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نماینده مردم  درمجلس بابیان اینکه جذب منابع انسانی  بندر خشک  از 
جوانان رباط کریم کلید بخورد، گفت:  توسعه فرصتهای اشتغال با ترانزیت 
کاال  از بندر خشک نه تنها اقتصاد  رباط کریم  را ساماندهی می کند بلکه  

تاثیر بسزایی در  بهبود اقتصاد استان تهرا ن نیز دارد.
حسن نوروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  درباره وضعیت  
تاسیس بندر خشک در رباط کریم، گفت: توسعه صادرات و واردات  کاال  از 
بندر خشک  رباط کریم با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی این حوزه 
انتخابیه  با فرودگاه بین  الملی امام خمینی ) ره( شهرستان رباط کریم به 
سادگی امکان پذیر  است بنابراین الزامی است که دولت نگاه ویژه ای به 

ایجادبندرخشک در رباط کریم بکند.
 نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
ما اعتقاد داریم  گمرک خشک، هتل های توریستی، تجمیع  گمرکات استان  
تهران به نحو شایانی  می تواند  بایک برنامه ریزی کاربردی عملیاتی شودتا 
در این منطقه جذب  توریست نیز بتواند پس از ایجاد  بندر خشک در رباط 

کریم  توسعه مند شود.
 وی ادامه داد: فرودگاه  بین المللی امام خمینی ) ره (  همجوار شهرستان 
رباط  کریم است  و این در حالی است که این  فرودگاه تا پرند نیز 13 الی 14 
کیلومتر فاصله دارد و همچنین با توجه به میسر حمل ونقل ریلی که دارد،می 

تواند دستاوردهای مناسبی  برای استان و منطقه به همراه آورد.
عضو کمیسیون حقوقی  و قضایی مجلس با بیان اینکه بندر خشک به اعتبار  
نزدیکی به فرودگاه  بین المللی امام  خمینی ) ره( می تواند صادرات  و 
واردات کاالهای  تجاری  را رقم بزند،یادآورشد: تبلور رشد  اقتصاد  استانی و 

منطقه ای  با  ایجاد بندرخشک  در رباط  کریم محقق  می شود.

هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

سید عباس موسوی :

پاسخ اقدام آمریکا علیه هواپیمای 

ایرانی را در وقت مقتضی خواهیم داد

روابط ایران وآذربایجان نمونه 
مناسبات سازنده میان کشورها است
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری اســامی ایــران در پیام اینســتاگرامی 
نوشــت: روابــط ایــران و آذربایجــان نمونــه مثبــت مناســبات ســازنده 

میــان کشــورهای منطقــه اســت .....
2

 تاسیس شرکت های پروژه سهامی 
عام با هدف تکمیل پروژه ها
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مجلس برای هالل احمر درآمد 
4پایدار در نظر بگیرد

دکتر محسنی بندپی :

شفافیت قدم اصلی در پیشگیری 
از قاچاق کاال و ارز است

مراکز آموزشی و مهارتی»نداجا« 

باید به روز شود

2

۴ پیشنهاد جدید گمرک برای 

جلوگیری از رسوب کاال

3

هیچ منافاتی میان سالمت و برپایی 

عزای حسینی وجود ندارد

5

سالمت 6

هپاتیت یکی از اصلی ترین عوامل بروز 
سرطان کبد است

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران، گفــت: هپاتیــت یکــی از اصلــی 
ــه  ــه زاده ب ــل کوهپای ــد اســت. جلی ــروز ســرطان کب ــل ب ــن عوام تری

ــی هپاتیــت  ...... مناســبت روز جهان

وزیر خارجه آلمان از توقف صادرات تسلیحات و محصوالت دومنظوره به هنگ کنگ 
خبر داد. به نقل از اسپوتنیک، »هایکو ماس« روز سه شنبه اظهار داشت که در راستای 
واکنش هماهنگ اتحادیه اروپا به قانون امنیت ملی چین در قبال هنگ کنگ، مقامات 
برلین صادرات تسلیحات و محصوالت دومنظوره به این منطقه را متوقف خواهند کرد.

ماس همچنین در خصوص بکارگیری مجموعه تدابیر علیه اقدامات چین از سوی وزرای 
خارجه اتحادیه اروپا گفت که چنانچه این اتحادیه بخواهد در روابط با »قدرتهایی مانند 
چین« از ارزشها و اصول خود حمایت کند؛ »الزم است با صدایی واحد صحبت کند«.

وزیر خارجه آلمان در ادامه افزود: »در خصوص آلمان، ما تاکنون گامهای نخست را 
برداشته ایم. برای من، این بدان معناست که ما فوراً صادرات تسلیحات و محصوالت 
دومنظوره و حساس به هنگ کنگ را متوقف کنیم. تحت این شرایط، هنگ کنگ به 
عنوان بخشی از ]خاک[ چین تلقی خواهد شد«. گفتنی است که قانون امنیت ملی 
چین برای هنگ کنگ که در پارلمان چین به تصویب رسیده است، روز سی اُم ژوئن 
به مرحله اجرا درآمد.این قانون مقرراتی را در ارتباط با پیشگیری، توقف و مجازات 
چهار نوع از جرائم ارتکاب یافته در هنگ کنگ تنظیم می کند. این جرائم عبارتند از 
فعالیتهای جدایی طلبانه، تالشها برای تضعیف قدرت دولت، فعالیتهای تروریستی و 
تبانی با کشورها یا نیروهای خارجی مستقر در خارج از کشور برای به مخاطره انداختن 
این قانون را نشاندهنده تمایل پکن به  از مقامات غربی طرح  امنیت ملی. شماری 
تشدید کنترلها بر سر استقالل داخلی خود می دانند. پیشتر هایکو ماس، وزیرخارجه 
آلمان اعالم کرد که این کشور دیگر تسلیحات نظامی را به ترکیه نخواهد فروخت. وی 
دلیل این تصمیم را دخالت آنکارا در بحران لیبی و سوریه دانست و گفت آنچه ترکیه 

در جنگ سوریه انجام می دهد، برای آلمان غیرقابل قبول است.
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دولت پکن ضمن احترام به دغدغه های 
پیونگ یانگ، از آمریکا خواست در قبال 
انعطاف پذیر  کره  جزیره  شبه  مسائل 
باشد. به نقل از رویترز، »وانگ ونبین« 
ابراز  چین،  خارجه  وزارت  سخگوی 
برون  برای  آمریکا  که  کرد  امیدواری 
برنامه  بابت  از  که  بستی  بن  از  رفت 
هسته ای پیونگ یانگ، در شبه جزیره 

کره به وجود آمده؛ انعطاف پذیر باشد.
شمالی  کره  گفت:  همچنین  وی 

نادیده  که  دارد  معقولی  دغدغه های 
گرفته شده اند.

اظهارات این مقام چینی در حالی ایراد 
شد که همزمان، کیم جونگ اون رهبر 
کره شمالی، توان بازدارندگی هسته ای 
که  کرد  تأکید  و  ستود  را  کشور  این 
که  مادامی  خارجی،  فشارهای  رغم  به 
ای  هسته  تسلیحات  از  یانگ  پیونگ 
برخوردار است، از خطر جنگ در امان 

خواهد بود.

چین: آمریکا در قبال شبه جزیره کره منعطف باشد

رئیس سازمان بورس :

 کریم همتی :

ــا فســاد،  راه  بــه شــهروندان عزیــز اطــالع مــی گــردد در جهــت حمایــت از سیاســت های قــوه قضاییــه در مبــارزه ب
ــه  ــورت گرفت ــات ص ــت تخلف ــی در جه ــای مردم ــه گزارش ه ــم کلی ــر داری ــم  در نظ ــن کنی ــا ام ــدان ن ــرای  مفس را ب
در زمینــه فســاد ادارات بــه اطــالع نهادهــای نظارتــی برســانیم . و ایــن نشــریه بــا حفــظ و صیانــت کامــل از هویــت 
گــزارش دهنــده آنهــا رابــه نهادهــا و دســتگاه های مربوطــه ارجــاع  وجــواب  و نتیجه گیــری را بــه مخاطبــان گــزارش 
مــی دهــد. و در صــورت نــدادن پاســخ قانــع کننــده از نهــاد مســئول، گــزارش همــراه بــا مســتندات بــه قــوه قضاییــه 
ارجــاع شــده وبــا مســیر دادگاه پیگیــری میشــود و نتیجــه را بــدون افشــای هویــت گــزارش دهنــده واجــازه قاضی در 
رســانه  منتشــرمی کنیــم  از مــردم عزیــز می خواهیــم مــدارک فســادهای اقتصــادی واداری را کــه از منابــع عمومــی 

وبیــت المــال بــه تــاراج می برنــد بــه همــراه مســتندات مربوطــه اعــالم نماینــد.

اطالعیه

شماره پیامک  نشریه       09361377917

 نوروزی: جذب منابع انسانی  بندر خشک  
از جوانان رباط کریم کلید بخورد

هایکو ماس: آلمان صادرات تسلیحات به 
هنگ کنگ را متوقف می کند

ضد  های  عملیات  تداوم  به  اشاره  با  عراق  مسلح  نیروهای  کل  فرمانده  سخنگوی 
تروریستی در نقاط مرزی، گفت: بغداد بر لزوم حفاظت از مرزهای مشترک با سوریه 

تأکید دارد.
به نقل از بغداد الیوم، »یحیی رسول« سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در 

رابطه با اقدامات نیروهای این کشور در مناطق مرزی سخنانی را مطرح کرد.
اکنون عملیات های وسیعی در  این زمینه گفت: هم  این گزارش، وی در  بر اساس 

مناطق مرزی برای پاکسازی این مناطق از لوث بقایای تکفیریها در جریان است.
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تأکید کرد: درحال حاضر نیروهای ارتش 

و حشد شعبی در مناطق مرزی مستقر هستند.
وی در ادامه یادآور شد: پاکسازی مناطق مرزی به ویژه مرزهای مشترک عراق با سوریه 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بغداد بر لزوم حفاظت از این مرزها تأکید دارد.

بغداد بر لزوم حفاظت از مرزهای مشترک با 
وزیر خارجه مصر در جدیدترین مواضع خود در قبال تحوالت لیبی، گفت: سوریه تأکید دارد

قاهره برای تحقق راهکار سیاسی در لیبی تالش می کند.
به نقل از الیوم السابع، »سامح شکری« وزیر خارجه مصر سخنان جدیدی را 

پیرامون تحوالت لیبی مطرح کرد.
بر اساس این گزارش، وی در این باره تأکید کرد: قاهره خود را مصمم می داند 

که طرف های مختلف در لیبی را به سمت راه حل سیاسی فراگیر سوق دهد.
وزیر خارجه مصر در ادامه یادآور شد: قاهره نمی خواهد لیبی به عرصه ای برای 

جوالن دادن گروه های تروریستی تبدیل شود.
شکری همچنین تأکید کرد که قاهره اجازه نمی دهد در نتیجه تحوالت لیبی، 

امنیت ملی مصر به خطر بیافتد.
تأکید وزیر خارجه مصر بر لزوم تحقق راهکار سیاسی در لیبی درحالی است 
که پیشتر پارلمان مصر مجوز دخالت نظامی این کشور در لیبی را صادر کرده 

است.

قاهره برای تحقق راهکار سیاسی در لیبی 
تالش می کند

در  حماس  سیاسی  دفتر  رئیس 
از  قطر،  لوسیل  روزنامه  با  گفتگویی 
رد پیشنهادی 1۵ میلیار دالری که دو 
ماه پیش در چهارچوب طرح »معامله 
بود،  داده شده  این جنبش  به  قرن«، 
دفتر  رئیس  هنیه  اسماعیل  داد.  خبر 
با  گفتگویی  در  حماس  سیاسی 
روزنامه لوسیل قطر، از رد پیشنهادی 
پیش  ماه  دو  که  دالری  میلیار   1۵
قرن«،  »معامله  طرح  چهارچوب  در 
خبر  بود،  شده  داده  جنبش  این  به 
اسماعیل هنیه گفت: کسانی که  داد. 
بودند، در  را طرح کرده  پیشنهاد  این 
مقابل پذیرفتن آن خواهان خلع سالح 
مقاومت و ادغام آن در نیروهای پلیس، 
اداره نوار غزه به شکل مستقل، پایان 
از  دست کشیدن  و  مقاومت  به  دادن 
قدس بودند. گروه هایی دو ماه پیش به 
دیدار ما آمدند و ما می دانیم که آنان 
از طرف قدرت های بزرگ آمده بودند، 
به  غزه  نوار  در  را  جدیدی  طرح های 

ارزش 1۵ میلیارد دالر به ما پیشنهاد 
دادند. بر اساس این پیشنهاد؛ فرودگاه، 
بندر، و پروژه های اقتصادی دیگری در 
از  نوار غزه ایجاد می شد، این پشنهاد 
به  شد.  منتقل  ما  به  واسطه ها  طریق 
این صحبت بسیار خوبی  آنها گفتیم، 
است، به عنوان یک خواسته فلسطینی، 
که  هستیم  این  دنبال  به  حقیقتاً  ما 
پروژه های  فرودگاه،  بندر،  دارای 
باشیم،  غزه  محاصره  پایان  و  عمرانی 
آنها در  اما در مقابل چه می خواهید؟ 
مقابل خواهان منحل کردن شاخه های 
نظامی مقاومت و ادغام آن با نیروهای 
پلیس هستند، به طوری که سالح ما 
و موشک هایی  ویژه سالح سنگین  به 
که تل آویو و بعد از آن را مورد اصابت 
آنها  بدهیم.  دست  از  را  می دهد  قرار 
همچنین مطرح کردند که نوار غزه به 
در  خودش  تشکیالت  با  مستقل  طور 

غزه اداره شود.
دادن  پایان  خواستار  آنها  افزود:  وی 

و  غزه  نوار  طرفی  بی  و  مقاومت  به 
عدم حمایت از جنبش ملی فلسطین 
به  دادن  پایان  از  پس  آنها  هستند. 
جبهه  یک  عنوان  به  غزه  نوار  جبهه 
نظامی، به سراغ کرانه باختری خواهند 
را  طرحی  چنین  ما  طبیعتاً  رفت. 
کرد:  تاکید  کردیم.هنیه  رد  قاطعانه 
شدت  به  پیشنهاد  این  با  حماس 
از  ما  که  ندارد  امکان  کرد.  مخالفت 
ملتمان در  فلسطین، مقاومت، قدس، 

کرانه باختری و حق بازگشت آوارگان 
ما  کنیم.  پوشی  چشم  فلسطین  به 
خواهان شکستن محاصره غزه هستیم. 
ما خواهان پروژه هایی در غزه هستیم 
اصول  دادن  دست  از  برابر  در  نه  اما 
سیاسی یا خلع سالح، بلکه بر اساس 
اصلی که فلسطین از بحر تا نهر است 
و نیز حق بازگشت و آزادی سایران و 
به  فلسطینی  مستقل  کشور  تشکیل 

پایتختی قدس.

هنیه اعالم کرد:دست رد حماس بر پیشنهاد 1۵ میلیارد دالری در ازای پذیرش معامله قرن



سیاسی
خبر

حفاظت و صیانت از سرمایه موقعیت 
ترانزیتی ایران بسیار ضروری است

معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر ضرورت حفاظت از سرمایه موقعیت 
ترانزیتی ایران گفت: توسعه زیرساخت های ترانزیتی داخل کشور برای اتصال 

به کریدورهای حمل و نقل بین المللی رویکردی راهبردی است.
جلسه بررسی ضرورت راهبردی توسعه اتصاالت ریلی و جاده ای جمهوری 
ایران با کشورهای همسایه ظهر امروز)دوشنبه( به ریاست اسحاق  اسالمی 

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
وی در این جلسه با اشاره به برخی برنامه ها و سیاست های بدخواهان ایران 
برای تضعیف دو سرمایه بسیار مهم کشور یعنی سرمایه انرژی و نیز سرمایه 
جایگاه ترانزیتی ایران در سطح بین الملل بر ضرورت تالش برای حفاظت و 

صیانت از سرمایه موقعیت ترانزیتی کشور تأکید کرد.
نقش کلیدی  و  ایران  استثنایی  موقعیت جغرافیایی  به  اشاره  با  جهانگیری 
کشورمان در ترانزیت جهانی خاطرنشان کرد: برنامه های توسعه ای کشور به 
باید به شکلی تدوین شود که موقعیت و جایگاه  برنامه هفتم توسعه  ویژه 
برای  کشور  ترانزیتی  موقعیت  ارتقا  که  چرا  کند  پیدا  ارتقا  ایران  ترانزیتی 
پیشرفت و توسعه و افزایش قدرت بازدارندگی ایران الزم و ضروری است و 
وزارتخانه های امورخارجه، راه و شهرسازی، صنعت معدن و تجارت و سازمان 

برنامه و بودجه در این زمینه نقش کلیدی دارند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: نگاه راهبردی ما در بخش تجارت و 
حمل و نقل باید توسعه زیرساخت های ترانزیتی داخل کشور برای اتصال به 
کریدورهای حمل و نقل بین المللی شمال – جنوب و شرق – غرب باشد تا 
بدخواهان ایران نتوانند جایگاه و موقعیت ترانزیتی کشورمان را تضعیف و ایران 

را از محور ترانزیت بین المللی حذف کنند.
جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه برای تقویت جایگاه ترانزیتی 
ایران، از وزیر راه و شهرسازی خواست پیشنهادات مطرح شده نظیر تشکیل 
شورای عالی ترانزیت را در کمیسیون زیربنایی دولت مورد بررسی قرار داده و 

برای تصمیم گیری در جلسه هیئت وزیران مطرح کند.
وی همچنین از وزارت امور خارجه خواست با دیپلماسی فعال موضوع ارتقا 
موقعیت ترانزیتی کشور را به دستور کار اصلی خود تبدیل کند تا از تضعیف 
 – المللی شمال  بین  نقل  و  کریدورهای حمل  در  ایران  ترانزیتی  موقعیت 

جنوب و شرق – غرب جلوگیری شود.
جهانگیری همچنین با تأکید بر اینکه در کنار برنامه ریزی ها و راهبردهای 
بلند مدت باید اقدامات کوتاه مدت نیز برای تقویت جایگاه ترانزیتی ایران 
انجام شود افزود: برخی پروژه ها نظیر تسریع در بهره برداری از خط ریلی 
خواف – هرات و مسیرهای بصره – شلمچه و کرمانشاه – اسالم آباد نیز باید 
به طور ویژه در دستور کار باشد و سازمان برنامه و بودجه نیز موضوع ترانزیت 
را به یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه کشور تبدیل کند ضمن آنکه 
باید برنامه توسعه موقعیت ترانزیتی ایران به سندی ملی و ماندگار تبدیل شود 

که برای همه دولت ها الزم االجرا باشد.
اولویت های  مهمترین  از  یکی  اینکه  بر  تأکید  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
سال جاری توسعه صادرات غیرنفتی است از همه دستگاه های اجرایی مرتبط 
خواست همکاری و هماهنگی های الزم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت 

برای تحقق هدف گذاری صادرات غیرنفتی در سال جاری انجام دهند.
در این جلسه که وزرای امور خارجه، راه و شهرسازی، سرپرست وزارت صنعت 
معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز حضور داشتند، نماینده 
معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گزارشی از فرصت ها و چالش های 
ترانزیت از مسیر ایران ارائه کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی جهت برون 
تغییر  پیش گرفته که  در  را  فعاالنه  راهبردی  ترانزیت کشور،  افت  از  رفت 
ارتقا جایگاه  العاده،  به موضوعی فوق  ترانزیت و تبدیل آن  به  رویکرد ملی 
سیاست گذاری و تصمیم گیری در حوزه ترانزیت با احیای شورای فرابخشی 
ترانزیت، ایجاد مدیریت یکپارچه و واحد مرزی و اصالح فرایندهای مخرب، 
شناخت دقیق محیط و اشراف کامل به فعالیت رقبا و تدوین نقشه راه جامع 
با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی، سیاسی، تجاری، اقتصادی، انرژی و حمل و 
نقل با مشارکت همه دستگاه ها از جمله بخش های این راهبرد فعاالنه هستند.

در این گزارش همچنین به آخرین وضعیت کریدورهای ترانزیتی عبوری از 
ایران و موافقتنامه های مرتبط با ترانزیت پرداخته شد و سپس گزارشی در 
خصوص ابتکار کمربند راه چین در راهبرد فعاالنه کشور در حوزه ترانزیت 

ارائه شد.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهبرد جمهوری اسالمی 
ایران برای تقویت جایگاه ترانزیتی و کریدورهای ترانزیتی نوظهور رقیب ایران، 
پیشنهادات و نظراتی برای جلوگیری از تضعیف جایگاه ترانزیتی ایران مطرح 
شد و مقرر شد پیشنهادات مطرح شده در جلسه کمیسیون زیربنایی دولت 
مورد بررسی قرار گرفته و جهت تصمیم گیری نهایی در جلسه هیئت وزیران 

مطرح شود.

بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
علیه  آمریکا  خطرناک  اقدام  اینکه 
هواپیمای مسافربری ایران یک تهدید 
وقت  به  ما  گفت:  بود،  تروریستی 

مقتضی پاسخ آنها را می دهیم.
سخنگوی  موسوی  عباس  سید   
امور خارجه در نشست خبری  وزارت 
عملیات  سالگرد  گرامیداشت  با 
منافقین  گروهک  اظهارکرد:  مرصاد، 
اگرچه امروز پیر و فرتوت و تبدیل به 
در  اما  شدند  تروریست  دایناسورهای 
هم   ۶۰ دهه  و  تحمیلی  جنگ  زمان 
که ساز وبرگ داشتند و مورد حمایت 
بودند  خارجی  های  قدرت  و  صدام 

نتوانستند کاری از پیش ببرند.
موسوی افزود: ملت ایران خاطره بدی 
و حمایت  دارد  منفور  این گروهک  از 
های گذشته و فعلی برخی کشورها از 
نخواهد  فراموش  هم  را  گروهک  این 

کرد.
ثمرات گفتگوی ظریف و پوتین بزودی 

مشخص خواهد شد
فعالیت  به  اشاره  با  ادامه  در  موسوی 
خارجه  امور  وزارت  دیپلماتیک  های 
در هفته های اخیر گفت: آقای ظریف 
سفری را به مسکو داشتند و عالوه بر 
امور  وزیر  الوروف  سرگئی  با  گفتگو 
تماس  یک  طریق  از  روسیه،  خارجه 
رئیس  پوتین  والدیمیر  با  امن  تلفنی 
درخصوص  روسیه  فدراسیون  جمهور 
مسائل  و  کشور  دو  های  دغدغه 
ثمراتش  داشتند که  منطقه ای گفتگو 

بعداً مشخص خواهد شد.

وی به سفر وزیر امور خارجه کشورمان 
به عراق اشاره کرد و گفت: آقای ظریف 
قبل از سفر به مسکو، به بغداد و اربیل 
با  مفصلی  دیدارهای  و  کردند  سفر 
مقامات عراقی داشتند و مذاکرات در 
نیز  کاری  و  صمیمی  و  مثبت  جهت 
نخست  سفر  به  منجر  که  شد  برگزار 
وزیر عراق به تهران شد که امیدواریم 
ملت  دو  هر  نفع  به  سفر  این  حاصل 

ایران و عراق باشد.
تاکید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
به  سفری  نیز  عراقچی  آقای  کرد: 
با  کشور  این  در  و  داشتند  افغانستان 

مقامات افغانستانی گفتگو کردند.
گفتگوهای آمریکا برای صلح افغانستان 

در جهت خیرخواهی نیست
وی در پاسخ به سوالی در زمینه ادعای 
آمادگی  مورد  در  زاد  خلیل  زلمای 
برای  ایران  با  مذاکره  برای  آمریکا 
سفر  در  اینکه  و  افغانستان  در  صلح 
آقای عراقچی به کابل آیا این پیشنهاد 
داشت:  اظهار  شده،  اعالم  ایران  به 
کردار  و  گفتار  در  صداقتی  هیچگونه 
و  منطقه  مورد  در  آمریکایی  مقامات 
به خصوص در حوزه افغانستان وجود 
در  ناامنی  عامل  را  آمریکا  ما  ندارد. 
منطقه و به ویژه افغانستان می دانیم. 
آنچه برای ایران مهم است، گفتگوهای 
بین االفغانی است که باید با محوریت 
ما  بگیرد.  افغانستان صورت  حاکمیت 
افغانستان  امور  در  را  خارجی  دخالت 
جمهوری  ولی  کنیم  می  محکوم 
از  که  دارد  ظرفیت هایی  اسالمی 
افغانستان  در  ثبات  و  صلح  برای  آن 

استفاده می کند.

مدعی  آمریکا  داد:  ادامه  موسوی 
از  بعد  که  است  صلحی  گفتگوهای 
و  منطقه  در  مختلف  های  شکست 
است.  شده  آن  به  مجبور  افغانستان 
آمریکا به گفتگو با برخی گروه ها برای 
این  و  است  آورده  روی  خود  نجات 
گفتگوها برای خیرخواهی نیست. آنها 

در پیشنهادها صادق نیستند.
اقدام خطرناک آمریکا علیه هواپیمای 
مقتضی  وقت  در  را  ایران  مسافربری 

پاسخ می دهیم
جنگنده های  تعرض  درباره  وی 
گفت:  ماهان  هواپیمای  به  آمریکایی 
امتحان  را  راهزنی ها  انواع  آمریکایی ها 
می کنند. اقدام خطرناکی که آنها علیه 
دادند  انجام  ما  مسافربری  هواپیمای 
یک تهدید تروریستی بود که بر خالف 
المللی  بین  و  حقوقی  موازین  تمامی 

است.
افزود:  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
سازمان  کمک  با  خارجه  وزارت 

نیروهای  ستاد  کشوری،  هواپیمایی 
اقدامات  تمامی  قضاییه  قوه  و  مسلح 
انجام  را  آمریکا  کردن  پشیمان  برای 
می دهد. برخی اقدامات تا کنون انجام 
ایران  نمایندگی  شکایت  که  گرفته 
و  است  آن  جمله  از  ملل  سازمان  در 
برخی اقدامات نیز در حال انجام است 
و بعد از رسیدن گزارش نهایی به ما، 
می  انجام  را  حقوقی  پیگیری های 
آنها  پاسخ  مقتضی  وقت  به  ما  دهیم. 

