهای این جبهه 

مردمی است.

رئیس  سازمان بسیج مستضعفین مطرح کرد

ضرورت توجه به زنجیره های تولید و كارآفرینی
برای قرار گرفتن در مسیر صادرات

در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید

افزایش ۲۵ درصدی حقوق  های زیر ۱۰ میلیون در سال آینده

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
با بیان اینکه »هیچ پرواز مســتقیمی  به 
آنتالیا نداریــم و برخی آژانس ها مردم را 
 ۱4۰۰ نوروز  برای  گفت:  می دهند«،  فریب 
نظر گرفته  پرواز فوق العــاده ای در  هیچ 

نشده است.
محمدحســن ذیبخــش در گفت وگــو با 
خبرگزاری تســنیم با  اشاره به اعمال محدودیت 
در پروازها به اســتان خوزستان به دلیل تشدید 
شــیوع ویروس کرونا،  اظهار کرد: در زمان حاضر 
تنها استانی که بحث کنسلی و کاهش پرواز داریم 
خوزستان است. با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه 
با بیماری کرونا یکسری محدودیت برای ورود به 

این استان اعمال می شود.
وی ادامه داد: بلیت پرواز به خوزستان فقط در 
صورت داشتن تست PCR منفی صادر می شود 

و تا دو، ســه روز آینده پروازها به این استان را به 
یک سوم کاهش می دهیم.

این مسئول با تأکید بر این که این وضعیت تا 
زمانی که ستاد ملی کرونا اعالم کند ادامه خواهد 
داشت، افزود: با توجه به این که روند شیوع ویروس 
کرونا به خصوص کرونای انگلیسی افزایشی است 
برای نوروز 1۴۰۰ هیچ پرواز فوق العاده ای در نظر 
گرفته نشده و به نظر می رسد این شرایط همچنان 

ادامه دار باشد.
گفتنی اســت ذیبخش ادعای ناپدید شدن 
بوئینگ 7۳7 ارمنســتانی در آسمان ایران را هم 

تکذیب کرد.
ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری 
همچنین گفته اســت: هیچ پرواز مستقیمی  به 
آنتالیا نداریم و مسافران مراقب کالهبرداری ها در 
زمینه فروش تور آنتالیا باشند. آژانس های مسافرتی 

با تبلیغ فروش تور آنتالیا مسافران را به استانبول یا 
شهرهای دیگر  ترکیه می برند و از آنجا با دریافت 

هزینه دوباره به آنتالیا می رسانند.
حرمت اهلل رفیعی، رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران هم 
در تماس با ایسنا و در واکنش به این اظهارات، 
گفت که 16 سال اســت حق نداریم به آنتالیا 
پرواز مستقیم داشته باشیم، حتی شرکت های 
هواپیمایی ترکیه یک توقف کوتاه در مسیر آنتالیا 

دارند و پرواز آنها هم خیلی مستقیم نیست.
عودت پول بلیت  های ابطالی کرونا

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی درباره 
موضــوع ابطال بلیت پروازها و  جریمه کنســلی 
در پرواز هــای نــوروزی بیان کــرد: این موضوع 
پیــش از این برای مســافران حمل ونقل هوایی 
ابهامی ایجاد کرده بود کــه ضرورت دارد، در این 

حوزه شفاف سازی شود.
مقصــود اســعدی ســامانی در گفت  وگو با 
خبرگزاری فارس اظهار کرد:  اگر  مســافری خود 
درخواست کنســلی بلیت پرواز نوروزِی خود را 
داشته باشد، طبق مقررات مشمول جریمه کنسلی 
می شود و مبلغی بابت کنسلی بسته به مدت زمان 
مانده به پرواز از کل پول بلیت، کســر و مابقی به 

مسافر برگردانده  می شود.
وی ادامه داد: اما اگر شــرایط شیوع ویروس 
کرونا به نحوی باشد که  ستاد ملی مقابله با کرونا 
ابالغ کند، سفر در ایام نوروز ممنوع است، پول بلیت 
مسافران به صورت کامل به آنها عودت می شود؛ اگر 
ستاد مقابله با کرونا محدودیتی ابالغ کند، قطعاً 
پول بلیت مسافران بدون کسر جریمه به آنهایی 
که برای ایام نوروز بلیت گرفته اند، پرداخت می شود 

و هیچ جای نگرانی برای مردم نیست.

سخنگوی سازمان هواپیمایی:

پرواز فوق العاده برای نوروز 1400 نداریم


