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یک عضو ارشد حماس خواستار اعمال فشار بر مقامات اماراتی برای عقب 
نشینی از توافقنامه صلح با رژیم صهیونیستی شد.

به نقل از العهد، »مشیر المصری« عضو ارشد جنبش مقاومت اسالمی حماس 
به توافقنامه سازش امارات با رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

به منظور عقب نشینی  این خصوص گفت:  این گزارش، وی در  بر اساس 
اعمال  این کشور  علیه  باید  رژیم صهیونیستی  با  توافقنامه صلح  از  امارات 

فشار شود.
المصری در ادامه اظهار داشت: کشورهای عربی باید امارات را منزوی سازند تا 

مقامات ابوظبی به تصمیم اشتباه خود در توافق با تل آویو پی ببرند.
این عضو ارشد حماس همچنین یادآور شد: هیچکس حق ندارد به نمایندگی 
از ملت فلسطین سخن گوید؛ ملتی که با اجماع کامل هرگونه عادی سازی 

روابط با دشمن صهیونیستی را مردود می داند.

هفته نامه اجتماعی- فرهنگی- اقتصادی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح :

برنامه فضایی ایران 
دائمی است

امارات از سازش و خوش 
خدمتی به صهیونیستها آسیب 

بدی خواهد دید
ــد  ــالمی و خال ــاد اس ــش جه ــر جنب ــس دفت ــریف رئی ــر ابوش ناص
ــورت  ــه ص ــران ب ــاس در ته ــش حم ــر جنب ــس دفت ــی رئی قدوم

ــد ... ــو کردن ــان گفتگ ــا امیرعبداللهی ــه ب 2جداگان

رشد ۱۰۰ درصدی صادرات 
پسته طی ۴ ماه نخست امسال
3

۹۰ درصد بودجه شهرداری تهران 
4در سال ۹۷ محقق شده است

بهره برداری از پروژه های عمرانی 
در استان تهران فصلی ماندگاری از 

ترجمان "مردم ساالری و خدمت" است

 فشار جهانی علیه واشنگتن درقبال 

برجام درحال افزایش است

2

۱۲میلیاردریال برای طرح تأمین 
خرد در روستاهای محروم تامین 

اعتبارشد

3

فرهنگ استقامت آزادگان، راهگشای 

عبور کشور از گذرگاه های سخت است

5

سالمت 6

کشور  در  ریلی  اورژانس  اندازی  راه 
برای اولین بار

رییــس ســازمان اورژانــس کشــور بــا اشــاره بــه راه انــدازی ۱۱۵ پــروژه 
ــرای  ــور ب ــی در کش ــس ریل ــدازی اورژان ــس، از راه ان ــوزه اورژان در ح

ــار، خبــر داد .... اولیــن ب
7 2

به  دیگر  بار  آمریکا  جمهور  رئیس 
انتخابات  در  خود  دموکرات  رقیب 
کشور  این   ۲۰۲۰ جمهوری  ریاست 

حمله کرد.
به  حمله  با  آمریکا  جمهور  رئیس   
انتخابات  در  خود  دموکرات  رقیب 
گفت  کشور،  این  جمهوری  ریاست 
در  بایدن«  »جو  که  صورتی  در 
به  آمریکا  شود  پیروز  انتخابات  این 

ونزوئالیی دیگر تبدیل خواهد شد.
کارزار  جریان  در  ترامپ  دونالد 
انتخاباتی خود در ایالت ویسکانسین 

»جو  که  صورتی  در  داد  هشدار 
بایدن« در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا به پیروزی دست یابد 
ونزوئالی دیگر  به یک  را  این کشور 

تبدیل خواهد کرد.
رقیب  علیه  اتهامات  طرح  با  ترامپ 
دموکراتش گفت: بایدن اسب تروای 
سوسیالیسم علیه آمریکا است و در 
کشوری که بایدن رئیس جمهور آن 
است هیچکس امنیت نخواهد داشت.

در  انتخاباتی  تجمع  این  در  وی 
واکنش به طرفدارانش که فریاد می 

زدند »چهار سال بیشتر«، افزود: پس 
از آن برای چهار سال دیگر خواهیم 

رفت.

ریاست  انتخابات  که  است  گفتنی 
جمهوری آمریکا قرار است ماه نوامبر 

آینده )آبان( برگزار شود.

ترامپ: بایدن در انتخابات پیروز شود آمریکا تبدیل به ونزوئال می شود

 پیروز حناچی :

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       0936۱3779۱7

 عضو ارشد حماس: کشورهای عربی امارات 
را منزوی کنند

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین المللی مستقر در وین با انتقاد صریح 
از کاخ سفید درباره ادعای فعال سازی مکانیسم ماشه از ۲ رویکرد متقابل 

مسکو و واشنگتن در ارتباط با خلیج فارس خبر داد.
 »میخائیل اولیانوف« نماینده دائم روسیه در نهادهای بین المللی مستقر 
در وین امروز دوشنبه در سلسله پیام هائی توییتری به تشریح مواضع 
کشورش در خصوص ادعای واهی کاخ سفید در فعال سازی مکانیسم 