را می دهیم.
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را بعید 

می دانیم
موسوی در پاسخ به سوالی در زمینه 
اظهارات پمپئو در مورد تمدید تحریم 
می  ما  کرد:  عنوان  ایران  تسلیحاتی 
دانستیم که آمریکا از هیچ تالشی در 
این مسیر فروگذاری نمی کند و همه 
خبر دارند که واشنگتن چه فشاری بر 
اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت 
آورده است. ما به همه اعضای شورای 
امنیت و دوستان خود گفته ایم که این 
موضوع برای ایران غیرقابل قبول است. 

ما روی این موضوع حساسیت داریم.
تماس  که  آنجا  تا  کرد:  تصریح  وی 
مذاکراتی  و  داشته  دوستان  با  هایی 
که  دهیم  نمی  احتمال  کردیم،  که 
درخواست  به  تن  مختلف  کشورهای 
بدهند.  آمریکا  نامشروع  و  قلدرمابانه 
شود.  متوقف  آمریکا  فشار  امیدواریم 
ایران تالش خود را انجام می دهد تا 

به حق خود برسد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد 
برنامه حزب دموکرات آمریکا در حوزه 
این  داشت:  اظهار  خارجی  سیاست 
و  است  آمریکا  داخلی  مسئله  موضوع 
اسالمی  جمهوری  ندارد.  ربطی  ما  به 
ایران از چهار دهه گذشته همه دولت 
ها با گرایش های مختلف حزبی را در 
حافظه  ما  ملت  است.  آزموده  آمریکا 
دارد که  یاد  به  و  دارد  تاریخی خوبی 
و  دموکرات  مختلف  دولت های  در 
جمهوری خواه چه اقدامات خصمانه ای 
علیه کشورمان انجام گرفته است. برای 
ایران این موضوع که چه کسی و با چه 
بیاید،  کار  سر  بر  آمریکا  در  گرایشی 
نگاه  آنها  عمل  به  ما  و  نمی کند  فرق 

می کنیم.
موسوی ادامه داد: ما به رویکرد عمل 
مقتضیات  طبق  و  می کنیم  نگاه  آنها 
می دهیم.  واکنش  آنها  اقدام  و  زمان 
ما هیچ حساب ویژه ای روی اینکه چه 
کسی یا چه گروهی در آمریکا به قدرت 

برسد، برای ما مهم نیست.
فرانسه حق ندارد اطالعات جعبه سیاه 
هواپیمای اوکراینی را به رسانه ها بدهد

درباره  مهر  خبرنگار  به  پاسخ  در  وی 
هواپیمای  سیاه  جعبه  بازخوانی 
احتمال  درباره  نگرانی  و  اوکراینی 
غربی  رسانه های  به  آن  اطالعات  ارائه 
تکنولوژی  فرانسه  کشور  گفت:  نیز 
خوانش جعبه سیاه را داشت و جعبه 
این  شد.  منتقل  کشور  این  به  سیاه 
بازخوانی با اصولی انجام می شود. فکر 
از  را  شده  خوانش  اطالعات  نمی کنم 
آنها  کنند.  منتشر  رسمی  غیر  طرق 
و  را خوانش  اطالعات  موظف هستند 
آنها حق  بدهند.  ذینفع  به کشورهای 
به  را  آمده  دست  به  اطالعات  ندارند 
رسانه ها داده و یا از طریق غیر رسمی 
خوانش  کارگروه  در  کنند.  منتشر 
به  ایران  خود  سیاه  جعبه  اطالعات 

عنوان ذینفع حضور دارد.
امور  وزیر  که  پیامی  درباره  موسوی 
خارجه کشورمان برای پوتین به مسکو 

برد، گفت: این سفر از قبل برنامه ریزی 
مالحظه  که  همانطور  و  بود  شده 
کردید، در سفر الکاظمی به تهران، وزیر 
رایزنی های  ما  نداشت.  حضور  خارجه 
مستمر را با مقامات روسی داریم و با 
توجه به شرایطی که در آن قرار داریم و 
تحوالت پیشرو الزم بود این سفر انجام 
همکار  دو  میان  گفت وگو  این  و  شود 
رئیس جمهوری  پیام  و  گیرد  صورت 
رئیس جمهور روسیه  به  ایران  اسالمی 

انتقال داده شود.
رایزنی های  بخش  یک  داد:  ادامه  وی 
آقای ظریف در مورد فشار آمریکایی ها 
تسلیحاتی  محدودیت های  ادامه  برای 
بود که الزم بود در این باره گفت وگو 
از  که  قراردادی  تمدید  بحث  شود. 
۲۰ سال قبل با روسیه در همه زمینه 
قرارداد  این  شد.  مطرح  هم  داشتیم 
اسفند ۷۹ امضا شد که ۱۰ ساله بود. 
زمانی  بازه های  در  قرارداد  این  بار  دو 
گفت وگوهایی  شد.  تمدید  ساله  پنج 
طویل المدت تر  را  قرارداد  این  که  شد 
میان دو کشور داشته باشیم. همچنین 
قرار شد آن قرارداد با انجام اصالحاتی 

تمدید کنیم.
سفر  لغو  دلیل  درباره  موسوی 
و  عربستان  به  عراق  نخست وزیر 
به  ریاض  از  پیامی  او حامل  آیا  اینکه 
تهران بوده است، گفت: در مورد سفر 
الکاظمی به عربستان هم به اطالعاتی 
کرده،  منتشر  را  آن  عراق  دولت  که 
اکتفا می کنم. وقتی مقامات یک کشور 
به کشور دیگر می روند عالوه بر مسائل 
دوجانبه، درخصوص مسائل منطقه ای 
هم صحبت می شود. مسائل منطقه ای، 
سوتفاهم ها  و  ناسازگاری ها  برخی 

می تواند محور گفت وگوها باشد.
ایران  رویکرد  به  اشاره  با  موسوی 
ایران  گفت:  خارجی  سیاست  در 
کرده،  اعالم  مختلف  کشورهای  به 
منطقه و همسایگان ما اولویت اصلی و 
نخست ما هستند و می خواهیم روابط 
متوازن و متقابل با کشورهای مختلف 
باشیم.  داشته  عربستان  جمله  از 
کشورهای مختلف در مقاطع مختلف 
دیدگاه های  که  کردند  آمادگی  اعالم 
کنند  نزدیک  یکدیگر  به  را  کشور  دو 
آماده  ما  دهد  رخ  مسئله  این  اگر  که 
پیش بردن کار هستیم تا با حسن نیت 

موضوع جلو برود.
برایان هوک حرف مجانی زیاد می زند

درباره  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
برایان هوک به منطقه و مواضع  سفر 
زیاد  هوک  گفت:  ایران  درباره  او 
هم  مجانی  حرف های  می زند،  حرف 
داخلی  شرایط  به  توجه  با  او  می زند. 
دارند،  که  توهماتی  براساس  و  آمریکا 
بر  که  افتاده  جدیدی  دوره گردی  به 
بی پایه  آنها  نیست. حرف  آنها حرجی 
و اساس است که نیازمند پاسخگویی 
هم نیست به ویژه ایستادن آنها در کنار 

مردم ایران است.
تمامی  اینکه  بر  تاکید  با  موسوی 
اقدامات رئیس جمهور آمریکا علیه مردم 
ایران است، اظهار داشت: اقداماتی که 
رئیس رجمهور کنونی آمریکا علیه تک 
حداکثری،  فشار  با  ایران  مردم  تک 
راه های  بستن  و  اقتصادی  تروریسم 
تجهیزات  و  دارو  انتقال  برای  قانونی 
برای کودکان صعب العالج انجام داده، 
چگونه  است  ایران  مردم  مقابل  دقیقاً 
ادعا می کند در کنار مردم ایران است؟ 
وقتی با قلدری از توافق هسته ای خارج 
قرار  فشار  تحت  را  ایران  ملت  و  شده 
ایستادن  ایران  مردم  کنار  در  می دهد 

است؟
وی افزود: آمریکایی ها کسانی هستند 
با  مبارزه  ملی  قهرمان  بزرگترین  که 
تروریسم را بزدالنه شهید و ترور کردند. 
در بی پایگی و بی اساس بودن اظهارات 

هوک شکی نیست.
درباره  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
گفت:  ظریف  نامه  به  اروپایی ها  پاسخ 
درخصوص نامه ای که ظریف به بورل 
نوشت و خواستار فعال شدن مکانیزم 
حل اختالف در برجام شده بودند، آنها 
فکر  من  کردیم.  دریافت  گفتند  فقط 
ایران  نامه  به  رسمی  پاسخ  نمی کنم 

داده باشند.
بهانه کره جنوبی درخصوص تحریم های 

آمریکا برای ما قابل قبول نیست
موسوی درباره آخرین وضعیت تالش 
ایران برای بازپس گیری پول های خود 
از کره جنوبی هم خاطرنشان کرد: هم 
در  هم  و  سئول  در  هم  و  تهران  در 
با  مالقات هایی که در سطوح مختلف 
مقامات کره ای داشته ایم، اقدام آنها را 
خالف روابط دوستانه و سنتی بین دو 
کشور می دانیم و از آنها خواستیم اراده 
طرف ثالث را در روابط دیرینه خودمان 

دخالت ندهند.
که  بهانه ای  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
و  فشارها  اینکه  بر  مبنی  می آورند 
پرداخت  از  مانع  آمریکا  تحریم های 
پول ایران می شود، از نظر ما قابل قبول 
به  داریم  انتظار  آنها  از  افزود:  نیست، 
تعهدات خود عمل کرده و اگر ادعای 
ایران  ملت  به  دارند،  را  بودن  مستقل 
نشان دهند که تحت تاثیر کشورهای 
ثالث قرار نمی گیرند و پول ملت ایران 

را آزاد می کنند.
اضافه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کرد: ما دخالتی در نوع روابط کشورها 
با یکدیگر نداریم ولی خواست ما این 
است که بدون دخالت کشورهای ثالث، 
پول ملت ایران را که در شرایط کنونی 
برای مقابله با کرونا و عواقبش هزینه 

می شود را آزاد کنند.
موسوی در مورد اظهارات اخیر نتانیاهو 
نظامی  حضور  اجازه  اینکه  بر  مبنی 
ایران در سوریه را نمی دهیم، گفت: او 
ما  می زند.  زیاد  هوک حرف  مثل  هم 
نه حضور نظامی داریم و نه می خواهیم 
تا ابد در جایی باشیم. حضور ایران در 
و  مشروع  دولت  درخواست  به  سوریه 

قانونی این کشور است.
وی با تاکید بر اینکه حضور ایران در 
سوریه مستشاری است، افزود: آنها باید 
قدری خود را جمع و جور کنند. ضمن 
آنکه موجودیت آنها، هم برای ما و هم 
بسیاری از کشورهای منطقه، نامشروع 
جایگاهی  در  آنها  است.  غیرقانونی  و 
نیستند که بگویند ایران در کجا و به 

چه نحوی حضور داشته باشد
درباره  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اظهارات نتانیاهو مبنی بر اینکه اثراییل 
آقای  کرد:  تصریح  نمی دهد،  اجازه 
حرف  هوک  آقای  مانند  نیز  نتانیاهو 
ایران  اسالمی  جمهوری  می زند،  زیاد 
مشروع  و  قانونی  دولت  درخواست  به 
سوریه در این کشور حصور مستشاری 
دارد و بنا ندارد حضور نظامی طوالنی 
اینکه  باشد، ضمن  در هیچ جا داشته 
از  بسیاری  و  ما  برای  آنها  موجودیت 
نامشروع  موجودیت  دنیا  کشورهای 
جایگاهی  در  آنها  است.  غیرقانونی  و 
اسالمی  بگویند جمهوری  نیستند که 
در کجا حضور داشته یا نداشته باشد 
از  محلی  اصاًل  نتانیاهو  و صحبت های 

اعتبار نیست.

پاسخ اقدام آمریکا علیه هواپیمای ایرانی را 
در وقت مقتضی خواهیم داد

خبر

مراکز آموزشی و 
مهارتی»نداجا« باید به روز شود

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اهمیت به روز رسانی امکانات 
مراکز آموزشی و مهارتی این نیرو گفت: گام های موثری برای اعتالی 

دانش پژوهان »نداجا« برداشته شده است.
دریایی  تخصص های  آموزش  مرکز  از  بازدید  در  خانزادی   دریادار   
باقرالعلوم )ع( نداجا در رشت با اشاره به اهمیت ویژه به مراکز آموزشی، 
گفت: مهمترین رکن در این مرکز، آموزش و تربیت است. آموزش چه 
از نظر کیفی و کمی برای نیروی دریایی راهبردی ارتش حائز اهمیت 

است.
توان  افزایش  نیرو در راستای  این  به سیاست های کلی  اشاره  با  وی 
رزمی توسط آموزش های نوین، گفت: در این زمینه با هدف گذاری 
کوتاه مدت و میان مدت گام های موثری برای اعتالی آموزش به دانش 

پژوهان در کلیه مجموعه های آموزشی و پژوهشی برداشته ایم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اهمیت به روز رسانی امکانات 
مراکز آموزشی و مهارتی این نیرو با تغییرات تکنولوژی روز دنیا، گفت: 
با حضور فرماندهان و اساتید توانمند در تمام حوزه های علمی، نظامی 
و آموزشی، این مرکز ظرفیت باالیی برای ایفا و گسترش آموزش های 

دریایی در کشور را دارد.
بیمار  از خانواده های دارای  تعدادی  با  این گزارش، دیدار  بر اساس 
صعب العالج  و بازدید از پروژهای در حال ساخت اعم از  مهمانسرا، 
مدرسه شهدای نیروی دریایی، پارک هفتم آذر شهرک سازمانی و پروژه 
ساخت ۹۶ واحدی مسکونی در مرکز فرماندهی آموزش تخصص های 
دریایی باقرالعلوم)ع( نداجا  از دیگر برنامه های دریادار خانزادی است.

باید برای تحقق »جهش تولید« جلوی 
واردات بی رویه گرفته شود

»جهش  تحقق  برای  باید  گفت:  مستضعفین  بسیج  سازمان  معاون 
تولید« جلوی واردات بی رویه و قاچاق گرفته شود.

سردار مهدی کلیشادی معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین، 
با اشاره به اهمیت »جهش تولید«، گفت: در بحث جهش تولید همه 
بیایند،  کار  پای  باید  و دولتی  و سازمان های ذیربط حکومتی  اقشار 
یعنی نیاز به یک عزم ملی و برنامه ریزی اجرایی گسترده و حضور همه 

جانبه در جهش تولید است.
وی افزود: جهش تولید یک کار بخشی و جزئی نیست بلکه یک کار 
فراگیر و همه جانبه است و همه اقشار باید پای این کار و هدف بزرگ 

بیایند تاجهش تولید مد نظر مقام معظم رهبری تحقق پیدا کند.
معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به راه های تحقق 
مختلفی  راهکارهای  تولید  جهش  تحقق  برای  گفت:  تولید،  جهش 
وجود دارد، از سوی دیگر افزایش بهره وری باید در دستور کار صنعت، 

خدمات، کشاورزی و دیگر حوزه ها قرار گیرد تا »جهش« ایجاد شود.
سردار کلیشادی افزود: در بعد فرهنگی و اجتماعی نیز باید تغییراتی 
کار  با  جامعه  در سطح  رسید،  تولید  به جهش  بتوان  تا  ایجاد شود 
فرهنگی و انگیزه بخشی به اقشار مختلف بخصوص اشخاصی که در 
تولید دستی دارند باید کاری کرد که خالقیت های خود را به میدان 

عمل بیاورند.
وی مدیریت جهادی را یکی از مهمترین عوامل برای تحقق »جهش 
تولید« دانست و گفت: همه مدیران و هر کسی در بخش تخصصی 
خود برای محقق شدن این شعار با کار جهادی تالش کند، البته باید 
در حوزه تولید رقابت ایجاد شود و جلوی واردات بی رویه و قاچاق 
گرفته شود، از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی، مردم باید الگوی 

مصرف و صرفه جویی را جدی بگیرند.
معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: جهش 
تولید برای این است که نیاز مردم برطرف، واردات قطع و ارز از کشور 
زمانی که  باشیم،  زایی داشته  اشتغال  از سوی دیگر  و  نشود،  خارج 
صرفه جویی و الگوی مصرف درست توسط مردم رعایت شود در عمل 

تولیدات و محصوالت بیشتر و بهتری خواهیم داشت.
سردار کلیشادی با اشاره به بیان امام )ره( که آمریکا را شیطان بزرگ 
و شیطان های کوچک تر  آمریکا  بزرگ  امروز شیطان  نامیدند، گفت: 
کشورهای اروپایی، عربی منطقه و رژیم صهیونیستی هستند و در واقع 
تبذیر و اسراف انسان را به برادر شیاطین تبدیل می کند. مردم باید 

رعایت الگوی مصرف را جدی بگیرند.
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روابط ایران وآذربایجان نمونه 
مناسبات سازنده میان کشورها است

رئیس دفتر رئیس جمهوری اسالمی ایران در پیام اینستاگرامی نوشت: 
روابط ایران و آذربایجان نمونه مثبت مناسبات سازنده میان کشورهای 
منطقه است.محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسالمی ایران 
در پیام اینستاگرامی نوشت: روابط و همکاری های ایران و آذربایجان 

نمونه ای مثبت برای مناسبات سازنده میان کشورهای منطقه است.
»محمود واعظی« در این پیام تاکید کرده است که جمهوری اسالمی 
ایران همواره به عنوان کشوری دوست و همسایه در کنار دولت و 
ملت جمهوری آذربایجان بوده و نسبت به توسعه روابط با این کشور 

اهمیت قائل است.
وی یادآور شد: امروز درگفت وگوی تلفنی با آقای »حکمت حاجی اف« 
مشاور سیاست خارجی رئیس جمهوری آذربایجان، گفتم امروز که 
به واسطه شیوع کرونا در جهان، رفت وآمدها و مالقات های رسمی 
برای توسعه مناسبات و  باید تالش بیشتری  یافته  مستقیم کاهش 

همکاری ها در راستای منافع دو ملت داشته باشیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری اظهارداشت: با یادآوری ضرورت احترام 
به تمامیت ارضی و حق حاکمیت کشورها، عرض کردم، مطمئناً تنش 
در منطقه به نفع هیچ کشوری نبوده و ما خواهان ثبات، توسعه و 
پیشرفت همه کشورها بویژه جمهوری آذربایجان هستیم و امیدواریم 
مناقشات از طریق راه حل های صلح آمیز و از طریق گفت و گو حل 

و فصل شود.

برای ساخت برج مراقبت سیار ۲ میلیون 
یورو صرفه جویی خواهیم داشت

مراقبت  برج  سیار  سامانه های  از  یک  هر  ساخت  گفت:  دفاع  وزیر 
دستکم دو میلیون یورو صرفه جویی ارزی دارد.

 امیر حاتمی وزیر دفاع در مراسم رونمایی از سامانه پیشرفته کنترل 
و مراقبت پرواز سیار فرودگاهی، با بیان این که کشور ما در حوزه های 
هوایی نیاز به تنوع محصوالت در بخش های مختلف دارد، گفت: یکی 
نیاز شرکت  اعالم  با  که  بود  مراقبت سیار  برج  نیازها سامانه  این  از 
فرودگاه های کشور و همکاری صاایران با اتکا به توان داخلی ساخته 

شده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان این که در کشوری مثل 
زلزله  و  سیل  مثل  مختلف  طبیعی  حوادث  شاهد  همواره  که  ایران 
این  گفت:  داریم،  نیاز  موقت  هوایی  مراقبت  سامانه های  به  هستیم، 
سامانه کمک زیادی در عملیاتی شدن فرودگاه ها یا فرودگاه های موقت 
می کند و در حوزه های دفاعی نیز کارآیی بسیاری دارد و باعث پایداری 

هوایی می شود.



اقتصاد
اخبار

مدیر آبفای پرند با صدور اطالعیه ای از  مردم 
دعوت کرد که در مصرف آب در روزهایی گرمای 

تابستان صرفه جویی کنند

در این اطالعیه آمده است. با سالم و احترام محضر همشهریان ارجمند 
و گرامی ساکن پرند .با عنایت به جلوگیری از خطرات بیماری کرونا و 
 ضرورت رعایت نکات بهداشتی و شستشوی دستها در طی روز همچنین

با توجه به افزایش بی سابقه و شدید دمای هوا در  طی چند روز اخیر 
و روزهای آینده به جهت جلوگیری از هرگونه قطعی و یا افت فشار آب 
در سطح شهر پرند )به دلیل افزایش مصرف روزانه(، از همه ی مردم 
شریف و همشریان عزیز استدعا دارم نسبت به صرفه جویی در مصرف 
آب توجه بیشتری داشته باشند و از هدر رفت آب در هنگام شستشوی 
دست به مدت ۳۰ ثانیه حتما شیر آب را بسته نگه داشته و پس از 
استفاده از مایع ضد عفونی و تمیز کننده آنگاه شیر آب را باز نموده 
و از هدر رفتن آب  در مدت زمان شستن دستها )باز بودن شیر آب 
هنگام استفاده از مایع دستشویی ( جدا خوداری فرمایند  خواهشمند 
است ضمن رعایت الگوی مصرف  از هرگونه برداشت غیرمجاز از شبکه 
به شماره 5695۳1۰6 اطالع  را  توزیع آب  در مصارف غیر خانگی 
رسانی نمایند،اعالم می دارد که آبیاری فضاهای سبز و یا ساخت و 
استفاده  و  باشد  قانونی می  غیر  با آب شرب شهری  ها  تعاونی  ساز 
بهترین  پرند  فاضالب  خانه  )پساب(تصفیه  شده  تصفیه  پساب  از 
همکاری  .از  میگردد  پیشنهاد  سبز  فضای  آبیاری  جهت  جایگزین 
. آید  می  بعمل  تشکر  و  تقدیر  کمال  عزیز  همشهریان  مساعدت   و 

مدیر آبفای پرند. محسن لشکری

رسوب  از  برای جلوگیری  معاون گمرک 
 ۴ ترخیص  فرآیندهای  تسویه  و  کاال 
پیشنهاد جدید را به وزارت امور اقتصادی 

و دارایی ارائه کرد.
فنی  معاون  ایران،  گمرک  از  نقل  به 
مشاور  به  نامه ای  طی  گمرکی  امور  و 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر کل 
حوزه وزارتی وزارت اقتصاد پیشنهادهای 
کاال  رسوب  از  جلوگیری  برای  جدیدی 
هدف  با  ترخیص  فرآیندهای  تسویه  و 
حمایت از تولید و تسریع در ترخیص مواد 

اولیه و کاالهای ضروری ارائه کرد.
در این نامه مهرداد جمال ارونقی خواستار 
کاال  ترخیص  مجوز  صدور  زمان  کاهش 
کرد:  اعالم  و  شد  روز  هفت  تا  حداکثر 
مرجع اعالم کاربرد کاالهای طبقه بندی 
توصیف  هماهنگ  نظام  اساس  بر  شده 
یا  و  شده  مشخص  کاال  کدگذاری  و 

ردیف های ملی ۸ رقمی پاالیش شوند.
گمرکی  امور  و  فنی  معاون  نامه  متن 
امور  وزیر  مشاور  به  خطاب  گمرک 
حوزه  کل  مدیر  و  دارایی  و  اقتصادی 

وزارتی وزارت اقتصاد بدین شرح است:
شماره  نامه  هامش  دستور  اجرای  در 
دفتر  رئیس   1۴/۴/99 مورخ   ۳۸۳9٧
محترم معاون اول ریاست جمهوری موارد 
اجرای  می رساند:  استحضار  به  را  ذیل 
معاونت  سوی  از  اعالم شده  پیشنهادات 
و  اقتصادی  نظارت  و  هماهنگی  محترم 
زیربنایی معاون اول رئیس جمهور تأثیر 
شگرفی در انجام تشریفات گمرکی و روند 

ترخیص کاال خواهد گذاشت.
از  جلوگیری  راستای  در  آن  بر  عالوه 
رسوب کاال و تسویه فرآیندهای ترخیص 

پیشنهاد می شود:
مطرح  بارها  که  پیشنهاداتی  مطابق   -1
نیز گردیده  ابالغ  و  به تصویب رسیده  و 
مرجع  یک  توسط  برداری  نمونه  است، 
صورت پذیرفته و توسط یک مرجع واحد 
در خصوص کلیه مجوزهای قانونی اعالم 
)تصریحاً، منظور صدور مجوز  نظر شود. 
جمیع  گرفتن  نظر  در  با  واحد  قانونی 
نه  است  واحد  مرجع  سوی  از  جهات 
تسری و پذیرش یک مجوز قانونی توسط 

مراجع متولی صدور مجوزهای قانونی(
صدور  متولی  سازمان های  تمامی   -٢
شوند  موظف  و  مکلف  قانونی  مجوزهای 
نام  شرایط و مشخصات مورد نظر خود، 
و  کننده  کنترل  سازمانهای  و  مؤسسات 

بررسی  زمانبندی  مجری ضوابط مذکور، 
خود  پوشش  تحت  کاالهای  آزمایش  و 
را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و 
در جراید  آگهی  با درج  امور،  در  تسریع 
و  واردکنندگان، صادرکنندگان  اطالع  به 

سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند.
و  قانونی  مصرح  مواد  اجرای  در   -۳
مصوبات ابالغی، تمامی سازمان های صادر 
کننده مجوزهای قانونی مکلف و موظف 
به صدور مجوزهای قانونی ترخیص ظرف 
و همچنین  اداری گردند  روز  حداکثر ٧ 
صدور مجوز ثبت سفارش نیز از این قاعده 
مستثنا نگردیده و سفارشات صاحبان کاال 
جهت ورود کاالهای تجاری ظرف حداکثر 
٧ روز اداری به صورت سیستمی ثبت و 

ابالغ گردد.
وسیعی  بخش  که  این  رغم  علی   -۴
و  توصیف  هماهنگ  نظام  در  اقالم  از 
کدگذاری کاال بر اساس »کاربرد کاالها« 
نیز  طبقه بندی شده و بر همین اساس 
امر،  متولی  وزارتخانه های  درخواست  به 
این  با  است،  ایجاد شده  ملی  ردیف های 
این  کاربرد  اعالم  و  تعیین  مرجع  وجود 
بندی کاالها مشخص  اقالم جهت طبقه 
نیست و هیچ سازمانی مسئولیت این امر 
یا  دارد  ضرورت  بنابراین  نمی پذیرد؛  را 
شده  اشاره  کاالهای  کاربرد  اعالم  مرجع 
از جمله کاغذ، لوله، پلیمر و … مشخص 
و ابالغ شود و یا ردیف های ملی ۸ رقمی 

پاالیش شوند.

