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امکان توزیع الکترونیکی کاالی 
اساسی برای همه وجود ندارد

آژانس درباره برنامه پنهانی 
هسته ای عربستان شفاف سازی کند
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نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان خشکبار: :

شهرداری رباط کریم در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران 

واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید.

آگهی تجدید مناقصه عمومی )نوبت دوم(

شرایط:

1 – شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

2 – ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه الزامی می باشد.

3 – هزینه درج دونوبت آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

4 – به پیشنهادات مشروط ، مخدوش وفاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.

5 – مبلغ تضمین شرکت د رمناقصه می بایست براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بصورت فیش 

واریزی به حساب شهرداری و یا ضمانتامه معتبر بانکی بدون قید و شرط ارائه گردد.

6 – سپرده برندگان اول، دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و در صورتی که 

حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب ضبط می شود.

7 – محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر ظرف مدت 

10روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم ضمن پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت خرید اسناد 

مناقصه به امور پیمانهای این شهرداری واقع در رباط کریم – بلوار امام خمینی)ره( – شهرداری رباط کریم 

مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

8 – سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

اصغر پارسا – شهردار رباط کریم

توضیحات  مبلغ تضمین شرکت
درمناقصه )ریال

 مدت
اجرا

 مبنای قیمت
پیشنهادی

 مبلغ تامین
اعتبار

 مبلغ اعتبار مصوب
)ریال

موضوع مناقصه ردیف

 داشتن حداقل
 صالحیت

 پیمانکاری در
 رشته ابنیه

رتبه 5

2/750/000/000 5ماه  براساس
 فهرست بهای
ابنیه سال99

 ردیف بودجه
شماره

50301002

55/000/000/000  اجرای پروژه
 تکمیل ساختمان

خدمات شهر

1

) )

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444

ترامپ می  گوید شرکت های فناوری چین 
برای پکن جاسوسی می کنند و کاربران 
پرهیز  آنها  به  اعتماد  از  باید  آمریکایی 
کنند؛ اما آیا او این درجه از اخالق مداری 
را در قبال سایرین هم به خرج می دهد؟

 »فقط یکی آن را بخرد« این را دونالد 
ترامپ گفت؛ آن هم درست بعد از آنکه 
توقیف  کردند  توصیه  وی  به  مشاورانش 
قضا  از  که  چینی،  اجتماعی  رسانه  یک 
حدود ۱۰۰ میلیون فالوئر دارد، آن قدرها 
هم که فکر می کند کار آسانی نیست و 
رئیس جمهور  عنوان  که  او  برای  حتی 
آمریکا را یدک می کشد؛ می تواند تبعات 

حقوقی در پی داشته باشد.
انتقاد  به  زبان  چین  آنکه  از  قبل  پس 
»تیک  فعالیت  لغو  برای  او  تصمیم  از 
تا  کرد  عوض  را  نظرش  کند،  باز  تاک« 
انتخابات ۲۰۲۰، یکصد  مبادا در آستانه 
رسانه  این  اغلب جوان  مخاطِب  میلیون 
اجتماعی را با خود سر لج بیندازد.نتیجه 
آنکه، اکنون رضایت داده که مایکروسافت 
یا هر شرکت آمریکایی که از توان مالی 
برخوردار است، پا پیش بگذارد و ظرف ۴۵ 
روز، آن بخش از تیک تاک را که به امور 
مشتریان آمریکایی رسیدگی می کند؛ از 
مالک چینی یعنی شرکت »بیت دنس« 
بخرد.اما اینکه چگونه تیک تاک در مرکز 
قرار  واشنگتن-پکن  ژئوپلیتیکی  جدال 
است که  گرفت؛ خود حکایتی شنیدنی 
»امنیت  نام  به  مسئله ای  آن  اصلی  تِم 
ملی«، آن هم از نوع آمریکایی است.چند 
ماهی می شود که یک گروه فراحزبی از 
بیت  دسترسی  بابت  از  کنگره  اعضای 
کاربران  خصوصی  اطالعات  به  دنس 
آمریکایی تیک تاک یا سانسور محتویات 
می کنند. نگرانی  ابراز  آنها،  رسانه ای 

که  است  برچسبی  نتیجه  نگرانی  این 
چینی  بزرگ  شرکت های  به  واشنگتن 
ارتش چین معرفی  را مزدور  آنها  و  زده 
می کند. در مورد تیک تاک، این اتهام به 
جاسوسی از فالوئرهای آمریکایی و بازی 
آرای  بر  تاثیر  به منظور  آنها  دادن ذهن 

انتخابات نوامبر، تعمیم داده می شود.

اما پیشینه این سناریو دست کم به یک 
سال قبل و زمانی بازمی گردد که آمریکا 
نوک پیکان تهدید را به سمت »هوآوی« 
فضای  کردن  ناامن  از  و  رفت  نشانه 
ضد  تحریم های  زدن  دور  تا  سایبری 
ایرانی، هر چه اتهام بود به غول فناوری 
چین نسبت داد. البته که سرقت معنوی، 
جاسوسی سایبری و سانسور کردن عقاید 
از  دور  و  نکوهیده  امری  جامعه،  عموم 
است  این  مسئله  اما  است.  انسانی  شأن 
که اخالق امری نسبی نیست و معیارهای 
حکومت  به  حکومتی  از  اخالق مداری 
چنانچه  یعنی  است؛  تغییرناپذیر  دیگر، 
خطا  چین  سوی  از  عملی  دادن  انجام 
باشد؛ تکرار همان عمل از سوی آمریکا 
نیز خطا تلقی خواهد شد.اما آیا در باور 
از  نیز چنین تعریفی  حاکمان واشنگتن 
جایگاه اخالق به ویژه در دنیای سیاست، 

صادق است؟
انجام  چین  آنچه  از  جانبداری  پای 
می دهد در میان نیست و فارغ از اینکه آیا 
اتهامات آمریکا علیه پکن، محلی از اعراب 

دارد یا خیر به قضیه نگاه خواهیم کرد.
آمریکا می گوید قانون امنیت ملی چین، 
شهروندان این کشور را وادار به همکاری 
با دولت می کند. حتی شاید این ادعا که 
برای حصول  از شرکت های چینی  پکن 
می کند؛  استفاده  ژئوپلیتیکی  اهداف 
که  است  این  مسئله  اما  نباشد.  بیراه 
را  سیاست  همین  دقیقاً  هم  واشنگتن 
و  دارد  آمریکایی  شرکت های  قبال  در 
به  وادار  را  »گوگل«  مثال،  عنوان  به 
همکاری در زمینه تأمین اهداف سیاسی 
 ،۲۰۱۶ سال  در  می کند.حتی  آمریکا 
به  آمریکا  اطالعاتی  نهادهای  از  یکی 
بهانه ردگیری ۲۶ فرد مظنون به قاچاق 
 ۳ از  بیش  تلفنی  مکالمات  مخدر،  مواد 
میلیون شهروند عادی را شنود کرد.از این 
گذشته، در آمریکا، شرکت های خصوصی 
حق دارند بدون کسب اجازه از مشتریان و 
کارمندانشان، داده های بیومتریکی آنها را 
جمع آوری کنند و تازه چند روز پیش بود 

که دو سناتور دموکرات به صرافت ارائه 
اقدام  این  کردن  ممنوع  برای  الیحه ای 
افتادند.از منظر اخالقی، موضع واشنگتن 
آنکه  است حال  ریاکارانه  زمینه  این  در 
از منظر سیاسی نیز در درازمدت امری 

تحریک کننده تلقی خواهد شد.
همزمان، این ایراد به واشنگتن وارد است 
که با انتقام جویی از شرکت های چینی، 
اقتصادی را  قصد سیاسی کردن مسائل 
دارد و قوانین سازمان تجارت جهانی را 
به چالش می کشد.از منظر حقوق بشری 
نیز، آمریکا همواره خود را الگویی برای 
آنکه  حال  کرده  معرفی  کشورها  دیگر 
اینکه  بر  مبنی  شاهد  بهترین  شاید 
درگیر  اصاًل  واشنگتن  خارجی  سیاست 
باشد  این  نیست؛  انسانی  دغدغه های 
رویکردی  واحد،  مسئله ای  قبال  در  که 
است  کافی  می کند.فقط  اتخاذ  متفاوت 
به بی قیدی واشنگتن در قبال آن دسته 
بیندازیم  نگاهی  فناوری  شرکت های  از 
رژیم  اختیار  در  نظارتی  تجهیزات  که 
صهیونیستی قرار می دهند تا با توسل به 
کرانه  و  غزه  نوار  در  را  فلسطینی ها  آن 
برای سرکوبشان،  و  کرده  باختری رصد 
اطالعات جمع آوری کنند.ردگیری تلفن 
مدار  دوربین های  اینترنتی،  داده های  و 
بیومتریک  داده های  جمع آوری  و  بسته 
مدد  به  همه  و  همه  فلسطین  ملت 
است  میسر  واشنگتن-تل آویو  همکاری 

آمریکا  فناوری  شرکت های  به  چراکه 
می توانند  که  جایی  تا  شده  داده  اجازه 
تل آویو  سرکوب گرایانه  اقدامات  از 
مثال،  عنوان  کنند.به  مالی  بهره برداری 
از  رسانه ها  که  بود   ۲۰۱۹ سال  نوامبر 
تهیه  در  مایکروسافت  سرمایه گذاری 
استارت آپی خبر دادند که قرار است در 
امر تشخیص چهره فلسطینی های ساکن 
کمک  صهیونیست ها  به  باختری  کرانه 
استارت آپ  این  اصلی  کند.ساختمان 
اراضی  در  دارد؛  نام  ویژن«  »انی  که 
آن  گردانندگان  و  شده  واقع  اشغالی 
نهادهای  و  ارتش  با  تنگاتنگی  رابطه 
و  دارند  صهیونیستی  رژیم  اطالعاتی 
هدف اصلی نیز رصد کرانه باختری برای 
شناسایی فلسطینیان مبارز است.شرکت 
در  تسهیالتی  هم  »سیسکو«  آمریکایی 
رژیم  ارتش  به  و  دارد  اشغالی  اراضی 
صهیونیستی خدمات آی تی و ابزارهای 
از  فارغ  می دهد.اکنون  ارائه  نظارتی 
اتهامات طرح شده  نادرستی  یا  درستی 
خالی  پرسش  این  جای  آیا  پکن،  علیه 
حقوق  آمریکا  چشم  در  چرا  که  نیست 
نوع چینی آن مغایرت  با  اسرائیلی  بشر 
دارد و چرا جاسوسی نهادهای اطالعاتی 
آمریکا از شهروندان عادی جرم نیست اما 
از سوی کشورهایی که در  اقدام  همین 
حلقه دوستی واشنگتن قرار نمی گیرند، 

مورد نکوهش است.

انگشت سیاست روی نبض فناوری؛ ترامپ با »تیک تاک« چقدر صادق است؟

محمدباقر نوبخت :



سیاسی
خبر

آژانس درباره برنامه پنهانی هسته ای 
عربستان شفاف سازی کند

گفت:  المللی  بین  سازمان های  نزد  کشورمان  دائم  نماینده  و  سفیر 
آژانس درباره برنامه پنهانی هسته ای عربستان شفاف سازی کند.

انتشار اطالعاتی در خصوص ساخت کارخانه تولید کیک   به دنبال 
زرد توسط عربستان سعودی، کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم 
کشورمان نزد سازمان های بین المللی، از آژانس بین المللی انرژی اتمی 
خواست درباره برنامه پنهانی هسته ای این کشور شفاف سازی کرده و 

گزارشی را به اعضای آژانس ارائه کند.
کاظم غریب آبادی با اشاره به اینکه عربستان سعودی در حال توسعه 
و اجرای یک برنامه بسیار غیرشفاف هسته ای می باشد، اظهار داشت: 
علیرغم اینکه عربستان عضو ان. پی. تی است و توافقنامه جامع پادمان 
تعهد  از  هنوز  متأسفانه  ولی  دارد،  آژانس  با  اجرا  حال  در  جانبه  دو 
علیرغم  و  می کند  خودداری  آژانس  پادمانی  بازرسی های  پذیرش 
درخواست های مکرر چندین ساله آژانس نیز تعهدات خود را به گونه ای 

اصالح نکرده است که اجازه بازرسی به آژانس را بدهد.
به  تصریح  با  انرژی  المللی  بین  آژانس  نزد  کشورمان  دائم  نماینده 
ندارد  اینکه عربستان سعودی هیچ رآکتور فعال تحقیقاتی و قدرت 
که بخواهد دنبال تولید کیک زرد باشد، گفت: این موضوع در کنار 
به  ورود  اجازه  عدم  و  در حوزه هسته ای  پنهانی سعودی ها  اقدامات 
بازرسان آژانس و همچنین فعالیت های بی ثبات کننده آن در منطقه ، 
نگرانی ها در خصوص یک برنامه پنهانی سالح هسته ای در این کشور 

را تقویت می کند.
سفیر کشورمان تاکید کرد دولت ها و آژانس بایستی برای عربستان 
سعودی شفاف کنند که جامعه بین المللی هرگونه انحراف را از یک 

برنامه هسته ای صلح آمیز قبول نکرده و با آن مقابله خواهد کرد.
غریب آبادی گفت: عربستان سعودی چنانچه دنبال استفاده صلح آمیز 
از انرژی هسته ای است، بایستی تعهدات مربوطه آژانس را بپذیرد و 

کاماًل شفاف عمل کند.

عنوان  به  خبرنگاران  از  دفاع  وزیر 
از  دفاع  جبهه  مقدم  خط  سربازان 
گفت:  و  کرد  یاد  انسانیت  ارزش های 
خبرنگاران کلمه شرافت و بی باکی را به 
امر  در  جهانی  الگوی  به  معنی  تمامی 

اطالع رسانی بدل کرده اند.
 در آستانه ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، امیر 
حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح در پیامی با گرامی داشت یاد و 
از خبرنگاران  خاطره خبرنگاران شهید 
به عنوان سربازان خط مقدم جبهه دفاع 
یاد  انسانیت  گران سنگ  ارزش های  از 

کرد.
وزیر دفاع در این پیام، روز خبرنگار را 
روز جاودانگی و تأللو خورشید پرفروغ 
برای  کوشی  سخت  تالش،  همت، 
مجاهدان عرصه ی قلم در سپهر تابناک 
و  کرد  یاد  روشنگری  و  بخشی  آگاهی 
که  است  بدانجا  تا  تابناکی  این  افزود: 
خداوند متعال بی همتا در آیه شریف 
رسای  در  مایسطرون«  و  والقلم  »ن 
در  جاری  صداقت  و  قداست  شرافت، 
جوهر پاک شأن بر این عظمت سوگند 

یاد می کند.
وی نگاه کنکاش گرایانه جامعه پرتالش 
و سخت کوش خبرنگاران در جمهوری 

و  منش  از  گرفته  بر  را  ایران  اسالمی 
همچون  شهیدانی  شامخ  مقام  رفتار 
مصطفائی ها،  رهبرها،  ها،  صارمی 
ده ها  و  آریایی ها  امانی ها،  نجفی ها، 
خبرنگار جانباز و ایثارگر دیگر دانست 
که سید اهل قلم شهید مرتضی آوینی 
و رهروان پاکش ادامه دهنده این مسیر 
سرخ حقیقت اند. مردان بی ادعایی که 
در لباس خبرنگاری در مناطق بحرانی 
و پرخطر حضوری مستمر دارند و کلمه 

معنی  تمامی  به  را  شجاعت  و  شرافت 
رسانی  اطالع  امر  در  جهانی  الگوی  به 
بدل نموده اند و هم اکنون نیز این مسیر 
دیگر  در  ما  خبرنگاران  و  دارد  ادامه 
حوزه  در  ویژه  به  پرخطر  عرصه های 
سالمت و مبارزه با شیوع ویروس کرونا 

پیش قدم، استوار و راسخ هستند.
خود  پیام  پایانی  بخش  در  دفاع  وزیر 
همتا  بی  هنرمندانی  را  خبرنگاران 
سرفراز  ایران  سازندگی  قصیده  که 

مسئولیت،  تعهد،  امانت،  قافیه  با  را 
دلسوزی، شجاعت و مطالبه گری سروده 
سنگربانانی  و  می سرآیند  همچنان  و 
از شفافیت  دفاع  اول  در خط  مطمئن 
امور  اصالح  راستای  در  روشنگری  و 
جامعه محسوب می گردند دانست و از 
درگاه ایزد باری برای تمامی فعاالن با 
اخالص و حق طلب قلم و رسانه در این 
را  توفیقات  مزید  و  عزت  دوام  عرصه، 

مسئلت نمود.

خبرنگاران کلمه شرافت و شجاعت را 
به الگوی جهانی بدل کرده اند

خبر

اعتراض ایران به حمایت از 
گروه تندر

ایران طی نامه ای که امروز توسط مجید تخت روانچی به دبیرکل این 
و  اعتراض کرد  تندر  گروه  از  آمریکا  به حمایت  ارسال شد،  سازمان 

خواستار برخورد سازمان مذکور با این کشور شد.
دائم  نماینده  تختروانچی  توسط مجید  امروز  که  نامه ای  ایران طی   
به  شد،  ارسال  سازمان  این  دبیرکل  به  ملل  سازمان  نزد  کشورمان 
حمایت آمریکا از گروه تندر اعتراض کرد و خواستار برخورد سازمان 

مذکور با این کشور شد.
طی این نامه، ضمن اشاره به حمالت تروریستی این گروه در ایران و 
شهید و مجروح کردن تعدادی از شهروندان کشورمان و اعتراف آشکار 
این گروه به ارتکاب این جنایات، اعالم شده گروه تروریستی یادشده 
کماکان به تداوم فعالیت های خود از آمریکا و حتی آموزش اقدامات 

تروریستی و خرابکاری در ایران ادامه می دهد.
در ادامه این نامه آمده است: تاکنون آمریکا هیچ اقدامی در پیشگیری 
از فعالیت اعضای گروه یادشده یا استرداد آنها برای محاکمه در ایران 
انجام نداده است. تداوم حمایت آمریکا از این گروه هیچ تردیدی باقی 
نمی گذارد که این کشور آشکارا کلیه تعهدات ذیربط خود را نقض کرده 

و بنابراین مسئول همه جنایات این گروه در ایران می باشد.
در  ادامه  این  نامه  آمده  است:   سازمان ملل آمریکا را وادار کند تا به 

حمایت از این گروه تروریستی پایان دهد.

کارکرد اصحاب رسانه در نظارت بر 
مسئوالن بی بدیل وغیرقابل انکار است

ارائه  در  رسانه  اصحاب  کارکرد  تردید  بی  نوشت:  دولت  سخنگوی 
از مشکالت موجود کشور و نظارت عمومی بر مسئوالن و  تصویری 

دستگاه های اجرایی بی بدیل و غیرقابل انکار است.
 علی ربیعی سخنگوی دولت به مناسبت روز خبرنگار نوشت: ۱۷ مرداد 
ماه »روز خبرنگار« فرصتی ارزشمند و گرانبها است، برای پاسداشت 
مقام شامخ تمامی انسان های فرهیخته که در راه روشنگری و آگهی 
بخشی به جامعه جان خود را تقدیم انقالب کردند. چه زیباست که این 
روز مبارک مصادف با روز مبارک عید غدیر است، خبرنگاران به راستی 
خبرنگاران  اند.  وظیفه  و  دلسوزی  تعهد،  مسئولیت،  امانت،  تجسم 
وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا همواره در 
عمق جامعه زندگی می کنند و سالمت فرهنگی و فکری هر جامعه ای، 

مرهون تالش های شبانه روزی آنهاست.
بی تردید کارکرد تمامی اصحاب رسانه در ارائه تصویری از مشکالت 
موجود کشور و نظارت عمومی بر مسئوالن و دستگاه های اجرایی بی 
بدیل و غیرقابل انکار است و راستی که رسالت اصحاب خبر و رسانه 
بسیار خطیر و حساس است. چنانچه پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله 
از مالمت هیچ  را بگو و در راه خدا  در حدیثی فرموده است: »حق 

مالمت گری نهراس«.
از همین روست که می توانیم حق گویی و مطالبه گری حق توسط 
خبرنگاران عزیز را مجاهدتی عظیم و فداکاری فرهنگی سترگ بنامیم 
و قدردان آن باشیم. اینجانب ضمن تبریک عید غدیر به همه مسلمانان 
و مردم عزیز کشورمان، روز خبرنگار را به شهدای اصحاب رسانه و شما 

خبرنگاران، دالوران خستگی ناپذیر تبریک می گویم.

اهمیت درک مفهوم پیام غدیر بیش از 
گذشته فزونی یافته است

وزیر کشور گفت: امروز که با تحریف واقعیت ها مانع از رساندن پیام حقیقت 
و شرافت و منزلت انسان به جامعه جهانی می شوند، اهمیت درک معنا و 

مفهوم پیام غدیر بیش از گذشته فزونی یافته است.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، »عبدالرضا رحمانی فضلی« 
وزیر کشور بامداد شنبه در پیامی به مناسبت گرامیداشت عید غدیر خم، 
اظهارداشت: عید سعید غدیر، آغازگر تاریخی است که با أَکَملُْت لَکْم دیَنکْم 
حجت و میثاق ابدی یافت و در این روز، کمال انسانیت در فلسفه بعثت نبی 

مکرم اسالم )ص( به منظور اِلُتَّمَم َمکاِرَم االخالق متجلی شد.
در پیام وزیر کشور تصریح شده است: در غدیر خم جریان نزول برکت و 
نعمت و رحمت الهی در أَتَْمْمُت َعلَیُکْم نِْعَمتی تبلوری ملموس و عینی در 
بیعت با مظهر العجائب خلقت پیدا کرد و نبوت با َرضیُت لَُکُم اْلِْسالَم دیناً 
در امامت و والیِت موالی متقیان علی ابن ابیطالب )ع( پیوندی ناگسستنی 
گرفت. در این روز مبارک ِکَتاَب اهلَلّ َو ِعْتَرتِی أَْهَل بَْیِتی به منزله آخرین 
دستور الهی در وحی و تجسم دردانه والیت، فروغی ابدی شد تا گواهی 
باشد برای رستگاران در وعده بی بازگشت إِنَُّهَما لَْن یَْفَتِرَقا َحَتّی یَِرَدا َعلََیّ 

الَْحْوَض.
افزوده است: غدیر را نمی توان حدیث  این پیام  ادامه  رحمانی فضلی در 
مکان و زمان واحدی دانست؛ بلکه بنا به فرموده رسول مهربانی ها )ص(؛ 
ْن َشِهَد أَْو لَْم یْشَهْد ُولَِد  ًة َعلَی کّل َحاِضٍر َو َغائٍِب َو َعلَی کّل أََحٍد ِممَّ ُحجَّ
أَْو لَْم یولَْد َفلْیَبلِّغ الَْحاِضُر الَْغائَِب َو الَْوالُِد الَْولََد إِلَی یْوِم الِْقیاَمِة و این نغمه 
رهایی بخش و آزادی بشر از یوغ بتهای متنوع هر عصر و زمان تا ایجاد 
جامعه توحیدی از سوی مرسل نهایی غدیر، حضرت بقیه اهلل االعظم )عج( 

در گوش بشریت جاری است.
»امروز که بتهای ظلمکده های ظلم و ستم، دست در آستین اهریمن پلید، 
آزادی و آزادگی را در منافع چپاولگرانه خویش جعِل معنا می کنند و با 
تحریف واقعیت ها مانع از رساندن پیام حقیقت و شرافت و منزلت انسان به 
جامعه جهانی می شوند و تحوالت جهانی به ویژه نابسامانی های اقتصادی 
ناشی از شیوع ویروس کرونا و تهدیدات منطقه ای حاصل از مداخالت طمع 
سایه  در  منحوس صهیونیستی  رژیم  های  گری  فتنه  و  بیگانگان  کارانه 
انفعال و فرومایگی وابستگان به نظام سلطه موجب خاطر پریشان آدمیان 
شده است، اهمیت درک معنا و مفهوم پیام غدیر بیش از گذشته فزونی 
یافته و رایحه دلنواز تمسک به سیره اهل بیت علیهم السالم می تواند تنها 
نسخه آرامش بخش و پاسدار حقوق واقعی بشر، منبعث از فطرِت انسان در 

تالطمات ابتالء باشد.«
وزیر کشور در خاتمه این پیام تبریک، آورده است: این روز بزرگ و پر اثر در 
نظام خلقت و کمال دین حنیف الهی را به پیشگاه حضرت صاحب الزمان 
)عج( و مقام معظم و با درایت رهبری )مدظله العالی( و همه مردم جهان 
و به ویژه هموطنان هوشیار و آگاه و با بصیرت، تبریک عرض نموده و به 
برکت وجود موالی رستگاران و صابران از خداوند منان عافیت و سالمتی و 

آرامش را برای مردم عزیز میهن اسالمی خواستارم.
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کرد:  تاکید  ای  بیانیه  در  سپاه 
از  رسانه ای  فعاالن  و  خبرنگاران 
پیشران های موثر در حوزه بازدارندگی 

و اقتدار دفاعی کشور هستند.
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه   
مردادماه   ۱۷ گرامیداشت  با  بیانیه ای 
را  رسانه  اصحاب  خبرنگار«  »روز 
آگاهی  سپهر  درخشان  ستارگان 
به جامعه و پیشران های مؤثر  بخشی 
بازدارندگی و اقتدار دفاعی کشور برابر 
و  ایران  پیروزی  ضامن  و  دشمنان 
ایرانی در جنگ شناختی امروز دانست.