ماشه علیه ایران پرداخت.
این  در  وین  در  مستقر  بین المللی  نهادهای  در  روسیه  دائم  نماینده 
خصوص نوشت: این بار »جان بولتون« )مشاور سابق امنیت ملی دولت 
ترامپ( رویکردی محتاطانه و معقول را از خود نشان داد. به نظر می رسد 
او قانون بومرنگ )قانون عمل و عکس العمل( را متوجه شده است: تالش 
)به احتمال زیاد ناموفق( برای حل یک مشکل آمریکا از طریق مکانیسم 
ماشه می تواند منجر به مشکالت بسیاری مهمتری برای ایاالت متحده 

شود.
این دیپلمات ارشد روسیه در توئیت دیگری اضافه کرد: آمریکا پیشنهاد 
پوتین رئیس جمهور روسیه در خصوص برگزاری نشستی برای کاهش 
تنش ها در خلیج فارس را رد کرد؛ لذا دو رویکرد متقابل در ارتباط با 
امنیت  و  گفتگو  با هدف  روسیه  رویکرد  دارد؛  وجود  منطقه  مشکالت 
جمعی و رویکرد آمریکا بر اساس فشار حداکثری و سیاست یکجانبه گرائی.

»میخائیل اولیانوف« در پیام توئیتری دیگری تصریح کرد: درست است؛ 
رویکرد ما پایدار و برای مذاکره روی میز می ماند. دیر یا زود توجهات 
جّدی به راه ها و ابزارهای عادی سازی اوضاع در خلیج فارس معطوف 
خواهد شد. اگر دولت های منطقه و قدرت های بزرگ بخواهند بر تنش 
های موجود فائق آیند، هیچ جایگزینی برای رویکرد روسیه وجود ندارد.

این درحالیست که پیشتر رئیس جمهور روسیه پیشنهاد برگزاری نشست 
مجازی شورای امنیت با حضور ایران و آلمان را ارائه کرده بود؛ اما ترامپ 

از آن سر باز زده است.
از سوی دیگر، »جان بولتون« مشاور سابق امنیت ملی دولت ترامپ که 
دشمنی او با ایران بر کسی پوشیده نیست هم در مقاله ای در روزنامه وال 
استریت ژورنال با اشاره به تصمیم »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
برای فعال کردن مکانیسم ماشه در برجام، نوشت: دولت آمریکا تهدید 
ایران شکست بخورد مکانیسم  اگر تمدید تحریم تسلیحاتی  کرده که 
ماشه را فعال کرده و همه تحریم های تعلیق شده را باز می گرداند اما 
حامیان توافق استدالل می کنند که از آنجایی که واشنگتن از این توافق 
خارج شده، در جایگاهی نیست که مفاد آن را فعال کند. آنان حق دارند.

 با انتقاد صریح از کاخ سفید؛

مسکو: بولتون هم رویکردی معقول در 
قبال مکانیسم ماشه اتخاذ کرد

موضوع  به  زدن  دامن  از  ترامپ«  »دونالد  هدف  آمریکا  سنای  در  ها  اقلیت  رهبر 
»انتخابات پُستی« را ضربه زدن به رقابت های انتخاباتی دانست.

به نقل از یو اس ای تودی، »چاک شومر« رهبر اقلیت دموکرات سنا در واکنش به 
تصمیم »دونالد ترامپ« رئیس جمهور ایاالت متحده، برای کاهش سرعت فعالیت های 
اداره پست گفت: هدف دونالد ترامپ آسیب رساندن به انتخابات است. شومر افزود: 
ترامپ  قصد دارد تا مردم در ارتباط با نتایج انتخابات به شک و تردید بیافتند.این 
سناتور آمریکایی با اشاره به بحران پستی این کشور تصریح کرد: اداره پست با کند 
کردن روند رأی  گیری پستی در حال آسیب زدن به میلیون ها آمریکایی است و این 
بدتر از بحران همه گیری ویروس کروناست. با هدف جلوگیری از شیوع کرونا قرار شده 
تا بخشی از انتخابات آمریکا با مشارکت اداره پست انجام شود اما ترامپ می گوید اداره 
پست آمریکا در موقعیتی نیست که بتواند میلیون ها برگه رای گیری را به موقع تحویل 
دهد و اصوالً هدف از چنین رای گیری، کاهش شانس جمهوریخواهان برای پیروزی 

در انتخابات ۲۰۲۰ است.

چاک شومر: ترامپ به دنبال ضربه زدن به 
انتخابات است

صدور  با  تونس  پارلمان  ریاست 
در  امارات  کشور  اقدام  ای  بیانیه 
دشمن  با  روابط  سازی  عادی 
صهیونیستی را تجاوز علیه حقوق 

ملت فلسطین توصیف کرد.
ریاست  اسپوتنیک،  از  نقل  به 
ای  بیانیه  با صدور  تونس  پارلمان 
امارات  اقدام کشور  که  اعالم کرد 
کردن  علنی  توافقنامه  امضای  در 
با رژیم صهیونیستی تجاوز  روابط 
به شمار  به حقوق ملت فلسطین 

می رود.
امارات  اقدام  بیانیه،  این  اساس  بر 

تهدید آشکاری علیه اجماع عربی و 
اسالمی به ویژه در سطوح مردمی 

و ملی محسوب می شود.
بر  ما  است:  آمده  بیانیه  این  در 
به  فلسطین  مسأله  از  حمایت 
نخست جهان عرب  عنوان مسأله 
و اسالم در کنار آزادگان و مخالفان 
استعمار و شهرک سازی ها تاکید 