۴ پیشنهاد جدید گمرک برای 
جلوگیری از رسوب کاال

گزارش

دیدار رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( با مدیرعامل 

گروه صنعتی ایران خودرو

تاکید مقیمی بر بهره مندی از ظرفیت های 
کمیته امداد در توسعه صنعت خودرو

ظرفیت های دانشجویان و فارغ التحصیالن کمیته امداد امام خمینی )ره(، 
می تواند در صنعت خودروی کشور به کار گرفته شود.

با رییس  ایران خودرو در دیدار    فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی 
کمیته امداد با اعالم این مطلب، افزود: ایران خودرو براساس مسوولیت های 

اجتماعی خود، می تواند از افراد تحت پوشش کمیته امداد حمایت کند. 
وی با تاکید بر شناسایی ظرفیت های اثربخش، افزود: این آمادگی وجود 
دارد که از توانمندی های افراد تحت پوشش کمیته امداد، در زنجیره تولید 
خودرو از تامین تا خدمات پس از فروش حتی در قالب ایده و فکر استفاده 
شود. از ظرفیت افراد با تحصیالت مرتبط صنعت خودرو نیز می توان در 

شرکت های دانش بنیان و پروژه های ساخت داخل بهره برد. 
این  نیز در  )ره(  امام خمینی  امداد  سید مرتضی بختیاری رییس کمیته 
دیدار، راه اندازی کمیته امداد با فاصله کوتاهی از پیروزی انقالب را نشانگر 
اهمیت محرومان و ضعفا در ساختار و هرم جمهوری اسالمی دانست و گفت: 
ماموریت اصلی کمیته امداد امام خمینی )ره( توانمندسازی محرومان است. 
وی افزود:  حمایت از بیماران صعب العالج و سالمندان به صورت دایم و 
همیشگی است، اما سایر افراد تحت پوشش را با ایجاد اشتغال و درآمدزایی 

مورد حمایت قرار داده ایم.  
وی ایجاد اشتغال توسط کمیته امداد برای محرومان و افراد تحت پوشش 
را جلوتر از برنامه ششم توسعه خواند و گفت: این کمیته در طول پنج سال 
موظف به ایجاد ۳5۰ هزار شغل بوده، اما درحالی وارد چهارمین سال برنامه 

توسعه می شویم که بیش از 5۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است. 
از ٧۰۰ هزار خانواده  پایان سال 9٧ بیش  تا  از سال ٧۴  افزود:   بختیاری 

خودکفا شده و از پوشش کمیته امداد خارج شده اند. 
وی با بیان این که درحال حاضر ۸1 هزار دانشجوی تحت پوشش کمیته 
امداد مشغول تحصیل هستند، خاطرنشان کرد: از این تعداد، هزار دانشجو 

در مقطع دکتری تحصیل علم می کنند.

در ماه ژوئن، صادرات ال ان جی روسیه به چین از 
آمریکا جلو زد

داده های اداره کل گمرک چین نشان داد در ماه ژوئن روسیه حدود 
۳96,۰۰۰ تن گاز مایع طبیعی )ال ان جی( به چین صادر کرده است.

به نقل از راشاتودی، داده های اداره کل گمرک چین نشان داد در ماه 
ژوئن روسیه حدود ۳96,۰۰۰ تن گاز مایع طبیعی )ال ان جی( به چین 

صادر کرده است.
صادرات ال ان جی روسیه به چین نسبت به ماه می ٢۰.٧ درصد جهش 

داشته است.
صادرات  گمرک،  کل  اداره  داده های  طبق  که  است  حالی  در  این 
ال ان جی آمریکا به چین تنها ٢.۴ درصد رشد داشته و به ۳۴۰,۰۰۰ 

تن رسیده است.
در کل، چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی در جهان در ماه 
گذشته 5.٧9 میلیون تن ال ان جی وارد کرده است که این نسبت به 

ماه مشابه سال گذشته ٢9 درصد جهش داشته است.
بزرگترین تولیدکننده ال ان جی روسیه، نواتک، صادرات خود به چین 
را از طریق مسیر دریای شمال در سواحل قطب شمال انجام می دهد. 
نواتک در نظر دارد ظرفیت تولید ال ان جی از قطب شمال را با یک 
پروژه عظیم دیگر به نام ال ان جی قطبی ٢ افزایش دهد که در این 

زمینه با ٢ شرکت انرژی چینی برای شراکت وارد مذاکره شده است.

اقتصاد انگلیس تا ۲۰۲۴ به سطح قبل از کرونا 
بازنمی گردد

باشگاه ای وای آیتم، که یکی از مؤسسات پیشرو در پیش بینی های اقتصادی 
است، چشم انداز اقتصادی انگلستان در سال ٢۰٢۰ را کاهش داد و تخمین زد 

اقتصاد این کشور 11.5 درصد آب برود.
در  پیشرو  مؤسسات  از  یکی  که  آیتم،  ای وای  باشگاه  راشاتودی،  از  نقل  به 
پیش بینی های اقتصادی است، چشم انداز اقتصادی انگلستان در سال ٢۰٢۰ را 

کاهش داد و تخمین زد اقتصاد این کشور 11.5 درصد آب برود.
این در حالی است که ای وای قباًل پیش بینی می کرد اقتصاد انگلیس در سال 

جاری ۸ درصد آب خواهد رفت.
این مؤسسه در گزارش جدید خود اعالم کرد: با توجه به اینکه امید به ریکاوری 
سریع و V-شکل انگلستان از بین رفته است، حاال انتظار می رود که اقتصاد 
انگلیس نتواند تا اواخر ٢۰٢۴ به سطح قبل از پاندمی )سه ماهه چهارم ٢۰19( 

بازگردد.
این در حالی است که در پیش بینی قبلی این مؤسسه زمان ریکاوری اقتصاد 

انگلیس تا اوایل ٢۰٢۳ تخمین زده شده بود.
به عالوه باشگاه ای وای آیتم حاال پیش بینی می کند که اقتصاد انگلیس در 
سه ماهه دوم امسال ٢۰ درصد آب برود که این یک رکورد بی سابقه است. در 

پیش بینی ماه قبل این مؤسسه این مقدار 15 درصد اعالم شده بود.
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معاون شرکت ساخت و توسعه:

راه آهن ترانزیتی خواف- هرات پاییز 
امسال به بهره برداری می رسد

معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های شرکت ساخت 
از راه آهن  از بهره برداری  و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 

خواف- هرات در پاییز امسال خبر داد.
نقل کشور،  و  زیربناهای حمل  توسعه  و  از شرکت ساخت  نقل  به 
عباس خطیبی در بازدید از بخش برون مرزی راه آهن خواف- هرات 
گفت: این مسیر ریلی با هدف توسعه ترانزیت ایران با دیگر کشورها، 
دریاهای آزاد و اروپا و دسترسی ریلی کشور افغانستان به کشورهای 
پاییز سال جاری  ایران، در  آزاد در جنوب  ایران و آب های  همجوار 

آماده بهره برداری است.
راه آهن خواف-  مرزی  برون  بخش  از  هرات  استاندار  به همراه  وی 
هرات بازدید کرد و به منظور اتمام عملیات اجرایی باقی مانده در این 

بخش ظرف مدت سه ماه تصمیمات الزم اتخاذ شد.
خطیبی از بهره برداری از این محور، در پاییز سال جاری خبر داد و 
گفت: این مسیر ریلی تا ایستگاه روزنک واقع در ۸۰ کیلومتری شهر 

هرات تکمیل و آماده بهره برداری خواهد شد.
معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور هدف اصلی از این بازدید را 
ریلی  محور  این  از  کیلومتر  اجرایی 6۰  عملیات  روند  به  رسیدگی 
در خاک کشور افغانستان اعالم کرد و گفت: همزمان با این بازدید 

عملیات جوشکاری در این بخش نیز آغاز شد.
خطیبی از پیشرفت فیزیکی 9٢ درصدی این بخش از نقطه صفر 
افزود: عملیات اجرایی در ۳۰  ایستگاه روزنک خبر داد و  تا  مرزی 
کیلومتر از مسیر تکمیل شده است و با تحویل یک دستگاه زیرکوب 

عملیات رلواژ و جوشکاری در باقی مسیر آغاز شده است.
معاون شرکت ساخت و توسعه ضمن تأکید بر تکمیل عملیات ریل 
گذاری و جوشکاری محور در خاک ایران ادامه داد: مشکل اصلی ما 
پایانه مرزی شمتیغ است که تالش  ایستگاه در  تکمیل ساختمان 

می شود اجرای آن نیز به برنامه برسد.
وی افزود: در حال حاضر فیبر نوری کل مسیر کشیده شده است و 
ساختمان های ایستگاه شمتیغ نیز با پیشرفت ۴۰ درصدی در حال 

ساخت است.
گفتنی است؛ محور خواف- هرات ٢٢۰ کیلومتر طول دارد که ۸۰ 
کشور  خاک  در  آن  کیلومتر   1۴۰ و  ایران  خاک  در  آن  کیلومتر 
افغانستان قرار دارد. در حال حاضر 6۰ کیلومتر از بخش برون مرزی 
این مسیر ریلی توسط ایران در حال اجرا است و طراحی و اجرای 

بخش های باقی مانده توسط کشور افغانستان انجام می شود.

 9۰ اینکه  بیان  با  بورس  سازمان  رئیس 
بازار  به  جدید  نقدینگی  هزارمیلیاردتومان 
داریم  است، گفت: قصد  وارد شده  سرمایه 
شرکت های سهامی عام بورس را با هدف 
تکمیل پروژه های جدید و نا تمام راه اندازی 

کنیم.
به نقل از بازار سرمایه ایران، رئیس سازمان 
تومان  میلیارد  هزار   9۰ ورود  از  بورس 
نقدینگی جدید به بازار سرمایه خبر داد و 
گفت: ورود این حجم نقدینگی اتفاق بزرگی 
در اقتصاد کشور به شمار می رود و باید به 
بنگاه های  مالی  تأمین  برای  فرصتی  عنوان 

اقتصادی به آن نگاه کرد.
حسن قالیباف اصل، ضمن بیان مطلب فوق 
تولید، گفت: در  به سال جهش  اشاره  با  و 
حال حاضر پروژه های ملی ناتمام و جدیدی 
از  حال  عین  در  که  دارند  وجود  در کشور 
این  باالیی برخوردارند. ما در  افزوده  ارزش 
پروژه ها، با بحث تأمین مالی روبرو هستیم 
و اگر بتوانیم از نقدینگی فعلی بازار سرمایه 
در جهت تأمین مالی این پروژه ها استفاده 
شعار  تحقق  راستای  در  بزرگی  گام  کنیم، 
سال و توسعه اقتصادی برداشته ایم و این 
هدف با ورود شرکت های پروژه سهامی عام 

به بورس محقق می شود.
ایجاد شرکت های سهامی عام بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
جلسات  گذشته  روزهای  طی  اینکه  به 
متعددی در راستای راه اندازی شرکت های 
قصد  افزود:  شد،  برگزار  عام  سهامی  پروژه 
با  را  بورس  عام  سهامی  شرکت های  داریم 
هدف تکمیل پروژه های جدید و نا تمام راه 
گذشته  پروژه های  از  برخی  کنیم.  اندازی 
نیاز  ریالی  منابع  به  تکمیل  برای  جدید  و 
دارند، اما ساختار آنها به گونه ای است که از 
طریق ابزارهایی مانند اوراق نمی توان نسبت 
به تأمین مالی آنها اقدام کرد. در حالی که 
ریال مورد نظر در بازار سرمایه وجود دارد. 
سهامی  شرکت های  که  است  نیاز  بنابراین 

عام بورسی تأسیس شده و پروژه ها به آن 
شرکت ها واگذار شود.

وی با تاکید بر اینکه تأسیس این شرکت ها 
اتفاق خوبی به شمار می رود، افزود: دولت، 
هلدینگ های بزرگ، یا پروژه های دولتی که 
هنوز تکمیل نشده اند، می توانند از طریق 
این شرکت های پروژه سهامی عام اقدام به 
تأمین مالی کنند. پس از پذیره نویسی نیز 
نماد شرکت در بازارسرمایه بازگشایی شده 
و نماد آن مورد معامله ثانویه قرار می گیرد.

این  فعالیت  سازوکار  خصوص  در  قالیباف 
یا  کارفرما  افزود:  و  داد  توضیح  شرکت ها 
مالک اصلی، بخشی از پروژه ها را در اختیار 
بازار سرمایه  در  را  دیگر  بخش  و  می گیرد 
منابع  روش،  این  با  می کند.  نویسی  پذیره 
مالی موجود در بازار سرمایه به سمت تولید، 
پروژه ها و توسعه سوق حرکت می کند. پس 
به  اقدام  می تواند  شرکت  پذیره نویسی،  از 
یا  کرده  پروژه  از  بخشی  یا  تمام  تصاحب 
به  و  شده  اجرایی  پروژه  تا  کند  مشارکت 

بهره برداری برسد.

عمق بخشی بازار ادامه دارد
اینکه  بیان  ضمن  بورس  شورایعالی  دبیر 
ماه   ٢ طی  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
گذشته اقدامات گسترده ای را با هدف عمق 
بخشی بازار انجام داده گفت: تسهیل پذیرش 
شرکت ها در بورس و فرابورس از مهمترین 
اقدامات انجام شده طی دو ماه گذشته بود، 
تکمیل  شرکتی  مدارک  اگر  که  طوری  به 
باشد، پذیرش آن حداکثر طی یک ماه انجام 

می شود.
افزایش  بحث  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
را  آن  روزه   5 سازمان  همکاران  سرمایه ها، 
به نتیجه می رسانند و مجوز افزایش سرمایه 

صادر می شود.
قالیباف اصل به پیشنهاد افزایش سرمایه از 
محل صرف سهام نیز اشاره و تصریح کرد: 
برای این شرکت ها مزیت مالیاتی نیز دیده 
به مجلس  ماه  مرداد  اول  تاریخ  در  و  شده 
این  ابالغ  و  تصویب  با  است.  شده  ارسال 
موضوع، گام مثبتی برای تأمین مالی تولید و 
افزایش سرمایه از محل صرف سهام برداشته 

می شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید 
بر اینکه شرکت های پروژه سهامی عام نیز 
با هدف عمق بخشی بازار طراحی می شوند 
افزود: صدور مجوز برای راه اندازی این نوع 
شرکت گام بزرگی در توسعه بازار به شمار 
می رود و سازمان بورس و اوراق بهادار از آن 
استقبال می کند و اکنون زمان مناسبی برای 

تأسیس این شرکت ها است.
قالیباف توضیح داد: زمانی که سهام شرکتی 
یا پروژه ای، با قیمت خوب خرید و فروش 
فعالیت  این  که  معناست  بدین  می شود، 
توجیه اقتصادی دارد و کارآفرینانی که در 
پروژه  می توانند  دارند  فعالیت  حوزه  این 
ریسک های  پوشش  از  پس  را  جدیدی 
با پول های  احتمالی، تعریف کنند تا مردم 

ریز شریک آن پروژه شوند.
وی راه اندازی شرکت های پروژه سهامی عام 
را فرصت طالیی اقتصاد ملی و راه کم هزینه 
رشد  کار  این  افزود:  و  دانست  مالی  تأمین 
اقتصادی، توسعه و اشتغال را به همراه دارد.

رئیس سازمان بورس : تاسیس شرکت های 
پروژه سهامی عام با هدف تکمیل پروژه ها
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ساخت اولین برج مراقبت سیار توسط 
یک شرکت ایرانی

وزیر راه و شهرسازی گفت: توجه به تولید و استفاده از ظرفیت های داخلی 
کشور به یک باور و فرهنگ سازمانی در این وزارتخانه تبدیل شده است.

مردادماه 1۳99،  امروز ششم  و شهرسازی، صبح  راه  وزارت  از  نقل  به 
فرودگاهی  پرواز سیار  مراقبت  برج  از  رونمایی  آئین  محمد اسالمی در 
تولید داخل با اشاره به این موضوع که توجه به تولید و ظرفیت های داخلی 
کشور به یک باور و فرهنگ سازمانی در این وزارتخانه تبدیل شده است، 
تولیدات  مرحله  چهارمین  گذشته  روز  چارچوب  این  در  داشت:  اظهار 

داخل حوزه ریلی در راه آهن توسط صنایع سازنده تحویل داده شدند.
وی افزود: امروز هم در بخش مراقبت های پروازی و ناوبری برای شرکت 
پیشرفت  موبایلی  مراقبت  برج  اولین  ایران،  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها 
کشور که توسط یک شرکت داخلی ساخته شده است، تحویل این شرکت 

شد.
تولید و  به ساخت  توجه  کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد:  این عضو 
اهمیت  از  راه و شهرسازی  وزارت  برای  از ظرفیت های داخلی  استفاده 
فشارهای  واسطه  به  کشور  توسعه  حرکت  چرخ  که  چرا  دارد  ویژه ای 

طاقت فرسا و تحریم ها نباید کند شود.
وی ادامه داد: به همین خاطر همواره از فرصت تحریم ها باید برای جهش 
توسعه  و  تجهیز  گرفته شده،  کار  به  تکنولوژی های  با  تا  استفاده شود 

فرودگاه ها با سرعت باالتر و اطمینان بیشتری تحصیل شود.

درصد   ۳۰ گفت:  ایران  تعاون  اتاق  رئیس 
مردم  آحاد  اختیار  در  امالک  بورس  سهام 
آن  در  می توانند  مردم  و  می گیرد  قرار 

پذیره نویسی کرده و سهام دریافت کنند.
دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  از  نقل  به 
بهمن عبداللهی در حاشیه یکصد و هشتاد 
و سومین جلسه شورای عالی بورس و اوراق 
با اشاره به مصوبه شورا در خصوص  بهادار 

تأسیس بورس امالک، مستغالت و امتیازات 
مصوبات  از  یکی  این  داشت:  اظهار  ایران 
بود، چون  شورا  اخیر  ماه  مهم چند  بسیار 
مهم ترین  از  یکی  مسکن،  عرضه  و  تأمین 
مشکالت و بحران هایی است که در کشور 

با آن دست به گریبانیم.
این عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار 
در  بورس،  عالی  شورای  مصوبه  افزود: 

حقیقت، ساز و کاری است که به ما کمک 
می کند تا بتوانیم از همه منابع کشور، اعم از 
بخش خصوصی، تعاونی و بخش های عمومی 
و نیز آحاد مردم در جهت تولید، عرضه و 
استفاده  مردم  برای  مسکن  خرید  تسهیل 
کنیم.وی گفت: تسریع در راه اندازی بورس 
ایران، کمک  امتیازات  و  امالک، مستغالت 
تولید مسکن در کشور  و  به عرضه  بزرگی 

خواهد کرد.عبداللهی تصریح کرد: مهم ترین 
اوراق  و  بورس  عالی  شورای  مصوبه  نکته 
امالک،  بورس  تأسیس  خصوص  در  بهادار 
ایران، فارغ از کلیات  مستغالت و امتیازات 
آن، این است که ۳۰ درصد سهام این بورس 
در اختیار آحاد مردم قرار می گیرد و آنها نیز 
می توانند در آن پذیره نویسی کرده و سهام 

دریافت کنند.

رئیس اتاق تعاون ایران: ۳۰درصد بورس مسکن در 
اختیار مردم قرار می گیرد



اجتماعی
خبر

ریشه بسیاری از جرایم در مشکالت 
اقتصادی و اجتماعی است

رئیس سازمان زندان ها در دیدار با رئیس سازمان بهزیستی 
کشور با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت خانواده زندانیان 
و  اقتصادی  مشکالت  در  جرایم  از  بسیاری  ریشه  گفت: 

اجتماعی است.
زندان ها  سازمان  رئیس  محمدی،  حاج  محمدمهدی   
رئیس  دانا،  قبادی  با  کشور  تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  و 
و  زندان ها  سازمان  محل  در  کشور  بهزیستی  سازمان 
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور یکدیگر دیدار و گفت وگو 

کردند.
حاج محمدی در این دیدار با اشاره به ظرفیت های موجود 
برای توسعه همکاری ها گفت: سازمان زندان ها و سازمان 
بهزیستی دارای مأموریت های مشترکی هستند که با هدف 
حمایت از خانواده های آسیب دیده و همچنین کاهش جرم 
در جامعه می توانند همکاری های خوبی باهم داشته باشند.

مستضعفان  بنیاد  گفت:  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
زمین هایی دارد که به درد محرومان می خورد و ما 
می توانیم زمین رایگان بدهیم و فقط مجوز ساختمان 

ارائه شود.
بنیاد  عملکرد  به  خبری  نشست  در  فتاح،  پرویز   
مستضعفان طی یکسال گذشته اشاره و توضیحاتی 

ارائه کرد.
سال  مستضعفان  بنیاد  مصوب  برنامه  گفت:  وی 
تر آن رشد  قبل  به سال  گذشته ۳۴ درصد نسبت 

داشت و محقق شد.
فتاح افزود: درآمد ما در سال ۹۸، ۳۶ هزار میلیارد 
کسر  از  قبل  ناخالص  عملیاتی  سود  و  بود  تومان 
هزار  حدود  که  بود  تومان  میلیارد  هزار   ۷ مالیات 

میلیارد تومان آن مالیات خواهد بود.
سهام  و  شرکا  بین  سود  این  درصد   ۴۰ گفت:  وی 
در  که  می رسد  بنیاد  به  درصد  و ۶۰  تقسیم  داران 
سال جاری در راستای محرومیت زدایی و سایر موارد 

هزینه می شود.
فتاح ادامه داد: معافیت مالیاتی نداریم و امسال هم 

پرداخت خواهیم کرد.
وی در خصوص آزادراه تهران- شمال گفت: قرار است 
۲۲ کیلومتر از مسیر رفت تا نیمه اول ۱۴۰۰ به بهره 

برداری برسد.
رئیس بنیاد مستضعفان، افزود: سال گذشته ۱۱ هزار 
و ۳۰۰ فقره اسناد علوی را تحویل مردم دادیم که 

مجموع واگذاری ها به ۹۲ هزار سند می رسد.
نیز واگذار  وی گفت: ماه آینده ۱۰ هزار فقره سند 

می شود.
رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه ۳۸۰ هزار 
تن سیمان را رایگان توزیع کردیم، افزود: این سیمان 
برای حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل و همچنین 

کمک به ساخت مسکن محرومان هزینه شد.
وی با اشاره به اینکه مناطقی که بنیاد مستضعفان 
 ۱۳ گذشته  در  کرد،  اقدام  آنها  آبادانی  راستای  در 
منطقه بود گفت: در حال حاضر این مناطق به ۲۲ 
هزار منطقه افزایش یافته و قصد داریم این مناطق را 

مانند قلعه گنج آباد کنیم.
فتاح تصریح کرد: ظرف امسال و سال آینده ۲۲ هزار 
میلیارد تومان از منابع بنیاد را سرمایه گذاری خواهیم 

کرد.
وی با تأکید بر اینکه تا دو سال آینده پروژه معطل و 

نیمه کاره و رها در بنیاد مستضعفان نخواهیم داشت، 
اظهار داشت: احداث مسکن ارزان و مقاوم و مشارکت 
در ساخت جدی تر از سال قبل شده، به طوری که 
طرحی را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده ایم 
و در صورت تأیید نهایی، به صورت گسترده نسبت به 

این کار اقدام می کنیم.
بنیاد  این  داشت:  اظهار  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
زمین هایی دارد که به درد محرومان می خورد و ما 
می توانیم زمین رایگان بدهیم و فقط مجوز ساختمان 
ارائه شود و همچنین تأسیسات زیربنایی نیز در آنجا 
مسکن  سیمان  می توانیم  آن  بر  عالوه  گیرد.  انجام 

محرومان را نیز تأمین کنیم.
وی ادامه داد: در خصوص کاشی و میلگرد نیز شاید 
وام  همچنین  و  باشیم  داشته  کمک هایی  بتوانیم 
قرض الحسنه نیز به صورت بالعوض برای محرومان 

اختصاص می دهیم.
فتاح افزود: سال گذشته این شرکت در بورس وارد 
شده بود و امسال نیز دو شرکت به آن اضافه شد و 
بورس  وارد  زودی  به  نیز  را  داریم ۲۰ شرکت  قصد 

کنیم.به گفته رئیس بنیاد مستضعفان، هنگامی که 
شرکت ها وارد بورس می شوند دیگر سود صددرصد 
آنها متعلق به بنیاد نیست، بلکه درصدهای متفاوتی 
دلیل  همین  به  است  شده  واگذار  مردم  به  آنها  از 
نمی توانیم بگوییم سود قطعی شرکت هایی که وارد 

بورس شده اند، چقدر است.
انجام  کرونا  دوره  در  که  اقداماتی  خصوص  در  وی 
شده است، گفت: در مجموع ۱,۸۰۰ میلیارد تومان 
در دوران کرونا کمک شد که ۱۲۰۰ میلیارد آن نقد 
و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز وام قرض الحسنه یا ودیعه 
مسکن بود و این روند برای اقشار آسیب دیده ادامه 
آمبوالنس  دستگاه  چند  افزود:  همچنین  دارد.فتاح 
و  دادیم  تحویل  بهداشت  وزارت  به  و  تجهیز  نیز  را 
ایجاد هتل و نقاهتگاه برای کادر درمانی ادامه دارد و 
همچنین در خصوص تولید ماسک و مواد ضدعفونی 
نیز کارخانه های ما همراهی های الزم را انجام داده اند.

بسته  هزار   ۶۰۰ توزیع  از  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
به  نیز  بسته  هزار  گفت: ۷۰۰  و  داد  خبر  معیشتی 
دادیم  تحویل  رمضان  ماه  در  ساده  افطاری  عنوان 

و ۵۰۰ هزار بسته معیشتی نیز به مبلغ ۳۰۰ هزار 
تومان تحویل خواهیم داد.