است:  آمده  بیانیه  این  از  بخشی  در 
نقش  و  نوظهور  رسانه های  پیدایش 
ارتباطات  نوین  فناوری های  آفرینی 
صحنه  در  جدیدی  عصر  اطالعات  و 
جدال راهبردی نظام سلطه و استکبار 
اسالمی  جمهوری  نظام  و  انقالب  با 
و  مستحکم  پیام های  با  که  ایران 
بشریت،  ذائقه  و  فطرت  بر  منطبق 
امپراتوری های  اضمحالل  سرآغاز 
و  شرقی  کمونیسم  و  سوسیالیسم 
لیبرال دموکراسی غربی را فراهم آورد، 

رقم زد.
عرصه  این  در  می افزاید:  بیانیه  این 
جماهیر  اتحاد  فروپاشی  سترگ، 
بلوک سلطه جدید  ناتوانی  و  شوروی 
رژیم  سرکردگی  به  محور  لیبرال 
تروریستی و استکباری آمریکا تحوالت 
و  بشریت  فراروی  را  سازی  سرنوشت 
به نفع اهداف و آرمان های بلند انقالب 
است  داده  قرار  ایران  ملت  و  اسالمی 
مستأصل  را  دشمن  متحد  جبهه  که 
ادراکی و شناختی  نبرد  به طراحی  و 
اسالمی  میهن  علیه  اراده ها  جنگ  و 

واداشته است.
نقش  به  اشاره  با  ادامه  در  بیانیه  این 

در  رسانه ها  کننده  تعیین  و  حساس 
در  دشمن  راهبردهای  با  رویارویی 
سرمایه گذاری  با  که  اراده ها  تضعیف 
و  تبلیغاتی  هنگفت  و  همه جانبه 
تصریح  می شود،  پیگیری  رسانه ای 
معکوس  سناریوهای  است:  کرده 
سازی ارزش ها و وارونه سازی حقایق 
امپراتوری  امروز  که  واقعیات مسلم  و 
جنگ  راستای  در  غرب  رسانه ای 
و حیله گری های  ترفندها  با  اراده ها 
کار  دستور  فریبنده  و  جذاب  متنوع، 
قرار داده است؛ در صورتی که با سد 
هوشمندی، دانایی و مواجهه شجاعانه 
جامعه رسانه ای ایران اسالمی برخورد 
رسانه  ویژه  به  رسانه  اصحاب  و  کند 
ملی با ارائه تصویری درست، واقعی و 
از وضعیت و  اغراق  از هرگونه  به دور 
واقعیت های ملی، منطقه ای و جهانی 
را در  غیور  و  راسخ  می تواند عزم های 
عرصه نبرد ادراکی ادراکی و شناختی 
در  و  داده  غلبه  عده دشمن  و  برعده 
ستارگان  بعنوان  را  رسانه ها  حقیقت 
به  بخشی  آگاهی  سپهر  درخشان 
جامعه معرفی و با اعتماد آفرینی های 
این مسیر  در  را  مردم  ناپذیر،  خدشه 

مقدس با خود همراه تر سازند.
تالش  به ضرورت  اشاره  با  بیانیه  این 
بکارگیری  و  تربیت  در  رسانه ها 
و  آفرین  تحول  متعهد،  خبرنگاران 
جریان ساز و تمرکز آنان در پاسخ به 
به الزامات ارتقای سواد رسانه ای جامعه 
از  تصریح کرده است: هرچند تجلیل 
در  خبرنگار  روز  در  رسانه  اصحاب 
نهادها،  دستگاه ها،  آحاد  کار  دستور 
مقامات و شخصیت های مختلف کشور 
در  آنها  تالش  و  همت  اما  دارد  قرار 
پاسخ به نیازمندی ها و رفع مشکالت 

و تنگناهای اساسی فراروی خبرنگاران 
برای  الزم  بسترهای  سازی  فراهم  و 
رویکردهای  اتخاذ  و  شغلی  امنیت 
درخور شأن این قشر شریف به در طول 
سال و بصورت جاری خواهد توانست 
نقش  عرصه  در  دغدغه  بدون  را  آنان 
آفرینی ها و مسئولیت پذیری های ملی 
در زمینه های مختلف و همراه سازی 
راستای  در  جامعه  و  عمومی  افکار 
منافع و مصالح ملی و پیشرفت کشور، 

فعال و تأثیرگذار قرار دهند.
در ادامه این بیانیه خبرنگاران و فعاالن 
در  مؤثر  ران های  پیش  از  رسانه ای 
دفاعی  اقتدار  و  بازدارندگی  حوزه 
نقش  از  قدردانی  با  و  توصیف  کشور 
و  هنرمندانه  مجاهدانه،  آفرینی های 
ویژه  به   _ رسانه  اصحاب  هوشمندانه 
جمهوری  سیمای  و  صدا  سازمان 
عملکرد،  انعکاس  در   _ اسالمی 
توانمندی ها و دستاوردهای گوناگون و 
افتخارآمیز سپاه در عرصه های مختلف 
را  بزرگ  خدای  است:  کرده  تاکید 
جامعه  تالش  و  همت  با  که  شاکریم 
سناریوهای  رغم  به  کشور،  رسانه ای 
و  غربی، عبری  مثلث خبیث  مختلف 
پروژه های  اجرای  و  طراحی  در  عربی 
رسانه ای  و  روانی  عملیات  مختلف 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  علیه 
آفرینی های  شبهه  و  تخریب  و 
زنجیره ای و شیطانی علیه مأموریت ها، 
حساس،  مهم،  کارکردهای  و  نقش ها 
سرنوشت ساز، بازدارنده، امنیت آفرین 
و  انقالبی  نهاد  این  آمیز  افتخار  و 
مردمی، ملت ایران و بلکه عالقه مندان 
انقالب اسالمی در جای عالم، از جایگاه 
معتبر و محبوبیت مثال زدنی برخوردار 
صحنه  در  آنچه  یادآوری  که  است 

پیکر  تشییع  و  تجلیل  شکوهمند 
سردار  مقاومت  سیدالشهدای  مطهر 
دل ها حاج قاسم سلیمانی پدیدار شد، 

کفایت می کند.
این بیانیه در پایان با تکریم و تعظیم 
به مقام شامخ شهیدان همیشه جاوید 
شهید  ویژه  به  رسانه  و  خبر  عرصه 
فرخنده  تبریک  و  صارمی  محمود 
و  خبرنگاران  آحاد  به  خبرنگار  روز 
و  اسالمی  میهن  در  رسانه  اصحاب 
سپاس از مجاهدت های خالصانه آنان 
راهبردی  نقش  و  جایگاه  ترسیم  در 
دفاعی  اقتدار  در حوزه  بسیج  و  سپاه 
برای  سازی  ظرفیت  و  امنیتی  و 
تهاجمی  بازدارندگی  راهبرد  تحقق 
عرصه  در  ها  گذاری  هدف  و  کشور 
مردم  و  محرومیت زدایی  سازندگی، 
یاری در جغرافیای ایران عزیز، تاکید 
ترسیم  راهبرد  شک  بی  است:  کرده 
رهبر  قربان  عید  روز  بیانات  در  شده 
اسالمی حضرت  انقالب  الشأن  عظیم 
العالی( مبنی  امام خامنه ای )مدظله 
جریان  بر  غلبه  تقدم  و  اهمیت  بر 
درآمد  پیش  عنوان  به  »تحریف« 
عنوان  به  بایستی  »تحریم«  شکست 
»نقشه راه« در زمره اولویت های امروز 
قرار گیرد و بی  اصحاب رسانه کشور 
صحنه  این  در  آنان  تالش های  شک 
خواهد توانست نقش بازدارنده و قدرت 
ساز رسانه برابر آرزوها و رویاهای شوم 
دشمنان و مأیوس کردن آنان از اقدام 
خصمانه علیه جمهوری اسالمی ایران 
را مورد تاکید و ناکامی اندیشکده های 
طراحی  اتاق های  و  پردازی  نظریه 
توطئه ضد ایران عزیز و مختل شدن 
را  معاندین  محاسباتی جبهه  دستگاه 

تضمین کند.

سپاه پاسداران در بیانیه ای به مناسبت روز خبرنگار:

خبرنگاران و فعاالن رسانه ای پیشران های اقتدار دفاعی کشور هستند
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کمک به خبرنگاران مسئولیتی همگانی است

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه روزنامه نگاری و خبرنگاری، حرفه ای 
پردغدغه، خطیر، دشوار و موثر است، گفت: کمک به خبرنگاران مسئولیتی 

همگانی است.
نوشت:  خبرنگار  روز  مناسبت  به  توئیتر  در  پیامی  جهانگیری طی  اسحاق   
روز خبرنگار را به خبرنگاران، روزنامه نگاران، دست اندرکاران رسانه ها و همه 
شهروند خبرنگاران تبریک می گویم و برایشان آرزوی زندگی با نشاط، پرامید 

و ثمربخش دارم.
وی تصریح کرد: طبیعتاً روزنامه نگاری به طور عام و خبرنگاری به طورخاص 
حرفه ای پردغدغه، خطیر، دشوار و در عین حال مؤثر است. درک این ویژگی ها 
مسئولیتی همگانی است یعنی اینکه هم مسئوالن قوای سه گانه و هم فعاالن 
مدنی و شهروندان باید این ویژگی ها را بدانند و همه ما، خبرنگاران را در انجام 

وظایفشان کمک کنیم.

دلخراش  انفجار  حادثه  وقوع  پی  در 
تعداد  شدن  ومجروح  وکشته  لبنان 
زیادی ازمردم مقاوم این کشور، والیتی 
طی پیامی به دبیر کل حزب اهلل لبنان، 
این فاجعه را تسلیت و بر همراهی دولت 

و ملت ایران تاکید کرد.
دلخراش  انفجار  حادثه  وقوع  پی  در   
تعداد  شدن  مجروح  و  کشته  و  لبنان 
زیادی از مردم مقاوم این کشور، والیتی 
طی پیامی به دبیر کل حزب اهلل لبنان، 
این فاجعه را تسلیت و بر همراهی دولت 

و ملت ایران تاکید کرد.
معظم  مقام  مشاور  والیتی  پیام  متن 

رهبری در امور بین الملل به این شرح 
است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای 
سید حسن نصراهلل

دبیرکل محترم حزب اهلل لبنان
سالم علیکم

فاجعه انفجار بندر بیروت و جان باختن 
مردم  از  زیادی  تعداد  مجروحیت  و 
و  تأثر  موجب  لبنان  مقاوم  و  مظلوم 

تأسف فراوان گردید.
این مصیبت را به مردم و دولت بزرگ 

اعضا  و  جنابعالی  لبنان، 
لبنان  اهلل  حزب  محترم 
از  و  می کنم  عرض  تسلیت 
درگاه الهی غفران جان باخته 
عاجل  شفای  و  مظلوم  گان 

مجروحین را مسئلت دارم.
آموزگار  لبنان  مقاوم  ملت 
بزرگ صبر و بردباری در برابر 
هستند  اینچنینی  مصائب 

و بی تردید همچون گذشته سربلند و 
را سپری  ناگوار  و  تلخ  ایام  این  استوار 
در  ایران  ملت  و  و دولت  خواهند کرد 

کنار شما ایستاده اند.

بزرگ  ملت  سربلندی  و  عزت  توفیق، 
خداوند  درگاه  از  را  جنابعالی  و  لبنان 

متعال مسئلت می نمایم.
علی اکبر والیتی

ملت مقاوم لبنان آموزگار بزرگ صبر و 
بردباری در برابر مصائب هستند



اقتصاد
اخبار

بی توجه به تشدید تنش ها بین پکن و واشنگتن

رقیب چینی تسال درخواست عرضه اولیه سهام 
خود در آمریکا را ثبت کرد

علی رغم تشدید تنش های پکن-واشنگتن، ژپنگ موتورز، رقیب چینی 
تسال، درخواست خود برای عرضه سهام این شرکت در بورس سهام 

نیویورک را به ثبت رساند.
به نقل از راشاتودی، ژپنگ موتورز، رقیب چینی تسال، درخواست خود 
ثبت  به  را  نیویورک  سهام  بورس  در  این شرکت  سهام  عرضه  برای 
رساند تا به یکی دیگر از خودروسازان الکتریکی چین تبدیل شود که 
علی رغم تشدید تنش های پکن-واشنگتن، به دنبال فروش سهام خود 

در آمریکا هستند.
این سازنده خودرو الکتریکی که مقر آن در گوآنژو است، توسط دو 
غول بزرگ چینی، علی بابا و شیائومی پشتیبانی می شود. این شرکت 
درخواست خود برای ورود به بازار سهام آمریکا را در کمیسیون اوراق 

و بورس آمریکا به ثبت رسانده است.
ژپنگ  سهام  اولیه  عرضه  مورد  در  گمانه زنی ها  اخیر  هفته  چند  در 
موتورز باال گرفته است. برخی می گویند احتمال آن وجود دارد که این 
شرکت قبل از عرضه عمومی سهام خود در بازار چین، عرضه اولیه آن 
را در آمریکا انجام دهد. انتظار می رود در این عرضه اولیه ۵۰۰ میلیون 

دالر سرمایه گذاری جمع آوری شود.
برنامه های عرضه اولیه ژپنگ مشابه همتای چینی آن لی آتو است که 
ماه گذشته از طریق عرضه اولیه سهام خود تحت شاخص نزدک آمریکا 
زمان عرضه  از  میلیارد دالر سرمایه گذاری کسب کند.  توانست ۱.۱ 
اولیه سهام لی آتو در نزدک، ارزش سهام آن بیش از ۵۰ درصد جهش 

کرده و به بیش از ۱۴ میلیارد دالر رسیده است.

می  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
سازوکار  حاضر  حال  در  که  گوید 
در  کاال  توزیع  کردن  الکترونیکی 
سطح گسترده وجود ندارد و با توجه 
به منابع فقط تعداد خاصی را در بر 

خواهد گرفت.
 چندی پیش یک فوریت طرح تامین 
به  از سوی مجلس  اساسی  کاالهای 
تصویب رسید که طی آن پیشنهاداتی 
در رابطه با توزیع کاالهای اساسی در 
قالب کاالبرگ و یا کارت الکترونیکی 
تاکید  نمایندگان  برخی  بود.  مطرح 
کاالهای  وفور  وجود  با  که  داشتند 
با  تامین آن  اقشار در  اساسی برخی 

سختی های مواجه اند.
با  اما این که موضع دولت در رابطه 
طرح تامین کاالهای اساسی و توزیع 
کاال با کاالبرگ و یا کارت  الکترونیک 
تامین  توافق  صورت  در  و  چیست 
خواهد  صورت  چگونه   آن  منابع 
گفت  در  که  است  موضوعی  گرفت، 
-رئیس  نوبخت  محمدباقر  با  گو  و 
سازمان برنامه و بودجه- مورد پرسش 
قرار گرفت و وی توضیحاتی در این 

رابطه ارائه کرد.
معاون رئیس جمهوری تاکید دارد که 
الکترونیکی  سازوکار  حاضر  حال  در 
در  اساسی  کاالهای  توزیع  کردن 
وجود  کشور  در  گسترده  سطحی 
مواجه  مشکالتی  با  قطعا  و  ندارد 

خواهد شد.

برای  منابع  تامین  دیگر  از سوی  اما 
طرح تامین کاالی اساسی قابل توجه 
این در حالی است که در دو  است، 
رابطه  در  هایی  بحث  نیز  اخیر  سال 
کاالی  از  تومان  ارز ۴۲۰۰  با حذف 
اساسی و اختصاص مابه التفاوت آن 
ای  یارانه  صورت  به  کاال  ارائه  برای 
ولی  بوده  مطرح  برگ  کاال  جمله  از 
به نتیجه ای نرسیده است، در حال 
حاضر نیز بخش عمده ای از کاالهای 
مشمول ارز ۴۲۰۰ با نرخ سامانه نیما 

تامین ارز می شوند.    
اکنون رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در مورد منابع طرح تامین کاالهای 
این  واقعیت  که  گوید  می  اساسی 
است که در سال گذشته با توجه به 

از  میزان  آن  ارزی  منابع  محدودیت 
منابعی که برای تامین کاالی اساسی 
طور  به  هم  بود  شده  بینی  پیش 
برای  رو  این  از  و  نشد  محقق  کامل 
امسال هم با توجه به شرایط موجود، 
 ۱۵ حدود  پارسال  مانند  نمی توانیم 
نرخ  با  این کاالها  برای  میلیارد دالر 

۴۲۰۰ تومان اختصاص دهیم.
طور  به  شرایط  این  در  افزود:  وی 
امکان  که  اقالم  از  برخی  طبیعی 
دریافت  لیست  از  داشت،  آزادسازی 
ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده و تامین 
آنها با نرخ ارز نیمایی صورت می گیرد 
وجود  نیز  درخواست  این  البته  که 

داشته است.
است  قرار  اگر  داد:  ادامه  نوبخت 

کاالی  تامین  طرح  برای  را  منابعی 
اساسی  اختصاص دهیم باید بپذیریم 
خواهد  رخ  قیمتی  افزایش  یک  که 
داد و یارانه نیز قابل توزیع بین همه 
نیست و چنین تصمیمی نداریم، بلکه 
خاصی  گروه  به  شده  ایجاد   منابع 

اختصاص پید می کند.
وی یادآور شد:  در هر صورت نکات 
مبهم زیادی در رابطه با طرح تامین 
کاالی اساسی وجود دارد که سازمان 
آن  بررسی  حال  در  بودجه  و  برنامه 
قابل  غیر  بخش های  البته  که  است 
اجرا را به مجلس اعالم کردیم و آن 
بخش های که قابل اجرا است نیز به 
طور حتم سعی می شود  در بهترین  

حالت اجرایی شود.

امکان توزیع الکترونیکی کاالی 
اساسی برای همه وجود ندارد

گزارش

معاون استاندار تهران: ایران خودرو در 
مقابله با کرونا خط شکن است

معاون استاندار تهران در دیدار با مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو،  از 
تالش های این خودروساز در مقابله با شیوع بیماری کرونا قدردانی کرد و 
گفت: ایجاد امنیت در خانواده های کارکنان و برقراری محیط امن کار در 

خطوط تولید اقدام بزرگی است.
بدخواهان  که  شرایطی  در  خودرو  ایران  کرد:  اضافه  گودرزی   حمیدرضا 
ملت به دنبال ایجاد اختالل در روند تولید بودند، توانست به بهترین شکل 

مدیریت کرده و تولید را بدون وقفه ادامه دهد. 
وی تصریح کرد:  استانداری تهران از تامین و تولید ماسک و اقالم بهداشتی 

توسط ایران خودرو حمایت می کند. 
در این دیدار مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز گفت: اقدامات بسیار 
موثر و مهمی در مسیر کنترل بیماری کرونا در شرکت و سطح خانواده 
کارکنان انجام شده است که سبب ایجاد آرامش روانی در میان آنان شده 

است. 
فرشاد مقیمی، خاطرنشان کرد: برخی رسانه های معاند،  خارج از مرزهای 
ایران خودرو  اما  کشور سعی داشتند شرایط تولید را بحرانی جلوه دهند 
توانست با اقدامات اطالع رسانی از وضعیت مناسب سالمت کارکنان و تداوم 

تولید، بدخواهان را از دستیابی به اهدافشان بازدارد. 
وی از آمادگی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات کسب شده در موضوع 
کنترل بیماری کرونا خبر داد و گفت: نتایج مطلوب کسب شده را در اختیار 
سازمان ها هم قرار می دهیم تا آنها نیز از تجربیات موفق ایران خودرو بهره 

مند شوند.
مقیمی اظهار امیدواری کرد:  با شرایط مطلوبی که در خطوط تولید ایران 
خودرو برقرار است،  بتوانیم اهداف و تکالیف خود را دنبال کرده و محقق 

کنیم. 
در این نشست معاون توسعه منابع انسانی ایران خودرو نیز در گزارشی، 
اقدامات،  دستاوردها و برنامه های این خودروساز برای پیشگیری از شیوع 

بیماری در میان کارکنان و خانواده آنان را تشریح کرد. 
محمد گلچین راد گفت: اقدامات و نظارت های مستمری بر سالمت کارکنان 
در محیط کار و همچنین خانواده آنان صورت می گیرد. اطالع رسانی های 
متعددی با توجه به متغیر بودن شرایط و عالیم بیماری صورت گرفته و 

همچنان ادامه دارد. 
ایاب و  از سرویس های  استفاده  از زمان  داد: سالمت کارکنان  ادامه  وی 
ذهاب و ورود به شرکت، تا زمان اتمام کار و خروج در تمامی مبادی ورودی 
و خروجی، محل کار و سرویس های ایاب و ذهاب پایش می شود. امکان 
تست و تشخیص بیماری برای افرادی که دارای عالمت هستند نیز فراهم 

شده است. 
گلچین با بیان این که پروتکل های بهداشتی در 6۰ شرکت تابعه ایران 
خودرو نیز جاری است، اظهار کرد: در حوزه مشتریان و نمایندگی ها نیز 
پروتکل ها ابالغ شده و درحال اجرا است. اولویت شرکت ایساکو نیز ارایه 

غیرحضوری خدمات است. 
وی افزود: در حوزه مسوولیت های اجتماعی نیز اقدامات موثری انجام داده 
ایم. کمک به کادر درمان از طریق واگذاری آمبوالنس و اقالم بهداشتی و 

حفاظتی بخشی از این اقدامات است. 
از  را  ها  خانواده  و  کارکنان  میان  در  روانی  آرامش  ایجاد  راد،  گلچین 
دستاوردهای اقدامات برشمرد و گفت: ما ثابت کردیم که محیط کاری در 
ایران خودرو از جامعه امن تر و کم ریسک تر است. تعداد کم ابتال به بیماری 
نسبت به جمعیت، نشان دهنده موفقیت در اجرای طرح های پیشگیرانه 

بوده است.

رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد: نقش 
صندوق تامین خسارات بدنی در افزایش اعتماد 

به صنعت بیمه
رییس کل بیمه مرکزی گفت: صندوق تامین خسارت های بدنی به عنوان 
نهادی قوی با مدیریت علمی در کنار ارکان صنعت بیمه ایفای نقش 

می کند.
به نقل از بیمه مرکزی، صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸ صندوق 
تأمین خسارت های بدنی برای ششمین سال متوالی بدون هرگونه بند 

شرط و شفاف مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.
این مجمع عمومی با حضور عباس معمارنژاد، نماینده وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و به عنوان رئیس مجمع عمومی، سلیمانی رئیس کل بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی و نمایندگان سایر اعضای مجمع عمومی، پیمان 
قرائت  با  و  نظارت  هیأت  اعضای  و  کشور  کل  دادستان  معاون  نوری 
دستور جلسه توسط ریاست مجمع در محل صندوق تأمین خسارت های 
از یکی  بدنی برگزار شد و عملکرد صندوق در راستای اجرای بخشی 
از استراتژی های هشتگانه تدوینی، تحت عنوان تقویت انضباط مالی و 
اقتصادی برای صندوق در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید و تقدیر اعضای مجمع 

قرار گرفت.
مجمع  عضو  عنوان  به  مرکزی  بیمه  کل  رئیس  سلیمانی«  »غالمرضا 
عمومی صندوق، از عملکرد بسیار مطلوب این صندوق در صنعت بیمه به 
عنوان نهاد پشتیبان و مکمل خدمات بیمه ای تقدیر کرد و گفت: صندوق 
تأمین خسارت های بدنی امروز توانسته است اعتماد و اطمینان جامعه به 

شرکت های بیمه ای را افزایش دهد.
وی ادامه داد: حتی در صورت وجود مشکل برای شرکت های بیمه در 
حوزه خسارات جانی این صندوق با قدرت قادر به پشتیبانی از گروه هدف 
خود خواهد بود و این مایه مباهات صنعت بیمه کشور است که چنین 

نهادی قوی با مدیریت علمی در کنار صنعت بیمه ایفای نقش می کند.
حوزه  در  بدنی  خسارت های  تأمین  صندوق  سلیمانی،  گفته  به 
موتورسیکلت ها،  برای  بیمه ای  پوشش  بستر  ایجاد  و  فرهنگ سازی 
ماشین آالت کشاورزی و سایر وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نیز در چندین 
مرحله بسیار مؤثر عمل کرده و موجب ایجاد پوشش بیمه ای برای ۲6۰۰ 
خودروی   ۱۷۰۰ و  کشاورزی  ماشین آالت  هزار   ۱۳۰ سیکلت،  موتور 

کارگاهی شده است.
»علی جباری« مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز ضمن 
قدردانی از اعضای مجمع عمومی و همراهی هیأت نظارت صندوق در به 
دست آوردن عملکرد مطلوب و گزارش شفاف حسابرس و بازرس قانونی 
گفت: خدا را سپاس که به ما توفیق داد، در سال ۱۳۹۸ در ایفای نقش 
خود به عنوان نهاد تخصصی بیمه ای، مکمل صنعت بیمه و شرکت های 
بیمه گر و یکی از سه رکن حاکمیت در صنعت بیمه سربلند شویم و به 
گروه هدف ۳۰ هزار نفره خود که عمدتاً در پوشش زیان دیدگان، بیمه 

گذاران و قربانیان و مقصرین سوانح رانندگی هستند خدمت کنیم.
وی افزود: از صندوق تأمین خسارت های بدنی امروز به عنوان یکی از ۱۰ 
مجموعه برتر کشور در حوزه عملکردی و شفافیت در کارکرد از منظر 
صاحب نظران حرفه ای یاد می شود چراکه امروز برای ششمین سال پیاپی 
عالوه بر اینکه به اهداف و برنامه های خود در دو حوزه حمایت از قربانیان 
حوادث رانندگی و شناسایی و وصول منابع مالی دست یافته ایم، شاهد 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی صندوق مبنی بر گزارش شفاف و بدون 

بند بوده که این نیز عملکرد مطلوب صندوق را تأیید می کند.
به صندوق  واگذار شده  قانونی  نقش های  به  اشاره  با  ادامه  در  جباری 
وظایف  دارای  گفت: صندوق  - حاکمیتی  عمومی  نهاد  یک  عنوان  به 
چهارگانه ای در حوزه های مهمی چون وظیفه تخصصی قانونی، وظیفه 
حاکمیتی وظیفه فرهنگی و وظیفه اقتصادی بیمه ای است که صندوق 
که  کرده  تبدیل  بیمه ای  تخصصی  نهاد  به  را  بدنی  تأمین خسارتهای 
به عنوان نهاد تکمیل کننده چرخ خدمات صنعت بیمه کشور خدمت 
باالی تصادفات و کشته شدگان حوادث  آمار  به  اشاره  با  می کند. وی 
نفر  هزار  و ۳۵۰  نفر کشته  هزار  در کشور گفت: ساالنه ۱۷  رانندگی 
مجروح حوادث رانندگی داریم که از این گروه حدود ۳۰ هزار نفر نیروی 
مولد جامعه دچار قطع نخاع و معلولیت دائمی می شوند و مدیریت این 
صنعت  مجموعه  که  می طلبد  را  خاصی  ضوابط  و  چارچوب  وضعیت، 
بیمه و صندوق در کنار یکدیگر مشکالت اقتصادی این معضل را حل 
می کنند. در همین رابطه صندوق به تنهایی حدود ۱۷ درصد خسارت 
جانی صنعت بیمه کشور را پرداخت و ۲۷ شرکت بیمه ای، باقیمانده این 

خسارت را در قبال فروش بیمه نامه شخص ثالث تأمین می کند.
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رئیس اتاق اصناف تهران: معرفی مدرس خیابانی به 

عنوان وزیر صمت یک تصمیم کامال درست است

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: معرفی مدرس خیابانی به عنوان وزیر 
صمت یک تصمیم کامال درست است؛ اصناف حامی و پشتیبان وزیر 

پیشنهادی صمت هستند.
به نقل از اتاق اصناف تهران، قاسم نوده فراهانی، با اشاره به سوابق 
فعالیت ها و ارتباطات سرپرست کنونی وزارت صمت با اصناف اظهار 
داشت: دکتر حسین مدرس خیابانی سابقه بسیار طوالنی و درخشان 
در امور مربوط به اصناف داشته و از دیر باز با چالش ها و مسائل آنها 
آشنایی دارد؛ ضمن اینکه در تمام برهه ها و سمت هایی که ایشان 

داشتند همیشه همراه و مورد اعتماد اصناف بوده اند.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به برخی چالش ها و مسائل متعدد 
اصناف، وجود و حضور فردی آشنا و مسلط به این امور را الزمه حل 
بسیاری از آنها دانسته و تصریح کرد: وجود مسئولیتهایی چون قائم 
مقام وزیر در امور بازرگانی، مدیرکل برنامه ریزی وزارت بازرگانی، 
بازار و دیگر  تنظیم  توزیع کاال، مدیر کل دفتر  و  تأمین  مدیر کل 
ایشان  کارنامه  در  تجاری  و  بازرگانی، صنعتی  مختلف  فعالیت های 
نشان می دهد عالوه بر مسئولیت های مختلف، نسبت به امور اصناف 
و رفع چالش های آنها به ویژه در خصوص مشکالت فی مابین اصناف 
با برخی مراکز و سازمان های دولتی از تسلط باالیی برخوردار هستند.

وی با اظهار امیدواری نسبت به رأی مثبت مجلس به وزیر پیشنهادی 
صمت، تاکید کرد: امیدواریم با این انتخاب بتوانیم ضمن ایجاد رابطه 
آقای  دیدگاه  و  نگرش  نوع  به  توجه  با  از گذشته  بهتر  و  تنگاتنگ 
بهتر در  نتایج  به  بروز و دستیابی  اصناف، شاهد  به  مدرس نسبت 

وضعیت کنونی اصناف باشیم.

کنندگان  صادر  اتحادیه  رئیس  نایب 
قابل  درصد  اینکه  بیان  با  خشکبار 
به  خشکبار  صادرات  ارز  از  توجهی 
کشور بازنگشته است، گفت:کارت های 
برای  چالش  مصرف،  یکبار  بازرگانی 

منابع ارزی در شرایط تحریم است.
و  معدن  صنعت،  وزارت  از  نقل  به 
رئیس  نایب  بازیان،  مجید  تجارت، 
خشکبار  کنندگان  صادر  اتحادیه 
مشورتی  کمیته  جلسه  سومین  در 
ضمانت صادرات، با اشاره به مشکالت 
نشان  خاطر  خشکبار،  صادرکنندگان 
یکبار  بازرگانی  کارت های  وجود  کرد: 
مصرف در حوزه صادرات معضل اصلی 
ارزآوری صادرات  کاهش  در  تأثیرگذار 
پسته  صادرات  ویژه  به  ایران  خشکبار 
کشور و ایجاد چالش برای منابع ارزی 

در شرایط تحریم است.
برخی  کنونی  شرایط  در  گفت:  وی 
صادرات  هم  تأسیس  تازه  شرکت های 
در  با  و  می دهند  انجام  واردات  هم  و 
بازرگانی  کارت های  داشتن  اختیار 
یکبار مصرف، بدون سابقه صادراتی و 
اعتبار الزم، اقدام به صادرات خشکبار 
با قیمت های بسیار نازل کرده و بدون 
پرداخت مالیات و سایر هزینه ها موجب 
و  فلج  و  کشور  ارزی  درآمد  کاهش 
خانه نشین شدن صادرکنندگان واقعی 
شده اند که این امر تهدید جدی برای 
اعتماد  صادرات کشور بوده و می تواند 
سایرین به صادر کنندگان را مخدوش 

کند.
صادرات  ارز  از  توجهی  قابل  درصد 

خشکبار به کشور بازنگشت
کنندگان  صادر  اتحادیه  رئیس  نایب 
و  آمارها  طبق  داد:  ادامه  خشکبار 
صادرات  ارزآوری  موجود،  برآوردهای 
خشکبار و پسته کشور ۴ میلیارد دالر 
سال  در  رقم  این  که  است  سال  در 
۱۳۹۸ به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
دالر تنزل یافته و 6۰ درصد این میزان 
یکبار  کارت های  توسط  نیز  صادرات 
قابل  درصد  که  شده  انجام  مصرف 
وارد  کشور  به  نیز  ارز  این  از  توجهی 

نشده است.
دست  همه  از  درخواست  با  وی 
صادرات  و  تولید  عرصه  اندرکاران 

خواست تا نسبت به ساماندهی وضعیت 
کارت های یکبار مصرف بازرگانی اقدام 
شرایط  از  را  کشور  صادرات  و  کرده 
بحرانی حاصل شده توسط این کارت ها 
تعهدی  کارت ها  این  که  چرا  برهانند، 
به بانک مرکزی نداشته، بازار صادراتی 
کشور  صادرات  نرخ  و  کرده  خراب  را 
را پایین آورده و منابع ارزی کشور در 
جدی  چالشی  دچار  را  تحریم  شرایط 

کرده اند.
یکبار  کارت های  مشکل  فصل  و  حل 

مصرف بازرگانی
افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت 
از  گزارشی  ارائه  با  نیز  ایران  صادرات 
به  کمک  زمینه  در  صندوق  اهداف 
برای  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
داشت: حمایت  اظهار  جهش صادرات، 
برای  و متوسط  از شرکت های کوچک 
صادرات غیرنفتی از اولویت های صندوق 

ضمانت صادرات است.
وی ادامه داد: در این جلسه در بخش 
الزامات صندوق ضمانت صادرات ایران 
با  جلسه ای  مقررشد  داخلی  حوزه  در 
حضور مسئولین گمرک، اتاق بازرگانی 
برگزار  صادرات  ضمانت  صندوق  و 
این  نامه های  ضمانت  قبول  مساله  و 
صندوق به جای ضمانت نامه های بانکی 
و  حل  گمرک،  توسط  صادرکنندگان 
ضمانت  فرمت  سازی  یکسان  و  فصل 

نامه گمرک و صندوق عملیاتی شود.
صادرات  ضمانت  صندوق  مدیرعامل 
شد  مقرر  همچنین  اظهارداشت:  ایران 
حداکثر  اعتبار  دوره  با  صادراتی  اسناد 
با  یورو،  هزار  تا سقف ۵۰۰  و  ماهه   ۴
بانکی  سیستم  توسط  صندوق  بیمه 

تنزیل شود.
تمرکز بر صادرات کاالهای استراتژیک 

دارای مزیت صادراتی
صندوق  ورود  با  کرد:  اضافه  بهرامی 
ضمانت صادرات ایران به فضای تخصصی 
SME(متوسط و  کوچک  شرکت های 

صادرکنندگان  استقبال  مورد  که  ها( 
و  عامل  بانک  معرفی  ضمن  است، 
توافق بر تنزیل نرخ ارز بر اساس حجم 
معامالت صادرکننده، اقدامات آنی برای 
تعیین تکلیف استفاده از ریال یا دالر در 
تعامالت انجام پذیرد و صندوق با تمرکز 

دارای  استراتژیک  کاالهای  صادرات  بر 
و  تخصصی  نسخه ای  صادراتی،  مزیت 
جداگانه برای حمایت هر صنف طراحی 

و عملیاتی کند.
کمیته  این  مصوبات  به  اشاره  با  وی 
خشکبار،  صادرات  حوزه  بخش  در 
مشکل  فصل  و  حل  شد  مقرر  گفت: 
بازرگانی  مصرف  یکبار  کارت های 
صادرات  ارزش  کاهش  بر  عالوه  که 
به  دالر  میلیارد   ۴ از  ایران  خشکبار 
پسته  قیمت  )کاهش  دالر  میلیارد   ۲
صادراتی از ۸ دالر به ۴ دالر(، موجب 
خانه نشین شدن صادرکنندگان واقعی 
حوزه خشکبارشده، طبق نظر تخصصی 
تشکل ها و اعمال نظر سرپرست وزارت 

متبوع، تحت پیگیری قرار گیرد.
کنندگان  صادر  از  مستقیم  حمایت 

خشکبار و صنایع غذایی
رئیس کمیته مشورتی ضمانت صادرات 
بیان کرد: همچنین مقرر شد صندوق 
اختصاص  با  ایران  صادرات  ضمانت 
دوره  و  هزار دالری  اعتبار ۵۰۰  سقف 
اعتبار ۴ ماهه )نرخ تنزیل قابل بحث( 
افزایش  آن،  تبع  به  و  اول  سال  برای 
سوم  و  دوم  سال های  در  سقف  پله ای 
و برداشتن سقف در سال چهارم، اقدام 
کنندگان  از صادر  به حمایت مستقیم 

خشکبار و صنایع غذایی کند.
اخذ  شدن  عملیاتی  افزود:  بهرامی 
صادرات  ضمانت  صندوق  از  خدمات 
ایران در صورت عضویت در اتحادیه های 
ارائه  و  استعالم  طریق  از  مرتبط  ملی 
نسبت  تر  سهل  شرایط  با  تاییدیه، 
اعطای  )در  کنندگان  صادر  دیگر  به 
از  وثایق(  ترکیب  و  اعتباری  سقف 

دیگرمصوبات این کمیته بود.
پیشنهاد  جلسه  این  در  داد:  ادامه  وی 
شد محدود کردن امکان تغییر ماهیانه 
دارندگان  برای  انتخابی  فعالیت  سه 
تازه  )فعالین  مصرف  یکبار  کارت های 
پیگیری  و  ارائه  ذیربط  مراجع  به  کار( 

شود.
۹۰ درصد فروش کاال به خارج از کشور 

امانی است
کنفدراسیون  رئیس  الهوتی،  محمد 
صادرات، نیز در این جلسه، با استقبال 
از رویکرد صندوق ضمانت صادرات ایران 

از ورود به فضای تخصصی شرکت های 
کوچک و متوسط، اظهارداشت: تعیین 
و  ارز  تنزیل  مناسب  نرخ  عامل،  بانک 
مهم ترین  جمله  از  ارز  و  ریال  تأمین 
شرکت های  استقبال  در  مؤثر  عوامل 
کوچک و متوسط به عرصه حمایت از 

صادرات آن ها است.
وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی 
۹۰ درصد فروش کاال به خارج از کشور 
امانی است، خواستار اختصاص اعتباری 
ویژه توسط صندوق ضمانت صادرات به 
صادرات شرکت های کوچک و متوسط 

شد.
پذیرش  هنوز  اینکه  بیان  با  الهوتی 
ضمانت  صندوق  نامه های  ضمانت 
صادرات ایران برای ورود موقت از سوی 
گمرک صورت نمی گیرد، تصریح کرد: 
نامه های  ضمانت  پذیرش  مشکل  حل 
صندوق ضمانت صادرات ایران از سوی 
گمرک موضوع مهمی است که به تولید 
کرد؛  خواهد  کمک  محور  صادرات 
ضمن این که تولیدکننده نباید درگیر 
ارزش  پرداخت  و  تعرفه  بروکراسی 

افزوده شود.
کمیته  جلسه  سومین  است،  گفتنی 
مشورتی ضمانت صادرات با حضور افروز 
مدیر  و  مدیره  هیأت  رئیس  بهرامی، 
ایران،  صادرات  ضمانت  صندوق  عامل 
کنفدراسیون  رئیس  الهوتی  محمد 
مشاور  مجتبایی  محمدباقر  صادرات، 
اصناف  اتاق  ریزی  برنامه  و  اقتصادی 
هاشمی  العابدین  زین  سید  ایران، 
خشکبار  کنندگان  صادر  اتحادیه  دبیر 
ایران، مجید بازیان نایب رئیس اتحادیه 
صادرکنندگان خشکبار ایران، امیر پیله 
تجارت،  توسعه  سازمان  نماینده  وری، 
حسن  محسن  شهرآئینی،  سیدآرش 
حسینی،  ا…  حجت  دکتر  و  الفت 
ضمانت  صندوق  مدیره  هیأت  اعضای 
مهر  نیک  ساجد  ایران،  صادرات 
توسعه  کمیسیون  مشاور  و  کارشناس 
صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران، 
ضمانت  صدور  مدیر  محمدخانی  لیال 
نامه، فرشید احمدی مدیر امور مشتریان 
و روابط عمومی و محمد حسن پیران 
صادرات  ضمانت  مشورتی  دبیرکمیته 

برگزار شد.

نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان خشکبار:

درصد قابل توجهی از ارز صادرات خشکبار به کشور بازنگشت
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اجتماعی
خبر

تامین جهیزیه تمامی نوعروسان یتیم 
کمیته امداد و بهزیستی

رئیس بنیاد مستضعفان با اعالم خبر تامین ۱۰ هزار سری 
جهیزیه برای نوعروسان یتیم تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیستی، گفت: روند توزیع آن از امروز آغاز و تا پایان هفته 
آینده به اتمام خواهد رسید. سید پرویز فتاح، در حاشیه 
مراسم آغاز توزیع ۱۰ هزار جهیزیه اهدایی این بنیاد به 
دختران ایتام تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و فاقد 
اینکه در  به  توجه  با  اظهار کرد:  پوشش حمایتی کشور، 
ماه های اخیر به دلیل شیوع کرونا و همچنین تورم، شرایط 
برای بسیاری از خانواده ها سخت شده و اقشار ضعیف فشار 
مضاعفی را متحمل شده اند، بنیاد مستضعفان سعی کرده 
تا با اقدامات حمایتی متنوع خود، از این فشار اقتصادی بر 

خانواده ها بکاهد.
این  به  با توجه  افزود: همچنین  بنیاد مستضعفان  رئیس 
شرایط سخت که باعث شده تا بسیاری از اقشار ضعیف با 
مشکالت معیشتی مواجه باشند، بنیاد مستضعفان همزمان 
با عید غدیر و عید والیت، تصمیم گرفت تا تأمین جهیزیه 
دختران ایتام سراسر کشور که تحت پوشش کمیته امداد و 

بهزیستی هستند را عهده دار شود.
با اعالم خبر تأمین ۱۰ هزار سری جهیزیه از سوی  وی 
بنیاد مستضعفان ادامه داد: بر اساس اعالم کمیته امداد و 
بهزیستی کشور، در حال حاضر حدود ۸۷۰۰ دختر یتیم 
تحت پوشش این دو نهاد حمایتی، در آستانه ازدواج قرار 
آغاز زندگی مشترک خود  برای  نیازمند جهیزیه  دارند و 
هستند که بنیاد مستضعفان تأمین جهیزیه این عزیزان را 
بر عهده گرفت و از امروز فرایند توزیع این جهیزیه ها شروع 

خواهد شد و تا پایان هفته آینده به اتمام می رسد.
فتاح اضافه کرد: عالوه بر این رقم، بنیاد مستضعفان حدود 
پوشش  فاقد  اقشار  سایر  برای  را  جهیزیه  سری   ۱۳۰۰
حمایتی کمیته امداد و بهزیستی در مناطق محروم هدف 
توسط  که  گرفته  نظر  در  بنیاد  پیشرفت  و  آبادانی  طرح 
خیریه ها و مساجد در مناطق مختلف کشور به این عزیزان 

اهدا خواهد شد.
اینکه هر سری جهیزیه  بیان  با  بنیاد مستضعفان  رئیس 
شامل ۱۶ قلم کاالی ایرانی است گفت: با توجه به اینکه 
بنیاد مستضعفان این اقالم را از کارخانجات تولید کننده 
خریداری کرده، هزینه هر سری جهیزیه، ۱۵ میلیون تومان 
بوده که بسیار پایین تر از هزینه تهیه آن در بازار آزاد است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای افزایش بهره وری در 
آموزش وپرورش باید به دنبال ثبات، پایداری، تعامل 
رضایتمندی  افزایش  احترام  و  وگو  گفت  سازنده، 

نیروی انسانی باشیم.
مشترک  گردهمایی  در  میرزایی  حاجی  محسن 
پژوهش،  معاونان  و  آموزش وپرورش  کل  مدیران 
عنوان  با  که  استان ها؛  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی 
ششمین نشست تغییر و تحول آموزشی و به صورت 
ویدئوکنفرانس در ساختمان شهیدرجایی برگزار شد، 
با اشاره به اهمیت حوزه پژوهش، برنامه ریزی و توسعه 
اظهار کرد:  اصلی هر دستگاه  به عنوان ستون  منابع 
هدف این جلسات تنها طرح مسائل و مشکالت نیست 
و نباید به آن بسنده کرد، بلکه هدف این است که 
باهم اندیشی بیشتر با استان ها بتوانیم تبیین متفاوتی 

از مشکالت داشته باشیم.
وی افزود: همچنین کارهایی را که می توانیم براساس 
واقعیت های موجود انجام دهیم تا در حل مشکالت 
یک  در  که  خالقانه ای  کارهای  یا  باشد  تأثیرگذار 
استان انجام شده و نتایج خوبی را در برداشته است، 
با دیگر معاونان و سایر استان ها در میان بگذاریم تا 
بتوانیم برای نظام تعلیم و تربیت  انتهای جلسه  در 
در حوزه پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی گامی 

مثبت و روبه جلو برداریم.
اینکه موضوعات مربوط  به  اشاره  با  حاجی میرزایی 
به نیروی انسانی طی دهه های گذشته به عنوان یک 
مشکل در آموزش وپرورش مطرح بوده است، گفت: 
مسائل مربوط به حوزه نیروی انسانی همیشه به عنوان 
اصلی ترین چالش در آموزش وپرورش بیان شده؛ لذا 
خالق  افراد  از  به کارگیری  نیازمند  آن ها  حل  برای 
از  درستی  تبیین  قادرند  که  و خوش فکری هستیم 
مسئله و راه حل های آن ارائه دهند. بنابراین امیدواریم 
این جلسات ما را به درک درست و یکسان از مسائل 

و راه حل ها هدایت کنند.
تمام مشکالت حوزه  از  افزود:  آموزش وپرورش  وزیر 
و  هستم  آگاه  انسانی  منابع  و  برنامه ریزی  پژوهش، 
پیچیدگی کار در این حوزه را می دانم. مسائل حل 
با جدیت در  و  اینکه در کنار هم  نخواهد شد مگر 
هر  در  انسانی  نیروی  مسئله  کنیم.  فکر  مورد  این 
سازمان، مسئله بزرگی است که به سادگی قابل حل 
نیست و پیدا کردن نقطه بهینه کار بسیار پیچیده و 
سخت است و به هم اندیشی نیاز دارد تا رضایت همه 