داریم.
اقدام  این  بیانیه،  این  نوشته  به 
خواهد  بدی  پیامدهای  امارات 
داشت به ویژه آنکه تجاوزات رژیم 
فلسطین  ملت  علیه  صهیونیستی 

در کنار الحاق بخش های بیشتری 
از خاک فلسطین به مناطق اشغالی 

همچنان ادامه دارد.
حمایت  تونس  پارلمان  ریاست 

از مواضع ملت این کشور  خود را 
شهرک  علیه  مردمی  نهادهای  و 
صهیونیستی  رژیم  های  سازی 

اعالم کرد.

پارلمان تونس: اقدام امارات تهدیدی آشکار علیه اجماع عربی و اسالمی است



سیاسی
خبر

سردار کبیری: مدل برآورد خسارت 
جنگ تحمیلی را ایجاد خواهیم کرد

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 
مطالبات  بین المللی  همایش  گفت:در  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
حقوقی بین المللی دفاع مقدس به دنبال ایجاد مدل برآورد خسارت 

در جنگ تحمیلی هستیم.
 سردار ابوالحسن کبیری رئیس پژوهشکده دفاع مقدس پژوهشگاه علوم 
و معارف دفاع مقدس شهید حاج قاسم سلیمانی با تأکید بر ضرورت 
تبیین نقش سازمان ها و دولت های حامی صدام در جنگ تحمیلی علیه 
ایران، گفت: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید حاج قاسم 
سلیمانی در نظر دارد همایش بین المللی مطالبات حقوقی-بین المللی 
دفاع مقدس را در تاریخ چهارم و پنجم اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار نماید و 
در این همایش قصد داریم عملکرد سازمان ها و دولت های منطقه ای و 
بین المللی حامی رژیم بعث صدام و خسارت های ناشی از عملکرد آنها 

را تبیین کنیم و برای پیگیری در اختیار مراجع ذیصالح قرار دهیم.
حامی  سازمان های  و  دولت ها  پاسخگویی  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
از  بسیاری  ساخت:  خاطرنشان  ایران،  با  جنگ  در  صدام  بعث  رژیم 
و  بودند  بعث صدام  رژیم  و دولت ها، حامی  المللی  بین  سازمان های 
برخی از دولت ها صدام را تشویق و ترغیب به آغاز جنگ کردند، از 
جنایات جنگی او علیه ملت ایران حمایت کردند و آن ها شریک جرم 
صدام در ارتکاب به جنایت جنگی علیه ملت ایران محسوب می شوند 

و باید پاسخگو باشند.
سردار کبیری در تشریح اهداف برگزاری همایش بین المللی مطالبات 
از  از اهداف اساسی ما  المللی دفاع مقدس گفت: یکی  حقوقی-بین 
برگزاری این همایش بین المللی، جمع آوری و ثبت اسناد و مدارک دفاع 
مقدس برای نسل های بعد است. ما جلساتی با نمایندگان وزارتخانه ها، 
خواستیم  آن ها  از  و  داشتیم  سازمان ها  و  اجرایی  دستگاه های 
خسارت های جنگ تحمیلی را در ابعاد مختلف برآورد کنند.دبیر کمیته 
اجرایی همایش بین المللی مطالبات حقوقی-بین المللی دفاع مقدس 
با تأکید بر ضرورت برآورد خسارت های دوران دفاع مقدس به صورت 
متقن و شفاف اظهار کرد: برخی از خسارت ها تاکنون کمتر موردتوجه 
قرارگرفته است، مثاًل خسارت سرمایه انسانی ما در دوران دفاع مقدس 
مثل شهید  افرادی  که  است  الزم  زمان  نسل  چند  بود.  سنگین  که 
بابایی، شهید لشکری، شهید زین الدین و شهید همت دوباره تربیت 
و تحویل جامعه شوند؟ ما در دوران دفاع مقدس چقدر جوان، چند 
نفر پزشک و مهندس و استاد دانشگاه از دست دادیم؟ در دوران دفاع 
مقدس، سرمایه های انسانی بزرگی را از دست دادیم که جایگزینی آن 

سال ها طول خواهد کشید.

فشار  نوشت:  انگلیس  در  کشورمان  سفیر 
واشنگتن  علیه  بین المللی  حداکثری 
توافق  قبال  در  تغییر سیاست هایش  برای 

هسته ای ایران در حال افزایش است.
در  کشورمان  سفیر  بعیدی نژاد  حمید   
انگلیس در حساب کاربری خود در توئیتر 
رأی  در  آمریکا  شکست  به  واکنش  در  و 
گیری مجازی شورای امنیت برای ممانعت 
از لغو تحریم های تسلیحاتی ایران نوشت: 
مخالفت کامل شورای امنیت سازمان ملل 
متحد با قطعنامه پیشنهادی ایاالت متحده 
تسلیحاتی  تحریم  تمدید  درباره  آمریکا 
ایران نشانگر انزوای دولت و دستگاه حاکمه 