نیز طی  معیشتی  بسته  هزار  کرد: ۱۰۰  تأکید  وی 
بهزیستی  و  امداد  مددجویان  میان  گذشته  هفته 
توزیع شد و بقیه نیز در حال انجام است و امیدواریم 
در مراحل بعدی کمک مؤثری برای اقشاری که زیر 
بار تورم افسارگسیخته مانده اند، انجام داده و مرهمی 

برای زخم آنها باشیم.
خدمت  در  ظرفیت  تمام  با  اینکه  به  اشاره  با  فتاح 
این است  ما  بود، گفت: سیاست  محرومان خواهیم 
که منافع محرومان را به منافع بنیاد ترجیح بدهیم 
و باید بیشتر برای مردم کار کنیم و اقدامات فعلی 

رضایت بخش نیست.
وی گفت: اقداماتی که در سه ماهه اول امسال انجام 
شد نشان داد که شرایط کرونایی و تحریم ها نتوانست 
ما را از اقداماتمان عقب بیندازد و همه کارهای بنیاد 
امنیت  بخش  در  خصوص  به  تولید  جهش  نظر  از 
انجام  بیشتری  با جهش  غذایی و مسکن محرومان 

خواهد شد.

می توانیم برای مسکن محرومان
 زمین رایگان بدهیم

روزهای  مردمی  چهره  تهران  شهردار 
که  شهرداری  پاکبانهای  را  کرونایی 
شهر  سطح  از  را  عفونی  زباله های 
بخش  فعاالن  و  می کردند  جمع آوری 

عفونی آرادکوه معرفی کرد.
 پیروز حناچی شهردار تهران که مهمان 
معرفی  ویژه  یک«  »فرمول  برنامه 
علی  سید  اجرای  با  مردمی  چهره های 
ضیا بود، در ابتدا گفت: ما مردم شریفی 
داریم که در سخت ترین شرایط بارها و 
بارها نشان داده اند که اگر صداقت ببینند 
می کنم  فکر  می دهند.  درخور  پاسخ 
وظیفه همه ما این است که آن کاری که 
در این شرایط سخت تحریم های ظالمانه 
و شرایط اقتصادی نامناسب از دستمان بر 

می آید برای همدیگر بکنیم.
وی افزود: کرونا که آمد ما عماًل از دوم 
اسفند شاید بعد از وزارت بهداشت دومین 
سازمان درگیر در موضوع کرونا بودیم، از 
نظر مأموریت ها، وسعت و فضایی که در 
خدمات شهری در آن درگیر بودیم. همه 
حوزه های خدمات شهری در این مسئله 
درگیر شدند. آتش نشانی، مترو، بهشت 
زهرا و همه درگیر شدند و حتی فضای 
سبز هم در این زمینه بسیار درگیر بود. 
باالیی ابتالء در بخش اداری  آمار نسبتاً 
در دوره اول داشتیم که به دلیل مواجهه 
مستقیم با مردم بود که زود کنترل شد.

از  یکی  شد:  یادآور  تهران  شهردار 
مواردی که با آن مواجه شدیم زباله های 
کرونا  شرایط  از  قبل  تا  که  بود  عفونی 
دستگاهی  اولین  نبودند.  شدت  این  به 
عمومی  فضاهای  در  داد  پیشنهاد  که 
تهران  شهرداری  شود  اجباری  ماسک 
بود. پیشنهاد ما در ستاد ملی کرونا بود و 
شرایط آن را هم فراهم کردیم. در همه 
قبول  قابل  قیمت  به  ماسک  ایستگاه ها 
ابتدا  در  که  صورتی  در  می شود.  عرضه 
این طور نبود. در ستاد کرونا گفتیم اگر 
می خواهید فاصله اجتماعی رعایت شود 
ظرفیت فعلی ناوگان باید سه برابر شود و 
ما چنین امکانی نداریم. گفتیم روش های 
دیگر هم هست. وزیر بهداشت هم از این 
شکل  به  اوایل  کرد.  استقبال  پیشنهاد 
اجبار نبود. به صورت الزام بود. رفته رفته 
همین  دنیا  همه  رفت.  اجبار  سمت  به 
قاعده را در پیش گرفتند که تأثیر زیادی 

هم در کنترل ابتالء دارد.
حناچی با بیان اینکه همچنان سه شنبه ها 

کرد:  تصریح  می کنم،  سواری  دوچرخه 
کار سختی نیست و اتفاقاً تجربیات دنیا 
نشان داده است که یکی از راه های رعایت 
فاصله اجتماعی حمل و نقل با دوچرخه 
است. اتفاقاً سازمان های بهداشت جهانی 
از  استفاده  میزان  می کنند.  توصیه  هم 
به  رو  هم  دیگر  کشورهای  در  دوچرخه 
افزایش بوده است. در کشور خودمان هم 
آمار افزایش پیدا کرده است. آمار دقیق 
نگرفتم اما در روزهای اول کرونایی چند 
برابر افزایش دوچرخه سواری را داشتیم.

فضای  سازی  فراهم  خصوص  در  وی 
اظهار  شهر  سطح  در  دوچرخه  تردد 
به  باشد.  داشته  وجود  تقاضا  باید  کرد: 
به  تنها  نباید  سواری  دوچرخه  قضیه 
کرد.  توجه  نقل  و  در حوزه حمل  تأثیر 
با نگاه سالمت هم نگاه کنیم  حتی اگر 
و  شهری  زندگی  است.  مؤثری  موضوع 
شهرنشینی عارضه هایی دارد. کم تحرکی 
این  با  است.  آن  عارضه های  از  دیابت  و 
نگاه هم دوچرخه یک وسیله کم عارضه 

و پربازده است.
شهردار تهران تاکید کرد: شهر ما شیب 
همه  نمی گوییم  است.  درست  دارد 
نیازهای روزانه را با دوچرخه رفع کنید. 
مسیر ۵ تا ۷ کیلومتر را توصیه می کنند. 
از خانه تا اولین ایستگاه مترو و بعد وصل 
شدن به شبکه حمل و نقل عمومی مترو 
یا اتوبوس توصیه می شود. شاید در کشور 
عرف  خالف  شدن  دوچرخه  سوار  ما 
عمومی بود. در دنیا این کار کاماًل مؤثر 
شهری  و  هلند  مثل  کشوری  در  است. 
از  دوچرخه ها  تعداد  آمستردام  مثل 
تعداد شهروندان بیشتر است. کشورهای 
 ۵ تا  خود  کالنشهرهای  در  هم  دیگری 
درصد از حمل و نقل عمومی به استفاده 

از دوچرخه اختصاص دارد.
حناچی درباره کیک تولدی که برای تولد 
بود  شده  تهیه  زهرا  بهشت  سالگی   ۵۰
اجتماعی  شبکه های  در  که  تصاویری  و 
دست به دست شد، گفت: البته تولد که 
برنامه ای  بنا داشتیم  از کرونا  نبود. قبل 
این  در  که  کسانی  همه  از  تشکر  برای 
داشته  بودند  کشیده  زحمت  بزرگ  امر 
باشیم. قرار نبود شرکت کنم. همکارانم 
این  بودند.  دیده  تدارک  را  برنامه  این 
آن  که  بود  اتفاقی  صدم  یک  عکس 
زحمات  از  تقدیر  موارد  بقیه  افتاد.  روز 
کسانی بود که با رعایت فاصله اجتماعی 

را  برنامه  و  بودند  نشسته 
می دیدند. فضای رسانه ای 
بی  که  است  این طور 
این  می کند.  نقد  رحمانه 
نقد هم براساس استنباط 
اولین  که  است  شخصی 
می کند.  منتشر  را  پیام 
به  پیام  آن  هم  لزوماً 

معنای پیام درست نیست.وی تاکید کرد: 
سالگرد  پنجاهمین  مناسبت  به  کیک 
مدیرعامل  توسط  زهرا  بهشت  تأسیس 
بهشت زهرا تهیه شده بود. چیزی به نام 
تولد در کار نبود. می توانست بهتر از این 
به  شاید  انتقادات  از  یکسری  باشد.  هم 
بزرگداشت ها  همه  لزوماً  ما  بود.  جا هم 
را با کیک برگزار نمی کنیم. ضمن اینکه 
شرایط کرونایی هم بود. هدف این برنامه 
تقدیر از زحمات همکارانمان در بهشت 
و  شرایط  سخت ترین  در  که  بود  زهرا 
همین حاال هم به شکل دو برابر شرایط 

عادی کار می کنند.
که  است  قرنطینه ای  کارشان  محیط 
خطر  باشند.  داشته  حضور  بایستی 
زحماتشان  داریم  وظیفه  ما  و  می کنند 
را پاس بداریم و یاد کنیم از کسانی که 

سنگ بنای خیر را گذاشتند.
به  که  اتابکی  بهنام  فوت  درباره  وی 
 ۶۳ سال  از  گفت:  داد،  رخ  کرونا  دلیل 
جنگ  دوران  و  دانشگاه  در  یکدیگر  با 
زحمتکش  داشتیم.  رفاقت  یکدیگر  با 
مردم  اگر  بود.  محکم  اعتقاداتش  در  و 
لذت  و  می روند  آباد  عباس  تپه های  به 
می برند، روی پل طبیعت می روند، کنار 
حضرت  بوستان  و  آتش  و  آب  پارک 
ابراهیم )ع( در حقیقت یادگار زحمات او 
و همکارانش است که امیدواریم ذخیره 
ادامه  در  برنامه  باشد.مجری  آخرتشان 
گفت: یک بار روی آنتن با شما شوخی 
خبرگزاری ها  در  جمله ای  یک  کردم. 
به شهردار  که  بود  منتشر شده  از شما 
اگر  که  بودید  داده  پیشنهاد  سارایوو 
ما  را  هوایتان  آلودگی  خواستید مشکل 
قصه  داد:  پاسخ  می کنیم.حناچی  حل 
نبود. ما در مجموعه شهرداران  این طور 
شرایطی  در  و  بودیم  کرده  دعوت  را  او 
ورژن  این  هنوز  که  کردیم  صحبت 
ما  مصاحبه  نداشتیم.  دما(  )وارونگی 
اوج  در  ما  که  پخش شد  وقتی  خبر  یا 
شرایط این ورژن و وارونگی هوا در پاییز 

آلودگی  سارایوو  در  ما  گفت:  بودیم.وی 
داریم. من تعجب کردم از آن جایی که 
سارایوو در دل جنگل های اروپا است. در 
زمستان ها چوب و مازوت مصرف می کند 
و آلودگی ناشی از سوخت فسیلی باعث 
داشته  آلوده ای  زمستان های  می شود 
باشد، ما هم شرکت کنترل کیفیت هوا 
اشاره  سارایوو  شهردار  به  من  و  داریم 
آلودگی  کنترل  زمینه  در  ما  که  کردم 
نمودار  کرده ایم.  امتحان  را  روش هایی 
کاهنده  آلودگی ها  زمینه  در  ما  دو دهه 
حال  در  مصرفمان  میزان  اما  است 
افزایش است. میزان کاهشمان از میزان 
آالیندگی مان کمتر است و هنوز آلودگی 
بیشتر  را  شتاب  اگر  می کنیم.  حس  را 
کنیم  کمتر  را  آالینده ها  میزان  و  کنیم 

تاثیراتش را حس می کنیم.
زمان  در  داد:  توضیح  تهران  شهردار 
درصد   ۵۰ با  اداری  بخش های  کرونا 
نیرو و ظرفیت کار می کردند و دورکاری 
داشتیم. ولی بخش های خدماتی این طور 
بودند.  حاضر  سرکارشان  همه  و  نبودند 
طوری بود که سرویس و خدمات را در 
نادری  اتفاق  داشتیم.  هم  فروردین   ۱۳
 ۱۳ روز  در  مردم  افتاد.  ایران  در  هم 
فروردین ماه همکاری کردند. روز نادری 

در تاریخ معاصر ایران بود.
مردمی  چهره  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
ایران را چه کسی می داند، گفت: ترجیح 
بر  عالوه  ولی  نگویم.  را  فردی  می دهم 
کادر درمان، گروه دیگری هم در مدت 
تعطیالت نوروز تالش می کردند. قشری 
برده  آنها  از  نامی  هم  معموالً  که  بودند 
و  شهرداری  های  پاکبان  نمی شود. 
از سطح  را  عفونی  زباله های  که  کسانی 
بچه های  می کردند.  جمع آوری  شهر 
آرادکوه. بخش عفونی آرادکوه. بچه هایی 
که در بخش عفونی کار می کنند شرایط 
تحمل  روزها  این  در  را  سخت تری 
همه  به  را  ویژگی  این  من  می کنند. 
عزیزانی تقدیم می کنم که در مرکز دفن 

زباله های عفونی فعالیت می کنند.

کارکنان بخش عفونی آرادکوه چهره های 
مردمی دوران کرونا هستند

گفت:  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
به  احمر منوط  تداوم خدمات هالل 
و  بوده  پایدار  اختصاصی  درآمدهای 
را  درآمدها  این  مجلس  است  الزم 
از منابع مختلف برای هالل احمر در 

نظر بگیرد.
برگزاری  از  هدف  همتی  کریم   
امور  معاونین  شورای  با  نشست 
سازمان های  و  وزارتخانه ها  مجلس 
دولتی را استفاده از ظرفیت معاونین 
هالل  مشکالت  رفع  برای  پارلمانی 

احمر عنوان کرد.
حوادثی  به  توجه  با  گفت:  همتی 
کشور  در  گذشته  سال  چند  در  که 
پیوسته، ظرفیت های هالل  وقوع  به 
هزینه  مردم  به  خدمت  برای  احمر 

این  آمادگی  حاضر  حال  در  و  شده 
جمعیت، تا حد ایده آل فاصله دارد و 
توان آن از نظر لجستیک و امکانات 
آسیب  حوادث،  با  مقابله  برای  الزم 

دیده است.
است  این  ما  انتظار  کرد:  تاکید  وی 
که دولت در حد بضاعت خود کمک 
کند و مجلس شورای اسالمی نیز در 
درآمدهای  بحث  با  مرتبط  قوانین 
بیشتری  ورود  جمعیت  اختصاصی 
خوبی  قوانین  کنون  تا  باشد.  داشته 
اما  شده  تصویب  احمر  هالل  برای 
به  احمر منوط  تداوم خدمات هالل 
سرمایه های پایداری است که مجلس 
احمر  هالل  برای  مختلف  منابع  از 
به  توجه  با  چراکه  می گیرد  نظر  در 

شیوع کرونا در اسفند ۹۸ و فروردین 
درآمدهای   ،۹۹ سال  اردیبهشت  و 
یافته  کاهش  احمر  هالل  ورودی 

است.
با توجه به همه  همتی گفت: دولت 
تنگناهای موجود در این ایام، کمک 
۴۰۰ میلیارد تومانی را به هالل احمر 
و به منظور تأمین تجهیزات و شارژ 
انبارهای امدادی این جمعیت داشته 
که این کمک ها در همه ادوار بعد از 

انقالب بی نظیر بوده است.
گذشته  سال   ۱۰ در  افزود:  وی 
نشده  روز  به  احمر  هالل  لجستیک 
 ۹۰۰ خرید  با  منظور  همین  به  و 
زیربنایی  کمیسیون  در  آمبوالنس 
دولت، موافقت و ابالغ شده که تمام 

هالل  توان  ارتقای  به  کمک ها  این 
احمر برای کمک به مردم در حوادث 

کمک می کند.
رئیس جمعیت هالل احمر با تقدیر 
امدادگران،  زحمات  و  خدمات  از 
نجات گران و داوطلبان هالل احمر 
تمام  در  و  کشور  نقاط  اقصی  در 
حوادث و بحران ها گفت: هالل احمر 
آماده  ارتشی  و  ظرفیت بسیار خوب 
داوطلبان  و  جوانان  و  امدادگران  از 
در اختیار دارد که برای ارائه خدمات 
دولت  حمایت های  نیازمند  مؤثرتر، 
در ماه های پیش رو و کمک مجلس 
خلق  منظور  به  اسالمی  شورای 
سرمایه های پایدار برای این جمعیت 

هستیم.

مجلس برای
 هالل احمر درآمد 
پایدار در نظر بگیرد

خبر

 شماره گذاری وسایل نقلیه کشاورزی

شناسنامه  از  تهران  استان  غرب  راهور  پلیس  رییس 
اهداف  با  کشاورزی  فعال  نقلیه  وسایل  کلیه  کردن  دار 
پاالیش  و  دارشدن  شناسنامه  سوخت،  قاچاق  از  جلوگیری 
خبرداد. جهادکشاورزی  همکاری  با  کشاورزی  های   تراکتور 

روزنامه  با  گفتگو  در  محمودی  حامد  سرهنگ 
ادوات  این  گذاری  شماره  داشتند:با  اظهار  روز  اتفاق 
تراکتور  داشتن  بدون  که  سودجویی  اشخاص  کشاورزی، 
نفت  شرکت  و  کشاورزی  جهاد  از  را  سوخت  سهمیه 
شود. می  آورده  بعمل  جلوگیری  نمودند  می   دریافت 

های  تراکتور  شدن  دار  شناسنامه  اینکه  بیان  با  وی 
سطح  در  که  ها  تراکتور  سرقت  از  جلوگیری  و  کشاورزی 
آنها  پیدایش  غالبا  دارند  وجود  کشور  در  زیادی  بسیار 
باشد. نمی  امکانپذیر  وسیله  پالک  و  هویت  نداشتن   بعلت 

در ادامه سرهنگ »حامد محمودی«پاالیش و مشخص شدن 
تراکتور های کشاورزی فعال و اخذ آمار و برآورد تعداد آنها 
جهت برنامه ریزی توسط مسئولین امر در راستای نوسازی ، 
واردات و تولید این ادوات کشاورزی را از دیگر فواید شماره 
گذاری این وسایل نقلیه عنوان کردند و گفتند:ارایه خدمات و 
تردد ادوات منوط به شماره گذاری آنهاست و کشاورزان این 
 استان باید نسبت به شماره گذاری ادوات خود اقدام کنند.

اظهار  راستا  این  در  تهران  استان  غرب  راهور  پلیس  رییس 
داشتند:از ابتدای طرح شماره گذاری ادوات کشاورزی که در 
با حضور  توانسته است  پلیس  این   ، آغاز گردیده  یگان  این 
حوزه  های  شهرستان  سطح  در  گذاری  شماره  کارشناسان 
استحفاظی، کلیه تراکتورهای را که از طرف جهاد کشاورزی 
اعزام شده بودند بازدید نموده و این طرح کماکان نیز ادامه 

خواهد داشت.

4

شهری

جلوی واردات یک میلیارد دالر محصوالت کشاورزی را می گیریم
براساس  گفت:  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  رئیس 
برنامه ریزی های انجام شده، قصد داریم تا در مدت 
سه سال جلوی یک میلیارد دالر واردات کشاورزی 

و دامی را بگیریم.
مجتمع  بزرگترین  اول  فاز  از  بهره برداری  آئین   
دام  راسی  هزار   ۸۰ نژاد  اصالح  و  پرورش  صنعتی 
با  لبنی  کارخانه  پروژه  کلنگ زنی  و  کشور  سبک 
ظرفیت ۱۲ هزار تن کره و ۴۰ هزار تن شیر خشک 
در سال با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در 

فشافویه تهران برگزار شد.
محمد مخبر؛ رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در این 
مراسم، با عرض تسلیت شهادت امام محمد باقر )ع( 
اظهار کرد: ستاد اجرایی در یک سال ۴۰ هزار طرح 
این  که  کرده  ایجاد  شغل  هزار  ظرفیت ۱۶۵  با  را 
حاصل  جهادی  روحیه  با  فقط  فعالیت ها  از  حجم 

می شود.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اشتغال را مهمترین 
برکت  بنیاد  در  گفت:  و  کرد  عنوان  کشور  اولویت 

۶۰ هزار طرح را امسال هدف گذاری کرده ایم که ۸۰ 
درصد آن در زمینه دامداری است.

وی افزود: شایسته کشورمان نیست که تا ۹۰ درصد 
در زمینه دانه های روغنی و کره وابسته به واردات 

باشیم.
بخش  در  اجرایی  ستاد  فعالیت  به  اشاره  با  مخبر 
براساس  گفت:  غذایی،  امنیت  تأمین  و  کشاورزی 
تا  داریم  قصد  داده ایم،  انجام  که  برنامه ریزی هایی 
در مدت سه سال جلوی یک میلیارد دالر واردات 
کشاورزی و دامی را بگیریم که هم اکنون ۲۵ درصد 

جلوتر از برنامه هایمان هستیم.
در بخش دیگری از این مراسم، حشمت اهلل عسگری؛ 
اجرایی  ستاد  اینکه  گفت:  تهران  استاندار  معاون 
دغدغه  که  کرده  مداخله  مسئله ای  در  امام  فرمان 
این  مدیریتی  توجه  از  نشان  است،  مردم  تمام 

مجموعه در عرصه امنیت غذایی دارد.
وی افزود: ورود پر قدرت ستاد به حوزه استراتژیک 
کشاورزی و تأمین امنیت غذایی و مشارکت با بخش 

خصوصی برای برطرف کردن کمبودها، منشأ خیر 
و  تولید  جهش  باعث  و  بوده  کشور  برای  فراوانی 

جلوگیری از خروج ارز شده است.
معاون استاندار تهران تاکید کرد: ستاد اجرایی فرمان 
امام درک زیادی از سرمایه گذاری دارد و وظیفه خود 

می دانم از ریاست این مجموعه تشکر کنم.
تورم  باشد  قرار  اگر  معتقدیم  ما  افزود:  عسگری 
به  اجتماعی  و آسیب های  بیکاری  و  مدیریت شود 
تولیدی  ظرفیت های  توسعه  با  فقط  برسد،  حداقل 
کرد  کار  حوزه  این  در  کسی  اگر  و  است  ممکن 
قدم  نظام  دغدغه های  راستای  در  بگوید  می تواند 

برداشته است.
برای  تهران  استان  باالی  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
تولیدات محصوالت کشاورزی، یادآور شد: ۱۱ درصد 

شیر مصرفی کشور در تهران تولید می شود.
در پایان این مراسم از خانواده های شهیدان پاشاپور، 
زمانی نیا، محمد میرزایی و ابراهیم قنقره تجلیل به 

عمل آمد.

اوحدی:  سهام ایثارگران آزاد می شود

تمهیداتی  گفت:  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
اندیشیده شده است که زمینه آزادسازی سهام ایثارگران 
اختیار  در  ایثارگران  فروش سهام  اختیار  و  فراهم شود 

خود ایثارگران خواهد بود.
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رییس پلیس راهور غرب استان تهران خبر داد: 

آغاز اجرای فرآیند ترخیص خودرو در 

مراکز پلیس +۱۰ غرب استان تهران
اتفاق  روزنامه  با  گفتگو  در  محمودی  حامد  سرهنگ 
راهور  پلیس  همکاری  و  هماهنگی  با  داشت:  اظهار  روز 
تهران  استان  غرب  شهرستانهای   ۱۰+ پلیس  مراکز  و 
شده  توقیف  نقلیه  وسایل  می توانند  افراد  پس  این  از 
باشند. گیر  پی  مراکز  این  از  ترخیص  جهت  را   خود 

با  می توانند  تهران  استان  غرب  شهروندان  داد:  ادامه  وی 
این  به  در دست داشتن مدارک معتبر مالکیت و مراجعه 
کنند. اقدام  خود  نقلیه  وسیله  ترخیص  به  نسبت   دفاتر 

برخی  طرح  این  که  کرد  امیدواری  اظهار  محمودی 
نحوه  در  می تواند  و  کرده  رفع  را  گذشته  مشکالت  از 
شود. واقع  مؤثر  بیشتر  و  بهتر  چه  هر  رسانی   خدمات 

بر رعایت  تاکید  با  رئیس پلیس راهور غرب استان تهران 
ماسک  همچون  وسایلی  از  استفاده  و  اجتماعی  فاصله 
و  عزیزان  از همه  ویروس گفت:  انتقال  از  برای جلوگیری 
مراجعین می خواهیم که این موارد را رعایت کنند و برای 
حفظ سالمتی و خود و دیگر عزیزان این مورد را در دستور 

کار قرار دهند.



اخبار

استاندار کردستان: فروش اموال مازاد 
دستگاه ها و ادارات فرصتی برای کمک به 

توسعه استان است

استاندار کردستان گفت: فروش اموال مازاد و بال استفاده 
به  کمک  برای  فرصتی  دولتی  دستگاه های  و  ادارات 

توسعه استان است.
و  اموال  سازی  مولد  و  فروش  جلسه  در  مرادنیا  بهمن 
دارایی های مازاد دولت در استان کردستان اظهار کرد: 
برخی ادارات و سازمان های دولتی اموالی دارند که عمال 
بال استفاده است که طبق قانون و الزام دولت این اموال 

باید فروخته شوند.
خدمت  پایان  پاداش  باید  قانون  طبق  افزود:  وی 
بازنشستگان دستگاه ها از محل فروش اموال مازاد تامین 
شود، بنابراین دستگاه ها باید در این رابطه جدیت ویژه 

داشته باشند.
مرادنیا بیان کرد: ۵۰ درصد از مبلغ فروش اموال مازاد 
پروژه های  و  ها  اجرای طرح  برای  ها  به خود دستگاه 
همان دستگاه اختصاص می یابد و اگر در این خصوص 
دستگاه ها خود پیش قدم نشوند عواید حاصل از فروش 

به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز می شود.
استاندار کردستان افزود: چون پول حاصل از فروش اموال 
به اجرای پروژه های همان دستگاه بر می گردد می توان 

مطمئن شد که این اموال حیف و میل نمی شود.
در این جلسه اموال مازاد سازمان های جهاد کشاورزی، 
و شهرسازی  منابع طبیعی، مسکن  پرورش،  و  آموزش 
برای فروش مورد بررسی قرار  و دانشگاه علوم پزشکی 

گرفت.
استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل  گفته  طبق 
کردستان امسال باید هزار و ۵۴٨ میلیارد تومان اموال 
پایان خدمت  تامین پاداش  برای  ادارات  و دارایی مازاد 
بازنشستگان و اجرای طرح ها و پروژه های توسعه ای 

فروخته شود.