ذی نفعان آموزش وپرورش را جلب کند.
بهینه  نقطه  این  کردن  پیدا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مسئله  حل  توانایی  در  ما  از  هریک  شایستگی  در 
مربوط خواهد شد، گفت: هرچند آموزش وپرورش در 
کمیت، کیفیت و توزیع نیروی انسانی مشکل دارد اما 
مهم ترین مسئله رضایت شغلی نیروی انسانی است 
زیرا کار و خالقیت محصول رضایت است. مطمئناً با 
مجموعه ای که رضایت کافی ندارد، نمی توان کارکرد. 
به همین دلیل از تمام همکارانم تقاضا دارم که فکر 
تبدیل  جهت  در  اقداماتی  می توانیم  چگونه  کنند، 
خالق  و  شاداب  مجموعه  یک  به  آموزش وپرورش 

انجام دهیم.
وزیر آموزش وپرورش تصریح کرد: خالقیت محصول 
باید  لذا  است؛  افراد  شدن  دیده  و  احترام  توجه، 
معلمان  به  را  این حس  دستگاه  مسئولین  به عنوان 
بدهیم که به آن ها احترام می گذاریم و آن ها را کانون 
توجه قرارداده ایم. اطمینان دارم که این کار باهمت 

همکارانم، شدنی است.
در توجه به کرامت و ارتقا جایگاه معلمان کوشا باشید

استان ها  از مدیران کل  آموزش وپرورش گفت:  وزیر 
تقاضا دارم به موضوع کرامت و ارتقا جایگاه معلمان و 
همکاران استانی خود فکر کنند و آن را مهم بدانند؛ 
لذا در جلسات شورای معاونین و با همکاران و مدارس 
این موضوع را مطرح کنند تا بتوانیم الیه به الیه پیش 
زمینه  این  در  ارزنده ای  ثمرات  و  نتایج  به  و  برویم 
برسیم تا کیفیت حضور معلمان را در نظام تعلیم و 

تربیت افزایش دهیم.
وی بابیان اینکه نظام تعلیم و تربیت میدانی فراخ و 
متنوع است که در آن به هر علم و هنری نیاز است، 
گفت: این فرصت غنی شغلی در اختیار کمتر فردی 
دنیا  شغل  غنی ترین  من  عقیده  به  و  می گیرد  قرار 
معلمی است زیرا بر روی انسان ها و شکل دهی هویت 
و شخصیت آن ها کار می کند. ازاین رو کیفیت نیروی 

انسانی در آموزش وپرورش بسیار بااهمیت است.
انسانی  نیروی  توزیع  به  اشاره  با  میرزایی  حاجی 
در  نیرو  کمیت  ازلحاظ  گفت:  آموزش وپرورش  در 
بررسی کنیم  باید  لذا  آموزش وپرورش مشکل داریم، 
آیا توزیع کنونی نیروی انسانی یک توزیع بهینه است 

و چطور می توانیم توزیع بهتری داشته باشیم.
وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اینکه یکی از اسامی 
روز قیامت یوم الحسره است که این حسرت از هر 
آتشی سوزنده تراست، گفت: باید به گونه ای در دوران 
خدمت خود عمل کنیم که بعد از بازنشستگی بتوانیم 
پیدا  در خاطرات ۳۰ ساله خدمت  را  روشنی  نقاط 
کنیم و این اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه با هوشیاری 

کامل و خالقیت در کار وارد شویم.
حاجی میرزایی با اشاره به ارزشیابی هایی که صورت 
می گیرد، گفت: الزم است نسبت به ارزیابی همکاران 
و نوع ارزشیابی آن ها دقت بیشتری داشته باشیم و 
از  ارزیابی را بهره مندی همکاران  از معیارهای  یکی 
دانش علمی و خالقیت در حل مسائل در نظر بگیریم.

شرایط  در  افزود:  امید  و  تدبیر  دولت  کابینه  عضو 
امروز باوجود ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، وارد 
زیست بوم جدیدی شدیم؛ لذا الزم است بررسی کنیم 
این فضا بهترین استفاده را  از  که چگونه می توانیم 
ببریم و چطور می توانیم خالقیت معلمان را در فضای 

مجازی پرورش دهیم.

افزایش بهره وری در آموزش و پرورش 
با تعامل سازنده میسر می شود

یکی از داوران مسابقات قران گفت:حفظ 
المللی  بین  درمسابقات  آموزان  دانش 
تمهیدی  باید  و  است  اهمیت  حائز 
فکر  برگزیده  دانش آموزان  تا  اندیشید 
نکنند که با گذشت یک سال به حاشیه 

رفته و یا فراموش شده اند.
قرائت  رشته صوت  داور  ربیعیان  حسن 
و  سی  دوم  دوره  متوسطه  ترتیل  و 
عترت  قرآن،  مسابقات  دوره  هشتمین 
در  کشور،  سراسر  آموزان  دانش  نماز  و 
تقدیر  ضمن  مهر،  خبرنگار  با  گفتگو 
در  گرفته  صورت  ارزشمند  اقدامات  از 
کریم  قرآن  مسابقات  برگزاری  راستای 
بیش  اینکه  به  اشاره  با  آموزان  دانش 
آموزش  قرآن  مسابقات  در  سال   ۱۰ از 
دو  با  آن  از  و  داشته  حضور  پرورش  و 
گفت:  کرد،  یاد  منظم  و  مهم  ویژگی 

در  را  داشتم که مسابقات  را  آن  افتخار 
رشته های مختلف داوری کردم و معموالً 
در رشته های صوت و لحن و اذان داوری 
انجام دادم. باید بگویم آنچه مهم است این 
است که این مسابقات یکی از مهمترین 
عزیزان  و  است  کشور  قرآنی  مسابقات 
عالقه  با  مسابقات  این  در  آموز  دانش 
شرکت می کنند.وی در ادامه با اشاره به 
اینکه برخی از دانش آموزان در بیرون از 
بدنه آموزش و پرورش آموزش دیده اند 
و مطرح شده اند و بسیاری از آنان نیز در 
مدارس مفاهیم قرآنی را آموختند، افزود: 
نکته مهم در برگزاری مسابقات این است 
که مدیریت دانش آموزان برای حضور در 
مسابقات مورد توجه قرار بگیرد چرا که 
تا  می شود  موجب  مسابقات  در  حضور 
دانش آموزان با انگیزه بیشتر در فعالیت 

های مدرسه حاضر شوند.
دوره  هشتمین  و  سی  اذان  بخش  داور 
دانش  نماز  و  عترت  قرآن،  مسابقات 
اشاره  با  ادامه  در  کشور،  سراسر  آموزان 
سال های  در  باید  دانش آموزان  اینکه  به 
را  خود  مسابقه  رشته  آینده  تحصیلی 
فضای  داشت:  اظهار  کنند،  پیگیری 
باشد  به گونه ای  باید  برگزاری مسابقات 
تا به دانش آموزان آن قدر خوش بگذرد 
تا مقاطع حضور خویش را پیگیری کنند 
و احساس امنیت و صمیمیت موجود در 
موجب  انضباط  و  نظم  با  توام  مسابقات 
برگزاری  منتظر  دانش آموز  که  شود 

مسابقات سال آینده باشد.
کریم  قرآن  مسابقات  برگزاری  ربیعیان 
ارزشمند  و  مفید  بسیار  را  دانش آموزی 
ارزیابی و اظهار امیدواری کرد که آموزش 
و پرورش بتواند دانش آموزان را بیش از 
پیش از طریق مدارس به قرآن جذب و 

به شرکت در این مسابقات ترغیب کند.
از  تقدیر  ضمن  پیشکسوت  قاری  این 
اقدامات ارزشمند صورت گرفته در بستر 
شد:  یادآور  پرورش  و  آموزش  وزارت 
مسئولین آموزش و پرورش در برگزاری 
دانش  نماز  و  عترت  قرآن،  مسابقات 
برنامه  فکر،  عالقه،  و  عشق  با  آموزان 
امر  همین  و  کنند  می  فعالیت  و  ریزی 
این  شاهد  ساله  هر  که  می شود  موجب 
موضوع باشیم که مسابقات پویاتر و منظم 
اینکه  به  اشاره  با  می شود.وی  برگزار  تر 
حضور داوران بنام متخصص و کار کشته 
حوزه قرآن کریم وزن برگزاری این دوره 
از مسابقات را نسبت به سال های گذشته 
حضور  کرد:  تصریح  است،  کرده  بیشتر 
داوران کارکشته در مسابقات قرآن کریم 
این  که  شود  می  موجب  آموزان  دانش 

مسابقات به سمت پویایی و نظم بیشتری 
حرکت کند. ویروس کرونا موجب شد تا 
تعدادی از شرکت کنندگان که بر اساس 
برنامه ریزی و تصمیم به حضور در این 
در  نتوانند  داشتند  مسابقات  از  دوره 
جمع دانش آموزان شرکت کننده حضور 
ممکن  احتیاط  جهت  در  باشند.  داشته 
حضور  اجازه  ها  خانواده  از  برخی  است 
دانش آموزان را به آنان ندهند اما باید این 
آگاهی را به خانواده ها داد که با رعایت 
تهدید  را  دانش آموزان  خطر  پروتکل ها 
اعتماد،  جلب  ربیعیان،  کرد.  نخواهد 
را  معنوی  تشویقات  نوع  و  توجه  نظم، 
به  آموزان  دانش  ترغیب  مهم  عوامل  از 
شرکت در مسابقات قرآن کریم دانسته 
و گفت: همانگونه که دوستان در آموزش 
و پرورش به این نکته هم توجه داشته اند 
می بایست به برگزیدگان سالهای گذشته 
توجه شود و بتوان از آنان در استان ها و 
در جهت تبلیغات مسابقات هر ساله سود 
نکنند  فکر  برگزیده  دانش آموزان  تا  برد 
با گذشت یک سال به حاشیه رفته  که 
و یا فراموش شده اند.وی یادآوری حضور 
دانش آموزان  برای  را  گذشته  سال های 
در سال جاری یکی از خاطرات شیرین 
گفت:  و  برشمرد  ارزشمندی  اقدامات  و 
کریم  قرآن  بین المللی  مسابقات  افق 
دانش آموزان  همه  برای  آموزی  دانش 
بسیار ارزشمند است که امید آن است تا 
با برنامه ریزی، آموزش و تمرینات بیشتر 
مسئولین  و  اساتید  راهنمایی  همچنین 
حضور  تکرار  سمت  به  دانش آموزان 
سوق  افتخار  های  قله  به  رسیدن  برای 
داده شوند چرا که معتقدم حفظ دانش 
بسیار  المللی  بین  مسابقات  در  آموزان 

حائز اهمیت است.

حفظ دانش آموزان در مسابقات بین المللی 
قرآنی حائز اهمیت است

مرزبانی  گفت:  ناجا  مرزبانی  فرماند 
نیروی انتظامی حامی مرزنشینان و 
جوانانی است که برای کسب رزق و 

روزی حالل تالش می کنند.
دیدار  در  گودرزی،  احمدعلی   
مرزی  شهر  مرزنشینان  با  صمیمی 
کردستان  استان  شریف  مردم  بانه، 
و  کرد  یاد  اسالمی  ایران  افتخار  را، 
اظهار داشت: رزمندگان هشت سال 
دفاع مقدس، پشتیبانی های بی دریغ 
هموطنانمان در استان کردستان را 
فراموش  باطل  علیه  حق  جبهه  در 

نخواهند کرد.
مرزهای  در  امنیتی  اگر  افزود:  وی 
ایران اسالمی وجود دارد و سربازان 
از  منطقه  این  در  شما  فرزندان  و 
حدود و ثغور دفاع می کنند به دلیل 
کشورمان  شریف  مردم  پشتیبانی 

می باشد.
سردار گودرزی با ابالغ سالم فرمانده 

مرزنشینان  به  انتظامی  نیروی 
تصریح کرد: استان کردستان ۵۴۰۰ 
به  و  کرد  انقالب  این  تقدیم  شهید 
به  تجاوز  و  تعدی  اجازه  دشمنان 

خاک کشورمان را ندادند.
فرمانده مرزبانی ناجا برقراری امنیت 
مرهون  را  اسالمی  ایران  مرزهای 
امنیت  گفت:  و  دانست  خون شهدا 
کردستان  استان  در  که  مطلوبی 
وجود دارد حاصل تالش شبانه روزی 
که  مرزهاست  سراسر  در  همرزمانم 
و  مرزبانان  برای  بزرگی  افتخار  این 

مرزنشینان است.
و  افکنی  تفرقه  به  اشاره  با  وی 
مقدس  نظام  دشمنان  دسیسه های 
بیان  ایران  اسالمی  جمهوری 
داشت: مرزنشینان استان کردستان، 
مرزیاران افتخاری در کنار همرزمانم 
از سرحدات کشور دفاع و پاسداری 
در  همیشه  اتحاد  این  و  می کنند 

مرزها جاری و ساری است.
افزود:  ناجا  مرزبانی  ارشد  مقام  این 
حامی  انتظامی  نیروی  مرزبانی 
مرزنشینان و جوانانی است که برای 
تالش  حالل  روزی  و  رزق  کسب 

می کنند.
آیات  به  اشاره  با  گودرزی  سردار 
گفت:  "والعادیات"،  مبارکه  سوره 
مرزبانان، امروز در نقاط صفر مرزی 
مردم  امنیت  تأمین  برای  کشور 
تالش شبانه روزی دارند و از خاک 
پاسداری  و  دفاع  کشور  ناموس  و 

می کنند.
وی با تبیین فلسفه مناطق ممنوعه 
کشور  کرد:  عنوان  مرزی  نوار  در 
جمهوری اسالمی ایران دارای قوانین 
و مقررات مرزی است و مرزبانان با 
اقتدار در مقابل قاچاقچیان و اشرار 
اجازه  و  اند  ایستاده  معاندین  و 
نمی دهند با ورود اقالم ضد فرهنگی 

و…،  سالح  الکلی،  مشروبات  و 
را  اسالمی  انقالب  اصیل  ارزش های 

نقض شود.
بر  تاکید  با  ناجا  مرزبانی  فرمانده 
حفظ اموال بیت المال خاطر نشان 
مرزنشینان  شما  خیر  دعای  کرد: 
بدرقه راه فرزندان این مرز و بوم در 
پاسگاه های مرزی است و انشااهلل با 
امام  حضرت  موالیمان  از  پیروی 
از  العالی(  )مدظله  عزیز  ای  خامنه 
و  حراست  اسالمی  ایران  مرزهای 
به  کشورمان  تا  می کنیم  پاسداری 
امان  در  بال  هرگونه  از  الهی  فضل 

باشد.
گفتنی است به مناسبت دهه کرامت 
با  مومنانه  همدلی  و  مواسات  طرح 
حضور سردار فرمانده مرزبانی ناجا در 
مناطق محروم مرزی بانه، بسته های 
بی  مرزنشینان  میان  در  معیشتی 

بضاعت توزیع شد.

مرزبانی نیروی 
انتظامی حامی 
مرزنشینان است

خبر

نقش پر رنگ پلیس فتا در فعالیت های 
سالم اقتصادی

معاون فنی پلیس فتا ناجا گفت: پلیس فتا بر اساس سند نظام 
ملی پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری مرجع هماهنگ 

کننده امنیت سایبری کسب و کارها است.
سرهنگ علی نیک نفس، اظهار داشت: نظام ملی پیشگیری 
در جلسات  از طرح  مجازی پس  فضای  با حوادث  مقابله  و 
کارشناسی متعدد و اجماع نخبگان در سال ۹۶ و در جلسه 
شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور تصویب و 

به سازمان های مربوطه ابالغ شده است.
مسئولیت  مصوبه  همین  طبق  اینکه  به  اشاره  ضمن  وی 
مجازی  فضای  عمومی  جرایم  در  دیجیتال  ادله  جمع آوری 
همزمان  افزود:  است،  گذاشته شده  فتا  پلیس  عهده  به  نیز 
با رسیدگی به جرایم فزاینده سایبری و انجام وظایف قانونی 
در مقام ضابط قضائی شامل برخورد با مجرمان و احقاق حق 
قربانیان این حوزه؛ در واحدهای پلیس فتا سراسر کشور تالش 
مضاعفی به منظور امن سازی فضای کسب و کار دیجیتال 
و  و آسایش خاطر هموطنان  اعتماد عمومی  ایجاد  و  کشور 
صورت  آنالین  تجارت  و  اقتصادی  سالم  فعالیت های  انجام 
گرفته که به لطف الهی نتایج مثبت و رشد قابل توجه این 

گونه کسب و کارها را در پی داشته است.
عالی فضای  برابر حکم شورای  بیان کرد:  مقام مسئول  این 
العالی(،  )مدظله  رهبری  معظم  مقام  فرمان  به  و  مجازی 
شورای عالی فضای مجازی نقطه کانونی متمرکز برای سیاست 
کشور  مجازی  فضای  در  هماهنگی  و  تصمیم گیری  گذاری، 
برای کلیه ذی  قانون و  این شورا در حکم  است و مصوبات 

نفعان و سازمان های مسئول الزام آور است.
این مقام انتظامی ادامه داد: بر همین اساس اقدامات فراوانی 
از سوی پلیس فتا در راستای اجرای دقیق و کامل وظایف 
محوله در سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای 
مجازی صورت گرفته و گزارشات مربوطه به مرکز ملی فضای 
نیز  ارسال شده و مورد تقدیر  مجازی و مراجع سطح عالی 

واقع شده است.
معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: پلیس فتا در راستای انجام 
وظیفه اجتماعی و ملی خود و در اجرای فرامین و منویات 
خالی  جای  ممکن  حد  تا  کرده  تالش  رهبری  معظم  مقام 
برخی سازمان های دیگر را نیز در حوزه های امنیت سایبری 
کشور پر کند که از این بابت از همه همکاران وظیفه شناس و 

پرتالش در سراسر میهن عزیز اسالمی تشکر می کنم.
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نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری ها 
همکاری  و  همراهی  مشارکت،  گفت: 
و  مشارکت  نافی  مردم نهاد  تشکل های 
تخصصی  تشکل های  و  گروه ها  فعالیت 
میالنی  حسینی  آرش  سید  نیست. 
جلسه  نهمین  و  بیست  و  دویست  در 
شهر  اسالمی  شورای  علنی  صحن 
استفاده  پیشنهاد  با  موافقت  در  تهران 
از  مردم نهاد  تشکل های  ظرفیت های  از 

سوی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل 
این  اساسنامه  اصالح  در  تهران  شهر 
شرکت گفت: تشکل های مردم نهاد در 
فعال  در سطح شهر  مختلف  حوزه های 
را  مختلف  اقشار  و  گروه ها  و  هستند 

پوشش داده و شامل می شوند.
وی با تاکید بر اینکه حضور تشکل های 
در  مردمی  مشارکت  ظرفیت  مردم نهاد 
اظهار  می دهد،  افزایش  را  شهر  اداره 

همکاری  و  همراهی  مشارکت،  داشت: 
و  مشارکت  نافی  مردم نهاد  تشکل های 
تخصصی  تشکل های  و  گروه ها  فعالیت 
هماهنگی  ستاد  رئیس  نیست.نایب 
در  فعالیتی  اگر  داد:  ادامه  شورایاری ها 
توسط  شهر  سطح  در  خدمات  بحث 
انجام می شود، در  تشکل های مردم نهاد 
چارچوب مسئولیت اجتماعی آنهاست و 

به هیچ وجه بحث انتفاع مطرح نیست.

میالنی با بیان اینکه اگر ارزش افزوده ای 
انجام  برای  آن  از  کنند،  ایجاد  هم 
می شود،  استفاده  خود  ماموریت های 
مردم نهاد  تشکل های  کرد:  تصریح 
از  بیشتری  گروه های  بوده،  فراگیرتر 
اجتماعی  بسیج  و  شده  شامل  را  مردم 
در  پیشنهاد  است.این  قوی تر  هم  آنها 
به  شهر،  شورای  اعضای  رای  با  نهایت 

تصویب رسید.

فعالیت تشکل های مردم نهاد نافی فعالیت تشکل های تخصصی نیست

برنامه یک ساله برای همزیستی مسالمت آمیز با کرونا تدوین شود
رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت 
بیماری کرونا با بیان اینکه نیازمند هم اندیشی برای 
ساله  یک  گفت:برنامه  هستیم،  کرونا  بیماری  مهار 

برای همزیستی مسالمت آمیز با کرونا تدوین شود.
نشست  نهمین  و  بیست  در  ذوالفقاری،   حسین   
این کمیته که با حضور ایرج حریرچی معاون کل 
بهداشتی  معاون  رئیسی  علیرضا  بهداشت،  وزارت 
و  کشور  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت 
سایر نمایندگان دستگاه های عضو کمیته در محل 
وزارت کشور برگزار شد؛ با تبریک عید سعید غدیر 
خم و روز خبرنگار؛ گفت: کرونا تهدید بزرگی برای 
و  حل ها  راه  اتخاذ  با  باید  و  است  جامعه  سالمت 
این بیماری  رعایت پروتکل های بهداشتی، از خطر 

رهایی یابیم.
رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و امنیتی مدیریت 
بیماری کرونا با اشاره به اینکه یکی از کارهای مهم ما 

در این جلسات، باید هم اندیشی و بررسی طرح های 
مشترک  فکر  با  باید  گفت:  باشد؛  ابتکاری  و  نو 
چه  با  که  کنیم  تمرکز  محور  این  روی  جمعی  و 
مکانیسم هایی بهتر می توانیم به مقابله با این بیماری 
بپردازیم.وی در این خصوص پیشنهاد داد: ضرورت 
دارد همه دستگاه ها و نهادهای رسمی کشوری طرح 

یک ساله همزیستی با کرونا را ارائه دهند.
دچار  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  کشور  وزیر  معاون 
دستگاه ها  محوری  برنامه  گفت:  شویم،  روزمرگی 
در امر مبارزه با کرونا سه مزیت صیانت از کارکنان، 
مراجعه کنندگان و همچنین بایدها و نبایدهایی که 
باید  خودش  کارکرد  با  متناسب  دستگاهی  هر  در 

اتفاق بیفتد، همراه دارد.
سال  یک  برنامه  باید  کرد:  تصریح  ذوالفقاری 
همزیستی با کرونا که بتواند حداکثر صیانت از جان 
مردم را داشته باشد هرچه سریع تر از سوی هر کدام 

قرار  کارشناسی  بررسی  مورد  و  تهیه  دستگاه ها  از 
گیرد و برای تصویب به ستاد ملی کرونا ارائه شود.

معاون وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت هایش 
به تمدید لغو طرح ترافیک به مدت یک هفته دیگر 
اشاره کرد و گفت: پس از این مدت، از طریق قرارگاه 
این  لغو  که  بررسی شود  تهران  در  کرونا  با  مبارزه 
اپیدمی کرونا گذاشته  طرح چه تأثیری در کاهش 

است.
وی اضافه کرد: موضوع مورد بررسی دیگر در نشست 
پروتکل های  رعایت  عدم  اجرای  ضمانت  امروز 

بهداشتی بود.
که  بهداشتی  پروتکل های  به  اشاره  با  ذوالفقاری 
دستگاه های  مردم،  برای  کرونا  ملی  ستاد  سوی  از 
دولتی و اصناف ارائه شده است؛ افزود: این پروتکل ها 
با هدف حفظ سالمت جان مردم بوده و همه موظف 

به رعایت آن هستند.
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اخبار

استاندار البرز: خبرنگاران می توانند بر 

تصمیم گیری های مهم اثر قوی بگذارند

روز  مرداد  فرا رسیدن ۱۷  پیامی  با صدور  البرز  استاندار 
خبرنگار را به فعاالن عرصه خبر و رسانه تبریک گفت.