آمریکا در عرصه بین المللی است.
فشار  کرد:  تاکید  خود  توئیت  در  وی 
واشنگتن  علیه  بین المللی  حداکثری 
توافق  قبال  در  تغییر سیاست هایش  برای 

هسته ای ایران در حال افزایش است.
گفتنی است، سیدعباس موسوی سخنگوی 
به  واکنش  در  نیز  خارجه  امور  وزارت 
شکست آمریکا در دو توئیت نوشت: جامعه 
رسا  صدایی  با  و  دیگر  بار  یک  بین الملل 
تالش بی پروا و بی حاصل ایاالت متحده 
آمریکا برای تضعیف اعتبار شورای امنیت 
سازمان ملل را رد کرد. رژیم آمریکا باید از 
شکست های مطلق خود درس گرفته و از 
بی آبرو کردن خود در سازمان ملل دست 
بردارد. در غیر این صورت، منزوی خواهد 

شد، حتی بیشتر از االن.

وی تاکید کرد: در تاریخ ۷۵ ساله سازمان 
این حد  تا  آمریکا  که  نداشته  سابقه  ملل 
فشارها  به رغم همه سفرها،  باشد.  منزوی 
و دوره گردی ها، آمریکا توانست فقط یک 
کشور کوچک را با خود همراه کند. دیشب 
استحکام  کنار  در  ایران  فعال   دیپلماسی 
حقوقی برجام، آمریکا را برای چندمین بار 

در شورای امنیت شکست داد.
مجید تخت روانچی نیز در حساب کاربری 
ناکامی  به  واکنش  در  توئیتر  در  خود 

نتیجه  نوشت:  ایران  قبال  در  واشنگتن 
تحریم  مورد  در  امنیت  شورای  در  رأی 
تسلیحاتی ایران، بار دیگر انزوای آمریکا را 
نشان داد. پیام شورای امنیت نه به یکجانبه 
گرایی بود. آمریکا باید از این افتضاح درس 

بیاموزد.
برای  آمریکا  تالش  کرد:  تاکید  وی 
و  است  غیرقانونی  تحریم ها،  بازگرداندن 
سوی  از  بودیم،  شاهد  امروز  که  همانطور 

جامعه بین المللی رد شد.

 آمریکا پیش نویس قطع نامه ای را در شورای 
امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشت 
تحریم های  تمدید  خواستار  آن  در  که 
تسلیحاتی ایران برای مدت نامعلومی شده 
صورت  به  که  رأی گیری  این  نتیجه  بود. 
مفتضحانه  شکستی  شد،  برگزار  مجازی 
عضو   ۱۱ که  طوری  به  بود،  آمریکا  برای 
شورای امنیت به آن رأی ممتنع داده، دو 
عضو رأی منفی و فقط آمریکا و جمهوری 

دومینیکن به آن رأی مثبت دادند.

بعیدی نژاد: فشار جهانی علیه واشنگتن 
درقبال برجام درحال افزایش است

خبر

برنامه فضایی ایران دائمی است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: برنامه فضایی جمهوری اسالمی 
ایران یک برنامه دائمی است و چند مرحله پشت سر گذاشته و چند مرحله 

هم پیش رو دارد.
 امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست خبری که  به 
مناسبت ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی برگزار شد با تبریک سال روز صنعت 
دفاعی اظهار داشت: صنعت دفاعی درحقیقت پشتوانه و عمق راهبردی کشور 

و عرصه علم و فناوری پشتوانه برای صنعت دفاعی کشور است.
وی افزود: هرچه ما در صنعت دفاعی داریم مدیون هدایت ها و رهنمودهای 
این رهنمود  نتیجه  امروز  مقام معظم رهبری است و پیشرفت های منظم 

هاست.
وزیر دفاع با تاکید بر نقش رسانه گفت: ما با تحوالت بسیاری در منطقه 
روبرو هستیم که ما را با محیطی گذار روبرو کند و هرکس از این تحول جا 
بماند تأثیر بسیاری می پذیرد. رسانه ها در این شرایط نقش مهمی دارند زیرا 
رسانه های دشمن تالش دارند دشمن را به جای دوست نشانده و بر فکر و 
تصمیم مسئوالن و اندیشمندان تأثیر بگذارند، در این شرایط رسانه ها در 

خط مقدم هستند.
ابتدا  در  گفت:  تروریستی  گروه های  گسترش  به  اشاره  با  خاتمی  امیر 
رسانه های استکبار به گونه ای منعکس می کردند که گویی این تروریست ها 
برای نجات مردم آمده اند، اما رسانه آزاد نقش مهمی در این میدان داشتند، 
در حادثه لبنان نیز توقع این است که مشکالت مردم را منعکس کنند همان 
کاری که ایران کرد اما می بینیم که دشمنان به دنبال سو استفاده از این 
حوادث هستند اما رسانه ها این توطئه های استکباری را نقش بر آب می کنند.