اینکه  با تأکید بر  تولیت آستان قدس رضوی 
سالمت«  و  »عزاداری  میان  دوگانگی  ایجاد 
با  محرم  عزاداری  مراسم   گفت:  خطاست، 
رعایت دقیق و کامل پروتکل های بهداشتی در 

صحن های حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی  در جلسه شورای معاونین آستان 
مطهر  حرم  والیت  تاالر  در  که  رضوی  قدس 
رضوی برگزار شد، با اشاره به نزدیک بودن ایام 
محرم و صفر، اظهار کرد: متأسفانه امروز عده ای 
چه در خارج از کشور و چه در داخل به دنبال 
سالمت«  و  »عزاداری  میان  دوگانگی  ایجاد 

هستند که امر بسیار خطایی است.
رئیس جمهور  آقای  موضع  اینکه  بیان  با  وی 
در خصوص برگزاری مراسم عزاداری با رعایت 
پروتکل های بهداشتی، بسیار خوب بود، تصریح 
کرد: آنچه ما از فرمایشات و تدابیر مقام معظم 
است  این  کنیم،  استنباط  می توانیم  رهبری 
باید سعی  اما  تعطیل شود  نباید  عزاداری  که 
کنیم با ابتکارات و ابداعاتی ضمن رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی فضای عزاداری در 

کشور ایجاد شود.
وی با بیان اینکه شور حسینی قرن هاست که 
روبه رو  و نشیب هایی  فراز  با  اما  تعطیل نشده 
که  دورانی  در  حتی  کرد:  اظهار  است،  بوده 
رژیم رضاخان با فشار بر مردم، مانع از برگزاری 
مجالس و مراسم عزاداری محرم می شد، بازهم 

برپا  را  )ع(  سیدالشهدا  عزای  مجالس  مردم 
می کردند؛ اکنون نیز نباید عزاداری ها تعطیل 
شود منتهی باید با توجه به اقتضاء و شرایط روز 
و دقیق دستورالعمل های  رعایت کامل  ضمن 

بهداشتی اقامه شود.
کرد:  اضافه  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
همان گونه که بین کسب وکار، فعالیت اقتصادی 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  اجتماعی  و 
دوگانگی وجود ندارد و اکنون بازار، کسب وکار و 
ادارت با رعایت دستورالعمل ها در حال فعالیت 
هستند، در برگزاری مراسم عزاداری و رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی نیز دوگانگی وجود 
از  نوآوری  ابتکار، خالقیت و  با  باید  اما  ندارد، 
روش هایی استفاده کرد که موارد بهداشتی در 

عزاداری ها به طور کامل اجرایی شود.
ویژه  سرود  گروه های  اجرای  به  اشاره  با  وی 
عنوان  کشور،  سراسر  در  رمضان  مبارک  ماه 
از  رمضان عده ای  ایام  در  کرد: همان گونه که 
نوجوانان و جوانان در قالب گروه های سرود در 
اکنون  برنامه می پرداختند،  اجرای  به  محالت 
و هوای  قبیل گروه ها می توانند حال  این  نیز 
و  ببرند  شهر  محله  های  و  کوچه  به  را  محرم 
الحسین )ع(  اباعبداهلل  نام مبارک  از  را  کشور 

معطر سازند.
تولیت آستان قدس رضوی در خصوص ادای 
نذورات و اطعام مرسوم ماه محرم نیز توضیح 
ماه محرم  نذر کردن در  به صورت سنتی  داد: 

عموماً با تهیه غذای نذری و اطعام پیوند خورده 
نیاز  با  منطبق  باید  نذری ها  امسال  اما  است؛ 
اجرا  بهداشتی  مسائل  رعایت  و  جامعه  روز 
شود، مردم نذرهای خود را به جای طبخ غذای 
خشک  غذایی  مواد  یا  نقدی  به صورت  گرم، 
خانوارهای  صرف  بهداشتی،  بسته های  یا 
متعاقب  شرایط  دلیل  به  که  کنند  آبرومندی 
از کرونا دچار تنگدستی و مشکالت اقتصادی 
امام حسین )ع( نیز راضی ترند  شده اند، قطعاً 

ادا شود،  به شکل دیگری  نذورات  امسال  اگر 
منتهی کار خیر را نباید تعطیل کرد.

خصوص  در  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
برگزاری مراسم عزاداری محرم در حرم مطهر 
نیز گفت: انشاهلل در صحن های متبرکه ضمن 
رعایت کامل دستورالعمل ها، نکات بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی عزاداری برگزار می شود 
و هیچ منافاتی میان سالمت و برگزاری عزاداری 

با رعایت دستورالعمل ها بهداشتی نیست.

تولیت آستان قدس رضوی:

هیچ منافاتی میان سالمت و برپایی عزای حسینی وجود ندارد

اخبار

مدیرکل کار البرز: فرهنگ مهارت آموزی 
در میان خانواده ها نهادینه شود

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: یکی 
از موضوعاتی که در جامعه باید به آن بپردازیم نهادینه کردن 
فرهنگ مهارت آموزی در میان خانواده ها برای پیشرفت آینده 

شغلی فرزندان است.
حسین فالح نژاد در سومین جلسه شورای هماهنگی دستگاه 
های زیر مجموعه تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان که  روز 
یکشنبه پنجم مرداد به میزبانی اداره کل فنی وحرفه ای استان 
شد،  برگزار  کل  اداره  این  در  مهارت  ملی  هفته  مناسبت  به 
به جامعه فنی  و کارآفرینی  تبریک هفته ملی مهارت  ضمن 
وحرفه ای استان اظهار کرد: امروزه متاسفانه در کشور در فضای 
اشتغال با یک فقر مهارتی روبرو هستیم و حتی بسیاری از فارغ 
التحصیالن دانشگاهی فارغ از اینکه مدارک تحصیلی شان در 
چه رتبه و رشته ای است برای ورودبه بازار کار چه در بخش 

خصوصی و یا دولتی هیچگونه مهارتی ندارند .
التحصیل  فارغ  دانشگاه  از  زیادی  افراد  ساالنه   : افزود  وی 
متاسفانه  می کنند  مراجعه  اشتغال  برای  وقتی  ولی  می شوند 
مهارتی برای شغل ندارند و این نشان می دهد که در دانشگاه 
ها بیشتر به مباحث نظری توجه می شود و به مباحث عملی 
و مهارتی برای آینده شغلی فرد در سن اشتغال کمتر پرداخته 

می شود .
فالح نژاد با اشاره به اهمیت مهارت آموزی در اشتغال خاطر 
نشان کرد : مساله مهارت در سایر کشور ها خیلی بیشتر از 
کشور ما به آن توجه شده است و در آن کشورها به افراد جوان 
دارای مهارت اهمیت بسیار زیادی برای کسب شغل می دهند، 
بنابراین در کشور ما نیز باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشند 
که این موضوع در اولویت سرفصل های آموزشی قرار گیرد تا 
مسیر ارتقا از کسب مهارت آغاز شود و آموزش های مهارتی از 

سن پایین تر برای افراد طراحی شود.
وی ادامه داد : اگر امروز در جامعه آموزش های مهارتی نهادینه 
شرایط  شود  اهتمام  جوانان  توانمندسازی  به  نسبت  و  شود 

اشتغال بهتر خواهد شد.
به  اشاره  با  البرز  استان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار  مدیرکل 
اداره کل آموزش  از سوی  اجرای طرح اشتغال مهارت محور 
فنی وحرفه ای استان بصورت پایلوت در کشور گفت: استان 
البرز با طرح اشتغال مهارت محور که از سوی اداره کل فنی 
اجرا  پایلوت در کشور  به صورت  و  استان مطرح  و حرفه ای 
می شود خوشبختانه یک مسیر خوبی در جهت آموزش های 
مهارتی منجر به اشتغال در کشور و البرز طی می کند و ما هم 
امیدواریم این طرح با همکاری فنی حرفه ای وسایر دستگاه 
های زیر مجموعه تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز بتواند 
اهداف مهارتی خود را در جهت توسعه اشتغال به ثمر رساند 
وگامی مهم در جهت هدفمند شدن آموزش های مهارتی برای 

ایجاد اشتغال برداشته شود.
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استاندار آذربایجان شرقی: نهادهای 
حقوقی برای افزایش اطالعات حقوقی 

مردم اهتمام جدی داشته باشد

استاندار آذربایجان شرقی گفت: سواد جامعه نسبت به اطالعات 
حقوقی، بسیار اندک است و انتظار داریم نهادهایی مانند مرکز 
و  مردم  حقوقی  اطالعات  افزایش  برای  قضائیه  قوه  وکالی 
آشنایی شهروندان با حقوق و تکالیف خود اهتمام جدی داشته 

باشند.
محمدرضا پورمحمدی در دیدار رئیس و اعضای هیأت مدیره 
مرکز وکالی دادگستری استان، افزود: فعالیت نهادهای حقوقی 
باید به استقرار هرچه بیشتر عدالت و مبارزه با ظلم و فساد در 

جامعه منجر شود.
وی با تبیین شاخصه های بین المللی سواد در دوره های مختلف 
زمانی، افزود: آشنایی اقشار مختلف جامعه با علم حقوق و انجام 
تکالیف و تعهدات خود نسبت به دیگران، یکی از جدیدترین 

شاخصه های باسوادی در دنیا محسوب می شود.
برای  رسانه ای  و  فرهنگی  فعالیت های  افزایش  خواستار  وی 
آشنایی عموم مردم با نهاد وکالت و علم حقوق شد و گفت: 
دستگاه های مختلف نهایت همکاری خود را برای تحقق این 

مهم داشته باشند.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید 
بر این که مردم به وکالی بدون پروانه اعتماد نکنند، افزود: برای 
فعالیت وکال در جامعه،  باید  از مشکالت حقوقی،  جلوگیری 
عنوان  از  رشته حقوق،  فارغ التحصیل  هر  و  سامان دهی شده 

وکیل برای خود استفاده نکند.
وی با بیان این که رویکرد جدید قوه قضائیه در مبارزه با فساد، 
امید مردم برای مبارزه با مفسدان را بیشتر کرده، گفت: برخورد 
قاطع با مفسدان درون سازمانی نیز از جمله مولفه هایی است 
که نویدبخش مبارزه قاطع با خائنان به مردم و انقالب اسالمی 

است.
و  وکال  علمی  صالحیت  سنجش  در  سخت گیری  بر  وی 
تاکید کرد  نیز  این حوزه  آسیب شناسی مشکالت موجود در 
و افزود: نظارت بر فعالیت وکال و برخورد با متخلفان، از جمله 
موضوعاتی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا روز 
به روز شاهد استقبال مردم از مراجعه به وکالی متخصص و 

متعهد باشیم.
عضویت ۱۴۰۰ نفر در مرکز وکالی دادگستری استان

رئیس مرکز وکالی دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این 
دیدار با ارائه گزارشی از مهم ترین اقدامات و فعالیت های این 
مجموعه، افزود: بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر از وکالی استان، 

عضو مرکز وکال هستند.
به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، علی آقاپور 
برای  را  آمادگی خود  استان،  افزود: مرکز وکالی دادگستری 
همکاری هرچه بیشتر با دستگاه های اجرایی و سازمان های 
دولتی برای جلوگیری از تضییع بیت المال و همچنین حمایت 

از افراد نیازمند و بی بضاعت اعالم می کند.

اختصاص 450 میلیارد ریال برای طرح های 

آبرسانی شهری و روستایی اردبیل

نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: 
از محل صندوق توسعه ملی ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار 
برای اجرای طرح های آبرسانی در مناطق شهری و 

روستایی اردبیل اختصاص یافته است.
صدیف بدری  در جریان بازدید از طرح های توسعه 
بودجه سال 9٨  اظهار کرد: در  اردبیل  آبرسانی در 
بخشی از این منابع به استان اختصاص یافته و قرار 
است تا پایان سال مالی 9٨ که آخر شهریور تعیین 

شده این منابع جذب استان شود.
وی با بیان اینکه این منابع صرف طرح های توسعه ای 
و تکمیل مجتمع های آبرسانی در شهرهای اردبیل، 
کرد:  خاطرنشان  شد،  خواهد  سرعین  و  نمین  نیر، 
این  جذب  میزان  سالجاری  در  تا  می کنیم  تالش 

اعتبارات را تا 6۰۰ میلیارد ریال افزایش دهیم.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس به 
کمبود آب در دشت اردبیل و ضرورت احداث مودل 
دوم تصفیه خانه آب شرب اردبیل اشاره کرد و گفت: 
از محل سفر رئیس جمهور قرار است برای این پروژه 
منابع اولیه تامین شود تا در سال های آینده بستر و 

زمینه تکمیل این پروژه به وجود آید.
بدری ادامه داد: عالوه بر مناطق شهری مرکز شرق 
نیز  روستایی  مناطق  برای  اردبیل  استان  غرب  و 
تامین آب با اولویت روستاهای محروم در دستور کار 
نمایندگان و مسئوالن اجرایی قرار گرفته که در این 
زمینه تامین اعتبار طرح های توسعه ای انجام می شود.

وی بیان کرد: در کنار تامین آب شرب و کشاورزی در 
بخش صنعت نیز نیازها به صورت دقیق احصا شده 
و مشکالت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و 
نواحی صنعتی نیز با یک برآورد دقیق و در یک برنامه 

دو تا چهار ساله تامین خواهد شد.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: 
امسال با جذب کامل اعتبارات سفر رئیس جمهور 
توسعه  صندوق  طریق  از  ملی  منابع  همچنین  و 
تالش مان بر این خواهد بود تا طرح های نیمه تمام 
در حوزه های عمرانی، اجرایی و صنعتی تکمیل شده 
و فرصت های اشتغال برای جوانان و فارغ التحصیالن 

دانشگاهی فراهم آید.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام پاالیشگاه 
دستورالعمل های  رعایت  دلیل  به  امسال  اصفهان 
بهداشتی در شرایط ویژه بهداشتی کشور، با حفظ 
آنالین،  به صورت  و همزمان  فیزیکی  فاصله گذاری 
برگزار شد و طی آن گزارش فعالیت و وضع عمومی 
شرکت در سال مالی منتهی به ۲9 اسفند 9٨ مورد 
بررسی قرار گرفت.گزارش مزبور با تکیه بر اطالعات 
عمومی  وضعیت  مالی،  صورت های  در  ارائه شده 
انجام  حال  در  و  انجام شده  فعالیت های  شرکت، 
شرکت پاالیش نفت اصفهان و عملکرد هیات مدیره 
درصد   ۷9/۳۵ حضور  با  که  گرفت  دربرمی  را  آن 
نیز رقم سود  پایان  بررسی شد و در  از سهامداران 
صاحبان سهام از سال مالی منتهی به اسفند 9٨ بنا 
به پیشنهاد هیات مدیره  ۴۰۰ ریال برای هر سهم 
تعیین شد.به نقل از روابط عمومی شرکت پاالیشگاه 
اصفهان، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در 
آغاز این رویداد ضمن یادآوری چشم انداز پاالیش نفت 
اصفهان برای سال ۱۴۰۰ گفت: هدف ما سرآمدی 
است. نفتی  فرآورده های  تولیدکننده  شرکت های 

مرتضی ابراهیمی در تشریح این چشم انداز به اهداف 
زیست محیطی،  عملکرد  ارتقای  در  شرکت  کالن 
مدیریت  اجتماعی،  مسئولیت های  انجام  و  ایمنی 
ارتقای  و  دارایی ها  بهینه  مدیریت  انرژی،  منابع 
شرکت  گفت  و  کرد  اشاره  فروش  و  بازاریابی  توان 

این  به  رسیدن  جهت  در  خود  استراتژی های  به 
چشم انداز متعهد بوده و در مسیر آن حرکت می کند.

وی در مورد اقدامات سال مالی گذشته این شرکت 
گفت: این شرکت  توانسته در پایان سال مالی منتهی 
به اسفند 9٨ سرمایه خود را تا ۵۱ هزار میلیارد ریال 
افزایش دهد.مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
عملکرد این مجموعه در اجرای مسئولیت اجتماعی 
و حفظ محیط زیست را یادآور شد و گفت: در سال 
تنها  ریال  میلیارد  از  ۲۵۲  بیش  پرداخت  گذشته 
بخشی از کمک های بالعوض این شرکت در راستای 
ایفای مسئولیت های اجتماعی بوده که از میان آن ها 
می توان بالغ بر  ۱۳9 میلیارد ریال کمک به صندوق 
اصفهان  استان  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت 
با  مقابله  کمک جهت  ریال  میلیارد  مجموع 9۰  و 
کرونا که در اختیار دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری 
داد:  ادامه  اشاره کرد.ابراهیمی  قرار گرفت،  اصفهان 
این شرکت در ایام مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ماده 
ضدعفونی مولتی اکسیدان تولید و در اختیار سازمان 
های متقاضی قرار می دهد. کمک به تکمیل برخی 
پروژه های عمرانی، خرید اقالم مورد نیاز سیل زدگان 
نیز از جمله فعالیت های شرکت پاالیش نفت اصفهان 
هستند که در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
مجمع  کرد:  تصریح  است.وی  انجام شده  شرکت 
با بیشترین آراء به هیأت مدیره اجازه داد در سال 

جاری  با رعایت صرفه و صالح شرکت به تشخیص 
حمایت  برای  اجتماعی  تکالیف  راستای  در  و  خود 
محیط  از  های حفاظت  پروژه  نظیر  هایی  پروژه  از 
زیست، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و سایر سازمان 
های ذیصالح قانونی به صورت بالعوض یا تسهیالت 
همچنین  و  شرکت  معامالتی  نامه  آیین  از  خارج 
پروژه های آبرسانی با لحاظ مصوبات هیات دولت و 
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و همچنین کارگروه 
استانی سازگاری با کم آبی و سایر مکاتبات دریافتی 
تا  استانی  ذیربط  مراجع  ازطریق  خصوص  این  در 
سقف 6۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه کند که سقف 
۳۵۰میلیارد ریال آن برای پروژه تأمین آب مورد نیاز 

شرکت از خلیج فارس و تتمه مصوبات کارگروه ملی 
استانی سازگاری با کم آبی تامین آب پایدار شرکت 
های  فعالیت  سایر  برای  دیگر  ریال  و ۳۰۰میلیارد 

اجتماعی است.
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
زیست محیطی  عملکرد  از  گزارش  ارائه  به  اصفهان 
پرداخت و گفت: در سال گذشته مدیریت  شرکت 
ادامه  ویژه  و  صنعتی  عادی،  ضایعات  و  پسماند 
سایت  در  خاک آلوده  و  لجن ها  است،  پیداکرده 
عایق های  تفکیک  پروژه  و  انتقال یافته  مخصوص 
حرارتی مستعمل بر اساس آنالیز دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم پزشکی انجام شد.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:

سال ۱400 گازوئیل پاالیشگاه اصفهان مطابق با استاندارد یورو می شود

ایسنا/قم فرماندار قم از آموزش ۳۵۰۰ پاکبان 
شیوع  زمان  در  شهری  خدمات  نیروهای  و 
ویروس کرونا برای مقابله با این ویروس خبر 

داد.
مرتضی حیدری  با اشاره به اقدامات انجام شده 
و  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  از 
روزهای  همان  از  داشت:  اظهار  قم  استان 
کمیته  مراقبت،  و  درمان  کمیته  پنج  آغازین 
و  بازرسی  نظارت  کمیته  محیط،  بهداشت 
انتظامی، کمیته فن آوری و عادی سازی، کمیته 
غربالگری در ذیل بسیج ملی مقابله با کرونا قم 

تشکیل شد.

را  درمان  و  مراقبت  کمیته  مسئولیت  وی 
مختص  درمان  بخش  گفت:  و  کرد  تشریح 
در  پزشکی  علوم  دانشگاه  فعالیت های  به 
درمان مبتالیان تجهیز و توسعه بیمارستان و 
به کارگیری بیمارستان های پنج گانه آغاز شد و 
پیشگیری  مراقبت،  کمیته  فعالیت  مهم ترین 
بوده که جلسات آن به صورت مداوم تشکیل و 

شرح وظایف به طور کامل تعریف شد.
بسیج  وظیفه  شرح  داد:  ادامه  قم  فرماندار 
ملی در هفت بند شامل ارتقاء دانش و مهارت 
افراد و خانواده ها در مورد ویروس کرونا، ثبت 
اطالعات فردی در سامانه سالمت، اجرای نظام 

نتیجه  در  افراد  سالمت  پیگیری،  و  مراقبت 
نظام غربالگری، سالم سازی محیط و کنترل و 
ادارات و  غربالگری ورودی و خروجی شهر و 
همچنین تأمین سریع ماسک و اقالم بهداشتی 
برای  استانی  دستگاه های  همکاری  جلب  و 
تخصیص امکانات در پانزده جلسه تدوین شد.

و  مراقبت  کمیته  میدانی  بازدید   ۳۵ از  وی 
درمان در روزهای نخست تشکیل کمیته خبر 
نتیجه  با ۳۵ مکاتبه  افزود: 9۴ مصوبه  و  داد 
بازدیدهای و جلسات کمیته مراقبت و درمان 
بسیج ملی مبارزه با کرونای استان بود و تمام 
مصوبات بدون تأخیر و بالفاصله اجرایی می شد.

را  سالمت  سامانه  اقدامات  سپس  حیدری 
اطالعات جمعیت  و تصریح کرد:  داد  توضیح 
باید در  استان قم  یک میلیون و ۳۰۰ هزاری 
کمترین زمان در سامانه ثبت می شد و ازجمله 
راه های  کردن  پیدا  برای  فرمانداری  ابتکارات 
ترویج ثبت اطالعات آحاد شهروندان در سامانه 
سالمت، دریافت کمک از آموزش و پرورش و 
معلمان، بسیج و سازمان های مردم نهاد و همه 
پایگاه های مرتبط با مردم بود که همه همکاری 

کرده و ما رتبه دوم کشور را کسب کردیم.
فراخوان  کمیته  این  ذیل  در  داد:  ادامه  وی 
و  بیمارستان  تشکیل  برای  بسیج  و  سپاه  از 
چاپ  همچنین   ، متوفایان  خانه  پاک سازی 
بیش  انتقال  و  آموزشی  تراکت های  توزیع  و 

از۷۳۰ نفر مشکوک به کرونا به مراکز درمانی 
و همچنین آموزش چهره به چهره افراد درگیر 

بیماری نیز در دستور کار قرار گرفت.
بسیج  کمیته های  از  دیگر  یکی  قم  فرماندار 
و  بهداشت  کمیته  را  کرونا  با  مبارزه  ملی 
کمیته  این  کرد:  خاطرنشان  و  عنوان  محیط 
را  موجود  امکانات  با  وظیفه سالم سازی شهر 
بر عهده گرفت و مشخص کردن تمام اماکن 
عمومی و جلب همکاری تمام امالک و اصناف 
و سالم سازی منازل متوفیان را با کمک بسیج، 
شهرداری  نیروهای  تمام  و  اصناف  ارتش، 
را   شد  حاضر  دستگاه ها  سایر  از  مؤثرتر  که 

به صورت شبانه روزی انجام داد.
مراکز  و  بیمارستان ها  روزانه  ضدعفونی  وی 
پراکنش  نقشه  تعیین  درمانی،  بهداشتی 
جان باختگان و بیماران کرونایی و اولویت بندی 
از  را  آن ها  منازل  به  منتهی  معابر  ضدعفونی 
گفت:  و  دانست  کمیته  این  اقدامات  جمله 
نظر  از  قرمز  محالت  ضدعفونی  اولویت بندی 
شیوع بیماری، بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد 
قائم و  اولویت بندی سطوح  نوع ماده گندزدا، 
بیش  آموزش  معابر،  بعدی سطوح  در مرحله 
از ۳۵۰۰ نفر از پاکبانان و نیروهای فضای سبز 
قوای  و  دستگاه ها  پرشور  و حضور  شهرداری 
نظامی و انتظامی از دیگر برنامه های این کمیته 

بود.

فرماندار قم تشریح کرد

فعالیت اجرایی، آموزشی، درمانی، جهادی و فرهنگی 
مقابله با کرونا در قم
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املش از شهرستان های برتر گیالن در کاهش 

هزینه تولید برنج 

پیش  گفت:  املش  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر   
این  از شالیزارهای  امسال در 9۰ درصد  بینی می شود، 
شود  انجام  مکانیزه  صورت  به  برنج  برداشت  شهرستان 
برنج  تولید  شده  تمام  هزینه  کاهش  موجب  امر  این  و 

می شود.
در  برنج  برداشت  اینکه  به  اشاره  با  صفری  مهدی 
گفت:  است،  شده  آغاز  شهرستان  این  شالیزارهای 
کیفیت ترین  با  از  یکی  تولیدکننده  املش   شهرستان 

برنج های کشور است.
وی افزود: تولید مکانیزه برنج موجب کاهش هزینه های 
از  یکی  املش  خوشبختانه  و  است  محصول  این  تولید 

شهرستان های برتر استان در تولید مکانیزه برنج است.
از  هکتار  هزار   ٨۵ در  گذشته  سال  داد:  ادامه  صفری 
صورت  به  برنج  برداشت  شهرستان  این  شالیزارهای 
سال  در  می شود  پیش بینی  و  بود  شده  انجام  مکانیزه 
به صورت  برداشت  این شهرستان  در 9۰ درصد  جاری 

مکانیزه انجام شود.



سالمت
خبر

هپاتیت یکی از اصلی ترین 
عوامل بروز سرطان کبد است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: هپاتیت 
یکی از اصلی ترین عوامل بروز سرطان کبد است.

 جلیل کوهپایه زاده به مناسبت روز جهانی هپاتیت 
)۲۸ جوالی مصادف با ۶ مرداد(، در پیامی عنوان 
فرصتی  هپاتیت  جهانی  روز  رسیدن  فرا  داشت: 
حداکثری  افزایش  راستای  در  نظیر  کم  و  مغتنم 
انتقال،  های  راه  به  نسبت  جامعه  عموم  آگاهی 

پیشگیری و درمان بیماری هپاتیت است.
هدف از این روز، ایجاد یک فرصت برای آموزش و 
باالبردن سطح دانش افراد جامعه، آشنا شدن آنها 
با انواع هپاتیت به  عنوان یک بیماری تهدید کننده  
از  سالمت جامعه و همچنین حفظ سالمت یکی 

حیاتی ترین اعضای بدن یعنی کبد است.
میزان  افزایش  بر  عالوه   هپاتیت،  جهانی  روز  در 
و  هپاتیت  بیماری  انواع مختلف  به  نسبت  آگاهی 
این  به  ابتال  از  بر جلوگیری  انتقال آن،  روش های 
نیز  افزایش واکسیناسیون  و  بیماری و کنترل آن 
روز  این  در  اصلی  هدف  واقع  در  می شود.  تاکید 

حذف بیماری هپاتیت تا سال ۲۰۳۰ است.
با توجه به اینکه هپاتیت یکی از اصلی ترین عوامل 
که  است  کبدی  نارسایی  کبد،  سرطان  سیروز، 
با تالش های موثر همکاران در بدنه  خوشبختانه 
تولید  با  اخیر،  و علمی کشور در دو دهه  اجرایی 
کاهش  شاهد  هپاتیت  داروی  و  داخل  در  واکسن 

شیوع بیماری هپاتیت B و C هستیم.
ما نیز در دانشگاه علوم پزشکی ایران در این مسیر 
همراه با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی بوده و تالش 
اعضای هیات  از ظرفیت  بهره گیری  با  می کنیم 
علمی و دانشجویان خود، نقش موثری در روند به 
ویروس در  این  انواع مختلف  صفر رساندن شیوع 

کشور داشته باشیم.