 در این پیام از سوی عزیزاله شهبازی آمده است:
در  امروزه  که  شرایطی  پیچیدگی  به  توجه  با  بی شک   
و  قدرتمند  ابزاری  به عنوان  ها  دارد، رسانه  جهان وجود 
رکن چهارم دموکراسی دولتمردان را در اجرای سیاست 
هایشان یاری می کنند و خبرنگاران نیز به عنوان سفیران 
دانایی، آگاهی بخشی و ناظرانی دلسوز می توانند با انتقال 
دو سویه انتظارات بر تصمیم سازی و تصمیم گیری های 

مهم مسئوالن و مردم اثری قوی بگذارند.
دستیابی به توسعه پایدار تنها در پرتو وجود وجدان های 
و دلسوز جامعه و مشارکت مسئوالنه آحاد عمومی  آگاه 
مردمی  پشتوانه  بر  تکیه  با  خبرنگار  و  است  پذیر  امکان 
می تواند کمک بزرگی به مسئولین برای شناسایی بهتر 
مشکالت اجتماعی و رفع آن با استفاده از ظرفیت مردم 

صورت دهد.
های  همزبانی  و  ها  همدلی  مرهون  ما  جامعه  امروز 
بدون  نقادانه خبرنگاران شریفی است  که  و  حمایتگرانه 
چشمداشت از سختی های کار نمی هراسند و تا حصول 
تردید   بی  و  دارند  برنمی  تالش  از  مطلوب دست  نتیجه 
سهم فراموش نشدنی خبرنگاران البرز در مقابله با کرونا 
به عنوان مشاوران امین و ناصحان مشفق با امید آفرینی، 
ایجاد وحدت و آرامش در جامعه برای ارتقای سرمایه های 
اجتماعی و امیدواری به مردم نقش مهم و بسیار خطیری 

داشته اند.  
قلم  و خاطره شهدای عرصه  یاد  گرامیداشت  با  اینجانب 
همه  به  را  خبرنگار  روز  صارمی؛  شهید  بویژه  آگاهی  و 
تبریک  عزیزمان  استان  تالشگر  و  متعهد  خبرنگاران 
جامعه،  دیده بانان  این  افزون  روز  توفیق  و  می گویم 
تصویرگران زندگی و حقوق اجتماعی را از خداوند بزرگ 

خواستارم.

بر  تأکید  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
اینکه زنده نگه داشتن واقعه غدیر موضوعی 
شخصی، تاریخی و فرقه ای نبوده بلکه غدیر 
زندگی  ابعاد  همه  و  بشریت  کل  مسئله 
و  تعظیم  گفت:  است،  سعادت  برای  او 
بزرگداشت غدیر به معنی بزرگداشت جدی 

ترین سفارش پیامبر اسالم)ص( است.
حجت االسالم  نیوز،  آستان  گزارش  به 
اهدای  مراسم  در  مروی  احمد  والمسلمین 
به خدام جدید آستان قدس رضوی  احکام 
که همزمان با روز عید غدیر خم که در تاالر 
برگزار  رضا)ع(  حضرت  مطهر  حرم  والیت 
غدیرخم  اکبر  اهلل  عید  تبریک  ضمن  شد، 
به پیشگاه جامعه بشری و خادمان حضرت 
ثامن الحجج)ع(، خدمت در دستگاه حضرت 
رضا)ع( را وظیفه ای بسیار سنگین و معنوی 
این  امیدوارم  گفت:  و  برشمرد  برکت  با  و 
همام،  امام  این  رضایت  مطابق  را  وظیفه 
ایشان  و پسند  قبول  درست، صحیح، مورد 

به انجام برسانیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی از بیان موال 
و  عظمت  به  معرفت  علی)ع(  امیرالمؤمنین 
دست  را  غدیرخم  عید  بزرگ  عید  فضیلت 
ذکر  و  إِکمال  آیه  ذکر  با  و  خواند  نیافتنی 
جنگ  در  افزود:  اسالم  تاریخ  از  فرازهایی 
قرار  اسالم  همه  برابر  در  کفر  همه  خندق 
بعد  شد،  تمام  اسالم  نفع  به  نبرد  و  گرفت 
از آن روز جریان کفر دیگر کمر راست نکرد. 
در فتح بزرگ مکه، پرونده کفر و مشرکین 
به دست پیامبراکرم)ص( بسته شد ولی آیه 
نازل  ِدیِنُکْم«  ِمن  َکَفُرواْ  الَِّذیَن  یَِئَس  »الَْیْوَم 

نشد، اما در غدیر خم نازل شد.
غدیر ادامه و استمرار اسالم بود  

غدیرخم،  واقعه  اهمیت  بر  تبیین  با  وی 
در غدیر، موضوع محوری مطرح  داد:  ادامه 
نیست.  والیت  به  علی)ع(  حضرت  کردن 
ایشان در طول 23 سال حیات رسول مکرم 
اسالم در هر فرصت و موقعیتی معرفی شده 
بودند. آیات مختلفی هم در فضیلت جایگاه 
و  بود  شده  نازل  امیرالمؤمنین  کماالت  و 

روایات و تعابیر بسیاری از پیامبر اعظم)ص( 
بیان شده بود که اهل تسنن و تشیع و حتی 
آن  به  اتفاق  به  علی)ع(  حضرت  دشمنان 

معترف بودند.
در  کرد:  تاکید  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
غدیرخم، اسالم و جامعه اسالمی مدیریت و 
والی پیدا کرد. همه دلخوشی دشمنان این 
از  نیز  پیغمبر)ص(، اسالم  با رحلت  بود که 
بین خواهد رفت؛ چون کسی برای پیگیری 
و  ادامه  حقیقت  در  غدیر  نیست.  اسالم 

استمرار اسالم بود.
وی با تأکید بر اینکه غدیر به همه آحاد بشر 
تعلق دارد، اضافه کرد: پیامبر)ص( در غدیر 
این حرکت  با  ایشان  کرد،  تثبیت  را  اسالم 
عظیم، راه را برای امت اسالم و همه بشریت 
باز کردند؛ پیغمبر در غدیر اسالم را نظام مند 

و صاحب والی کرد.
مقصود  که  صورتی  در  کرد:  تصریح  وی 
غدیر و رسول اسالم)ص( کامال محقق می 
به  و  می کرد  تغییر  بشر  زندگی  مسیر  شد، 

نابسامانی امروز نمی رسید.
تعظیم غدیر؛ بزرگداشت جدی ترین سفارش 

پیامبر اسالم
تأکید  ادامه  تولیت آستان قدس رضوی در 
کرد: زنده نگه داشتن واقعه غدیر، مسئله ای 
شخصی، تاریخی و فرقه ای و یا و بزرگداشت 
شخصیت امیرمؤمنان علی)ع( نیست، ارزشی 
بسیار باالتر دارد. غدیر مسئله کل بشریت و 
همه ابعاد زندگی او برای سعادت است. تعظیم 
و بزرگداشت غدیر به معنی بزرگداشت جدی 

ترین سفارش پیامبر اسالم است.
برخورداری  به موجب  باید  کرد:  عنوان  وی 
امیرالمؤمنین)ع(  محبت  و  والیت  نعمت  از 
و حضرت فاطمه زهرا)س( و اوالد طاهرین 
این  از  نعمتی  باشیم.  شکرگزار  دائماً  شان، 
باالتر وجود ندارد که ما را در مسیر والیت 
و پیروی این حضرات معصومین)ع( قرار داده 

شده ایم.
حجت االسالم والمسلمین مروی اظهار کرد: 
همه ما در این مکان مقدس، خادم حضرت 

لباس  اعتبار پوشیدن  به  و  رضا)ع( هستیم 
خدمت، به این دستگاه نورانی نزدیک تریم؛ 
لذا وظیفه و مسئولیت سنگین تری بر عهده 
داشته و خدا، حضرات معصومین)ع( و همین 

طور مردم توقع بیشتری از ما دارند.   
به  کرد:  ابراز  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
واسطه این اتصال و انتصاب به دستگاه امامت 
و والیت، ممکن است خیلی از امور، رفتارها 
و گفتارها برای عموم مردم حالل و معمولی 
باشد ولی برای ما جایز نباشد؛ چون جامعه 
برای  دارد.  از خادمان رضوی  دیگری  تلقی 
تدوام مسیر والیت خون زیادی ریخته شده 
اسالم  برای حفظ  از خونی که  بیش  است؛ 
ریخته شده، برای حفظ امامت و والیت خون 

ریخته شده است.
حفظ نعمت والیت، هزینه ها داده شده

بخش  در  مروی  والمسلمین  حجت االسالم 
بار  به وقایع تأسف  از سخنان خود  دیگری 
اخیر کشور لبنان در انفجار بندر بیروت نقبی 
والیت  از  کینه ای  چنان  برخی  گفت:  و  زد 
و تشیع به دل دارند که در ماجرای انفجار 

فاجعه مشخص  دلیل  و  ریشه  هنوز  بیروت 
نشده، شبکه های تلویزیونی آل سعود، حزب 

اهلل لبنان را به عنوان متهم معرفی کردند.
وی ابراز کرد: لبنان در گذشته مرکز تشیع 
بود و علما و بزرگان لبنان در دوره صفویه 
به ایران آمدند و اقدامات اثرگذاری را انجام 
دادند که از آن جمله میتواند به شیخ بهایی 

اشاره کرد.
تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: نعمت 
والیت، ارزان به دست ما نرسیده است. خون 
والیت  داشتن  نگه  پای  انسان  هزار  هزاران 
ریخته شده، فقها و علمای بسیاری در این 
راه کشته شده اند. برای حفظ نعمت والیت، 
هزینه بسیاری داده شده است. به همه این 
دالیل، امروز ما وظیفه بسیار سنگینی داریم.

شهدای  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
از  قیامت  روز  در  تاریخ  راه والیت در طول 
ما مطالبه می کنند که در قبال این جانها 
و اموال فدا شده، ما چه خدمتی کرده ایم، 
چه پاسخی خواهیم داد؟ آیا درخت والیت را 

تنومند کردیم و یا از آن کاسته ایم؟

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم اهدای احکام روز عید غدیر گفت:

تعظیم واقعه غدیر، بزرگداشت جدی ترین 
سفارش پیامبر اسالم)ص( است

اخبار

استاندار کردستان: حمایت از زیرساخت های فرهنگی 

یکی از اولویت های دولت در کردستان است

زیر  تقویت  و  توسعه  از  حمایت  کردستان  استاندار 
ساخت های بخش فرهنگ را یکی از اولویت های اصلی 

دولت در این استان عنوان کرد.
بهمن مرادنیا  در جریان بازدید از طرح توسعه پردیس 
از بخش  اظهار کرد: حمایت  بهمن سنندج،  سینمایی 
فرهنگ در استان کردستان به دلیل وجود ظرفیت های 

باالیی که در اختیار دارد ضروری است.
افزود: ما در استان کردستان در دو بخش سخت  وی 
نرم  و در حوزه  ها الزم  زیرساخت  ایجاد  یعنی  افزاری 
افزاری یعنی حمایت از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی 
کردستان  کرد.استاندار  نخواهیم  دریغ  تالشی  هیچ  از 
بیان کرد: ساخت سریال سنجرخان، سریال امیر نظام 
برنامه های  از جمله  اردالن  گروسی و سریال مستوره 
انجام  افزاری در حال  نرم  حمایتی است که در بخش 
برجسته  تا چهره های  آن تالش می شود  در  و  است 
ملی  سطح  در  فاخر  های  سریال  قالب  در  کردستان 

معرفی شدند.
مرادنیا با اشاره به ظرفیت های پردیس سینمایی بهمن 
سنندج، عنوان کرد: خوشبختانه امروز این پردیس به 
یکی از مکان های مهم فرهنگی و هنری در شهر سنندج 

تبدیل شده است.
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مدیرکل میراث فرهنگی البرز: 
بازاریابی و فروش مهمترین مشکل 

تولیدکنندگان صنایع دستی است

مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی البرز گفت: بیش از 
۷۰ درصد وام مشاغل خانگی میراث فرهنگی به حوزه صنایع 

دستی اختصاص می یابد.
فریدون محمدی اظهار کرد: البرز به واسطه تنوع قومی ظرفیت 

قابل توجهی برای تولید صنایع دستی دارد.
تولید  ظرفیت ها،  این  از  استفاده  با  شده  بنا  داد:  ادامه  وی 
و  کنیم  فعال  را  استان  روستاهای  تمامی  در  دستی  صنایع 
تولید صنایع  به  مختلف  اجرای طرح های  با  را  روستانشینان 

دستی ترغیب کنیم.
مهاجرت  از  هم  دستی  صنایع  تولید  رونق  با  افزود:  وی 
هم  و  می شود  جلوگیری  استان  شهرهای  به  روستانشینان 

اقتصاد روستایی جان تازه ای می گیرد.
وی توضیح داد: خوشبختانه روستاییان البرز هم از طرح های 
ویژه تولید صنایع دستی استقبال زیادی کرده اند و به دنبال 

آموزش و جذب سرمایه برای افزایش تولیدات خود هستند.
محمدی با اشاره به اینکه  میراث فرهنگی البرز در قالب وام های 
حمایت  روستاها  در  دستی  صنایع  تولید  از  خانگی  اشتغال 
خانگی  مشاغل  وام  درصد  از ۷۰  بیش  داد:  توضیح  می کند، 

میراث فرهنگی به حوزه صنایع دستی اختصاص می یابد.
مدیرکل میراث فرهنگی البرز افزود: هیچ برنامه و طرحی به 
اندازه تولید صنایع دستی خروجی مثبت هم در بحث ارتقای 
نتیجه  گردشگری  رونق  هم  و  روستاییان  معیشت  وضعیت 
بخش نیست به همین دلیل امسال به صورت جدی این فرایند 
زمان  مدت  در  آن  نتیجه  امیدوارم  و  گرفته ایم  پیش  در  را 

کوتاهی ملموس شود.
فکر  به  باید  دستی  صنایع  تولید  کنار  در  داد:  توضیح  وی 
بازاریابی و فروش آنها هم باشیم چون در حال حاضر عمده ترین 

مشکل فعاالن این عرصه ناتوانی در فروش تولیداتشان است.
واسطه صنایع  بدون  و  مستقیم  فروش  با  این مسئول گفت: 
دستی انگیزه هنرمندان برای تولید آثار متنوع و فاخر بیشتر 

خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل: 
فضای مجازی باید در بستر هویت 

حقوقی و صنفی فعالیت کند
نقش  به  اشاره  با  اردبیل  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
سازنده فضای مجازی در جامعه گفت: فضای مجازی 
زمانی می تواند موفق عمل کند که در بستر هویت 

حقوقی و صنفی مشخصی فعالیت داشته باشد.
سجاد انوشیروانی  با اشاره به تاثیر شگرف رسانه در 
بر هیچکس  رسانه  نقش  حل مسائل جامعه گفت: 
پوشیده نیست و زمانی قلم فرسایی خبرنگارمی تواند 
تاثیرگذار باشد که نقد سازنده به همراه داشته و نقاط 
ضعف وقوت دستگاه ها را در کنار هم قرار داده و 

قضاوت کند.
مجازی  فضای  و ضعف  قوت  نقاط  به  اشاره  با  وی 
کنار  در  می تواند  زمانی  مجازی  فضای  گفت: 
رسانه های دیگر موفق عمل کند که هویت حقوقی 
و صنفی مشخصی برای خود داشته و در چارچوب 
یک رسانه با هویت فعالیت کند زمانی که این اتفاق 
افراد زیر سوال  این  با خطا  نیز  نیفتد رسانه واقعی 

خواهد رفت.
وی ادامه داد: ظرفیت های بسیار مناسب و عظیمی 
در فضای مجازی وجود دارد که می تواند در اصالح 
جامعه و نقد پذیری مسئولین و نقد منصفانه جامعه 
نسبت به خطای مسئولین، نقش موثری را ایفا کند.

ارزشهای دفاع  آثار و نشر  بنیاد حفظ  مدیرکل 
مقدس گیالن با بیان اینکه برای احداث پارک 
موزه دفاع مقدس در گیالن اعتباری بالغ بر ۱۰۰ 
دفاع  موزه  باغ  گفت:  است  تومان الزم  میلیارد 

مقدس دارای ردیف بودجه ای مشخص نیست.
با  خبری  نشست  در  مصطفی پور  سرهنگ 
اصحاب رسانه استان که در سالن تربیت بدنی 
گیالن برگزار شد، ضمن بزرگداشت روز خبرنگار 
و گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی اظهار 
فرهنگ  حوزه  داران  طالیه  خبرنگاران  کرد: 

هستند.
وی با بیان اینکه رسانه ها در جبهه مقدم مقابله 
با جنگ نرم هستند و با انتشار اخبار درست به 
مردم آگاهی رسانی می کنند، افزود: خبرنگاران 

در خط مقدم اطالع رسانی هستند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای استان 
گیالن با اشاره به اینکه در چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس قرار داریم گفت: تبیین و مرور اهمیت 
آحاد  همه  روزمره  نیاز  مقدس  دفاع  فرهنگ  و 
جامعه است و باید از گنجینه دفاع مقدس برای 
ادامه راه کشور در راستای سربلندی ایران گام 

برداریم.
ایران جز چند کشور اول دنیا در صنایع دفاعی 

است
مصطفی پور با تاکید بر نهادینه کردن داشته ها 
و معارف فرهنگ دفاع مقدس در جامعه یادآور 
بین المللی  عرصه  در  کشور  سربلندی  شد: 
و  است  مقدس  دفاع  ناب  فرهنگ  از  برگرفته 

هرجا ضعفی داریم نشاندهنده دوری از فرهنگ 
و آثار دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه صنایع دفاعی کشور در عرصه 
ملی و بین المللی از قدرت باالیی برخوردار است 
از فرهنگ  و عامل این موفقیت نیز بهره گیری 
ایران جز چند کشور  دفاع مقدس است گفت: 

اول دنیا در صنایع دفاعی است.
مصطفی پور با بیان اینکه چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس با تشکیل ۱۷ کمیته استانی در گیالن 
حوزه  در  کمیته  هر  افزود:  است  گرفته  شکل 
تخصصی فعالیت داشته و دارای کارگروه متشکل 

از سازمان های زیرمجموعه است.
ارزشهای دفاع  آثار و نشر  بنیاد حفظ  مدیرکل 
مقدس گیالن با بیان اینکه گرامیداشت چهلمین 

سالگرد دفاع مقدس از سوم خرداد آغاز و تا پایان 
شعار  هستیم(  قوی  )ما  گفت:  دارد  ادامه  سال 
دفاع  سالگرد  چهلمین  گرامیداشت  محوری 

مقدس است.
وی با بیان اینکه جهت ساماندهی همه صنوف 
برنامه هفته های دفاع مقدس پیش بینی شده 
است ادامه داد: هر صنف و قشر در هفته ای که به 
نامش نامگذاری شده است برنامه برگزار خواهد 

کرد.
مصطفی پور با بیان اینکه زنده نگه داشتن معارف 
ادبیات دفاع مقدس در جامعه رسالت اصلی  و 
مقدس  دفاع  ارزشهای  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد 
و معارف دفاع مقدس  ادبیات  باید  است گفت: 

را با جامعه امروز پیوند بزنیم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار گیالن:

احداث باغ موزه دفاع مقدس گیالن نیازمند اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی است

مدیر حوزه های علمیه با بیان اینکه غدیرخم 
منحصر برای شیعیان نیست، اظهار کرد: غدیر 
معماری بزرگ تاریخ اسالم بود که معمار آن 

خدا و پیامبر خدا )ص( است.
سلسله  ادامه  در  اعرافی  علیرضا  اهلل  آیت 
عید  برنامه  ویژه  و  عرفه  با  میعاد  برنامه های 
غدیر که شب گذشته با پیام آیت اهلل العظمی 
سبحانی به صورت مجازی برای زائران ایرانی 
برگزار شد، گفت: در باب عید غدیر کتاب ها 
اوج  دارد،  وجود  فراوان  تاریخی  مستندات  و 
مستندسازی در عصر جدید در کتاب شریف 
الغدیر مرحوم امینی تجلی کرده است و ایشان 
امیرمومنان  برای موالی متقیان  را  عمر خود 

علیه السالم مصرف کردند.
از نظر  افزود: غدیرخم داستانی است که  وی 
تاریخی مستند و متواتر بیان شده و جای هیچ 
شک و شبهه در وقوع این قصه و اجتماع عظیم 
مردم در وادی غدیر و سخنرانی پیامبر)ص( و 
به  نیست. حدیث غدیر  امیرمومنان)ع(  نصب 

طور قطعی صادر شده است.
مدیر حوزه های علمیه تصریح کرد: زمانی که 
پیامبر اکرم )ص( دست امیرمومنان علی علیه 

عنوان  به  را  ایشان  و  برند  می  باال  را  السالم 
جانشین خود معرفی می کنند، مفهوم سخن 
پیامبر )ص( دوستی و رفاقت و آداب معمولی 
نیست، بلکه مفهوم آن نصب به عنوان محور 

والیت و زعامت جامعه است.
رفیعی در  یادآور شد: قصه غدیر جایگاه  وی 
برای  امامت  جامعه اسالمی دارد، زیرا مفهوم 
همه امت اسالمی است، جزو اعتقادات ما به 
قصه  این  باید  اسالمی  امت  و  می آید  شمار 
پروفروغ را بیشتر مورد عنایت قرار بدهند و به 

آن دل ببند و از معارف آن بهره بگیرند.
کرد:  خاطرنشان  حوزه  عالی  شورای  عضو 
غدیر معماری بزرگ تاریخ بود که معمار آن 
خدا و پیامبر خدا )ص( است، به گونه ای این 
معماری طراحی شده بود که در تاریخ ماندگار 
ماند. رسول خدا )ص( به گونه ای این قصه را 
نشد، چون  تاریخ حذف  گذر  در  که  آفریدند 
داستان  های بزرگ داریم که در طول تاریخ از 
بین رفتند و آنچه باعث ماندگاری غدیر شد 

این معماری خدا و پیامبر خدا )ص( بود.
وی یادآور شد: وقوع غدیر در پایان عمر شریف 
پیامبر اکرم )ص(، اتفاق غدیر در حجه الوداع، 

در  گوناگون  قبایل  از  زیاد  جمعیت  حضور 
مراسم غدیر، اعالم مژده به یک اتفاق بزرگ، 
انتظار مردم برای این مژده، وقوع غدیر در یک 
مفصل  صورت  به  غدیر  خطبه  بیان  و  بیابان 
جمله  از  اجتماع  این  در  مردم  از  اعتراف  و 
برای  )ص(  اکرم  پیامبر  که  بود  معماری های 
را  آن  توانستند  و  داند  انجام  بزرگ  روز  این 

ماندگار کنند.
باید  امروز  تاکید کرد:  مدیر حوزه های علمیه 

نیست،  شیعیان  ما  برای  غدیرخم  بدانیم 
امام که اصلی پیوسته  غدیر خم یعنی نصب 
و  علمی  مرجعیت  ائمه  زیرا  است،  ماندگار  و 
خاص  پیام  غدیرخم  و  دارند  بزرگی  جایگاه 
پیروان اهل بیت است، اما در کنار آن، پیام های 
مشترک بیان شده که همه امت اسالمی و پیام 
و  عالم جهان  همه  برای  نجات بخش  انسانی، 
بشریت به شمار می آید و آن محبت شجاعت و 

ارزش های اسالمی است.