و  ایران  اسالمی  جمهوری  رسانه های  منطقه  حوادث  در  داد:  ادامه  وی 
نیروهای مسلح به خوبی نقش خود را ایفا کردند و امنیت را برای مردم به 
ارمغان آوردند، همه تالش دشمن این بود که ما نتوانیم از منابع خود استفاده 
کنند اما در همین فضا قدرت الزم را برای ایجاد امنیت ایجاد و به دنیا اعالم 
کنیم که این قدرت برای دفاع از کشور است و رویکرد ما بازدارندگی فعال 
است و با هر تهدیدی برخورد می کنیم همانگونه که با تروریست ها برخورد 

کردیم. استراتژی ما دفاع فعال است.
وزیر دفاع به ویژگی های صنعت دفاعی اشاره کرد و گفت: ما بیش از ۹۰ 
درصد نیازهای دفاعی خود را تأمین می کنیم و امروز توانستیم چشم انداز 
دفاعی را که در ۱۴۰۴ باید قدرت اول علم و فناوری در منطقه باشیم پیش 
از زمان مقرر محقق کنیم، هیچ تهدیدی و هیچ تحریمی نمی تواند این توان 
دفاعی را از دست ملت ایران خارج کند و این ظرفیت در خدمت مردم و 
صنعت کشور است و هرکجا اعالم نیاز شود، ما آمادگی داریم همانگونه که 
در این سال ها شاهد بودید در عرصه خودرو سازی، مبارزه با بیماری کرونا و 

صنعت نفت به کمک آنها رفتیم.
گفت:  کشور  دفاعی  صنعت  دستاوردهای  آخرین  درخصوص  حاتمی  امیر 
حضور  با  را  آنها  از  بخشی  مرداد   ۳۱ در  ما  و  است  فراوان  دستاوردها 
رئیس جمهور رونمایی می کنیم که در حوزه موشکی، هوایی، پهپادی و و 
دریایی تا پایان سال رونمایی می شود و بنا بر انتخاب دفتر ریاست جمهوری 

چند دستاورد مهم آن در ۳۱ مرداد رونمایی می شود.
وی ادامه داد: همکاری ما با شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و شرکت های 
خصوصی بسیار نزدیک است و آنها درواقع شریک ما و آنها در این افتخارات 
در  زیادی  سهمی  دانشگاه ها  و  بنیان  دانش  شرکت های  هستند.  سهیم 

دستاوردهایی دارند که بزودی رونمایی می شود.
پس از رفع تحریم تسلیحاتی، سالح هایمان را صادر می کنیم

وزیر دفاع درباره برنامه های وزارت دفاع بعد از پایان تحریم تسلیحاتی ایران 
در مهرماه، گفت: ما با محدودیت های بسیاری روبرو بودیم اما تحریم نبودیم و 
اگر می خواستیم خرید یا فروش تسلیحات داشته باشیم باید از شورای امنیت 
اجازه می گرفتیم و آنها به دروغ می گفتند که می خواهند تحریم ها را تمدید 
کنند زیرا تحریمی نبود اما شاهد بودیم که چه شکستی خوردند و نتوانستند 
کشورها را با خود همراه کنند.وی ادامه داد: تحریم برای ما محدودیت ایجاد 
نکرده و همه این پیشرفت ها در شرایط تحریم و محدودیت ها به وجود آمده 
است. ما سعی می کنیم از ظرفیت های دنیا برای تأمین نیازهای تسلیحاتی 

خود و فروش و صادرات تسلیحات بعد از رفع محدودیت ها استفاده کنیم.
وزیر دفاع با اشاره به افتتاح خط تولید و ارتقا تانک در لرستان گفت: با این 
اقدام، تانک های موجود نیروهای مسلح ارتقا پیدا کرده و به کالس تانک کرار 
ارتقا می یابد.امیر حاتمی در خصوص توافق امارات و رژیم صهیونیستی گفت: 
رژیم صهیونیستی یک رژیم جنایتکار کودک کش و شر به تمام معنا است 
و هر کجا حضور پیدا کرده جز شر برجا نگذاشته است، این اقدام خیانت به 
فلسطین است و اگر بخواهند پای آنها را در منطقه باز کنند بدانند که این 
شر دامن آنها را خواهد گرفت.وی افزود: رژیم صهیونیستی تاکنون موفقیتی 
را  لبنان  نداشته و در همه عرصه ها شکست خورده است.وزیر دفاع مردم 
دوست ایران دانست و گفت: ما در زمانی اعالم آمادگی کردیم که با توجه به 
توان دفاعی کشور می توانیم نیاز آنها به تسلیحات را تأمین کنیم البته این 
آمادگی برای سایر کشورها که تابع قوانین بین الملل هستند نیز وجود دارد 
تا ما بتوانیم نیاز آنها را تأمین کنیم.امیر حاتمی شکست آمریکا در تصویب 
قطعنامه علیه ایران را یکی از نشانه های ضعف این رژیم دانست و گفت: این 

اتفاق نشان می دهد که آمریکایی ها باید منطقه را ترک کنند.
از  برای تقویت مرزبانی کشور گفت: یکی  اقدامات وزارت دفاع  وی درباره 
در سال های  و معموالً  تقویت مرزبانی است  وزارت دفاع  ما در  برنامه های 
اخیر یک برنامه تحویل و در سال ۹۷ یک رشد دو برابری در تجهیز مرزبانی 
داشتیم و سال های بعد نیز هم به همین شکل ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
تخصیص دادیم تا نیروی انتظامی بتواند تجهیزات خود را به روز کند. در این 

خصوص اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
برنامه فضایی ایران دائمی است