معاون کل وزارت بهداشت، گفت: بیش از ۹۵ درصد 
از افراد کرونایی که عالمت دار یا مبتال شدند، بدون 
در  حریرچی،  اند.ایرج  یافته  بهبود  اقدامی  هیچ 
جشنواره تبلیغات و روابط عمومی ایران، اظهار کرد: 
در حال حاضر مشکالت ما در مقابله با کرونا، موضوع 
اطالعات نیست، بلکه عملکرد و عدم وفاداری مردم 
به یافته ها و دانسته های خودشان است. اگر مردم 
به دانسته هایشان و آنچه یاد گرفته اند عمل کنند، 
قسمت عمده ای از مشکالت در مورد ویروس کرونا 
یک  سیر  در  اینکه  بیان  با  می شود.وی  برطرف 
عملکرد معقول، از دانش به بینش می رسیم و بعد 
عملکرد شکل می گیرد، تصریح کرد: برای مثال، در 
ناآگاه  سیگار  مصرف  مضرات  از  هیچکس  جامعه 
نیست و خیلی از مردم نیز به مضرات سیگار اذعان 
دارند، اما درصد قابل توجهی از آنها، مصرف کننده 
دانش،  معقول  سیر  یعنی  این  و  هستند  دخانیات 

بینش و عملکرد شکل نگرفته است.
در  کرد:  خاطرنشان  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
مواقعی مانند وقوع یک همه گیری ممکن است با 
نادرست و کذب روبرو شویم که تصمیم  اطالعات 
گیری یا استنتاج نتیجه را با مشکل مواجه می کند 
روبرو  وضعیتی  چنین  با  نیز  حاضر  حال  در  که 

هستیم.
حریرچی اضافه کرد: ثابت شده که اطالعات درست و 
علمی مقطعی ما و دنیا در طول زمان تغییر می کند. 
در مورد ویروس کرونا در حال سپری کردن واحد 
درسی هستیم که در هیچ دانشگاهی تدریس و ارائه 
مانند،  داروهایی  کرونا،  اول  مقطع  در  است.  نشده 
تامی فلو و هیدروکسی کلروکین خیلی معروف شد 
و در پروتکل های بین المللی و حتی سازمان جهانی 
بهداشت نیز وارد شد و قرص تامی فلو که قیمت آن 
حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان بود، به یک میلیون و 
چند صد هزار تومانی هم رسید، اما اکنون ثابت شده 
که تامی فلو هیچ تاثیری ندارد و قرص کلروکین هم 
نه تنها تاثیری ندارد بلکه اثرات مضر نیز در آریتمی 
قلبی دارد و میزان کشندگی آن در بیمارانی که این 
بوده که  بیمارانی  از  بیش  را مصرف کرده اند،  دارو 
این دارو را مصرف نکرده اند.وی یادآور شد: بنده در 
اسفند ۹۸ مبتال به کرونا شدم و در آن برهه نیز دو 
داروی کلروکین و تامی فلو که در پروتکل درمانی 
دارو  دو  این  امروز  اما  کردم.  مصرف  را  بود  کشور 

جدیداً  که  دیگری  گرانقیمت  داروهای  برخی  یا  و 
مطرح اما بعد ثابت شده که در درمان کرونا، هیچ 
تاثیری ندارد، از رژیم های درمانی کرونا خارج شده 
است.حریرچی گفت: یکی از خصوصیات علم، ابطال 
پذیری آن است که ممکن است بعدها باطل شود 
اما برخی اوقات، موضوع شیادی، سو استفاده علمی 
یا نادانی، مطرح می شود.معاون کل وزارت بهداشت 
افزود: در مورد ویروس کرونا بیش از ۹۵ درصد از 
هیچ  بدون  شدند،  مبتال  یا  دار  عالمت  که  افرادی 
اقدامی بهبود یافته اند و ۹۰ درصد از بیمارانی که 
این  در  و  می کنند  پیدا  بهبود  می شوند،  بستری 
شرایط ممکن است راه سوء استفاده و شیادی باز 
شود، چراکه اکثر افرادی که عالئم کرونا دارند، بهبود 
پیدا می کنند. لذا این بیماران هر دارویی که مصرف 
کنند، در بیش از ۹۰ درصد موارد چون بهبود پیدا 
شده  واقع  موثر  دارو  که  می کنند  گمان  می کنند، 
یادآور شد: گاهی در سطوح علمی  است.حریرچی 
هم شاهد نادانی برخی افراد هستیم و بدون اینکه 

از روش مناسب علمی و کارآزمایی بالینی حیوانی و 
انسانی گذشته باشد، دارویی را به عنوان داروی موثر 
بر کرونا مطرح و ادعا می کنند که این دارو تاکنون 
۵ یا ۱۰ نفر از بیماران را درمان کرده است. حتی در 
مورد ماهیت ویروس و تاثیر آن، در فضاهای علمی 
دچار اختالف نظر بودیم.وی یادآور شد: در ماه های 
نیمکره  که  می گفتند  دنیا  در  خیلی ها  گذشته، 
بیماری مواجه  با کاهش  تابستان  شمالی در فصل 
خواهد شد، اما در کشورهایی مانند ایران، آمریکا و 
برزیل و حتی در هوای سرد ۹۰ کشور دیگر، بیماری 
اطالعات  بنابراین  است.  افزایش  در حال  به شدت 
نادرست می تواند مردم و سیاستگذاران را در تصمیم 
گیری دچار اشتباه کند.معاون کل وزارت بهداشت 
یا  یا جمعیتی  ایمنی جمعی  موضوع  کرد:  تصریح 
برخی  و  انگلیس  یافت که  ترویج  قدری  به  گله ای 
کشورهای دیگر از جمله سوئد به صورت جدی به 
مشخص  اما  کردند،  حرکت  گله ای  ایمنی  سمت 
شد که در مورد این ویروس، امکان ایمنی گله ای 

با توجه به انتشار بیماری، وجود ندارد و حتماً باید 
موضوع دارو یا واکسن مورد نظر قرار گیرد.حریرچی 
منجر  که  درستی  اطالعات  به  را  مردم  باید  گفت: 
راهنمایی کنیم و  رفتار مناسب می شود،  تغییر  به 
اینکه بخواهیم به مردم اطالعات متعددی بدهیم، 
صرفاً بخاطر توجه به یک رسانه، هیچ فایده ای ندارد. 
گاهی خبر خوب، خبر بد و منفی است و خیلی ها 
مشتری اینگونه خبرها هستند. در حال حاضر نیاز 
به ایجاد آرامش و ترس آگاهانه در جامعه داریم که 
منجر به تغییر رفتار شود.معاون کل وزارت بهداشت 
در پایان یادآور شد: نیازی نیست که مردم در مورد 
خاصیت ژنتیک یا آنتی ژنی یا میزان عمر ویروس 
بلکه  باشند،  داشته  زیادی  خیلی  اطالعات  کرونا 
انتظار داریم که مردم چند رفتار صحیح را رعایت 
کنند؛ ماسک بزنند، دست هایشان را به طور مرتب 
و  کنند  رعایت  را  فیزیکی  گذاری  فاصله  بشویند، 
و  سالم  زندگی  شان،  خانواده  اعضای  و  برای خود 

مناسبی را فراهم کنند.

۹۵ درصد بیماران کرونایی بدون هیچ 
اقدامی بهبود یافته اند
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نقش ژنتیک و سالمت قلب و عروق 
در خطر زوال عقل
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و  ژنتیکی  فاکتورهای  دهد  می  نشان  جدید  تحقیق 
سالمت قلب و عروق در خطر ابتال به زوال عقل تاثیر 

دارند.
و  ژنتیک  می دهد  نشان  جدید  مطالعه  یک  نتایج   
سالمت قلب و عروق می توانند همراه باهم خطر ابتالء 
به زوال عقل را افزایش دهند. بر همین اساس، محققان 
توصیه می کنند افراد می توانند با بهبود سالمت قلب 
و عروق شأن، تا حدودی از تأثیر فاکتورهای ژنتیکی 

بکاهند.
تحقیق محققان دانشگاه تکزاس نشان می دهد حتی 
اگر فردی از لحاظ ژنتیکی در معرض ریسک باال ابتالء 
به زوال عقل باشد، حفظ سالمت خوب قلب و عروق 

می تواند این ریسک را کاهش دهد.
از  زیادی  تعداد  که  می دهد  روی  زمانی  عقل  زوال 
نورون ها، سلول های اصلی مغز، دیگر قادر به عملکرد 

مناسب نبوده و در نهایت از بین می روند.
حاالت  این  آمریکا،  الزایمر  ملی  مؤسسه  اعالم  طبق 
در بیماری الزایمر به دلیل تلفیق فاکتورهای ژنتیکی، 

محیطی و سبک زندگی روی می دهد.
در مطالعه جدید محققان داده های مربوط به ۱۲۱۱ 
شرکت کننده را از لحاظ سالمت قلب و عروق و امتیاز 

فاکتور ژنتیکی مرتبط با زوال عقل بررسی کردند.
محققان مشاهده کردند شرکت کنندگان با امتیاز باال 
فاکتور ژنتیکی، ۲.۶ بار بیشتر با احتمال ابتالء به زوال 

عقل روبرو هستند.
عروق  و  قلب  خوب  سالمت  دریافتند  همچنین  آنها 
می تواند احتمال ابتالء فرد به زوال عقل را تا ۵۵ درصد 

کاهش دهد.
در نهایت مطالعه نشان می دهد که فاکتورهای ژنتیکی 
باهم می توانند  و سالمت ضعیف قلب و عروق همراه 

ریسک ابتالء به زوال عقل را افزایش دهند.

وزیر بهداشت گفت: تعجب می کنم 
داروی  یک  می گویند  گاهی  که 
یافته اند  درمانی  پروتکل  یا  گیاهی 
می کند،  درمان  را  کرونا  حتماً  که 

این تفکر نوعی توهم است.
کمیته  جلسه  در  نمکی،   سعید   
کووید۱۹  با  مبارزه  مشورتی  علمی 
دانشگاه های  رؤسای  حضور  با  که 
با  شد،  برگزار  کشور  پزشکی  علوم 
دستاوردهای  توانستیم  اینکه  بیان 
قابل توجهی را در عرصه بین المللی 
به  توجه  با  گفت:  باشیم،  داشته 
شناخت علمی که از ویروس داشتم 
پدیده  با  که  بود  مشخص  برایمان 
باید  و  هستیم  روبه رو  جدیدی 
و  دگرگونی  هر  برای  را  خودمان 

تحولی آماده کنیم.
اواسط  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اسفند سال قبل نامه ای به معاونت 
تحقیقات و فناوری نوشته و عنوان 
کردم که با توجه به شیوع کرونا در 
به  علمی  تیم های  می طلبد  کشور 
این امر مهم بپردازند افزود: همواره 
معتقد بودم نباید در تهران بنشینیم 
تصمیم  مملکت  نقاط  همه  برای  و 
در  مملکت  علم  همه  زیرا  بگیریم 
از ظرفیت  استفاده  و  نیست  تهران 
علمی استان ها بزرگترین مسئولیت 

ماست.
نباید  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
تنها در جامعه پزشکی دنبال پاسخ 
سوال هایمان باشیم اما متأسفانه این 
باید  انجامید.  درازا  به  من  خواهش 
بتوانیم پارلمانی از علمای رشته های 
بیماری  کنترل  بر  مؤثر  مختلف 
داشته  وزارتخانه  مرکزی  ستاد  در 

باشیم.
باید خودمان  اینکه  به  با اشاره  وی 
را برای یک راه سنگالخی در آینده 
زیرا هر کس فکر کند  آماده کنیم 
که بهترین مدل درمان و بیماریابی 
همین  با  آینده  در  اگر  و  یافته  را 
مدل ادامه بدهد موفق خواهد بود، 
باید  است گفت:  توهم  نشان دهنده 
این  بدانیم  تا  کرد  صبر  ماه  یک 
تحت  پلنگ«  گاو  »شتر  ویروس 

تأثیر کدام دارو قرار خواهد گرفت.
تعجب  من  داشت:  بیان  نمکی 
یک  می گویند  گاهی  که  می کنم 
درمانی  پروتکل  یا  گیاهی  داروی 
درمان  را  کرونا  حتماً  که  یافته اند 
می کند، این تفکر نوعی توهم است.

وی افزود: واکسن سازی کاری تیمی 

است و هیچ جای دنیا یک یا دو نفر 
یک واکسن را نمی سازند.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه انواع 
داریم،  را  ویروس  این  از  مختلفی 
را  آن  بتوانیم  امیدواریم  افزود: 

مدیریت کنیم.
وی با درخواست اینکه افراد از هیچ 
گفت:  نکنند،  دریغ  نظری  اظهار 
همه  روی  بر  وزارتخانه  این  درب 

باز است.
تأثیر  خصوص  در  بهداشت  وزیر 
بیماری ها  سایر  بر   ۱۹ کووید 
پیشگیری  قابل  بیماری های  مانند 
کرد:  عنوان  نیز  واکسن  با 
این  تأثیر  تحت  واکسیناسیون 
افت  استان ها  در  چقدر  بیماری 
باید  کرد؟  باید  چه  و  است  کرده 
برای  را   corona free مناطق 
خیال  با  تا  کنیم  تعریف  مردم 
راحت برای دریافت خدمات مادران 
و  کودکان  واکسیناسیون  باردار، 
سایر خدمات به درمانگاه ها و مراکز 
بهداشتی درمانی مراجعه کنند. این 
کمیته ها باید کمک کنند که تأثیر 
بیماری های  دیگر  بر   ۱۹ کووید 
واکسیناسیون  پوشش  و  واگیردار 
آینده  در  تا  برسانیم  حداقل  به  را 
به  گرفتاری ها  این  از  مجموعه ای 

سراغ مان نیاید.
نمکی گفت: تحت تأثیر این بیماری، 
به  دنیا  در  واکسیناسیون  پوشش 
کاهش  درصد   ۲۵ متوسط  طور 
درصد   ۱۵ به  شاید  ما  و  داشته 
این درحالیست که  کاهش برسیم. 
شش  توانستیم  واکسیناسیون  با 
بیماری مسری را مهار کنیم. اگر به 
آینده  در  نشود،  توجه  موضوع  این 
به سیاه چاله بیماری های واگیرداری 
خواهیم افتاد که همزمانی آنها ما را 

گرفتار خواهد کرد.
وزیر بهداشت در این نشست مجازی 
خطاب به مسئولین حوزه سالمت، 
بیماری های  بر  کووید ۱۹  تأثیر  به 
باید  گفت:  و  کرد  اشاره  واگیر  غیر 
گروه های  برای  را  مدیسین  تله 
چراکه  بیندازیم؛  راه  ریسک  پر 
کرونا  فوتی های  از  زیادی  درصد 
دچار بیماری های زمینه ای هستند. 
استان  هر  در  که  دهید  ارائه  الگو 
چگونه می توانیم تأثیر کووید ۱۹ بر 
بیماری های غیر واگیر را به حداقل 
بیماران  می توان  چطور  و  برسانیم 
را  واگیر  غیر  بیماری های  به  مبتال 
از در معرض قرار گرفتن کووید ۱۹ 
مد  باید  همچنین،  داشت.  امان  در 
بر  نظر داشت که کووید ۱۹ چقدر 
گذاشته  اثر  استان ها  روان  بهداشت 
از  و  وسواس  بر  تأثیری  چه  است؟ 
طرفی بی خیالی داشته و در مجموع 
چقدر بر بهداشت روان خانواده ها اثر 

گذاشته است؟
وی با بیان اینکه ۴۶ درصد از ابتالها 
در زنان خانه دار به دلیل مهمانی ها 
هنرمندان،  باید  کرد:  تاکید  است، 
صدا و سیما، اهل هنر و قلم به میدان 
آیند تا در آینده پدیده غم انگیزی به 
نام تخریب بهداشت روان در اثر این 
ایزوالسیون ها را شاهد نباشیم. باید 
مردم  پریشان  روان  بهداشت  برای 
با معیشت  رابطه  راهیابی کنیم. در 
مردم و سالمت باید با اقتصاد دانان 
و متخصصان علوم اجتماعی کنار هم 
جمع شویم و ببینیم چگونه می توان 
این موضوع را کنار هم مدیریت کرد.

محرم  مراسم  درباره  بهداشت  وزیر 
پیش  در  محرم  ماه  کرد:  بیان  نیز 
شهیدان  ساالر  عزای  ماه  است؛ 
از  که  الحسین  اباعبداهلل  حضرت 

کودکی وقتی در آغوش مادر بودیم 
در روضه امام حسین )ع( اشک گرم 
مادر بر سیمای ما می چیکید و ما 
با این عشق بزرگ شدیم. اما امسال 
چطور باید این مراسم را برگزار کنیم 
بزرگ  توصیه  عنوان  به  که سالمت 
دینی و مذهبی رعایت شود و مردم 
هم احترام به عزای امام حسین )ع( 
این زمینه  باید در  باشند.  را داشته 

راهکار داشته باشیم.
از  استفاده  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
دستاوردهای دنیا در رابطه با ویروس 
ارتباط  بدون  امروز  گفت:  کرونا 
جهانی، این پاندمی برطرف نخواهد 

شد.
واکسن  خصوص  در  بهداشت  وزیر 
کرونا و اقدامات ایران در این زمینه 
نیز گفت: در گوشه گوشه کشور روی 
می کنیم.  کار  کرونا  واکسن  بحث 
حرفی  هر  و  نیستم  زنی  الف  اهل 
که باالی ۹۰ درصد به آن اطمینان 
گویم.  نمی  مردم  به  باشم،  نداشته 
در  که  بگویم  باید  واکسن  درباره 
گوشه گوشه کشور در این زمینه کار 
می کنیم و در ساخت واکسن از خیلی 
از افراد مدعی در دنیا عقب نیستیم. 
اما چند سوال جدی پیش روی همه 
چقدر  واکسن  اینکه  اول  دارد؛  قرار 
باشد؛  مؤثر  بیماری  روی  می تواند 
دادند  نشان  مرس  و  سارس  چراکه 
نیست.  کارساز  چندان  واکسن  که 
واکسن  از  ناشی  ایمنی  همچنین 
داشته  استمرار  می تواند  چقدر 
می توان  آنفلوانزا  مانند  آیا  باشد؟ 
گفت سالی یک واکسن کافی است؟ 
هنوز نمی دانیم باید ایمنی همورال را 
تقویت کرد یا ایمنی سلولی یا هر دو 
قاطع  نمی تواند جواب  را. هیچکس 

به این سواالت بدهد.

نمکی: یافتن داروی گیاهی برای کرونا توهم است آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له:   نام: ناصر توحیدلو  
متری  اقامت:نسیم شهر ۱۴  نشانی محل 

چمران کوچه طراوت جنوبی پ۵۸
مشخصات محکوم علیه:   نام:آقای عیسی 
محل  نشانی  عسگرزاده    خانوادگی:  نام 

اقامت:مجهول المکان
-۹۸ شماره  دادنامه  بموجب  به:  محکوم 

۴۵۱ مورخ۹۸/7/۲۲ شورای حل اختالف 
دادنامه  وفق  که  اول  شعبه  بهارستان 
دادگاه   ----- شعبه   ----- شماره 
است.حکم  کرده  حاصل  قطعیت   ----
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به 
۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته 
هزینه  بابت  ریال  مبلغ۳/۶۰۲/۵۰۰  و 
تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  دادرسی 
برابر شاخض بانک مرکزی از تاریخ تقدیم 
و  دادنامه  اجرای کامل  لغایت  دادخواست 
تعرفه  مطابق  وکیل  الوکاله  حق  پرداخت 

قانونی صادر و اعالم می دارد.
ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم   

اجرائیه:
اجرائیه ظرف ده روز مفاد  ازابالغ  ۱-پس 

آن را بموقع اجرا بگذارد.
۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  ۳-مالی 
و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء 
مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  درصورتیکه 
روز  ده  مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
نماید  اعالم  صریحا  ندارد  مالی  اگر  کند 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم 
و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای 
فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید 
بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 

۶۱ روز تا ۶ مان محکوم خواهید شد.
۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 
۳۴ قانون اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون  و  احکام  اجرای  قانون  از  مواردی 
 7۹/۱/۲۱ مصوب  مدنی  دادرسی  آئین 
اجرای  نحوه  قانون  مفاد  همچنین  و 
محکومیتهای مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳77 
است  گردیده  درج  اجرائیه  برگ  که ظهر 

توجه نموده و به ان عمل نمایید.
شورای حل اختالف شهرستان 
بهارستان شعبه اول

  
شماره نامه :۱۳۹۹۰۴۹۰۱۱۰7۰۰۱۲7۸

تاریخ نامه :۱۳۹۹/۵/۶
پرونده  شماره 

۱۳۹۸۰۴۰۰۱۱۰7۰۰۰۰۳۳/۱:
شماره بایگانی پرونده :۹۸۰۰۰7۴

 ( منقول  غیر  اموال  ماده ۱۰۱-  اخطاریه 
مورد وثیقه (

به اقای ذبیح اله قربانی پور صیقلسرائی به 
شماره شناسنامه ۵۳۹۰ صادره از تهران به 
بدهکار  ص   ۰۰۵7۵۴۱۰۲7 ملی  شماره 

پرونده اجرایی کالسه ۹۸۰۰۰7۴ 
در  که  میگردد  ابالغ  شما  به  بدینوسیله 
برابر  فوق  اجرایی کالسه  پرونده  خصوص 
نظریه  طبق   ۹۸/۹/۴ مورخ  صورتجلسه 
کارشناس رسمی پالک ثبتی مورد وثیقه 
۶۹۵۳ فرعی از ۱۱۵ اصلی واقع در رباط 
بانک  طلب  موضوع  شما  به  مربوط  کریم 
 ۴۸/۱۹۴/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  مسکن 
اخطاریه  ابالغ  و  گردیده  ارزیابی  ریال 
در متن سند  فوق طبق عدم درج پالک 
است  نگردیده  میسر  ابالغ  امکان  رهنی 
از  یکی  در  نشر  توسط  بدینوسیله  .لذا 
ابالغ  شما  به  محلی  االنتشار  کثیر  جراید 
میگردد.لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک 
مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی 
خودرا ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار 
فیش  ضمیمه  به  جراید  در  اخطاریه  این 
نظر  تجدید  کارشناسان  دستمزد  بانکی 
این  به دفتر  ریال  به مبلغ ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ 
اجرا تسلیم نمایید .ضمنا به اعتراضی که 
خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد 
اثر  ترتیب  باشد  نظر  تجدید  کارشناسی 

داده نخواهد شد .
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط 
کریم – احمد رحیمی شور مستی 

  
شماره مزایده :۱۳۹۹۰۴۳۰۱۱۰7۰۰۰۰۱۵

تاریخ ثبت :۱۳۹۹/۵/۶
وضعیت : اگهی مزایده ارسال شده 

متن اگهی مزایده 
اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی 

(پرونده اجرایی به کالسه ۹۶۰۰۵۲۲
کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
به  زمین  قطعه  یک  شش دانگ  فوق 
قطعه۴۰  مترمربع  مساحت۲۵۵/7۵  
فرعی  پالک۶۹۵۴  شماره  به  تفکیکی 
حوزه  بخش  آالرد  در  واقع  اصلی  از۱۱۵ 
۱۴۹۹۹۳و  ثبت  ذیل  رباط کریم  ثبتی 
دفاتر   ۱۵۱ ۳۵۵و  ۱۵۰7۵۸صفحات 
قربانی  ذبیح اهلل  نام  به   7۳۶ و  جلد7۳۰ 
پول صیقلسرائی و فرشید پور صیقلسرائی 
تحویل  و  صادر  سند  و  ثبت  بالسویه 
ثبت  مورد  تمامی  سپس  است  گردیده 
مورخ    ۲۲۴۱۴ شماره  رهنی  اسناد  برابر 

مورخ  شماره۲۱۴۱۲  و   ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
در  رباط کریم  دفترخانه۵۲   ۹۳/۰۳/۲۵
رهن بانک مسکن قرار گرفته است آدرس 
ملک واقع در رباط کریم بلوار آزادگان نبش 
مشخصات  و  حدود  دادگستری  خیابان 
ملک: شماال: مرزیست به طول۱۵/۵۰ متر 
:مرزیست  شرقاً  ۸متر  عرض  به  کوچه  به 
به طول۱۶/۵۰متر به قطعه ۳۹ تفکیکی، 
جنوبا: مرزیست به طول۱۵/۵۰ متر خیابان 
طول  به  :مرزیست  غرباً  متر  عرض۱۵  به 
۱۶/۵۰متر به قطعه ۴۱ تفکیکی .مشخصات 
ملک موجود: با توجه به گواهی عدم خالف 
صادره  ۴7۵۲مورخ۹۴/۰۳/۰۳  شماره  به 
فوق  ملک  رباط کریم  شهرداری  سوی  از 
طبقه  شامل  طبقه  در۶  است  آپارتمانی 
با  ۲۵۵/7۵مترمربع  مساحت  به  زیرزمین 
به مساحت  انباری. طبقه همکف  کاربری 
پارکینگ  کاربری  با  مترمربع   ۹۹/۰۹
کاربری  با  ۱۵۶/۶۶مترمربع  و   ) واحد   ۴(
تماری )۵ واحد ( طبقه۱تا ۴ به مساحت 
مسکونی)۱۲  کاربری  با  ۹۶۴/۰۸مترمربع 
گردید  مشاهده  بازدید  زمان  در    ) واحد 
یک طبقه اضافه ساخته شده و واحدهای 
مسکونی به ۱۵ واحد افزایش یافته است 
دارند  سکنی  آن  در  افراد  واحدها  اکثر 
اسکلت ساختمان بتونی و با سقف تیرچه 
و بلوک نما سمت خیابان و سمت کوچه 
سنگ، قسمت مسکونی: پنجره ها دوجداره 
کف   ,mdfکابینت اپن،  upvc،آشپزخانه 
و  گاز  برق  آب  انشعابات  ،دارای  سرامیک 
شهری کنتور برق و گاز مجزی می باشد. 
پکیج  و  گازی  بخاری  گرمایش  سیستم 
سیستم سرمایش کولر آبی آسانسور دارد 
کف  تجاری:  قسمت  نیست.  فعال  ولی 
تا سقف سرامیک،  مغازه ها سرامیک بدنه 
متر  مغازه ها حدود ۴  ارتفاع  سقف کاذب 
همه مغازه ها فعال و به حرفه امالک، نان 
پروتئینی مشغول  و  میوه فروشی  سنگکی 
می باشند قدمت بنا حدود۴ سال می توان 
در نظر گرفت نظریه کارشناسی با توجه به 
بافت  و  موقعیت محلی و منطقه ای ملک 
اطراف آن و با در نظر گرفتن جمیع جهات 
شش دانگ  روز  ارزش  ارزیابی  در  مؤثر 
و  )مسکونی  فوق  ملک  اعیان  و  عرصه 
 ۴۸/۱۹۴/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  را  تجاری( 
نود و  -چهل و هشت میلیارد و یکصد و 
چهار میلیون ریال برآورد و اعالم می گردد 
الی ۱۲روز شنبه  از ساعت۹   فوق  پالک 
اسناد  اجرای  اداره  در   ۹۹/۰۵/۲۵ مورخ 
رسمی ثبت رباط کریم واقع در رباط کریم 
اداره  دادگستری  خیابان  آزادگان  بلوار 
طریق  از  دوم  طبقه  امالک  و  اسناد  ثبت 
مبلغ  از  مزایده  می رسد  فروش  به  مزایده 
پایه کارشناسی شروع و به باالترین قیمت 
الزم  شود  می  فروخته  نقداً  پیشنهادی 