آیت اهلل اعرافی: غدیر معماری بزرگ تاریخ بود
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فرماندار هشترود: بانک ها از 
تولید کننده ها حمایت کنند

تحریم های  خاطر  به  متاسفانه  گفت:  هشترود  فرماندار 
تولید  ایران و شیوع کرونا،  ظالمانه استکبار جهانی علیه 
در هشترود همزمان با سرتاسر کشور با مشکل روبرو شده 
و وظیفه دستگاه های اجرائی و بانک ها حمایت از تولید 

کننده است.
 امین امینیان در جلسه کارگروه رفع موانع تولید خاطر 
نشان کرد: همگی باید کمک حال دولت باشیم و ادارات 

نباید با بروکراسی زائد اداری مانع تولید شوند.
وی با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر بانک ها با تولید کننده 
نداشته  وام  متقاضیان  به  بنگاهی  نگاه  بانک ها  ها، گفت: 
با مشتری مطرح  تعامل  بانک  قوانین  در  باشند، چرا که 

است.
از  نخواسته  و  نتوانسته  که  ادارهای  هر  کرد:  اظهار  وی 
وام های اختصاص داده شده در خصوص تولید استفاده کند 
و در اختیار متقاضیان قرار دهد باید پاسخگوی فرمانداری 
انحرافی  طرح های  برای  که  اعتباراتی  باشد.همچنین 
اختصاص داده شده باید طی یک هفته به بانک های عامل 

برگردانده شوند.
وی ادامه داد: متاسفانه بانک توسعه تعاون با اذیت کردن 
متقاضیان دریافت وام، نه تنها جهش تولید را در دستور 
کار خود قرار نداده بلکه مانع تولید هم می شود. اگر بانک 
دستور  نکند  عمل  خود  بانکی  تعهدات  به  تعاون  توسعه 

برچیدن این بانک را از هشترود صادر خواهم کرد.
امینیان با بیان اینکه مدت 3۰ ماه است که بانک توسعه 
تعاون برای متقاضیان وام برای اجرائی کردن طرح های 
بانک  نشان کرد:  تراشی می کند، خاطر  مختلف مشکل 
توسعه تعاون کمترین تالش را در جهت تولید از خود نشان 

می دهد و رغبتی برای کمک به تولید ندارد.
بانک ها  از قوانین کلی  نیز  بانک صادرات  ادامه داد:  وی 
تبعیت نمی کند و با درخواست چندین بیمه برای دریافت 

یک وام، متقاضیان را با مشکل مواجه می کند.

راه اندازی ۲۷ خانه هالل روستایی در 
استان ایالم

ارائه  بر  ایالم  استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
آموزش همگانی و توسعه خانه های هالل در شهرستانها 
تقویت  و گفت:  کرد  تاکید  استان  روستایی  مناطق  و 
و  بیشتر  آمادگی  موجب  هالل  های  خانه  توسعه  و 
توانمندسازی جوامع محلی برای مقابله با آسیب ها و 

کاهش آسیبهای ناشی از حوادث غیرمترقبه می شود.
»علی اصغر علی اکبری«   اظهار کرد: در حال حاضر 
تعداد 2۷ خانه هالل روستایی در سطح استان وجود 
در  جدید  هالل  های  خانه  دولت  هفته  در  و  دارد  
روستاهایی که ظرفیت ایجاد خانه های هالل را دارند 

افتتاح می گردد.
به دغدغه های  توجه  با  نشان کرد:  علی اکبری خاطر 
رئیس جمعیت هالل احمر و اهمیت تشکیل خانه های 
های  آموزش  ارائه  و  هالل  های  خانه  توسعه   ، هالل 
جهت  روستایی  مناطق  و  ها  شهرستان  در  همگانی 
پاسخگویی مطلوب تر و به موقع در زمان بروز حوادث 

در دستور کار جمعیت هالل احمر استان قرار دارد.
وی تصریح کرد: هدف اصلی از توسعه خانه های هالل، 
برگزاری دوره های آموزش همگانی کمک های اولیه و 
آمادگی در برابر مخاطرات در شهرستان ها و مناطق 
جوامع  آمادگی  و  توانمندسازی  با  تا  است  روستایی 
محلی در امر امدادرسانی در زمان حوادث و سوانح تا 
رسیدن نیروهای امدادی، هر فرد امدادگر خانواده خود 
باشد. وی با اشاره به جایگاه خانه های هالل در زمینه 
آموزش همگانی گفت: ارائه آموزش به اعضای خانه های 
هالل موجب می شود تا سطح آگاهی جامعه روستایی 
و مناطق مختلف استان در برابر مخاطرات تقویت شود 
همچنین وجود نیروهای آموزش دیده و متخصص در 
امدادرسانی سرعت  افزایش  موجب  حادثه  بروز   زمان 

 می شود.



سالمت
خبر

مراقبت های تغذیه ای بیماران 
کرونایی در دوران بارداری و 

شیردهی

مادران باردار و شیرده که به بیماری کرونا مبتال شده 
باید مصرف مایعاتی چون سوپ ها مثل سوپ  اند، 

مرغ و آب میوه ها را افزایش دهند.
در  مطلبی  در  بهداشت  وزارت  تغذیه  بهبود  دفتر   
خصوص مراقبت های تغذیه ای مادران باردار و شیرده 
در دوران بیماری کووید ۱۹ اعالم کرد: مادران باردار 
و شیرده ای که به بیماری کرونا مبتال شده اند باید 
آب بدن به مقدار کافی تأمین شود و مصرف مایعاتی 
چون سوپ ها مثل سوپ مرغ و آب میوه ها را افزایش 

دهند.
وعده های غذایی کم حجم با دفعات زیاد استفاده شود 
همچنین در صورت بروز اسهال، از وعده های غذایی 
سبک و کم حجم استفاده شود و از غذاهای خیلی 

داغ و خیلی سرد و پرچرب پرهیز شود.
در صورت عدم تحمل شیر از مصرف آن خودداری 
شود. میوه هایی همچون سیب و موز مفید است ولی 

میوه هایی مثل هلو و انجیر مصرف نشود.
وعده های غذایی کوچک و حاوی مقادیر باالی مواد 
مغذی شامل پروتئین با کیفیت باال، ویتامین ها و مواد 
معدنی مصرف شود. از مواد غذایی غنی از ویتامین و 
امالح بخصوص انواع میوه ها و سبزی های تازه و فصل 

بیشتر استفاده شود.
مراقبت های تغذیه ای مادران باردار و شیرده

- ارائه وعده های غذایی کوچک در طول روز حاوی 
مواد مغذی از جمله پروتئین با کیفیت باال، ویتامین ها 

و مواد معدنی
- افزایش دفعات وعده های غذایی

- تأمین آب بدن با استفاده از آب آشامیدنی سالم و 
مصرف مایعاتی چون سوپ ها و آب میوه های طبیعی

آلو،  )موز،  دسترس  در  میوه های  انواع  از  استفاده   -
زرد آلو، طالبی، کیوی، پرتقال( و سبزی ها )اسفناج، 
جعفری، هویج، کدو حلوایی، گوجه فرنگی و سیب 

زمینی( در برنامه غذایی روزانه

رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا، 
گفت: اگر پروتکل های بهداشتی رعایت نشود، 
از نیمه شهریور می توان سناریوهای خطرناک 

تری را برای بیماری کرونا متصور بود.
 علی اکبر حق دوست، در برنامه شبکه خبر 
از  افزود: روند کاهشی فوتی های ناشی  سیما، 
کرونا، متأثر از مداخالت هفته های اخیر است، 
چراکه کوچک ترین غفلت نتایج را دوباره تغییر 

خواهد داد.
روند  در  مداخالتی که  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
کاهشی مرگ و میر تأثیرگذار بوده استفاده از 
ماسک و اثربخشی استفاده از ماسک بوده است.

مدل  اساس  بر  اسالیدها  افزود:  دوست  حق 
از  است.  شده  انجام  جهان  سطح  در  سازی 
شروع بیماری روند بیماری افزایشی بوده و با 
شیب مالیمی روند افزایشی را نشان می دهد. 
با شیب مالیم و  با رعایت پروتکل ها می توان 
افزایش مختصر حرکت کرد اما اگر پروتکل ها 
می تواند  شهریور  اواسط  از  نشود  رعایت 
و  بیاید  وجود  به  خطرناک تری  سناریوهای 

میزان افزایش تندتر و بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر همه مردم از ماسک به عنوان 
شاخصه مهم فردی استفاده کنند و پروتکل ها 
را رعایت کنند بیماری از بین نمی رود ولی روند 

آن افزایشی نخواهد بود.
حق دوست گفت: به نظر می رسد در ابتدا در 
با  ولی  کردیم  تجربه  را  اپیدمی  یک  استان ها 
مدیریت درست کل کشور هوشیار شد و تعداد 
مرگ و میرها به طور قابل مالحظه ای کاهش 
یافت ولی با تغییر دوباره رفتارها میزان مرگ 
افزایشی  به کرونا کم کم روند  ابتالء  و میر و 
قرمز  وضعیت  در  دوباره  استان ها  و  گرفت 
استان ها  تمام  باشیم  اگر هوشیار  گرفت.  قرار 
بیماری  کاهشی  روند  به  دیگر  هفته  در چند 

نزدیک خواهند شد.

وی افزود: به نظر من باید کل ایران را قرمز در 
نظر گرفت و کنترل بیماری باید روزانه باشد 
و مردم بدانند که با کوچک ترین بی احتیاطی 
قرار  بحران  استان ها می توانند در شرایط  کل 
بگیرند. از مردم هم درخواست می شود، در عین 
ماه محرم  در  اسالمی  به شعائر  باید  که  حال 
کنترل  در  پروتکل ها  رعایت  با  باشیم  پایبند 

بیماری کمک کنند.
این  ادامه داد: در مقابل  معاون وزیر بهداشت 
ویروس که هر روز عالئم جدیدی از خود بروز 
می دهد باید با دقت بیشتری رفتار کنیم و بر 
خالف پیشرفت ها ممکن است در مراحل آخر 

اثر  بی  کرونا  برابر  در  هم  باز  واکسن  ساخت 
باشد.

و  آنفلوانزا  اگر  می شود  زده  افزود: حدس  وی 
کرونا در پاییز با هم شیوع داشته باشند باز هم 

در سطح جهان تعداد مبتالیان افزایش یابد.
حق دوست گفت: با توجه به شناخت و اطالع 
میزان  است  ممکن  ویروس،  این  درباره  کم 
آلودگی مجدد قابل مالحظه باشد و واکسن را 
این  درباره  علمی  اطالعات  هنوز  کند،  اثر  بی 

ویروس کامل نیست.
سلولی  ایمنی  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  وی 
است  ممکن  درمانی  سرم  بنابراین  کرونا  در 

اما معجزه نمی کند و  اثر درمانی داشته باشد 
صد درصد نیست. واکسن در برخی کشورها در 
حال آزمایش است اما زمان مشخص می کند 
که بعد از گذشت ۳ تا ۶ ماه بعد ایمنی بدن 
درباره  قضاوت  بنابراین  می یابد  کاهش  چقدر 

اثربخشی واکسن هنوز زود است.
کرونا،  با  سکسکه  رابطه  درباره  دوست  حق 
گفت: از آنجایی که این ویروس در مغز و درون 
رگ التهاب ایجاد می کند هرکجا از مغز التهاب 
ایجاد کند عوارض خواهد داشت و ممکن است 
حتی به صورت سکسکه بروز کند و تأثیر داشته 

باشد.

رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا:

غفلت کنیم دوباره درگیر بحران کرونا می شویم

شماره نامه:۱۳۹۹۰۴۹۰۱۱۰۷۰۰۱۳۹۷
 تاریخ نامه:۱۳۹۹/۰۵/۱۵

 شماره پرونده:۱۳۹۶۰۴۰۰۱۰۱۳۰۰۲۶۳۸/۲
 شماره بایگانی پرونده :۹۶۰۰۵۲۹

اخطاریه ماده ۱۰۱- اموال غیرمنقول )سند رهنی(
بدهکاران  ملکی  مریم  و خانم  تنها  احمد موسوی  آقای  به   

پرونده اجرایی کالسه ۹۶۰۰۵۲۹
پرونده  در خصوص  که  می گردد  ابالغ  شما  به  بدین وسیله   
اجرایی کالسه فوق برابر صورت جلسه مورخ ۹۹/۳/۱۲ طبق 
نظریه کارشناس رسمی پالک ثبتی ۲۲۶۶ و۲۲۶۵ فرعی از 
به شما موضوع سند  رباط کریم مربوط  واقع در  اصلی   ۱۴۷
 ۴۴۲۸ و   ۹۲/۱۱/۱۳ ۳۰۳۶مورخ  و   ۳۰۳۷ شماره  رهنی 
تهران   ۱۵۷۷ رسمی  اسناد  دفتر  تنظیمی   ۹۴/۵/۱۲ مورخ 
پالک فرعی ۲۲۶۶ به مبلغ ۱۹/۷۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی 
ارزیابی  ریال   ۱۴/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به   ۲۲۶۵ پالک  و 
آدرس  شناسایی  عدم  طبق  فوق  اخطاریه  ابالغ  و  گردیده 
توسط مامور پست امکان ابالغ میسر نگردیده است لذا بدین 
به  از جراید کثیراالنتشار محلی  نشر در یکی  توسط  وسیله 
شما ابالغ می گردد لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور 
پنج  مدت  را ظرف  کتبی خود  اعتراض  باشید  می  معترض 
روز از تاریخ انتشار اخطاریه در جراید به ضمیمه ارسال فیش 
بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ ۴۵/۱۵۰/۰۰۰ 
ریال )پالک فرعی ۲۲۶۵( و مبلغ ۵۱/۴۵۰/۰۰۰ ریال )پالک 
فرعی ۲۲۶۶(به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمناً به اعتراضی 
کارشناس  دستمزد  بانکی  فیش  فاقد  یا  موعد  از  خارج  که 

تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رییس اداره ثبت اسناد و امالک رباط  کریم احمد 
رحیمی شور مستی

شماره اگهی : ۱۳۹۹۰۳۹۰۱۱۰۷۰۰۰۰۱۶
تاریخ اگهی : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

شماره پرونده :۱۳۹۸۰۴۰۰۱۰۱۴۰۰۲۳۶۷

اگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه (
اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه ( پرونده اجرایی به 

کالسه ۹۸۰۰۴۸۰ 
قطعه  یک  ششدانگ  فوق  کالسه  اجرایی  پرونده  موجب  به 
به  تفکیکی   ۱۴ قطعه  مربع  متر   ۳۳۹۵ مساحت  به  زمین 
مفروز مجزی شده  اصلی  از ۱۶۱  فرعی  پالک ۷۲۹  شماره 
از پالک ۶۰۳ فرعی از اصلی مذکور واقع در حوزه ثبتی رباط 
کریم ذیل ثبت ۱۷۳۲ صفحه ۱۰۱ جلد ۱۹ پرند به نام بانو 
رقیه قزل ایاغ ثبت وصادر و تسلیم شده است سپس تمامی 
موارد ثبت مع الواسطه برابر سند انتقال قطعی شماره ۳۱۷۵ 
مورخ ۵۱،۱۲،۲ دفترخانه ۱۷ رباط کریم به مالعلی خداوردی 
از  مشاع  دانگ   ۱.۵ مقدار  .سپس  است  گردیده  منتقل  پور 
مورد ثبت برابر سند قطعی شماره ۳۲۰۱ مورخ ۵۱،۱۲،۱۰ 
ذیل  ان  ملکیت  که سند  گردیده  منتقل  اله شمای  روح  به 
ثبت ۲۴۹۲ صفحه ۳۸۱ دفتر جلد ۲۵ ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده سپس مالکیت روح اله شمالی برابر سند انتقال ۳۱۸۵ 
مورخ ۵۱،۱۲،۵ به اشرف کوشانفر منتقل گردیده است سپس 
مقدار ۱.۵ دانگ مشاع از مورد ثبت برابر سند انتقال قطعی 
به  تهران   ۲۴۴ دفترخانه   ۵۴،۰۲،۲۱ مورخ   ۲۶۷۵۸ شماره 

سید محمد منزوی منتقل گردیده است که سند مالکیت ان 
ذیل ثبت ۲۲۹۷۳ صفحه ۳۲۳ دفتر جلد ۱۴۱ ثبت وصادر و 
تسلیم گردیده است . سپس مالکیت سید محمد منزوی برابر 
نامه شماره ۱۳۹۸۰۴۹۰۱۱۰۷۰۰۲۴۱۰ مورخ ۱۳۹۸،۱۱،۱۰ 
واحد اجرای ثبت رباط کریم در قبال مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال 
در قید بازداشت میباشد ادرس ملک موصوف : واقع در رباط 
،پشت  مهر  مسکن  ورودی  روبروی  ابشناسان  میدان  کریم 
به  متر  :به طول ۴۸.۵  : شماال  و مشخصات  باسکول حدود 
قطعه ۲۲ تفکیکی شرقا : بطول ۷۰ متر به پالک ۶۰۶ فرعی 
:اول  غربا  تفکیکی  قطعه ۱۳  به  متر  به طول ۵.۴۸   : جنوبا 
بطول ۶۵ متر به قطعه ۱۲ تفکیکی دوم بطول ۵ متر بعرض 
خیابان ۱۰ متری احداثی ب _ با توجه به بازدید به عمل امده 
از ملک فوق یک قطعه زمین خالی که در ان هیچگونه بنایی 
ساخته نشده است .ج – با توجه به موقعیت محلی و منطقه 
ای ملک و بافت اطراف ان و با عنایت به مدارک ابرازی ارزش 
 ( مبلغ ۱۳/۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰  فوق  ملک  عرصه  روز ششدانگ 
سیزده میلیاردو پانصدو هشتاد میلیون ( ریال براورد و اعالم 
به  بازداشت  مورد  دانگ  کارشناسی ۱.۵  قیمت  که  میگردد 
به  عنایت  با  میگردد  اعالم  ریال   ۳/۳۹۵/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ 
طلب بستانکار )۴۸۰ میلیون ریال ( بانضمام دو عشر اضافه 
دانگ  معادل ۰.۲۵۴  مربع  متر   ۱۴۴ عرصه  از  ایشان  سهم 
مشاع از ۱.۵ دانگ مشاع از ششدانگ میباشد و پالک فوق از 
ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۶/۳  در واحد اجرای 
اسناد رسمی رباط کریم واقع در رباط کریم – بلوار ازادگان 
–خیابان دادگستری – اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم 
طبقه سوم از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ 
پایه کارشناسی شروع و و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته میشود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به اب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 
نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد .ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . 
تاریخ انتشار اگهی : ۹۹/۵/۲۰

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم 
   

تاریخ :۹۷/۲/۳۱                 پرونده کالسه :۷۷۰/۳/۹۶                     
شماره دادنامه :۱۱۹-۹۷

مرجع رسیدگی : حوزه سوم شوراهای حل اختالف مرکزی 
رباط کریم 

خواهان :غالمرضا معافی          ادرس : رباط کریم – شهریار 
اباد –خ جانبازان اخر – خ کوچه فیروزه  –روستای منجیل 

۴ – پ ۵ 
خوانده:۱- حمد حاج رضایی

 ادرس : مجهول المکان
خواسته : تقاضای مطالبه استرداد ودیعه مسکن به مبلغ یک 
میلیون و پانصد هزار تومان به انضمام کلیه هزینه های وارده 
گردشکار :پس از وصول و ثبت پرونده به کالسه فوق و جری 
تشریفات قانونی قاضی شورا ختم رسیدگی راعالم و مبادرت 

به صدور رای می نماید . 

رای قاضی شورا
حاج  احمد  بطرفیت   معافی   غالمرضا  دعوی  خصوص  در 
رضایی به خواسته تقاضای مطالبه استرداد ودیعه مسکن به 
مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به انضمام کلیه هزینه 
های وارده توجها به اینکه در مستند دعوی قرارداد اجاره به 
شماره ۰۱۴ مورخ ۸۳/۳/۱۰ فیمابین موجرد مستاجر میباشد 
و مستاجر ) خواهان ( در سال مورد توافق ملک مورد اجاره را 
تخلیه اما موجر )خوانده ( از پرداخت ودیعه مسکن استنکاف 
می نمایند و علی رغم ابالغ ) نشر اگهی ( در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و دفاع موثری ایراد ننموده اند لذا مستندات 
دعوی خواهان از هرگونه تعرض مصون مانده قاضی شورا را 
با استناد ماده ۱۹۸ و۵۱۹ و ۵۲۲ قانون ائین دادرسی مدنی 
و۴۹۴ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به مبلغ پانزده 
بابت  تومان  هزار  پانصد  و  میلیون  یک  معادل  ریال  میلیون 
اصل خواسته و مبلغ دویست و نود و دو هزار و پانصد تومان 
بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
۹۶/۷/۱ لغایت یوم الوصول طبق شاخص تورم بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم میدارد.رای صادره غیابی  ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل وا خواهی و پس از ان ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم داد گستری 

شهرستان رباط کریم می باشد .

 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف مرکزی 
رباط کریم 

 

شماره :۴۶۷۳ 
تاریخ :۹۹/۵/۱۴

 اگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه اقای محمود بهمنش مقدم و خانم اعظم محمدی 
طی تقاضای بوارده شماره ۴۰۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ و ضمن 
ارائه دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده در دفتر اسناد 
یک  مالکیت ششدانگ  است سند  مدعی  تهران  رسمی ۹۳ 
قطعه زمین بمساحت ۲۷۶/۸۷ متر مربع قطعه ۴۱۴ تفکیکی 
پالک ۸۶۳۵ فرعی از ۱۶۵ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
یک فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه اعتمادیه رباط کریم 
ذیل ثبت ۱۳۶۵۱۵ صفحه ۱۳ دفتر امالک جلد ۶۳۲ بشماره 
چاپی ۰۷۶۱۸۵۴ الف ۸۷ به نام شرکت تعاونی انبوه سازان 
مسکن ثبت صادر و تسلیم گردید در ادامه تمامی مورد ثبت 
دفتر   ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ مورخ   ۷۶۶۱ شماره  انتقال  سند  برابر 
۴۱ رباط کریم به اقای محمود بهمنش مقدم و خانم اعظم 
محمدی هر یک سبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ منتقل 
مفقود  کشی  اسباب  بعلت  مذکور  مالکیت  سند  که  گردید 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک ماده ۱۲۰ ائین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به پالک مذکور با وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
اداره تسلیم و رسید  را کتبا به ضمیمه سند معامله به این 
دریافت نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت و نرسیدن 
واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد شد. 
احمد رحیمی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم

خبر

 ایران تنها خط تولید داروهای 
ضد ویروسی را در منطقه دارد
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تولید  خط  تنها  گفت:  دارو،  و  غذا  سازمان  رئیس 
داروهای ضد ویروسی در منطقه را داریم و به وفور در 

حال تولید هستیم.
 محمدرضا شانه ساز، با حضور در گفتگوی ویژه خبری 
تولید  وضعیت  آخرین  تشریح  به  سیما،  دو  شبکه 

داروهای کنترل کرونا و آنفلوانزا در کشور پرداخت.
وی با اشاره به تولید داروی »فاویپیراویر«، گفت: این 
دارو در اختیار شبکه بیمارستانی است و به معاونت های 
بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور گفته 
ایم که در صورت نیاز در اختیار مراکز ۱۶ ساعته نیز 

قرار بگیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که تولید 
انجام  حال  در  کشور  داخل  در  خوبی  به  داروها  این 
است، افزود: نگاه ما به پاییز و زمستان است که احتمال 

درگیری همزمان کرونا و آنفلوانزا وجود دارد.
شانه ساز در مورد ساخت واکسن، گفت: ویروس کرونا 
رفتار پیچیده ای دارد و نمی توان به آسانی واکسن این 

بیماری را تهیه کرد.
وی با عنوان این مطلب که در داخل کشور چند گروه با 
روش ها و متدهای مختلف مشغول کار بر روی ساخت 
هیچ  ما  از  غیر  به  منطقه  در  افزود:  هستند،  واکسن 

کشوری بر روی ساخت واکسن کرونا کار نمی کنند.
به  نمی خواهیم  ما  گفت:  دارو،  و  غذا  سازمان  رئیس 
مردم امیدواری کاذب بدهیم، باید کارهای مطالعاتی 
به نتیجه برسد و کارآزمایی های بالینی صورت بگیرد.