برنامه  دفاع، گفت:  وزارت  فضایی  فعالیت  پیرامون  به سوال  پاسخ  در  وی 
فضایی جمهوری اسالمی ایران یک برنامه دائمی است و چند مرحله پشت 
سر گذاشته و چند مرحله هم پیش رو دارد. نیازهای کشور محموله های 
سنگین تری است که باالی ۱۰۰ کیلوگرم است و در مرحله بعدی مدارهای 
باالتری و محموله های سنگین تری است که برای آن ماهواره برهای سیمرغ و 
ذوالجناح را داریم. امیرحاتمی با بیان اینکه ماهواره بر سیمرغ هنوز در مرحله 
تحقیقاتی قرار دارد، گفت: در پرتاب بعدی اگر مشکل جدیدی ایجاد نشود 
فکر می کنم به موفقیت برسیم. ماهواره بر ذوالجناح از نظر شکل و اندازه شبیه 
ماهواره بر سیمرغ است اما سوخت جامد است که می تواند از پرتابگر سیار 
پرتاب شود، فکر می کنم امسال از هر دوی این ماهواره برها پرتاب داشته 
باشیم؛ البته پرتاب تحقیقاتی است. ماهواره بر قاصد نیروی هوافضای سپاه 
هم برای محموله های کوچک تر که شبیه سفیر البته متفاوت تر از سفیر است 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

امارات از سازش و خوش خدمتی به 
صهیونیستها آسیب بدی خواهد دید

ناصر ابوشریف رئیس دفتر جنبش جهاد اسالمی و خالد قدومی رئیس دفتر 
جنبش حماس در تهران به صورت جداگانه با امیرعبداللهیان گفتگو کردند.

 ناصر ابوشریف رئیس دفتر جنبش جهاد اسالمی و خالد قدومی رئیس دفتر 
جنبش حماس در تهران به صورت جداگانه با امیرعبداللهیان گفتگو کردند.

رژیم  با  سازش  تبعات  به  اشاره  با  دیدار،  این  ابتدای  در  امیرعبداللهیان 
غاصب  و  مجعول  رژیم  با  امارات  روابط  سازی  »عادی  گفت:  صهیونیستی 
خوی  بلکه،  شد  نخواهد  منطقه  در  ثبات  و  صلح  به  منجر  صهیونیستی، 
ددمنشی و جنایتکاری صهیونسیتها را در منطقه افزایش خواهد داد«. وی 
همچنین خاطر نشان کرد: »این خطای راهبردی به منزله پشت کردن به 
مظلوم  ملت  قبال  در  اسالم  جهان  وحدت  از  شدن  دور  و  فلسطین  آرمان 

فلسطین است«.
دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین تصریح کرد: »رفتار 
مخرب و غیرسازنده ابوظبی در دوستی با اشغالگران قدس شریف هیچ توجیهی 

ندارد و این کشور از دوستی با صهیونیست ها آسیب بدی خواهد دید«.
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل با اشاره به نفرت 
از  بعضی  »جفای  گفت:  با صهیونیست ها  سازش  قبال  در  منطقه  ملت های 
حاکمان عربی به هیچ عنوان بر قدرت مقاومت ملت فلسطین تأثیری نخواهد 
تهران ضمن  در  دفتر حماس  رئیس  قدومی،  دیدار خالد  این  در  گذاشت«. 
قدردانی از مواضع جمهوری اسالمی ایران، اقدام خائنانه امارات در عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی و پشت کردن به آرمان فلسطین را محکوم کرد 
و گفت: »ملت فلسطین مصمم به مبارزه برای بازپس گیری فلسطین است 

و با این اقدامات حماقتبار هرگز از عزم و اراده مقاومت کاسته نخواهد شد«.
رئیس دفتر حماس در تهران افزود: »البته روابط پنهان امارات با صهیونیست ها 
از قبل شروع شده و گفت: »توافق امارات و رژیم صهیونیستی، جای شگفتی 
تبلیغاتی  اقدام رسانه ای و  از زبان رئیس جمهور آمریکا،  بیان آن  نداشت و 
برای انتخابات پیش رو در آمریکا میباشد«. ناصر ابوشریف رئیس دفتر جنبش 
جهاد اسالمی در تهران در دیداری جداگانه، عادی سازی روابط بین امارات و 
رژیم اشغالگر قدس را طرحی صهیونیستی آمریکایی بیان کرد و ابراز داشت: 
»پیامدهای شکست فاحش رئیس جمهور آمریکا در خاورمیانه، خدمت حکام 
عرب در راستای منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی، کورسویی برای برون رفت 

از شرایط موجود برای حیثیت بخشی به استکبار جهانی است«.
وی توافق ابوظبی و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و از حمایت مستمر 
دیدارها؛  این  در  کرد.  قدردانی  فلسطین  آرمان  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
نمایندگان جهاد اسالمی و جنبش حماس فلسطین با قدردانی از مقام معظم 
رهبری، دولت و ملت ایران در حمایت از آرمان فلسطین، اظهار داشتند: ملت 
و  نخواهد گرفت و خط مقاومت  قرار  اقدامات خائنانه  تأثیر  فلسطین تحت 

مبارزه با اشغالگری را با قدرت ادامه خواهند داد.
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نشست رئیس مجلس شورای اسالمی 
جامعه  مرکزی  شورای  اعضای  با 
منظور  به  کشور  فرهنگیان  اسالمی 
رفع مشکالت حوزه آموزش و پرورش 
و ارتقای وضعیت فرهنگیان برگزار شد.