مربوط  بدهی های  پرداخت  از  ذکر  به 
یا  و  انشعاب  حق  از  اعم  گاز  برق  آب  به 
حق اشتراک یا مصرف درصورتی که مورد 
مزایده دارای آن ها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
وجوه  مازاد  وجود  صورت  در  نیز  و  است 
محل  از  فوق  های  هزینه  بابت  پرداختی 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 
نیمش و حق مزایده نقداً وصول می گردد 
رسمی  تعطیل  مزایده  روز  چنانچه  ضمناً 
گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ساعت و همان مکان برگزار خواهد 

شد
تاریخ انتشار آگهی :۹۹/۰۵/۸

  

شماره نامه :۱۳۹۹۰۴۹۰۱۱۰7۰۰۱۲۹۱
تاریخ نامه :۱۳۹۹/۰۵/۰7

 : پرونده  شماره 
۱۳۹۹۰۴۰۱۶۰۴۵۰۰۰۶۰۴/۲

شماره بایگانی پرونده :۹۹۰۰۱۸۳

اخطار ابالغیه مهریه 
بهمن  مرحوم  )وراث  به   وسیله  بدین 
احمدوند (- اقایان امیر عباس احمدوند به 
کد ملی ۶۶۶۱۴7۵۲۳۱ و میالد احمدوند 
ولی  شیر  و   ۳۳۰۰۱۵۳۸۴۰ ملی  کد  به 
و   ۳۳۰۹7۰۱۶۹7 کدملی  به  احمدوند 
خانم ها نسترن احمدوند ۳۲۴۱۸۱۱۶۰۲ 
و اسرا احمدوند به کد ملی ۶۶۶۱۳7۵۲۴۸ 
ملی  کد  به  ابادی  رحمن  صغری  و 
باستناد  که  میشود  ابالغ   ۳۲۵۱۲۴۲۲۴۵
اسناد  اجرای  از  صادره  مهریه  اجرائیه 
رسمی کرمانشاه تعداد۱۱۴ عدد سکه تمام 
بهار ازادی به انضمام حقوق دولتی متعلقه 
به خانم مریم عبدلی بدهکار میباشید که 
طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به کالسه ۹۹۰۰۱۸۳ طی 
کریم  رباط  ثبت  اداره  در  اجرایی  نیابت 
تشکیل شده و طبق گزارش مامور پست 
ابالغ  محل  در  شما  عدم حضور  دلیل  به 
به  بنا  .لذا  است  نگردیده  میسر  واقعی 
تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ ائین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشار محلی اگهی 
از  روز  ده  مدت  ظرف  چنانچه  و  میشود 
تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب می 
گردد. نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید اقدامات قانونی طبق مقررات علیه 

شما انجام خواهد گرفت . 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط 
کریم – احمد رحیمی شورمستی 
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استان تهران
گزارش

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد

اجرای عملیات اصالح و توسعه شبکه در نصیر شهر

به منظور مدیریت و ارتقاء کّمی و کیفی آب شرب شهروندان عملیات اصالح 
و توسعه شبکه در نصیر شهر انجام و به اتمام رسید .این خبر را مدیر امور 
آبفای نصیرشهر اعالم کرد و گفت : در راستای انجام مصوبات کمیته تنش 
آبی و تاکیدات جناب آقای مهندس لدنی نژاد مدیر عامل محترم شرکت طی 
یک ماه گذشته انجام  لوله گذاری و اصالح وتوسعه شبکه در مناطق و خیابان 
هایی که مطالعات الزم صورت گرفته و دارای اولویت بودند در دستور کار قرار 
گرفته و عملیاتی شد . حجت اله قربانی ضمن تشریح عملیات انجام شده در 
این خصوص گفت : اجرای پروژه خط توزیع ، طی خرداد و تیر ماه و با صرف 
هزینه های الزم از محل اعتبارات جاری و داخلی جمعا به طول 1160متر 
در اقطار 200و110و 160میلیمتر از جنس پلی اتیلن در طرفین بلوار امام 
خمینی )ره( به منظور جبران کمبود آب و افت فشار در شبکه توزیع و در معابر 
منتهی به بلوار فوق انجام گردیده و در مدار بهره برداری قرار گرفت . مهندس 
قربانی یاد آور شد : در ادامه این عملیات طی روز های آتی با انجام عملیات  
عبور عرضی از جاده ساوه )که عملیاتی بسیار مشکل وبا حجم ترافیک باال می 
باشد( پروژه خط انتقال انجام و وارد مدار بهره برداری می گردد. و امید است 
با روند فعلی و سرعت عمل مطلوب پروژه مذکور ظرف مرداد ماه به اتمام و 

رسما وارد مدار بهره برداری گردد . 

بحث  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
را  پیشگیرانه  اقدامات  شفافیت، 
قاچاق  با  مبارزه  امر  مهم ترین گام در 

کاال و ارز برشمرد. 
 انوشیروان محسنی بندپی در دومین 
جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال 
در  داشت:  اظهار  تهران  استان  ارز  و 
راستای شفاف سازی و نظارت بر توزیع 
گذاری  بحث پالک  و مصرف سوخت 
دام ها،  ادوات کشاورزی، پالک کوبی 
گلخانه  به  سوخت  شناسه  واگذاری 

های استان بررسی شد.
وی با اشاره به موضوع صحت سنجی 
ارائه  گزارش  طبق  داد:  ادامه  انبارها 
درصد   70 از  بیش  جلسه  در  شده 
سنجی  صحت  شرایط  حائز  انبارها 
بودند، در مقابل 750 واحد متخلف از 

گردونه انبارداری خارج شدند.
استاندار تهران همچنین افزود: شناسه 
گذاری تولیدات لوازم خانگی نیز توسط 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره 

انجام شده است.
مصوبات  به  اشاره  با  بندپی  محسنی 
زمینی  قطعه  کرد:  بیان  امروز  جلسه 
به به اموال تملیکی اختصاص یافت تا 

استانداردهای  اساس  بر  موجود  اموال 
روز نگهداری شوند و از فساد و تخریب 
اموال  زمینه  در همین  باشند؛  مصون 
ارزشی  با  تملیکی  امالک  در  رسوبی 
تعیین  تومان  میلیارد   1500 بر  بالغ 

صحت  روند  همچنین  شوند؛  تکلیف 
انبارها تا دستیابی به شاخص  سنجی 

90 درصد ادامه پیدا کند.
در  سوالی  به  پاسخ  در  پایان  در  وی 
برخوردهای  اثربخشی  حدود  مورد 

مسئوالن  کرد:  خاطرنشان  موردی 
آتی  جلسه  در  بخش  هر  در  مربوطه 
برای  را  خود  پیشنهادات  کمیسیون 
برخوردهایی  به  برخوردها  این  تبدیل 

جامع و کالن گزارش خواهند کرد.

محسنی بندپی: شفافیت قدم اصلی در پیشگیری 
از قاچاق کاال و ارز است

قدردانی  شهریار ضمن  شهرستان  فرماندار 
از فعالیت های واحد امور بانوان و خانواده 
این فرمانداری که با وجود محدودیت های 
با  مواجه  در  کشور  حاضر  حال  اجتماعی 
ویروس کرونا همچنان بر ادامه روند خدمت 
صادقانه تاکید داشتند به شرح خدمات ارائه 
شده در این دوران پرداخته و چنین احساس 
الزامات  از  رسانی  در خدمت  را  مسئولیتی 
دانست. نوراله طاهری در خصوص اقدامات 
صورت گرفته مرتبط با بانوان شهرستان در 
ایام کرونا گفت: فعالیت ها و اقدامات برنامه 
ریزی شده در این واحد ناگزیر از برخورداری 
 " اما  بود  از محدودیت های اجتماعی می 
حتی کرونا هم طرحها و برنامه های ما را 

متوقف نکرد"
 وی در خصوص نقش و تاثیر گذاری زنان 
رهبر  فرمایش  مبنای  بر  جامعه  یک  در 
کشور  در  زن  که"  ظله(  انقالب)مد  معظم 
ما، سرباز خط مقدم انقالب است. " به این 
مطلب اشاره داشت که این جمله نشان از 
اهمیت و حیاتی بودن نقش زنان در جامعه 
در جهت رشد ،  پیشرفت و اصالح امور آن 

دارد.
بنا بر این گزارش. طاهری با ذکر این مطلب 
که با توجه به وضعیت کنونی کشور و شیوع 
و   ها  برنامه  دنیا،  سطح  در  کرونا  ویروس 
پروژه های اجرایی با تغییرات زیادی مواجه 
شده است  عنوان کرد: همکاران ما همواره 
کار  راه  یافتن  و  نو  نگاهی  با  کردند  سعی 

به شرایط حال حاضر  با توجه  های عملی 
در اجرای طرحها و  برنامه اختاللی صورت 
نگرفته و از میزان خدمت به مردم که ولی 

نعمتان ما می باشند کاسته نشود.
فروش  منظور  به  ساله  همه  داد:  ادامه  وی 
های  بازارچه   ، کارآفرین  بانوان  محصوالت 
موقت در سطح شهرستان بر پا می شد که 
تولید  محصوالت  فروش  به  شایانی  کمک 
وجود  با  متاسفانه  ولی  نمود  می  کنندگان 
شرایط کنونی ، امکان برگزاری چنین بازارچه 
هایی وجود ندارد اما با راه اندازی  شبکه های  
فروش مجازی و آنالین و با حذف واسطه، 
به معرفی و فروش دستاوردهای کارآفرینان 
اقدام  اقتصادی  به سامان  نا  این شرایط  در 
شد. همچنین از مهم ترین اقدامات در جهت 
اوضاع  بهبود  و  معیشت  وضعیت  به  کمک 
این  از  به کارافرینان آسیب دیده  اقتصادی 
شرایط ، پرداخت وام و تسهیالت از طریق 
معرفی  به بانک ها و صندوق های اعتباری 
تبریک  ضمن  شهریار  است.فرماندار  بوده 
گرامیداشت هفته ازدواج به مناسبت پیوند 
آسمانی حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه 
)س( با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب 
ازدواج  مسئله  که  باب  این  در  ظله(  )مد 
جوانان به معنای جریان بخشی نسل آینده 
برنامه  داشت:   اظهار  باشد،  می  جامعه  آن 
های مختلفی در راستای این موضوع طرح 
ریزی و اجرایی شده است که در این هفته 
نیز این برنامه ها با قوت بیشتری پیگیری 

میگردد.وی در ادامه در این خصوص افزود : 
در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی، با 
برگزاری وبینار بزرگ آموزشی پیوند مانا که 
برنامه ریزی شده  ازدواج  به مناسبت هفته 
است سعی شده تا در این کارگاه سه جلسه 

ای آموزشی با مباحث مربوط به
1(اهمیت و ضرورت آموزش پیش از ازدواج 
 )۳ همسر  انتخاب  صحیح  2(معیارهای 
هشدار  ۴(عالئم  موفق  ازدواج  یک  ویژگی 
دهنده در ازدواج  5(عالئم و موانع موثر بر 
قرار  بررسی  و  را مورد بحث  پایدار   ازدواج 
نکاتی که زوجین جوان در  بیان  به  داده و 

شرف ازدواج باید بدانند پرداخته شود.
این  بیان  با  مقام عالی دولت در شهرستان 
تا  طلیعه  از  مسابقات  برگزاری  که  مطلب 
با موضوعیت داستان نویسی، مقاله،  طلوع، 

شعر، هنرهای تجسمی در خصوص کرامات 
از  س(   ( معصومه  و حضرت  )ع(  رضا  امام 
عنوان  بوده  کرامت  دهه  های  برنامه  جمله 
داشت: این برنامه ها با هدف اثربخشی آثار 
نیز  و  جامعه  در  کننده  شرکت  هنرمندان 
و  ریزی  برنامه  شهرستان  در  هنر  تکریم 
اجرا شد. وی در پایان افزود: مسابقه بزرگ 
حریم ریحانه نیز از دیگر فعالیت های انجام 
ی  هفته  مناسبت  به  که  است  بوده  شده 
عفاف و حجاب طراحی و برنامه ریزی شد. 
در این مسابقه ، طراحی پوشش زن ایرانی 
اسالمی باتوجه به فرهنگ  عمومی و مطابق 
استفاده  و  ایرانی  اسالمی-  های  با شاخص 
از پتانسیل بومی شهرستان مورد هدف قرار 
را  تجاری شدن  و  تولید  قابلیت  که  گرفت 

برای طراحان فراهم آورد.

اقدامات صورت گرفته در فرمانداری شهرستان شهریار 
مرتبط با امور بانوان شهرستان در ایام کرونا

گزارش

شهردار نسیم شهر: پروژه های عمرانی شهر 
در الویت اصلی مدیریت شهری می باشد

های  پروژه  از  بازدید  حاشیه  در  طالیی 
عمرانی نسیم شهر با بیان اینکه سرعت 
در دستور  پروژه های شهری  به  بخشی 
مدیریت  مجموعه  افزود:  دارد  قرار  کار 
مسئولیتی  احساس  به  توجه  با  شهری 
با  دارد  شهروندی  حقوق  رعایت  در  که 
اجرای  به  خاصی  سرعت  و  حساسیت 
اینکه  بیان  با  پردازد.وی  می  ها  پروژه 
باید پروژه های عمرانی با شتاب بیشتری 
مراحل اجرایی خود را طی کنند، تصریح 
توان  تمام  از  باید  این منظور  برای  کرد: 
را در  بهره  نهایت   ، و ظرفیت شهرداری 
این  ادامه  در  طالیی  ببریم.  زمینه  این 
بازدید بر کیفی سازی پروژه ها تاکید کرد 
و گفت: باید کیفیت را به همراه سرعت در پروژه ها مد نظر قرار دهیم تا به 
موفقیت برسیم.شهردار نسیم شهر با بیان اینکه هر فردی در هر جایگاهی باید 
تمام توانش را برای خدمت به مردم به کار بگیرد ادامه داد: مسئولیتی که در 
اختیار مسئوالن قرار گرفته از الطاف الهی است و باید همواره خدمتگذار و 

قدردان باشیم.
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عملیات حفر و تجهیز دو حلقه چاه در 
شهرستان اسالمشهر

با صرف هزینه های الزم از محل اعتبارات عمرانی عملیات حفر و تجهیز دو 
حلقه چاه در شهر چهاردانگه در حال انجام می باشد .

تهران  استان  فاضالب جنوب غربی  و  روابط عمومی شرکت آب  به گزارش 
مدیر امور آبفای شهر چهاردانگه با اعالم خبر مذکور اظهار داشت : با عنایت 
به مهاجرپذیری و گسترش حوزه جمعیتی و سکونتی و ساخت و سازهای 
صورت گرفته وافزایش مصرف آب آشامیدنی و از طرفی شیوع بیماری کرونا و 
شستشوهای مکرر و ضرورت تامین و توزیع آب شرب شهروندان و مشترکین 
با کمیت و کیفیت مطلوب علی الخصوص در فصول گرم و پیک مصرف آب ، 
لذا در همین راستا عملیات حفاری و تجهیز و راه اندازی دو حلقه چاه در این 
شهر در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام می باشد . محسن آذری ضمن 
تشریح پروژه مذکور خاطر نشان ساخت : عملیات چاههای در حال  حفاری در 
محدوده گلشهر و با صرف هزینه های الزم از محل اعتبارات جاری و داخلی 
از اوایل تیرماه جاری در دستور کار قرار گرفته و یکی از چاهها حفاری شده و 
در مرحله آزمایش پمپاژ قرار دارد و مقدمات حفاری چاه دوم نیز فراهم شده 
و در چند روز آتی آغاز خواهد شد . مدیر امور آبفای شهر چهاردانگه یاد آور 
شد : همچنین یاد آور شد : کل اعتبارات مربوط به پروژه های مذکور) حفاری 
دو حلقه چاه (  شامل خرید و تملک ملک ، حفاری ، تجهیز و برق رسانی 
این چاهها با صرف هزینه ای معادل ۴0 میلیارد ریال از محل اعتبارات جاری 
و داخلی تامین شده است و انتظار میرود با حفر و راه اندازی این دو حلقه 
چاه بیش از ۳5 لیتر بر ثانیه به دبی موجود شهرچهاردانگه افزوده گردد . 
مهندس آذری حاطر نشان ساخت : در حال حاضر آب آشامیدنی شهروندان و 
مشترکین محترم این شهر با کمیت وکیفیت مطلوبی تامین و توزیع می گردد 
و امیدواریم با افزوده شدن آب استحصالی این دو حلقه چاه به دبی موجود و با 
مدیریت مصرف آب شرب توسط شهروندان شاهد کمترین چالش و مشکالتی 

در زمینه کّمی و کیفی آب آشامیدنی در این شهر نباشیم .

توسط امام جمعه شهریار صورت گرفت:

تقدیر از مسئولین خدمتگزار به نهاد نماز جمعه

با حضور  نماز جمعه  اولین  اقامه  فرا رسیدن 5مردادماه سالروز  به مناسبت 
کاویانی  ،مهندس  شهریار  جمعه  امام  سالمی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
شهردار شهریار و اسماعیل زاده عضو شورای اسالمی شهر شهریار از مدیران و 
مسئولین خدمتگزار به نهاد نماز جمعه در راستای هر چه بهتر و با شکوه تر 
برگزار شدن این فرضیه دینی با اهداء لوح سپاس و یک جلد کالم اهلل مجید 
تقدیر شد. در این مراسم از کریمی معاونت خدمات شهر وامور مناطق ،کمرئی 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل و خسروی رئیس سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی تقدیر گردید.

به منظور مدیریت و ارتقاء کّمی و کیفی آب 
توسعه  و  اصالح  عملیات  شهروندان  شرب 
حال  در  بهارستان  شهرستان  در  شبکه 
انجام می باشد . مدیر امور آبفای شهرستان 
بهارستان با اعالم خبر مذکور اظهار داشت : 
در راستای انجام مصوبات کمیته تنش آبی 
توسعه  و  اصالح  عملیات  اجرای  بر  مبنی 
و  فرسوده  خطوط  سازی  خارج  و  شبکه 
جناب  تاکیدات  و  توزیع  مدار  از  قدیمی 
آقای مهندس لدنی نژاد مدیر عامل محترم 
شرکت در همین خصوص ، علیهذا عملیات 
اصالح و توسعه مطابق برنامه زمانبندی شده 
طی چهار ماه گذشته امسال در دستور کار 
بندی صورت  اولویت  مطابق  و  گرفته  قرار 
گرفته در مناطق و خیابانهای شهر گلستان 

و شهرکهای تابعه انجام شده و همچنان در 
حال می باشد . 

سید محمد رضازاده ضمن تشریح عملیات 
اجرای   : این خصوص گفت  انجام شده در 
ماه  چهار  توزیع طی  اصالح خطوط  پروژه 
به  با صرف هزینه های الزم  و  امسال  اول 
اعتبارات  محل  از  ریال  میلیارد   10 مبلغ 
به طول 1500  جاری و سرمایه ای جمعا 
به طول 100 متر در  و توسعه شبکه  متر 
پلی  جنس  از  میلیمتر   160 110و  اقطار 
اتیلن در خیابانهای شهید شکری ، فردوسی 
، ارغوان ، آفرین و نبوت طرفین بلوار امام 
آب  کمبود  جبران  منظور  به  )ره(  خمینی 
در  فشار  افت  خصوص  در  الزم  تقویت  و 
برداری  بهره  انجام و در مدار  توزیع  شبکه 

قرار گرفت . 
مهندس رضازاده یاد آور شد : در ادامه این 
تعداد  شبکه  اصالح  با  همزمان  و  عملیات 
بازسازی  و  اصالح  نیز  انشعاب  رشته   150

و یا کال تعویض گردید . و در همین راستا 
اصالح و بهسازی الباقی خطوط و شبکه ها 
و همچنین انشعابات معیوب در دستور کار 
قرار دارد و مطابق برنامه انجام خواهد شد . 

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد

اجرای عملیات اصالح و توسعه شبکه و انشعاب در شهرستان بهارستان

عملیات عمرانی بوستان دانش؛ رو به اتمام

روند احداث بوستان دانش شهر پرند با بیش از 7000 متر مربع مساحت در 
فاز صفر، با نظارت معاونت عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری، روز 
های پایانی خود را طی می کند. همچنین معاونت خدمات شهری و فضای 
سبز، عملیات نصب مبلمان، ِست بازی کودکان، سردر بوستان، پایه های چراغ 
روشنایی، آالچیق و کاشت درخت و فضای سبز در این بوستان را آغاز نموده 

است.

خطه  دیار  گفت:  کریم  رباط  فرماندار 
 250 کشت  زیر  سطح  قابلیت  کریمان 
هکتار باغ انگور را دارد که اقدامات جدی 
برای داربستی کردن آنها در دستور کار 

است. 
به طرح مدرن  اشاره  با  ملکشاهی  نظام 
تاکستان  نمودن  )داربستی(  صنعتی  یا 
فراز  طرح  اجرای  کرد:  بیان  انگور  های 
انگور  های  تاکستان  کردن  داربستی  یا 
شهرستان آغاز شده و با توجه به این که 
این محصول  از  تاکنون حمایت خاصی 
جدی  نگاه  نیازمند  نگرفته،  صورت 
و  تهران  استان  کشاورزی  جهاد  وزارت 
عامل  های  بانک  آن،  شهرستانی  اداره 
به ویزه بانک جهاد کشاورزی در راستای 
اعتبارات  جذب  خصوص  در  اختصاص 

سال  برای  حداقل  تا  هستیم  نیاز  مورد 
آینده، تولید سطح زیر کشت را به 200 

تا 250 هکتار برسانیم.
هر  که  این  بیان  با  دولت  عالی  نماینده 
زیر  سطح  هکتار  هزار  سه  از  هکتاری 
کشت، 10 تا 12 تن تولید سالیانه اش 
کار  به  با  آن  افزایش  دنبال  به  و  است 
آبیاری هستیم،  نوین  بستن روش های 
باغات  از  هکتار  هزار   ۳ کرد:  عنوان 
شهرستان برای تولید انگور در نظر گرفته 
مقدار  از  هکتار   500 و  هزار  که  شده 
مذکور از نوع درجه یک و مابقی درجه 
دو و مقداری کمی نیز درجه سه است که 
با توجه به داربستی نمودن تاکستان ها با 
شرایط آبیاری قطره ای، باغداران خواهند 
توانست در هر هکتار حدود 25 تن تولید 

سالیانه انگور داشته باشد.
کریم  رباط  شهرستان  فرماندار 
با بیان این که حوزه کشاورزی 
اشتغالزایی  از  مهمی  بخش 
به خود اختصاص  را  شهرستان 
داده، گفت: تاکنون هزار نفر به 
طور مستقیم از طریق کشاورزی 
درآمد  اند  توانسته  باغداری  و 

اشتغالزایی  راستای  در  کنند.  کسب 
سازمان،  و  دستگاه  یک  تنها  پایدار، 
متولی اشتغال نیست و به طور قطع این 
موضوع به همه آحاد جامعه و سازمان ها 
و ادارات بر می گردد چرا که جزیره ای 
عمل کردن نمی تواند مشکل اشتغال را 
به حداقل برساند و باید همه وارد میدان 
کار  به  نیز  را  ها  ظرفیت  همه  و  شده 

گیریم.گفتنی است، برداشت نوبرانه انگور 
در شهرستان رباط کریم از یکم مرداد ماه 
آغاز شده و عمده تولید آن در شهرستان  
است و مصرف تازه خوری داشته و پس 
از تامین مایحتاج شهروندان، به میادین 
ها  استان  سایر  و  تهران  بار  تره  و  میوه 
از قبیل آذربایجان شرقی، البرز، زنجان، 

قزوین، مرکزی و قم ارسال می گردد.

ملکشاهی: نیازمند نگاه جدی جهاد کشاورزی و بانک های عامل برای مدرنیزه کردن تاکستان های شهرستان هستیم

قدردانی علی ملکی از پاکبانان خدمات 
شهری شهرداری اندیشه

 شهردار اندیشه از پرسنل خدوم پاکبان در خدمات شهری شهرداری اندیشه 
بدلیل حضور مستمر و مداوم این زحمت کشان برای پاکیزگی شهر در شرایط 
فعلی کشور در خصوص ویروس کرونا قدردانی کرد . وی در این راستا گفت : 
پاکبانان شهرداری اندیشه امروز در خط مقدم مبارزه با کرونا با وجدان کاری 
باال در حال خدمت به شهروندان هستند و این مسئله بسیار حایز اهمیت و 
قابل قدردانی است .علی ملکی تصریح کرد: شهروندان شریف اندیشه نیز باید 
در این وضعیت ویژه حتی المقدر  با رعایت نکات بهداشتی در شهر به کمک 
این زحمت کشان بیایند تا بتوانیم با همکاری و مشارکت مردمی از این روزها  
: مجموعه  افزود  با صحت و سالمتی عبور کنیم.وی در پایان سخنان خود 
مدیریتی شهری اندیشه بر خود وظیفه می داند تا در تمام حوزه ها با خدمت 
مضاعف در خدمت شهروندان عزیز شهر اندیشه باشد و امیدواریم بتوانیم در 

این راستا گامهای موثری را بپیماییم.