و  روسیه  ساخت  واکسن  با  ارتباط  در  ساز  شانه 
دسترسی به آن، افزود: اگر این واکسن تولید شود و 
انتظار داشته باشیم امسال به نتیجه برسد، باید ببینیم 
چه پیش خواهد آمد. اما، نکته ای که باید توجه داشته 
برای  واکسن  این  گفته می شود  که  است  این  باشیم 
۷۹ روز ایمنی می آورد. یعنی یک نفر باید ۴ دوره این 
خیلی  واکسن ها،  مورد  در  که  کند  تزریق  را  واکسن 

قابل قبول نیست.

دهد  می  نشان  مطالعات 
به  امید  هوا،  آلودگی 
تا  را  جهان  در  سالمتی 
کاهش  سال  دو  حدود 
هوا  آالینده های  دهد.  می 
برای  خطر  بزرگ ترین 
محسوب  انسان  سالمت 

می شوند.
می دهد  نشان  مطالعات 
از  بیش  هوا  آلودگی 
نظیر  مسری  بیماری های 
رفتارهای  ایدز،  و  سل 
پرخطر نظیر سیگار کشیدن 
و حتی جنگ، بر طول عمر 

افراد تأثیر دارد.
حدود یک چهارم جمعیت 
کشور  چهار  در  جهان 
جنوب اسیا که از آلوده ترین 
هستند  دنیا  کشورهای 
زندگی می کنند: بنگالدش، 
هند، نپال و پاکستان. طول 
این  در  ساکن  مردم  عمر 

کشورها به دلیل قرارگیری 
آالینده ها  معرض  در 
تا  به طورمیانگین  می تواند 
۵ سال کاهش یابد.آلودگی 
ناشی از ذرات ریز در جنوب 
آنجا  در  که  آسیا  شرقی 
منابع آلودگی سنتی مانند 
نیروگاه ها  نقلیه،  وسایل 

سوزی  آتش  با  صنعت  و 
ترکیب  زراعت  و  جنگل 
نگران  بسیار  می شوند، 
نتیجه،  در  است.  کننده 
جمعیت  از  درصد   ۸۹
آسیای  نفری  میلیون   ۶۵۰
مناطقی  در  شرقی  جنوب 
زندگی می کنند که آلودگی 

دستورالعمل  از  آن  ذرات 
جهانی  بهداشت  سازمان 
تاکید  است.محققان  فراتر 
گذاری های  سیاست  دارند 
متمرکز بر کاهش آالینده ها 
طول  و  سالم تر  زندگی  در 
عمر بیشتر جمعیت جهان 

تأثیر بسزایی دارد.

آلودگی هوا طول عمر مردم جهان را ۲ سال کاهش می دهد

مدیر اجرایی آموزش دانشکده علوم 
وعده  میان  مصرف  گفت:  تغذیه، 
موادمغذی،  تامین  به  غذایی  های 
انرژی  از  بخشی  و  ها  ویتامین 

مصرفی افراد کمک می کند.
اهمیت  درباره  حقیقیان  آرزو   
مصرف  افزود:  غذایی،  وعده های 
اهمیت  بسیار  غذایی  وعده های 
حذف  نباید  ممکن  حد  تا  و  دارد 
دالیل  به  گاهی  که  چرا  شوند. 
مختلف عجله داشتن برای رسیدن 
به کار، استرس و عدم زمان کافی، 
می شود.  حذف  صبحانه  وعده 
وعده  با  روز  شروع  که  صورتی  در 
مهمترین  از  که  است  صبحانه 
وعده های غذایی محسوب می شود 
کامل  صبحانه  یک  است  بهتر  و 
البته  داد:  ادامه  وی  کنیم.  صرف 
زمان صرف وعده های غذایی نکته 
مهمی است که باید سعی کنیم به 
صورت منظم، برنامه ای برای صرف 
آن داشته باشیم. یعنی در ساعات 
مشخصی از روز سعی کنیم غذای 
خود را مصرف کنیم و اگر در محل 
کار نمی توانیم وعده کامل غذایی را 
مصرف کنیم، به همراه داشتن یک 

لقمه کوچک می تواند به ما کمک 
کند.

دانشکده  آموزش  اجرایی  مدیر 
بیان  غذایی،  و صنایع  تغذیه  علوم 
دیگر  که  کرونا  شرایط  در  داشت: 
رستوران ها  کاری  محیط های  در 
حتماً  است  بهتر  نیستند،  فعال 
غذای خانگی همراه داشته باشیم. و 
همچنین در شرایط خاص کنونی به 
مصرف بسیاری ویتامین ها، امالح و 
میان وعده ها توجه کنیم.حقیقیان 
درصد   ۳۰ حدود  داشت:  اظهار 
انرژی روزانه را باید از صبحانه، ۴۰ 
از  میزان کمتری  و  ناهار  از  درصد 
بنابراین حذف  شام دریافت کنیم. 
تا  باعث می شود  وعده غذایی  یک 
و  مواجهه شویم  قند خون  افت  با 
حجم غذای مصرفی در وعده غذایی 
ادامه  در  یابد.وی  افزایش  بعدی 
درباره میان وعده های غذایی گفت: 
وعده های  میان  که  است  ضروری 
برنامه  در  روزانه  صورت  به  غذایی 
که  چرا  بگنجانیم.  خود  غذایی 
اهمیت میان وعده های غذایی کمتر 

از سایر وعده های غذایی نیست.
مدیر اجرایی آموزش دانشکده علوم 

تغذیه و صنایع غذایی با بیان اینکه 
مصرف میان وعده ها برای کودکان 
و ورزشکاران تاکید می شود، اظهار 
غذایی  وعده های  میان  داشت: 
انرژی  تأمین  برای  خوبی  فرصت 
ورزشکاران  و  کودکان  نیاز  مورد 
از  بخشی  می توانند  و  هستند 
فراهم  را  گروه ها  این  روزانه  انرژی 
نماید. در مورد کودکان چون حجم 
همچنین  و  دارند  کوچکی  معده 
سالمندان ترجیح داده می شود در 
شود.  تقسیم  وعده  میان  وعده   ۶
اما در مورد ورزشکاران چون مقدار 
انرژی زیادی نیاز دارند میان وعده 

بسیار مهم می شود.
حقیقیان درباره در ادامه به مصرف 
گفت:  و  کرد  اشاره  آب  نوشیدن 
غذا  همراه  به  آب  می شود  توصیه 
 ۴۵ است  بهتر  و  نشود  نوشیده 
تا  نیم ساعت  و  از غذا  دقیقه قبل 
۴۵ دقیقه بعد از غذا نوشیده شود. 
ممانعت  دلیل  به  می شود  توصیه 
دهان  در  کرونا  ویروس  استقرار  از 
دهان  شدن  خشک  از  گلو،  و 
طول  در  آب  مصرف  و  جلوگیری 

شبانه روز صورت گیرد.

میان وعده های غذایی را جدی بگیرید
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استان تهران
گزارش

توسعه اماکن ورزشی از اولویت های 
جدی مدیریت شهری پرند

با نگاه ویژه شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند، بیش از یک سوم پروژه های 
عمرانی شهرداری در سال جاری به توسعه اماکن و افزایش سرانه های ورزشی 
اختصاص یافته است. مجموعه ورزشی شمشاد، فاز دوم و سوم پیست دوچرخه 
سواری، خانه کشتی، سوله ورزشی فاز صفر، زورخانه و مجموعه ورزشی پارک 
بانوان بخشی از پروژه های مهم شهرداری پرند در حوزه توسعه اماکن ورزشی 
به شمار می روند.روند احداث این پروژه ها که با تاکید مهندس عرب شهردار 
پرند از اواسط خرداد ماه آغاز شده، هر روز و به طور همزمان در حال اجرا 

است و طی دو مرحله در هفته دولت و ایام اهلل دهه فجر افتتاح خواهند شد.
مجموعه ورزشی چندمنظوره شمشاد در فاز دو، از جمله پروژه های ورزشی 
زمین  تسطیح  ابنیه،  اجرای  دیوار چینی،  نهایی  مراحل  است که  شهرداری 
تنیس، اجرای سکو و پله های رابط را طی می کند و در هفته دولت افتتاح 

خواهد شد.

استاندار تهران با اشاره به رسالت مهم 
 17 بخشی،  آگاهی  امر  در  خبرنگاران 

مردادماه روز خبرنگار را تبریک گفت. 
استاندار  بندپی  محسنی  انوشیروان   
روز  مرداد   17 مناسبت  به  تهران 
تبریکی صادر کرد؛ متن  پیام  خبرنگار 

پیام به این شرح است:
"ن و القلم و ما یسطرون"

آن هنگام که ذات باری تعالی قسم را 
بر  را  عظیم  رسالتی  کرد،  قلم  ارزانی 
دوش پیامبران، انبیا و پیروان آنها نهاد، 
و این گونه بود که در طول ادوار مختلف 
در  مضاعفی  اهمیت  روایتگری  تاریخ 
مختلف  های  نسل  تجربیات  انتقال 
بر  اکنون  رسالت  این  و  یافت  بشری 
عرصه خبر  فعاالن  و  دوش خبرنگاران 

قرار گرفته است .
خبرنگارانی که با شور و شعور دغدغه 
با  و  کنند  می  دنبال  را  مردم  مندی 
پیگیری این مطالبات، تلنگری بر جهت 
هستند،  مسئوالن  اقدامات  به  دهی 
های  چشم  از  خواب  که  بیداردالنی 
روشنی بخش دل  تا  گیرند  خفته می 

های مردم سرزمینشان باشند.

دارند  دوش  بر  را  بزرگی  رسالت  چه 
وقتی که قلم هایشان، نگاهشان و آنچه 
تواند  آورند، می  تقریر درمی  به رشته 
همراستا با منافع ملی و همقدم با مردم 
اتفاقی  و  حادثه  شرایط،  هر  در  باشد، 
پیشگام می شوند تا ضمن تنویر افکار 
های  هجمه  بر  بطالنی  خط  عمومی 

دشمنان این سرزمین بکشند.
وزنه  خبرنگاران  نیز  کرونا  شرایط  در 
تا  بودند  رسانی  آگاهی  در  محکمی 
جهت کمک به بخش سالمت کشور و 
مدافعان سالمت با اطالع رسانی دقیق، 
را  و مسئوالن  مردم  و شفاف  موقع  به 

نسبت به وظایف خود آگاه نمایند.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز منادیان 
و  سرافرازی  جامعه،  شعور  و  شور 
خداوند  از  را  عزیزان  شما  سربلندی 
منان خواستارم، امید که قسم خداوند 

بر قلم هایتان پایدار باشد.
انوشیروان محسنی بندپی

استاندار تهران

 خبرنگاران پیشگامان آگاهی بخشی در زمینه 
مقابله با ویروس کرونا هستند

با  بهارستان  فرماندار  خانجانی  مجتبی 
روز  مرداد  بمناسبت 17  پیامی  صدور 

خبرنگار را تبریک گفت. 
پیامی  در  بهارستان  فرماندار  خانجانی 
را  خبرنگار  روز  مرداد   17 بمناسبت 

تبریک گفت. 
زیر  شرح  به  فرماندار  پیام   متن 

می باشد :      
  بسم اهلل الرحمن الرحیم

و  قلم  حرمت  که  آنانکه  بر  درود 
قدرت  و  دارند  می  گرامی  را  دانستن 
مجال  و  نوشتن  توان  تفکر،اندیشه، 
گفتن را جز در مسیر حق و حقیقت به 

کار نمی گیرند.
17 مرداد روز پاسداشت تالش بي وقفه 
سالح  با  که  است  آگاهي  انسان هاي 
مي زنند.  قدم  آگاهي  سرزمین  در  قلم 

خبرنگاران از آن رو که حق جومی باشند 
شایسته تکریم و تحسین هستند.

را  قلم  که  هستند  کسانی  خبرنگاران 
سالح و رسانه را سنگر دفاع از استقالل، 
آزادی و مقابله با زرمندان و زورمندان 
بریده از انسانیت و قدرت های سلطه  گر 

جهانی قرار داده اند.
مجاهدانه  عمل  اراده  یادآور  روز،  این 
بازگویی  برای  زنانی است که  و  مردان 
پرچم  واقعیت،  انعکاس  و  حقیقت 
رسالت اطالع رسانی را بر دوش گرفته 

و چراغ راه جامعه خویش گشته اند .
این قشر فرهیخته که به پاس حرمت 
و ارزش و اهمیت واالی کار خبر و پیام 
رسانی، همواره از شأن و منزلت رفیعی 

در نزد افکار عمومی برخوردارند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 

شهدا و ایثارگران عرصه رسانه به ویژه 
فرا  صارمی،  محمود  شهید  خبرنگار 
رسیدن روز خبرنگار را به تمامی فعاالن 
این عرصه در کشور، به ویژه خبرنگاران 
ساعی  و  پرتالش  خبری  جامعه  و 
عرض  تبریک  بهارستان،  شهرستان 

افزون  روز  سربلندی  و  توفیق  نموده، 
آنان را در انجام رسالت کاری و توسعه و 
شکوفایی میهن اسالمی را از درگاه خدا 

مسالت دارم .
خانجانی

فرماندار شهرستان بهارستان

پیام خانجانی فرماندار بهارستان
 به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار

گزارش

پیام تبریک شهردار رباط کریم بمناسبت  
فرا رسیدن عید بزرگ غدیر خم

شهردار رباط کریم در پیامی فرا رسیدن هجدهم ذی الحجه، عید والیت 
متدین  و  مومن  مردم  الخصوص  علی  مسلمانان،  تمامی  به  را  خم  غدیر 

شهرستان رباط کریم تبریک گفت.
 متن پیام به شرح ذیل می باشد:

بسم اهلل الر حمن الر حیم
غدیر روز فراموش ناشدني و تحولي شگرف در تاریخ اسالم و بلکه بشریت 
است.روز والیت،روز امامت،و روز شکرگزاري. و خداي را سپاس که ما را به 

نعمت والیت متنعم ساخت و این روز بزرگ را روز اکمال دین قرار داد .
خداوند را شاکریم که این روز را برای ما قرار داد زیرا هیچ سرمایه ای در 
زندگی بر مکتب مولی الموحدین حضرت علی علیه السالم و داشتن والیت 
برتری نداشته و امیدواریم با تهذیب نفس و سنجش عیار انسانیت و درک 
صحیح این واقعه عظیم، در مسیر درست ایمان و عمل صالح حرکت نماییم.

الموحدین  مولی  والیت  عید  خم،  غدیر  سعید  عید  رسیدن  فرا  اینجانب 
االعظم)ارواحنا  اهلل  بقیه  را محضرحضرت  المومنین علی)ع(  امیر  حضرت 
له الفداء(، مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و عموم مردم شریف و انقالبی 
شهرستان رباط کریم تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت همگان را از 

درگاه خداوند متعال خواستارم.
اصغر پارسا- شهردار رباط کریم
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به یاری خدا در سال جهش تولید تمام 
تالش خود را در جهت رفع مشکالت 

شرکت های تولیدی به کار خواهیم گرفت

طاهری  پیرو پیگیری های جدی در جهت رفع مشکالت شرکت 
های کاله و الیاف جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان را 
اله  و حشمت  وزیر کشور  اقتصادی  معاون  پرست  با حضور دین 
عسگری معاون اقتصادی استانداری تشکیل و به بررسی موارد و 
موانع پرداخت. طاهری با تاکید بر ضرورت حل مشکالت مجموعه 
های راکد و بازگشت به کار کارگران در سالی که به فرمایش مقام 
معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده است گفت:امروز 
بیماری  دچار  کرونا  بیماری  و شیوع  ها  تحریم  واسطه  به  کشور 
و  دولتی  های  دستگاه  همه  اهتمام  با  باید  که  شده  اقتصادی 
راهکارهای مدیریتی ارائه شده توسط مدیران  واحدهای صنعتی 
راکد که از نزدیک با مشکالت مواجه بوده اند به حل موارد پرداخته 

شود.
فرماندار شهرستان شهریار در بازدیدی که از شرکت کاله و الیاف 
داشت گفت ما از تمام پتانسیل های موجود برای رفع مشکالت 
بهره خواهیم جست و با پیگیری های جدی اعتبارات مورد نیاز را 
به این واحد ها تزریق کرده وبه یاری خدادر آینده ای نزدیک شاهد 

بهسازی و و احیای این  واحدهای تولیدی خواهیم بود.

بمنظور افزایش آب آشامیدنی روستاهای رباط کریم

عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه در این 
شهرستان انجام شد

با احیا و راه اندازی چندین حلقه چاه قدیمی و نیمه فعال آب شرب پنج روستا 
ارتقاء یافته و با کمیت و کیفیت مطلوب تامین و توزیع می گردد . 

مدیر امور آبفای شهرستان رباط کریم با اعالم خبر مذکور اظهار داشت : طی 
دستورالعمل صادره  و الحاق آبفای روستایی به شهری ، تعداد 22 روستای 
شهرستان رباط کریم طی سالجاری از آبفای روستایی به آبفای این شهرستان 
ملحق گردید که در این راستا و به منظور ارتقاء وضعیت آبی روستاها مطابق 
مطالعات صورت گرفته و اولویت بندی انجام شده عملیات بهسازی خطوط و 
شبکه و تاسیسات روستاها در دستور کار قرار گرفته و مطابق اولویت بندی 

صورت گرفته انجام می پذیرد . 
رسول خیرده ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در این خصوص یادآور شد 
: طی عملیات متعدد و از اوایل سال جاری با اجرای 1400 متر خط انتقال 
600  میلی متری و 400 متر اصالح شبکه 110 میلی متری و همچنین احیاء 
و بازسازی دو حلقه چاه نیمه فعال و تجهیز و راه اندازی یک حلقه چاه جدید 
الحفر با صرف هزینه ای معادل 11 میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل 
اعتبارات جاری و داخلی آب آشامیدنی روستاهای منجیل آباد ، االرد ، یقه ، 
انجم آباد و آدران ارتقاء یافته و با کمیت و کیفیت مطلوب و مطابق با استاندارد 
های الزم تامین و توزیع می گردد . مدیر امور آبفای رباط کریم خاطرنشان 
کرد : آب آشامیدنی این پنج روستا که مجموعا دارای جمعیتی معادل 40 هزار 
نفر را تشکیل میدهند از طریق 12 حلقه چاه و با ظرفیت 130 لیتر بر ثانیه 
تامین و توزیع میگردد . وی با تاکید بر مدیریت مصرف آب یاد آور شد : با 
توجه به فصل گرم و پیک مصرف و از طرفی شیوع بیماری منحوس کرونا که 
منجر به افزایش قابل توجه آب آشامیدنی گردیده است . امیدواریم مشترکین 
محترم از هرگونه مصرف غیر ضرور پرهیز نموده و مصرف آب آشامیدنی را 

مدیریت کنند تا شاهد چالش و مشکلی در این زمینه نباشیم . 

پیامی  طی  اندیشه  شهردار  ملکی   
فرارسیدن عید سعید غدیر خم را به 
مسلمانان با شیعیان به ویژه شهروندان 
عرض  تهنیت  و  تبریک  اندیشه  شهر 

نمود 
در متن این پیام آمده است

غدیر خم سرآغاز تالطو چراغ والیت 
و امامت و عید اکمال دین و سپردن 
پرچم رفیع اسالم محمدی بر دستان 
بهترین مردمان جهان علی )ع( است 

غدیر خم ، روز والیت ، امامت ، عدالت 
به  آوردن  فرود  تعظیم  سر  و  تعهد  و 
حکم الهی است و از مهمترین وقایع 

اسالم  پیغمبر  که  است  اسالم  تاریخ 
)ص( با پیام وحی الهی امیرالمومنین 
علی علیه السالم را بعنوان ولی  و وصی 
را  اسالم  دین  واقع  به  و  معرفی  خود 

کامل کرد .
این  اهمیت  و  ضرورت  بر  تامل  لذا 
ارادتمندان  همه  وظیفه  بزرگ  واقعه 
آن حضرت و دین اسالم است و باید 
ضمن پرداختن و تفکر عمیق به این 
موضوع در راستای انجام رسالت دینی 

خود گام برداریم .
اینجانب بر خود وظیفه می دانم این 
و  مسلمانان  تمام  بر  را  بزرگ  عید 

والیتمدار  مردم  بویژه  جهان  شیعیان 
عرض  تبریک  اندیشه  شهر  شریف 
به  عمیق  توجه  با  امیدوارم  و  نمایم 

واقعه غدیر خم در راستای اشاعه دین 
ناب محمدی گام بر داریم 

انشااهلل

پیام تبریک شهردار اندیشه بمناسبت فرارسیدن عید غدیر خم

پیام مهندس کاویانی شهردار شهریار به مناسبت 

۱۷ مرداد روز خبرنگار
پیام مهندس کاویانی شهردار شهریار بمناسبت 17مرداد روز خبرنگار به 

شرح زیر می باشد:
روز  گرامیداشت  و  صارمی  محمود  شهید  شهادت  سالروز  ماه  17مرداد 
خبرنگار یادآور تالش متعهدانه و مسئوالنه کسانی است که در راه روشنگری 
و آگاهی بخشی جامعه و توسعه و پیشرفت کشور با صداقت وپاکی و قلم 
های توانا و اعتقادی استوار از هیچ کوششی برای رسیدن به این هدف دریغ 

نمی ورزند.
جایگاه و رسالت خبرنگار در تنویر افکار عمومی ،پیگیری مشکالت مردم 
و انعکاس عملکرد دستگاه ها و نهادها برکسی پوشیده نیست ورسانه ها و 
فعاالن عرصه اطالع رسانی با عملکرد حرفه ای و اصولی خود موجبات امید 
آفرینی و جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی فراهم کرده و مسیر 

توسعه و پیشرفت را هموار می کنند.
رسانه ها به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولین نقش بسیار برجسته و 
موثری در تحقق جامعه ایده ال وتوسعه یافته دارند.اینجانب ضمن تجلیل 
از مقام ومنزلت خبرنگاران ،این روز را به همه فعاالن عرصه خبر و رسانه 

تبریک گفته وموفقیت و سربلندی تان را از خدواند متعال خواستارم.

آب  کیفی  و  کّمی  ارتقاء  منظور  به 
آشامیدنی شهروندان تعداد 13 حلقه چاه 
نیمه فعال و تعطیل پس از احیا و بازسازی 

مجددا در مدار توزیع قرار گرفتند  .
این خبر را معاون نظارت بر بهره برداری 
برنامه  به  عنایت  با   : گفت  و  کرد  اعالم 
تامین  خصوص  در  سالیانه  متداول  های 
مطلوب آب شرب شهروندان و گذر از پیک 
مصرف  اوج  و  گرم  فصل  بلحاظ  مصرف 
، ساخت  محدوده شهری  ، گسترش  آب 
و سازهای صورت گرفته و افزایش جمعیت 
بدلیل مهاجرپذیری منطقه متاسفانه شیوع 
علت  بر  مزید  نیز  کرونا  منحوس  بیماری 
شد ، لذا در همین راستا برنامه ریزیهای 
الزم جهت تامین آب آشامیدنی شهروندان 

و مشترکین به منظور پیشگیری از هرگونه 
قطعی و کمبود احتمالی آب آشامیدنی در 
دستور کار قرار گرفت . و به همین منظور 
احیاء و راه اندازی چاههای قدیمی و نیمه 
برنامه  مطابق  نیز  شده  شناسائی  فعال 

زمانبندی شده در دست انجام می باشد .
آرش شکیبی با اشاره به احیاء و بهسازی 
خصوص  همین  در  فعال  نیمه  چاههای 
یاد آور شد : طی چهار ماه اول سالجاری 
عملیات اصالح و بهسازی 13 حلقه چاه با 
اعتبارات  از محل  صرف هزینه های الزم 
از  عملیاتی  انجام  با  و  داخلی  و  جاری 
جمله برش و خارج سازی لوله جداره های 
 ، جدید  جداره  لوله  جایگزینی  و  قدیمی 
رفع دفورمگی و ترمیم جدار چاهها ، تعمیر 

و یا تعویض تاسیسات سرچاهی و احیا و 
بهسازی به روش هیدرو پالس  و همچنین 
کف شکنی و خارج سازی امالح و شن و 
ماسه کف چاه و شستشوی مجدد و نهایتا 
قرار  توزیع  مدار  در  و  برداری  بهره  آماده 

گرفته است . 
آبفای  برداری  بهره  بر  نظارت  معاون 
جنوبغربی استان تهران خاطرنشان ساخت 
این عملیات در شهرهای تحت پوشش   :
آب  مجدد  احیای  با  و  شد  انجام  شرکت 
افزایش  با  چاه  حلقه  این 13  استحصالی 
149 لیتر بر ثانیه مجموعا  از 133 لیتر 
به 282 لیتر در ثانیه افزایش یافته و در 
شبکه توزیع شهرهای مختلف قرار گرفت . 
و  بهسازی  پروژه   : شد  آور  یاد  شکیبی 

در  نیز  فعال  نیمه  چاههای  سایر  احیای 
و  برنامه  مطابق  و   . دارد  قرار  کار  دستور 
اولویت بندی انجام شده عملیاتی خواهد 

شد .