اعضای  با  قالیباف   نشست محمدباقر 
اسالمی  جامعه  مرکزی  شورای 
موانع  رفع  با هدف  فرهنگیان کشور  
پرورش  و  آموزش  حوزه  در  موجود 
فرهنگیان  وضعیت  ارتقای  و  کشور 

برگزار شد.
قالیباف در ابتدای این نشست با اشاره 
پرورش  و  آموزش  حوزه  اهمیت  به 
این  اهمیت  درخصوص  بارها  افزود: 
که  چرا  ام،  کرده  صحبت  حوزه 
استخوان  با گوشت و  را  مشکالت آن 
خویش درک کرده ام. بنده در مدرسه 
ای تحصیل کرده ام که در آن تعداد 
به  انقالبی مشغول  نیروهای  از  زیادی 
تحصیل بودند و بعد از انقالب اسالمی 
۴۰ نفر از آنها در دوران دفاع مقدس به 

شهادت رسیدند.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح 
پرورش  و  آموزش  حوزه  تحول  کرد: 
برمی  معلمان  فعالیت  نحوه  به  کشور 
امکانات،  تامین  اینکه  کما  گردد، 
از  همه  درسی  محتوای  و  اعتبارات 
اما  است،  اهمیت  دارای  طرف  یک 
تحول اساسی حوزه آموزش و پرورش 
تنها با نقش آفرینی معلمان امکانپذیر 
است، چرا که اگر به خوبی نقش خود 
را در  امکانات  نکنند، هدررفت  ایفا  را 

پی خواهد داشت.
وی با اشاره به تجربه پنج دهه تمرکز 
خود بر حوزه آموزش و پرورش یادآور 
حوزه  مشکالت  بخواهیم  اگر  شد: 
آموزش و پرورش را رفع کنیم، در گام 
نخست باید به ارتقای منزلت معلمان 
بیاندیشیم، به گونه ای که احترام آنها 
از خانواده تا مسجد، کالس و مدرسه 
تامین معیشت و  حفظ شود، چرا که 
مادیات آنها مقدمه کار است و ارتقای 
باالتر  این موارد  از همه  شأن معلمان 

است.
حوزه  تحول  کرد:  تاکید  قالیباف 
آموزش و پرورش، تعامل قوای مجریه 
و مقننه را می طلبد، چرا که اگر این 

تمام مشکالت  مهم محقق شود، رفع 
بود،  خواهد  امکانپذیر  بخش  این  در 
توان  می  طریق  این  از  اینکه  ضمن 
که  کرد  ریزی  برنامه  ای  گونه  به 
وزارت آموزش و پرورش در یک دهه 
آینده در مسیر درستی قرار گیرد که 
ایجاد تحول در تمام حوزه  نتیجه آن 
و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  های 
فرهنگی کشور خواهد بود.وی با اشاره 
به ۴ رویکردی که باید در دستور کار 
بتوان  تا  گیرد  قرار  پرورش  و  آموزش 
ایجاد  تحول  آموزشی کشور  در حوزه 
کرد، اظهار کرد: تحول نظام آموزشی 
کشور از طریق ۴ رویکرد کارآمدسازی، 
مردمی سازی، هوشمندسازی و شفاف 
موازات  به  که  است  امکانپذیر  سازی 
یکدیگر و به صورت درهم تنیده و در 
پیش  دقیق  کارشناسانه  برنامه  قالب 
نقش  اهمیت  به  اشاره  با  رود.قالیباف 
تحول  در  پرورش  و  آموزش  مدیران 
کرد:  عنوان  کشور  آموزشی  سیستم 
اگر مدیران این حوزه قوی و با برنامه 
مشخص وارد عمل شوند، می توان در 
از سوی  ایجاد کرد،  این حوزه تحمل 
اولویت  در  باید  سازی  مردمی  دیگر 
پرورش  و  آموزش  وزارت  های  برنامه 
گذاری  ریل  همچنین  گیرد.  قرار 
قوه  در  باید  حرکت  این  برای  صحیح 

مقننه صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه با خدای خود عهده کرده ام 
که نسبت به حوزه آموزش و پرورش 
یادآوری  ضمن  باشم،  حساس  کشور 
جمعی  با  قبل  هفته   ۳ که  نشستی 
در  که  داشته  انقالبی  نخبه  از جوانان 
حوزه آموزش و پرورش فعالیت داشته 
پیرامون  عمیق  مطالعه  ضمن  و  اند 
آموزشی  سیستم  در  تحول  ایجاد 
کشور خود را وقف این حوزه کرده اند، 
افزود: اهمیت ارتقای وضعیت دانشگاه 
فرهنگیان از این جهت است که بتواند 
نیروهای باانگیزه و با تجربه ای را جهت 
ورود به حوزه آموزش و پرورش کشور 
تربیت کند، چرا که شاهد این معضل 
بوده ام که تعدادی از نیروهای فعال در 
حوزه آموزش و پرورش به این شغل به 
عنوان محلی برای ارتزاق نگاه کرده و 