برگزاری آیین معارفه معاون اداری و مالی 

شهرداری گلستان

مالی  و  اداری  معاون  عنوان  به  قاسمیان  دکتر  حکم  با  حسینی  سیدرضا 
منصوب و با حضور مسئولین شهرداری معارفه شد. آیین معارفه سید رضا 
حسینی به عنوان معاون اداری و مالی با حضور شهردار و مسئولین شهرداری 
مالی  و  اداری  معاونت  هدایت  سکان  رسمی  به صورت  وی  تا  شد  برگزار 
شهرداری گلستان را در اختیار گیرد.دکتر قاسمیان در این مراسم با بیان 
اینکه انتصابها در هر مجموعه ای به پویایی منجر می شود گفت: سیدرضا 
امیدواریم حضور  باشد که  باسابقه و خوش فکر می  از مسئولین  حسینی 
انضباط و رفاه پرسنل و پیشبرد  افزایش  به  ایشان در مجموعه شهرداری 
اهداف عالیه شهرداری بیانجامد.در این آیین که متاثر از ویروس کرونا، فاصله 
ادامه  گلستان  شهردار  بود،  شده  رعایت  بهداشتی  پروتکلهای  و  اجتماعی 
داد: ایجاد درآمد پایدار یکی از برنامه ها و اولویت های شهرداری و شورای 
اسالمی شهر گلستان می باشد که انتظار می رود با حضور معاون اداری و 
مالی این امر تسریع یابد تا با اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی، اعتماد و 

رضایت شهروندان را کسب نماییم.
معاون جدید اداری و مالی نیز ضمن تشکر از اعتماد دکتر قاسمیان، بیان 
داشت: امیدوارم با همفکری، هم اندیشی و اتحاد بین مسئولین و مجموعه 

شهرداری، شاهد اقدامات اثرگذار و مفید در عرصه خدمت به مردم باشیم.
حسینی با بیان اینکه رفاه پرسنل یکی از اهداف معاونت اداری و مالی خواهد 
بود، گفت: نهایت تالش خود را به کار خواهم بست تا ضمن برطرف کردن 

مشکالت و کمبودها، تقاط قوت را بیش از پیش تقویت کنیم.
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وضعیت آنتن دهی همراه اول در شهرستان 
بهارستان بررسی شد / تاکید فرماندار بر 

تسریع در رفع مشکل آنتن دهی
بوستان،  و  فرماندار، بخشداران گلستان  معاونان  بهارستان،  فرماندار  نشست 

شهرداران با مدیرسایت شرکت همراه اول برگزار شد. 
 نشست فرماندار بهارستان، معاونان فرماندار، بخشداران گلستان و بوستان، 

شهرداران با مدیرسایت شرکت همراه اول برگزار شد.
فرماندار بهارستان در این نشست گفت: وضعیت نامطلوب آنتن دهی تلفن 

همراه در برخی نقاط شهرستان موجب نارضایتی شهروندان  شده است.
مجتبی خانجانی  با بیان اینکه با پیگیری های انجام شده 1۸ دکل مخابراتی 
در سطح شهر های شهرستان نصب خواهد شد، اظهار داشت: می بایست نصب 

و جایگذاری دکل ها به سرعت انجام شود.
وی گفت:  این اقدامات تا قبل از بازگشایی مدارس انجام شود تا در صورت 
اجرای برنامه ها در فضای مجازی، خللی در آموزش دانش آموزان ایجاد نشود.

کاشت نهال در فضاهای خالی بلوارها باعث 
نشاط عمومی می شود

در  کریم  رباط  شهرداری  سبز  فضای  سازمان  سالجاری،  تیرماه  ابتدای  از   
دوطرف بلوار داودیه از پل محمدرسول اهلل )ص( تا میدان آزادگان به تعداد 
۴0 اصله، دوطرف بلوار جاده ساوه از میدان شهید بهشتی تا میدان غدیر به 
تعداد 17 اصله، پیاده روها و بلوار وسط خیابان ملکی تعداد ۳0 اصله و دوطرف 

بلوار کمالی تعداد 5 اصله اقدام به کاشت نهال کرده است.
شایان ذکر است در برخی پیاده روها، چاله های خالی درخت وجود داشت 
با  که به همت سازمان فضای سبز نهال کاشته شد، ولی تعدادی از کسبه 
تصور اینکه کاشت نهال و وجود درخت، مزاحم دید کافی مغازه میشود اقدام 
به حذف نهال ها کردند که در صورت تکرار و مشاهده، برخورد قانونی بعمل 

خواهد آمد.
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دستورالعمل  گفت:  ارتباطات  وزیر  معاون 
پیام رسان های  با  اپراتورها  متقابل  اتصال 

بومی تصویب شد.
نوشت:  توئیتر  در   حسین فالح جوشقانی 
ارتباطات،  امروز کمیسیون تنظیم مقررات 
دستورالعمل نحوه اتصال متقابل اپراتورها با 

پیام رسان ها را تصویب کرد.
اپراتورها موظفند  این اساس  بر  افزود:  وی 
 Call امکان  برقراری  برای  الزم  خدمات 
فراهم  آنها  برای  را  پیام رسان ها  در   out

آورند.
این  تعرفه  ارتباطات،  وزیر  معاون  گفته  به 

تماس ها نصف تماس عادی خواهد بود.
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  رئیس سازمان 
رادیویی پیش از این نیز گفته بود: باتوجه به 
مصوبه  شورای عالی فضای مجازی و رسیدن 
برخی پیام رسانهای بومی به عدد ۵ میلیون 
 call(صوتی تماس  امکان  برقراری  نصب، 
با اپراتورهای تلفن همراه در دستور   )out

کار قرار گرفته است.

در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛

دستورالعمل تماس صوتی پیام رسان های بومی 
تصویب شد

تولید مواد ضدعفونی کننده اماکن عمومی با نانوذرات نقره

تلویزیونی  برنامه  یک  تحقیقات  از  پس 
پلتفرم  در  پرستانه  نژاد  کاالهای  درباره 
های فروش آنالین، گوگل، آمازون و ویش 
چنین محصوالتی را از فروشگاه های خود 
خرده  انگجت،  از  نقل  کردند.به  حذف 
فروشان بزرگ اینترنتی همچنان با چالش 
هایشان  فروشگاه  در  نژادپرستانه  کاالهای 
روبرو هستند.اما پس از آنکه تحقیقاتی در 
یک برنامه تلویزیونی بی بی سی نشان داد 
نمونه های بی شماری از چنین کاالهایی 
دارد،   وجود  آنالین  های  فروشگاه  در 
کاالهای   )Wish(ویش و  گوگل  آمازون، 
نژاد پرستانه را از پلتفرم های فروش خود 
نه  آنالین  فروشگاه های  حذف کردند.این 
تنها پرچم و لباس های گروه های نئونازی 
بلکه  فروختند،  می  را  کالین  کوکالس  و 

کاالهای مشابه را نیز به کاربران پیشنهاد 
اند  کرده  اعالم  شرکت   ۳ کردند.این  می 
تمام کاالهای نژاد پرستانه را ممنوع کرده 
از  جلوگیری  درباره  جزئیاتی  آنها  اما  اند 
عرضه دوباره چنین کاالهایی را ارائه نکرده 
نکردن  فهرست  چالش  رویداد  اند.این 
استفاده  پراکنی  نفرت  برای  که  کاالهایی 
می شود و ضمیمه نشدن آنها در الگوریتم 

های پیشنهاد را پر رنگتر می کند.

گوگل و آمازون کاالهای 
نژاد پرستانه را حذف کردند
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معاون علمی و فناوری با بیان اینکه تاکنون 
بیش از هزار و هفتصد متخصص ایرانی غیر 
مقیم به کشور بازگشته اند، گفت: پیش بینی 
می کنیم امسال ۸۰۰ نفر به کشور بازگردند.

 سورنا ستاری در آئین رونمایی از نخستین 
محل  در  امروز  که  ایران  مهاجرتی  سالنامه 
داشت:  اظهار  شد،  برگزار  علمی  معاونت 
خروج  خصوص  در  که  آماری  هر  تاکنون 
نخبگان از کشور اعالم می شد اشتباه بود زیرا 
صندوق  میالدی(   ۲۰۰۹ )سال  زمانی  یک 
بین المللی پول اعالم کرده بود که بیشترین 
آمار فرار مغزها به سایر کشورها از ایران بوده 

است.
وی با تاکید بر اینکه حتی عبارت فرار مغزها 
کلمه ای بین المللی نبود، گفت: در آن زمان 
این صندوق اعالم کرده بود ساالنه ۱۸۰ هزار 
که  می کنند  مهاجرت  ایران  از  سال  در  نفر 
دقیق خروج  آمار  بتوانیم  انگیزه ای شد  این 
را  کشور  از  ایرانی  متخصصان  و  نخبگان 
میزان  به  اشاره  با  ستاری  آوریم.  دست  به 
دانشجویان و درصد مهاجرت آنها در ابتدای 
انقالب تصریح کرد: در آن زمان ۱۷۰ هزار 
دانشجو در کشور مشغول به تحصیل بودند 
از  که همزمان ۱۰۰ هزار دانشجو در خارج 
این تعداد  از  ادامه تحصیل می دادند؛  کشور 
نفر  هزار  از کشور ۵۶  در خارج  دانشجویان 
کلونی  بزرگترین  این  که  بودند  آمریکا  در 

دانشجویی در امریکا محسوب می شد.
وی افزود: بعدها دیدیم که این گزارش وجود 

این  منبع  بتواند  اگر کسی  و  ندارد  خارجی 
گزارش صندوق بین المللی پول را پیدا کند 

به آن جایزه خواهیم داد.
با ۳۵۰  اکنون کشور چین  کرد:  تأکید  وی 
کلونی  بزرگترین  امریکا  در  دانشجو  هزار 
را به خود اختصاص داده  امریکا  دانشجویی 

است.
انقالب  ابتدای  در  اینکه  بیان  با  ستاری 
از کشور  به خارج  دانشجویان  از  ۳۷ درصد 
می رفتند، خاطرنشان کرد: اکنون ۱.۴ درصد 
از کل ۴ میلیون دانشجوی ایرانی به خارج از 
کشور می روند که این آمارها نشان می دهد 
ایرانی و  با کاهش خروج متخصصان  اکنون 
دانشجویان به خارج از کشور مواجه هستیم.

فرار  موقع  آن  اینکه چطور  بر  تأکید  با  وی 
مغزها نبود ولی با این کاهش آمار فرار مغزها 
وجود دارد!؟ گفت: اینها استانداردهای دوگانه 
هستند. وی با تأکید بر اینکه ما نگران کاهش 
هستیم،  خارج  در  ایرانی  دانشجویان  تعداد 
گفت: الزم است این دانشجویان به خارج از 

کشور بروند؛ این نشانه پیشرفت است.
به  دانشجویان  اینکه  داشت:  اظهار  ستاری 
مهم  کنند  تحصیل  و  بروند  کشور  از  خارج 
است و ما باید از این طرف در ایران زمینه 
برگشتی آنها را در کشور به درستی تدوین 
بازگشتشان جایگاه مناسبی  از  بعد  تا  کنیم 

برای فعالیت داشته باشند.
متخصصان  بازگشت  برنامه  به  اشاره  با  وی 
گذشته  سال   ۵ از  که  ایرانی  کارآفرینان  و 

توسط  برنامه  این  گفت:  شده  اجرایی 
با  نخبگان  علمی  بنیاد  و  علمی  معاونت 
تمرکز به برگشت متخصصان تحصیل کرده 
بنیان گذاری شده  برتر دنیا  از دانشگاه های 
است.وی با تأکید بر اینکه سیاست معاونت 
علمی و بنیاد ملی نخبگان در زمینه بازگشت 
این متخصصان است، خاطرنشان کرد: ما تا 
دو سال از این متخصصان حمایت می کنیم 
که بعد از بازگشتشان بتوانند در آن زمینه ای 
اگر  کنند؛  فعالیت  هستند،  مند  عالقه  که 

شرایط  تمام  ما  اما  می گردند  باز  نخواستند 
ارتباط با شرکت های دانش بنیان، استارتاپ 
ها، مراکز، دانشگاه ها و غیره را در اختیارشان 

قرار می دهیم. انتخاب با خودشان است.
ستاری تأکید کرد: واقعیت این است که به 
این حوزه ظلم شده و نباید بدون نگرانی از 
کارشان  کیفیت  به  بازگشتشان  کمی  اعداد 
این  از  باشیم.  داشته  توجه  بازگشت  از  بعد 
برگشت  سیاست های  روی  است  الزم   رو 

سرمایه گذاری کنیم.

رئیس جهاد دانشگاهی مطرح کرد

هزینه تولید واکسن کرونا در ایران نوشتار سورنا ستاری: امسال ۸۰۰ متخصص ایرانی به کشور بر می گردند

)اینترنت  پنجم  نسل  فناوری 
حمایت  با  مراسمی  طی    )۵G
همکاری  با  و  ارتباطات  وزارت 
شرکت ایرانسل با حضور اصحاب 

رسانه معرفی و رونمایی شد.
 بیژن عباسی، در مراسم رونمایی 
همراه  اینترنت  پنجم  نسل  از 
سایت  دومین  امروز  گفت: 
را  همراه  اینترنت  پنجم  نسل 
رونمایی  ایرانسل  ساختمان  در 
که  است  حالی  در  می کنیم.این 
اولین سایت نسل  هفته گذشته 
پژوهشگاه  همکاری  با  پنجم 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
مجموعه  و  ارتباطات  وزارت 

ایرانسل رونمایی و افتتاح شد.
تاریخچه  خصوص  در  عباسی 

افزود:  ارتباطات  پنجم  نسل 
تست  پایلوت  ۹۶اولین  شهریور 
در کشور با حضور وزیر ارتباطات 
ایرانسل  مرکزی  ساختمان  در 
انجام  اولیه  تست  و  راه اندازی 
این  افزود:  ادامه  در  شد.وی 
که  این  برای  بود  مقدمه ای  کار 
ایرانسل حرکت خود را به سمت 
آغاز  فناوری  جدید  نسل  توسعه 
برنامه ریزی  مدت  این  در  کند. 
چیزی  و  شد  انجام  گسترده ای 
که امروز می بینید نتیجه همین 
است.مدیرعامل  برنامه ریزی ها 
ویژگی   ۳ کرد:  تاکید  ایرانسل 
اصلی در تعریف فناوری نسل ۵ 
ذکر شده است. پهنای باند زیاد،  
قابلیت ارتباط انبوه و پایداری باال 

و تاخیر اندک جزو این سه مورد 
پر اهمیت در حوزه ۵G است. با 
دستیابی به این سه قابلیت عمال 
طیف وسیعی از کاربردها را برای 
تمامی مشترکان ایجاد می کند و 
همچنین  بستری ایده آل  برای 
اینترنت  راهکارهای  پیاده سازی 
شهر  توسعه  در   )IOT( اشیا 

هوشمند را فراهم می کند.
کرد: خیلی  تصریح  آرند  عباسی 
که  می پرسند  سوال  دوستان  از 
می آید؟!  کار  چه  به  پنجم  نسل 
روزهایی  در  که  دهم  پاسخ  باید 
هم  کردیم  معرفی  را   ۴G که 
امروز  اما  بود،  مطرح  سوال  این 
و  کوچک ترین  که  می بینیم  ما 
دورافتاده ترین روستای کشور هم 
به ۳G قانع نیست.وی به ساخت 
مودم های نسل پنجم اشاره کرد 
زیرساخت های  از  یکی  گفت:  و 
مودم هایی   )۵G( پنجم  نسل 
است که باید آن را تحت پوشش 
امروز  تا  برای همین  قرار دهند، 
بخشی از بومی سازی این قابلیت 
تالش  در  و  گرفتیم  به دست  را 
انبوه  تولید  به  را  هستیم که آن 

برسانیم.

ایرانسل فناوری نسل پنجم اینترنت 
۵G را رونمایی کرد

نوشتار

در  دور  از  سنجش  فناوری  کارگیری  به 
پیشبرد  در  تواند  می  ماهیگیری،  صنعت 
اهداف اقتصادی این صنعت تاثیرات مثبتی 
پتانسیل  به  ایران کمتر  اما در  باشد  داشته 

های موجود در این زمینه توجه شده است.
به  کمک  در  دور  از  سنجش  فناوری  نقش 
اداره  سوی  از  شیالت  صنعت  و  ماهیگیری 
ایران  فضایی  سازمان  دور  از  سنجش  کل 

مورد بررسی قرار گرفته است.
شناسایی محل تجمع ماهیان و مکان های 
مناسب برای صید ماهی برای ماهیگیران و 
گوناگونی  های  روش  شامل  صنایع شیالت 
و  به روز  های  روش  به کارگیری  لذا  است؛ 
مهم  صنعت  این  اهداف  پیشبرد  در  علمی 

داشته  بسزایی  نقش  تواند  می  اقتصادی،  و 
باشد.

روش های شناسایی ماهیان را می توان به 
تقسیم  مستقیم  غیر  و  مستقیم  شیوه  دو 
بندی کرد که در روش اول مستقیما در دریا 
انجام  ماهی  توده های  از طریق جستجوی 

می شود.
جستجوی  های  تکنیک  شامل  روش  این 
دیداری از طریق شناور، هلی کوپتر و هواپیما 
، روش سنجش از دور آکوستیکی و استفاده 
از سونارها )اکوساندر، ساید اسکن سونار( و 

هواپیماهای مجهز به الیدار خواهد بود.
اما در روش غیر مستقیم با بررسی ویژگی 
های جریانات و پدیده های دریایی )الگوهای 

دمایی، مرز front، نواحی upwelling و..( 
دور  از  از طریق روش سنجش  و همچنین 
ماهواره ای و تعیین پارامترهای دمای سطح 
ارتفاع  دریا،  نوری سطح  های  ویژگی  دریا، 
سطح دریا و شوری، به بررسی و شناسایی 

محل های تجمع ماهیان کمک می کند.
از آنجایی که ماهیان تمایل دارند در محیط 
مساعد  محیطی  شرایط  با  اقیانوسی  های 
گونه  به  ای  گونه  از  شرایط  این  البته  که 
یابند،  تجمع  بود،  متفاوت خواهد  دیگر  ای 
به  توانند  می  ای  ماهواره  های  سنجنده 
اندازه گیری و مشاهده این شرایط اقیانوسی 
کمک کنند. این شرایط شامل دمای سطح 
آب، رنگ اقیانوس یا حاصل خیزی و جبهه 

طبیعی  نوسانات  شدیداً  که  اقیانوسی  های 
ذخایر ماهیان را تحت تأثیر قرار می دهند، 
به  اشاره  با  ایران  فضایی  سازمان  می شود. 
نتایجی که ماهواره های سنجش از دور می 
های  توده  و  محل  تعیین  زمینه  در  توانند 
ماهیان در دریا به دست بیاورند، اعالم کرد: 
متاسفانه در ایران کاربردهای سنجش از دور 
در شیالت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
در صورتیکه پتانسیل فوق العاده خوبی جهت 
استفاده حرفه ای از این تکنولوژی در علوم 

شیالت در ایران وجود دارد.
بنابراین الزم است تا با ایجاد ارتباط موثر بین 
سنجش از دور و صنعت شیالت به رونق بهتر 

این صنعت در کشور کمک شود.

کاربردهای فناوری سنجش از دور در صنعت ماهیگیری نوشتار

بیان  با  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
در  واکسن  تولید  توانایی  اینکه 
سینا  ابن  پژوهشکده  محققان 
میلیارد   ۳-۴ گفت:  دارد،  وجود 
نیاز  واکسن  ساخت  برای  تومان 

است.
دکتر حمیدرضا طیبی  اظهار کرد: 
ویروس  شیوع  ابتدای  همان  در 
کرونا در کشور، پژوهشگاه ابن سینا 
به دلیل فعالیت در زمینه ساخت 
می تواند  که  داد  پیشنهاد  واکسن 
کرونا  واکسن  ساخت  زمینه  در 

ورود پیدا کند.
تولید  توانایی  اینکه  بیان  با  وی 
پژوهشکده  محققان  در  واکسن 
کرد:  بیان  دارد،  وجود  ابن سینا 
زمان  از  واکسن  ساخت  معموالً 
شروع پروژه به ۱۸ ماه زمان نیاز 
دارد که در این صورت می بایست 

بودجه تامین شود.
در  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
واکسن  ساخت  بودجه  خصوص 
برای  تومان  میلیارد   ۳-۴ گفت: 
ساخت واکسن نیاز است و جهاد 
بودجه  اینکه  دلیل  به  دانشگاهی 
فعالیت ها  اینگونه  برای  مستقلی 
تامین  تنهایی  به  نمی تواند  ندارد 

کننده باشد.
پژوهشکده  بودجه  وی،  گفته  به 
واکسن  تولید  برای  هم  ابن سینا 
اگر  طرفی  از  و  نیست  کافی 
بخواهیم در این نوع پروژه ها تامین 
مالی داشته باشد باید یک سرمایه 
به  ولی  باشد.  داشته  وجود  گذار 
این  ساخت  بودجه  اینکه  دلیل 
واکسن از سوی معاونت تحقیقات 
لذا  نشد  تامین  بهداشت  وزارت 
سوی  از  شده  پیشنهاد  پروژه 

پژوهشکده متوقف شده است.
دانشگاهی،  جهاد  رئیس  گفته  به 
کشور،  در  کرونا  شیوع  بهنگام 
وزیر بهداشت اعالم کرد محققان 

زمینه  در  تولیدات  توانمندی های 
کرونا را اعالم کنند که ما پیشنهاد 
وجود  توانایی  این  زیرا  دادیم 
اعالم  نیز  تازگی  به  اما  داشت؛ 
کردند که ۳ گروه روی این موضوع 
کار می کنند تا واکسن کرونا تولید 

شود.
در  محققان  توانایی  بودن  باال 
زمینه رفتار شناسی ویروس کرونا

توانایی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
رفتارشناسی  زمینه  در  محققان 
ویروس نیز باالست، بیان کرد: یک 
موضوعی که مطرح است این است 
که تحقیقات روی کرونا در کشور 
ما  ویروس شناسان  و  دارد  وجود 
در کشور تا حدودی با این ویروس 
آشنایی دارند و گرنه به تولید کیت 
از  واقع  در  محققان  نمی رسیدند. 
که  دارند  را  الزم  شناخت  کرونا 

کیت طراحی می کنند.
سلول درمانی نیاز به بودجه دارد

اینکه  بر  تاکید  با  طیبی 
موضوع  روی  رویان  پژوهشگران 
بیان  سلول درمانی کار می کنند، 
درمانی  سلول  اول  مرحله  کرد: 
روبرو  موفقیت  با  رویان  در  کرونا 
شده اما مراحل بعدی این درمان 

نیاز به بودجه دارد.
منوط  را  کار  این  ادامه  وی 
و  بهداشت  وزارت  موافقت  به 
بیمارستان های مسیح دانشوری و 

شریعتی دانست.

علی  رویان  پژوهشگاه  افزود:  وی 
با  فعالیت هایش  در  توسعه  رغم 
کمبود بودجه مواجه است که در 
نداشته  افزایشی  هم  شرایط  این 
است؛ همچنین درآمدهای درمان 
درمانی  سلول  و  ناباروری  نازایی، 

تقریباً متوقف شده است.
تاکید  با  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
بر اینکه برای پروژه سلول درمانی 
هم نیاز به بودجه داریم، بیان کرد: 
این کار هزینه بر است و به حمایت 

نیاز دارد.
طیبی با تاکید بر اینکه البته وزارت 
در  توانمندی  اساس  بر  بهداشت 
نظر  در  را  کاری  تقسیم  کشور 
سلول  در  اما  کرد:  بیان  دارد، 
رویان  که  هستیم  متوقع  درمانی 
متولی درمان کرونا در کشور شود.

انبوه  تولید  برای  قرارداد  انعقاد 
کیت ها

وی با اشاره به کیت های تشخیص 
کیت های  این  گفت:  کرونا 
و  تولید می شد  تاکنون  تشخیص 
در اختیار آزمایشگاه های جهاد در 
تهران و خراسان رضوی و تعدادی 

آزمایشگاه محدود قرار می گرفت.
وی ادامه داد: اکنون قرار داد تولید 
یک شرکت  با  کیت  میلیون  یک 
دانشگاهی  جهاد  بنیان  دانش 
سایر  اختیار  در  که  شده  منعقد 
آزمایشگاه ها نیز قرار می گیرد که 

این موفقیت خوبی است.

با  است  درصدد  بنیان  دانش  شرکت  یک 
فناوری نانو و استفاده از نانوذرات نقره مواد 
ضد عفونی کننده مورد نیاز اماکن عمومی 

را تولید کند.
بهاره  نانو،  فناوری  توسعه  ستاد  از  نقل  به 
از  بنیان  دانش  شرکت  یک  مدیر  کاویانی 
روزانه  تولید  برای  زیرساخت ها  آماده سازی 
و  داد  خبر  ضدعفونی کننده  تُن  دو  تا  یک 
گفت: با نصب تجهیزات الزم، در حال حاضر 
امکان تولید تا دو تن در روز را داریم و اکنون 
آماده تولید هستیم که با دریافت مجوزهای 
الزم از سازمان های ذی ربط کار تولید آغاز 
خواهد شد. گواهی نانومقیاس این فناوری از 

ستاد نانو دریافت شده است.
نانوذرات  حاوی  ضدعفونی کننده  این  وی 
عمومی  فضاهای  در  استفاده  برای  را  نقره 
مناسب  هواپیما  و  فروشگاه  مترو،  نظیر 
باالی  ماندگاری  امر  این  دلیل  می داند. 

این  گفت:  شرکت  است.مدیرعامل  آن 
به  نسبت  مزیت هایی  ضدعفونی کننده ها 
که  الکل  برخالف  دارند.  الکلی  نمونه های 
این  دارد،  کمی  ماندگاری  و  بوده  فرار 
ضدعفونی کننده زمان بیشتری را روی سطح 

اثربخشی آن طوالنی تر  این رو  از  می مانند 
الکل،  فقدان  دلیل  به  دیگر  از سوی  است. 
حساسیت کمتری برای سیستم تنفسی و 
حساس  گروه های  برای  و  داشته  سالمت 

مناسب تر است.

عکس نوشت

خبر
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