در شهرهای تحت پوشش حوزه آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد 

احیا و بهسازی ۱3 حلقه چاه طی چهار ماه اول سالجاری 

ساماندهی خیابان های 22 بهمن و شهید کاوه به 

مساحت ۱9000 متربع توسط شهرداری گلستان

برای اولین بار جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت خیابانهای 22 بهمن و شهید 
کاوه به مساحت 19200 مترمربع توسط شهرداری گلستان انجام می شود.

 ساماندهی معابر سطح شهر گلستان با رویکرد عدالت محوری در محالت 
بهمن،  خیابانهای 22  ساماندهی  باعث شد  که  اجراست  حال  در  مختلف 

شهید کاوه و شهید کاوه 1 و 2 برای اولین بار انجام شود.
به  زیرساختی  پروژه   19 اینکه  بیان  با  گلستان  شهردار  راستا،  همین  در 
صورت همزمان در سطح شهر در حال اجراست، گفت: معابر یاد شده باوجود 
اینکه یک منطقه صنعتی محسوب می شود و کارگاههای مختلف صنعتی 
و تولیدی را در خود جای داده، تاکنون اقدامی جهت ساماندهی آن صورت 

نگرفته بود.
حمید قاسمیان اضافه کرد: با توجه به اینکه در سال جهش تولید قرار داریم 
مدیریت شهری گلستان در راستای رونق تولید، حمایت از تولیدکنندگان و 

حفظ و جذب سرمایه گذار به ساماندهی این معابر اقدام نمود.
مترمربع  و 19200  متر جدولگذاری  پروژه، 1200  این  در  داد:  ادامه  وی 
زیرسازی و آسفالت توسط شهرداری انجام می شود که با اعتباری بالغ بر 10 

میلیارد ریال در حال انجام است.
با درخواست  اکثر معابر توسط شهرداری  از ساماندهی  پایان  قاسمیان در 
شهروندان و ارزیابی کارشناسان فنی و عمرانی تا پایان سال جاری خبر داد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل)ع( شهرستان 

بهارستان از توزیع 6 هزار بسته معشیتی و 3 هزار 

کارت در فاز دوم رزمایش کمک مومنانه خبر داد
به گزارش اتفاق روز از بهارستان، سرهنگ مجید درویشی اظهار داشت: فاز 
دوم مرحله اول رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه امروز به مناسبت 

عید سعید غدیرخم در بهارستان آغاز به کار کرد.
وی با اشاره به کمک بنیاد مستضعفان در تهیه بسته های معشیتی، افزود: این 
رزمایش همزمان با سراسر کشور در شهرستان  بهارستان با رعایت پروتکل های 
بهداشتی جهت توزیع 6 هزار بسته مواد غذایی و 3 هزار کارت هدیه با حضور 

بسیجیان در مناطق کم برخوردار شهرستان انجام می گیرد.
فرمانده سپاه بهارستان به پوشش 10 هزار خانواده در فاز دوم رزمایش کمک 
مومنانه اشاره کرد و بیان داشت: 10 هزار خانواده آسیب دیده به جزء آمار 

ادارات بهزیستی و کمیته امداد از بسته های معشیتی بهره مند خواهند شد.
درویشی ادامه داد: مرحله دوم و سوم از فاز دوم کمک های مومنانه در ماه 
های محرم و صفر با تهیه بسته های معشیتی در بین اقشار آسیب دیده از 

بیماری کرونا انجام خواهد شد.
بسته های  مردم  و  بسیجیان  همت  با  گذشته  مرحله  در  اینکه  بیان  با  وی 
معیشتی در بین 30 هزار خانوار محروم و صدمه دیده از بیماری کرونا توزیع 
شد، افزود: این افراد از سوی پایگاه های بسیج شناسایی و کمک رسانی به آنها 

انجام می شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ارزش ریالی هر بسته مواد غذایی 300 هزار 
تومان است که خیرین ، شهرداران ، دهیاران و بنیاد مستضعفان در تهیه آنها 

نقش بسزایی داشتند.
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تحقیقی جدید نشان می دهد تحریک اعصاب مغز 
را  افراد  آموزی  زبان  های  قابلیت  الکتریسیته  با 

بهبود می دهد.
در  که  جدیدی  تحقیق  فیوچریسم،  از  نقل  به 
منتشر   »Science Of Learning« ژورنال 
به  مغز  الکتریکی  تحریک  دهد  می  نشان  شده 
وسیله دستگاهی خاص که روی گوش قرار می 
گیرد، توانایی شناسایی تن زبان های خارجی را 
بهبود می دهد. به گفته محققان این تاثیر حتی 
پس از متوقف کردن تحریک الکتریکی پابرجا می 
ماند.طی تحقیقات پس از تحریک عصب واگ به 
وسیله گجت گفته شده، توانایی شرکت کنندگان 

برای شناسایی و ایجاد تمایز بین ۴ تن مختلف 
واگ  عصب  یافت.  ارتقا  )چینی(  ماندارین  زبان 
طوالنی ترین عصب مغزی و دهمین زوج اعصاب 
مغزی از ۱۲ جفت عصب مغز است که در بلعیدن 

غذا، صحبت کردن و هاضمه نقش دارد.
برای  زیرا  است  ای  العاده  خارق  بسیار  امر  این 
افرادی که زبان مادری آنها انگلیسی است، ایجاد 
تمایز بین ۴ تن مختلف زبان ماندرین کار دشواری 
است.فرناندو النوس یکی از محققان پست دکتری 
در دانشگاه پیتسبورگ و محقق ارشد این پژوهش 
غیر  عصبی  تحریک  دادیم  نشان  ما  گوید:  می 

تهاجمی می تواند زبان آموزی را تسهیل کند.

تحریک اعصاب مغز زبان آموزی را 

ارتقا می دهد

ساخت رگ های خونی مصنوعی که هزینه درمان را کاهش می دهد

دستگاه شمارنده گلبول های خون، یکی 
از تجهیزات پزشکی است که در تشخیص 
این  دارد.  کاربرد  مختلف  بیماری های 
دستگاه با یک پنجم قیمت نمونه مشابه 
خارجی ساخته شده است. علی اسالمی 
دانش بنیان  شرکت  یک  عامل  مدیر  فر 
آناالیزر  هماتولوژی  دستگاه  گفت: 
شمارش  برای  کانتر(  )سل  دیف  فول 
دیگر  اندازه گیری  و  خون  گلبول های 
شاخص ها و مواد مرتبط با خون انسان به 
کار می رود. این مسئله باعث شده است 
مصرفی  مواد  و  حیاتی  دستگاه  این  که 
بیماری های  تشخیص  در  آن  با  مرتبط 
از  یکی  باشد.  داشته  کاربرد  مختلفی 
بیماری هایی که این دستگاه می تواند در 
فرایند درمان و تشخیص آن کاربرد داشته 
این دستگاه  امیدواریم  باشد کرونا است. 

قرار  استفاده  مورد  درمان  کادر  سوی  از 
بگیرد.مدیر عامل شرکت دانش بنیان در 
از  استفاده  مزایای  از  یکی  گفت:  ادامه 
زمان  کاهش  دانش بنیان،  محصول  این 
قدیمی  روش های  به  نسبت  نتیجه گری 
و معمول است. در واقع کادر درمان در 
زمان بسیار سریعتری از نتیجه تجزیه و 
مطلع  بیمار  خون  با  مرتبط  تحلیل های 
فرایندهای  موضوع  همین  و  می شود 

درمانی را سرعت می بخشد. 

دستگاه شمارنده گلبول های خون در 
کشور تولید شد
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و  پژوهش  اولویت های  و  سیاست ها 
فناوری ایران و وضعیت سرمایه گذاری 
و مصرف اعتبارات پژوهشی ۵ کشور 
نشست  در  تحقیقات،  در  پیشرو 
و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده 

اجتماعی بررسی شد.
مطالعات  پژوهشکده  از  نقل  به 
فرهنگی و اجتماعی، نخستین نشست 
ایده  مجازی  نشست های  مجموعه  از 
پردازی پژوهشکده مطالعات فرهنگی 
آموزش  »از  عنوان  با  اجتماعی  و 
عالی  آموزش  به  کالسیک  عالی 
بازرگان  کاوه  حضور  با  الکترونیکی«، 
متخصص تعامل انسان و رایانه و علی 
خورسندی طاسکوه عضو هیئت علمی 

دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد.
پژوهشی  معاون  ماحوزی،  رضا 
و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده 
با  نشست  این  ابتدای  در  اجتماعی 
ادامه  در  پژوهشکده  این  اینکه  بیان 
مجموعه نشست های »علم و جامعه« 
از این هفته در کنار نشست های نقد 
با  را  ایده پردازی  نشست های  کتاب، 
کالسیک  عالی  آموزش  »از  عنوان 
الکترونیکی«  عالی  آموزش  به 
این  در  داشت:  اظهار  می کند،  برگزار 
نشست ها که با همکاری معاونت های 
مختلف وزارت علوم برگزار می شود، 
تالش داریم با بازخوانی تجربه آموزش 

البته  – که  عالی کالسیک در کشور 
کمتر از یک سده قدمت دارد -از آن 
عرصه  تحوالت  و  آینده  به  گذر  در 
دیجیتال در آموزش عالی بهره ببریم.

وی گفت: شرایط دنیای جدید خصوصا 
کووید  گیری  همه  از  ناشی  تحوالت 
۱۹ اقتضا می کند که به طور جدی 
نظام  سازماندهی  در  شده  حساب  و 
آموزش عالی کشور تجدیدنظر کنیم 
اتخاذ  این که تصمیمات  بررسی  با  و 
با  تا چه حد  اخیر  ماه  در چند  شده 
تجربیات موفق جهانی هماهنگ بوده، 
ساماندهی  بومی  و  جهانی  اقتضائات 
آموزش عالی متاثر از انقالب صنعتی 
جدید مبتنی بر هوش مصنوعی را به 

گفتگو بگذاریم.
علمی  هیئت  عضو  خورسندی  علی 
این  نیز در  دانشگاه عالمه طباطبایی 
مطالعه  یافته های  برخی  نشست، 
»سیاست گذاری های  بررسی  در  خود 
با  و  کرد  ارائه  را  در جهان«  پژوهش 
تعاریف  دانشگاه  از  اینکه  به  اشاره 
است،  شده  ارائه  مختلفی  پارادایمی 
ذات  جزو  پژوهش  داشت:  اظهار 
تاریخ  طول  در  ولی  نیست  دانشگاه 
همواره در ذات آموزش عالی به مفهوم 
عام کلمه مورد نظر بوده است؛ چنانکه 
در گذشته های دور در دانشگاه جندی 
و  گرفته  می  صورت  پژوهش  شاپور، 

جهانی  جایزه  رشیدی  ربع  در  حتی 
کتاب داده می  شده  است.

وی با اشاره به بررسی گسترده ای که 
در زمینه سیاست گذاری ها و وضعیت 
اعتبارات  مصرف  و  سرمایه گذاری 
انجام  جهان  کشور   ۲۵ در  پژوهشی 
داده به طور خاص شرایط پنج کشور 
ترکیه  و  آمریکا  سوئد،  آلمان،  ژاپن، 
خورسندی  گفته  کرد.به  تشریح  را 
طاسکوه در همه کشورهای پیشرو در 
پژوهش  بودجه  بیشترین  تحقیقات، 
می  تامین  بخش خصوصی  از طریق 
شود. مثال در ژاپن که به تنهایی حدود 
۱۱ درصد کل اعتبارات تحقیقاتی دنیا 
را مصرف می کند نزدیک به ۷۶ درصد 
خصوصی  بخش  را  پژوهشی  بودجه 

امروزه  موضوع  این  می کند.  تامین 
شده  دیجیتال  نرم افزارهای  به  مجهز 
که قواعد و استانداردهای خاص خود 

را می طلبد.
عالمه  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
سرمایه گذاری  به  اشاره  با  طباطبایی 
خودروسازی  شرکت های  سنگین 
ژاپن در تحقیق و توسعه اظهار داشت: 
شرکت هایی مثل تویوتا، هوندا، مزدا، 
سوزوکی، نیسان، میتسوبیشی و … 
پژوهش  در  سرمایه گذاری  لحاظ  از 
قدرتمند  کشور  یک  همانند  یک  هر 
هستند به طوری که فقط خودروسازی 
تویوتا ساالنه ۱۰ میلیارد دالر – ۱۵ 
را   – ایران  پژوهشی  بودجه  برابر کل 

صرف تحقیق و توسعه می کند.

هشدار محققان امنیتی؛

نگرانی اروپا از کنترل داده ها توسط شرکت های آمریکایی
نوشتار سهم بخش خصوصی از بودجه پژوهشی در آمریکا و ژاپن

ممنوع  برای  ترامپ  تالش 
ساکنان  دسترسی  کردن 
وی  گپ  برنامه  به  آمریکا 
ناممکن  به  منجر  چت 
میان  ارتباط  برقراری  شدن 
و  تبار  آمریکایی  چینی های 
چین  در  شان  خانواده های 

می شود.
به نقل از دیجیتال ترندز، وی 
اصلی ترین  و  مهم ترین  چت 
استفاده  مورد  گپ  برنامه 
برای  دنیا  چینی ها در سراسر 
تبادل  و  یکدیگر  با  گفتگو 

عکس و ویدئو است.
چینی  خانواده  میلیون ها 
این  از  جهان  سراسر  در 
و  پرسی  احوال  برای  برنامه 
خانواده های  از  خبرگرفتن 
و  می کنند  استفاده  یکدیگر 
بر ممنوع کردن  اصرار ترامپ 
باعث  آمریکا  در  برنامه  این 
چینی  میلیون ها  می شود 
نتوانند  دیگر  آمریکا  ساکن 

اعضای  شرایط  از  سادگی  به 
کسب  چین  در  خود  خانواده 

اطالع کنند.
فرمان  یک  صدور  با  ترامپ 
هفته  در  جدید  اجرایی 
گذشته به دنبال ممنوع کردن 
فعالیت وی چت و تیک تاک 
دو  این  اگر  و  آمریکاست  در 
آینده  روز   ۴۵ ظرف  شرکت 
امنیت  اتهام تهدید  از  نتوانند 
ملی آمریکا رهایی یابند دیگر 
قادر به فعالیت در خاک ایاالت 

رو  همین  از  نیستند.  متحده 
خریداری  مورد  در  اخباری 
تیک تاک توسط مایکروسافت 

یا توئیتر شنیده می شود.
وی  سرنوشت  حال  عین  در 
ابهام  از  هاله ای  در  چت 
میلیون   ۳.۸ از  بیش  است. 
و  کار  آمریکا  در  چینی  نفر 
آنها  همه  و  می کنند  زندگی 
از وی چت برای تماس گرفتن 
چین  در  خود  خانواده های  با 

استفاده می کنند.

ترامپ با ممنوعیت وی چت روابط 

خانوادگی و مالی چینیها را قطع می کند
نوشتار

کارشناسان  و  امنیتی  محققان  از  گروهی 
کاگرمن  هنینگ  رهبری  به  اروپا  در  رسانه ای 
رئیس سابق شرکت نرم افزاری سپ از کنترل 
آمریکا  توسط  اروپایی ها  دیجیتال  داده های 

اظهار نگرانی کردند.
که  گزارشی  اساس  بر  ایج،  آسین  از  نقل  به 
توسط این گروه منتشر شده، بخش زیادی از 
داده های متعلق به افراد، شرکت ها و دولت های 
اروپایی یا بر روی سرورهایی در خارج از خاک 
سرورهای  یا  می شود  نگهداری  کشورها  این 
محل نگهداری این اطالعات در اروپا متعلق به 
مؤسسات آمریکایی است و اروپایی ها بر روی 

آنها کنترلی ندارند.
امنیتی،  تبعات  به  نسبت  گزارش  این  در 
سیاسی و اقتصادی کنترل اطالعات شخصی و 
تجاری میلیون ها اروپایی توسط آمریکا هشدار 
داده شده است. بر همین اساس دهها شرکت 
شرکای  و  مشتریان  و  خود  اطالعات  اروپایی 
خود را بر روی سرورهای شرکت های فناوری 

بزرگ آمریکایی نگهداری می کنند.
اورنج،  رنو،  به  این شرکت ها می توان  از جمله 
دویچه بانک، لوفت هانزا و غیره اشاره کرد که 

را  قراردادی  تازگی  به 
اطالعات  ذخیره  برای 
سرورهای  روی  بر 
منعقد  گوگل  کلود 
واگن  فولکس  کرده اند. 
مشابهی  قرارداد  هم 
امضا  به  آمازون  با  را 
وزارت  حتی  و  رسانده 
برای  فرانسه  بهداشت 
اطالعات  نگهداری 
پژوهشی  و  تحقیقاتی 
خود از سرورهای کلود 

استفاده  مایکروسافت 
می کند.

اگر چه این کار به صرفه جویی مالی شرکت های 
منجر  اروپایی  دولتی  مؤسسات  و  خصوصی 
می شود، اما اطالعات ارزشمندی را در اختیار 
طرف آمریکایی قرار می دهد که در آینده قابل 
سوءاستفاده است. در این میان با توجه به غنا 
باعث  شرایط  این  آلمان  صنعتی  پیشتازی  و 
نگرانی صاحب نظران در این کشور شده است.

چندی قبل یکی از مقامات فرانسوی که حاضر 

به افشای نامش نشد در گفتگو با خبرگزاری 
امنیتی  و  حاکمیتی  تبعات  به  نسبت  فرانسه 
ذخیره سازی داده های شرکت ها و دولت های 
آمریکایی  کلود  سرورهای  روی  بر  اروپایی 
هشدار داد و افزود امکان فروش این اطالعات 
شرکت های  و  دارد  وجود  ثالث  طرف های  به 
زمینه  این  در  دیگران  با  می توانند  آمریکایی 
قرارداد ببندند. وی از اروپاییان خواست برای 
استفاده از خدمات کلود از شرکت های مستقر 

در اروپا استفاده کنند.

در مدل آزمایشگاهی به نتیجه رسید؛

بهبود زخم های دیابتی با سلولهای بنیادی توسط محققان کشور
نوشتار

بنیادی  سلول های  از  استفاده  با  محققان 
مزانشیمی انسان، گام مهمی برای درمان زخم 

دیابتی برداشتند.
 محققان کشور پژوهشی را طراحی کردند که 
بنیادی  سلول های  کشت  محیط  از  آن  طی 
مزانشیمی برای درمان زخم های حیوان مبتال 
به دیابت استفاده کردند و اثر آن با روش های 

آزمایشگاهی را مورد ارزیابی قرار دادند.
محیط  این  اثر  بررسی  هدف  با  محققان  این 
کشت بر رفتار فیبروبالست ها، فیبروبالست های 
باال  گلوکز  با  کشتی  محیط  در  انسان  پوست 
شرایط  در  دیابتی  وضعیت  ایجاد  هدف  با  را 

آزمایشگاهی کشت دادند.
بین المللی  مجله  در  که  پژوهش  این  نتایج 
 Archives of Dermatological
Research به چاپ رسیده است، نشان داد، 

دیابتی  مدل  حیوانات  در  زخم  درمان  روند 
شده  برداشته  کشت  محیط  کننده  دریافت 
بهبود  مزانشیمی  بنیادی  سلول های  سطح  از 

یافت.
باالتری  درصد  داد  نشان  تحقیقات  این  نتایج 
از حیوانات مدل دریافت کننده محیط کشت 
بنیادی  سلول های  سطح  از  شده  برداشته 
بهبود  با گروه کنترل،  مزانشیمی، در مقایسه 

یافتند.
دریافت کننده  در حیوانات مدل  این  بر  عالوه 
این درمان، واکنش های التهابی در محل زخم 
کمتر دیده شد، بازسازی بافت آسیب دیده بهتر 
انجام گرفت و عروق خونی بیشتری در محل 

بهبود آسیب مشاهده شد.
بررسی بیان ژن نشان داد، استفاده از محیط 
سلول های  سطح  از  شده  برداشت  کشت 

فاکتور  بیان  افزایش  باعث  مزانشیمی  بنیادی 
رشد اپیدرمی و فاکتور رشد فیبروبالستی در 

حیوانات مدل می شود.
در خصوص فیبروبالست های کشت داده شده 
محیط  از  استفاده  باال،  گلوکز  با  محیط  در 
کشت برداشته شده از سطح سلول های بنیادی 
مزانشیمی منجر به افزایش معنی دار زنده مانی 
و تقسیم سلول ها، میزان مهاجرت آنها و بیان 

ژن فاکتور رشد فیبربالستی در آنها شد.
از  استفاده  می دهد،  نشان  پژوهش  این  نتایج 
محیط کشت برداشته شده از سطح سلول های 
عملکرد  بهبود  با  می تواند  مزانشیمی  بنیادی 
باعث  دیابت،  به  مبتال  فرد  در  فیبروبالست ها 
درمان سریع تر زخم ها و بازسازی پوست شود.

از این یافته می توان به عنوان رویکردی برای 
درمان زخم در مبتالیان به دیابت استفاده کرد.

محققان روسی روشی نوین برای ساخت 
اند که از  ابداع کرده  رگ های مصنوعی 
هزینه های درمانی می کاهد و همزمان 

کارآمد تر است.
دانشگاه  محققان  اسپوتنیک،   از  نقل  به 
جدیدی  فناوری  تومسک  تکنیک  پلی 
مصنوعی  خونی  های  رگ  ساخت  برای 
هزینه  تواند  می  که   اند  کرده  ابداع 
 )DVT(عمقی سیاهرگی  ترمبوز  درمان 
را کاهش دهد.DVT به معنای تشکیل 
لخته خونی در دیواره داخلی یک سیاهرگ 
عمقی است و  بیشتر سیاهرگ های اندام 

های تحتانی را درگیر می کند.
به گفته محققان  این روش موثرتر است و 
کیفیت بهتری نسبت به روش های دیگر 
دارد. عالوه بر این موارد هزینه درمان با 
دیگر  های  روش  از  کمتر  بار   ۲ نیز  آن 

است.

ترومبوز  درمان  برای  حاضر  حال  در 
مصنوعی   های  رگ  به  عمقی  سیاهرگی 
را  ها  رگ  قابلیت  نتوان  اگر  است.  نیاز 
یا جراحی  به وسیله روش های پزشکی 
به حالت اولیه بازگرداند، باید قسمتی از 

رگ که دچار اختالل شده را حذف کرد. 
در مرحله بعد به جای قسمت حذف شده 
از»پلی  شده  ساخته  مصنوعی  رگ  یک 
دیگر  زیستی  ماده  یا یک  کاپروالکتون« 

جایگزین شود. 

عکس نوشت

خبر

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
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