وظایف  از جمله  را  بخش  این  ارتقای 
خود نمی دانستند و این در حالی است 
که باید به این نکته توجه کنند که ما 

فرزندانمان را به آنها می سپاریم.
قالیباف در ادامه از فرهنگیانی که در 
مناطق محروم تنها با انگیزه خدمت به 

فعالیت مشغول هستند، تقدیر کرد.
کمیسیون  بنده،  شد:  یادآور  وی 
فراکسیون  تحقیقات،  و  آموزش 
فرهنگی  تشکل های  به  را  فرهنگیان 
ریزی  برنامه  تا  می دهم  پیوند  کشور 
در  موضوعات  بندی  اولویت  با  دقیقی 
جهت تحول نظام آموزشی کشور انجام 
دهند، ضمن اینکه در این مسیر الزم 
است فارغ از سیاست زدگی و سیاست 
بازی از تمام ظرفیت ها استفاده شود 
تا بتوانیم به نقطه قابل قبولی برسیم، 
ضمن اینکه اگر در این مسیر مردمی 
نتیجه  نگیرد،  قرار  توجه  مورد  سازی 

تصمیمات دقیق نخواهد بود.
نظام  در  تحول  ادامه  در  قالیباف 
رکن   ۴ تقویت  گرو  در  را  آموزشی 
مدرسه،  یعنی  آموزشی  نظام  اصلی؛ 
دانست  زندگی  و محل  منزل  مسجد، 
از  کدام  هر  چنانچه  که  کرد  تاکید  و 
اینها از این زنجیره حذف شود نتیجه 

مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
با  کرد: نجات بشریت در گرو فعالیت 
انگیزه معلمان است و باید به این نکته 
از  حال  در  ها  فرصت  که  شود  توجه 
دست رفتن است. از سوی دیگر ما نیز 
در مجلس برای ایجاد تحول در نظام 
و  بودجه  ساختار  اصالح  در  آموزشی 
ردیف  توسعه  هفتم  برنامه  تصویب 
اعتبارات خاصی را برای این بخش در 

نظر خواهیم گرفت.
رتبه بندی معلمان ثمره تالش شورای 
فرهنگیان  اسالمی  جامعه  مرکزی 

کشور
کریمی  علی  نشست،  این  ادامه  در 
فیروزجایی عضو هیات رئیسه مجلس 
شورای  فعالیت  تاریخچه  به  اشاره  با 
مرکزی جامعه مرکزی فرهنگیان کشور 
گفت: جامعه اسالمی فرهنگیان کشور 
یکی از احزاب همسو با روحانیت مبارز 
تاسیس   6۵ سال  از  که  است  تهران 
شده و در عرصه های فرهنگی، سیاسی 
و صنفی حضوری فعاالنه و پیشتازانه 
داشته است. وی ادامه داد: ثقل فعالیت 
پیرامون  مباحثی  به  منوط  مرکز  این 
اقدامات  و  بوده  پرورش  و  آموزش 
که  داده  انجام  حوزه  این  در  خوبی 
آنهاست،  از  یکی  معلمان  بندی  رتبه 
ضمن اینکه در سال اخیر ۱۰ جلسه با 
رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم 
که ابالغیه کنونی مبنی بر تخصیص 6 
اجرای  برای  اعتبارات  میلیارد  و ۵۰۰ 

رتبه بندی معلمان ماحصل آن است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با 
اشاره به اینکه سوال وی از وزیر علوم 
پیرامون اجرای رتبه بندی معلمان بوده 
که قانع نشده است، تاکید کرد: همه 
که  معتقدند  فرهنگیان  های  تشکل 
رتبه بندی معلمان باید در قالب الیحه 
به مجلس ارائه شود تا به نتایج مطلوبی 

در این حوزه دست یابیم.
نظام  در  معلم  کمبود  رفع  ضرورت 

آموزشی کشور
کمیسیون  عضو  روشنفکر  مهدی 
در  نیز  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
معظم  رهبر  تاکید  به  اشاره  با  ادامه، 
انقالب بر ضرورت تامین نیروی انسانی 
ما  افزود:  پرورش  و  آموزش  حوزه  در 
برای اجرای سند تحول بنیادین ۱۳۰ 
از  بود  قرار  که  داریم  عملیاتی  راهکار 
بعد  متاسفانه  اما  اجرا شود،  سال ۹۰ 
از گذشت یک دهه هنوز در ابتدای راه 

هستیم.
تحصیلی  سال  در  ما  شد:  یادآور  وی 
معلم  کمبود  هزار   ۱۹۷ با  کنونی 
مواجهیم، ضمن اینکه برآورد نشان می 
دهد در سال ۱۴۰۴ با کمبود بیش از 
بنابراین  باشیم،  روبرو  معلم  هزار   6۵۰
دانشگاه  باید  مشکل  این  رفع  برای 

فرهنگیان ارتقای پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در 
پایان بر ضرورت تقویت صندوق ذخیره 

فرهنگیان تاکید کرد.
دیدار،  این  جریان  در  همچنین 
مسئوالن شورای مرکزی جامعه اسالمی 
فرهنگیان کشور حاضر در این نشست از 
رئیس مجلس شورای اسالمی خواستند 
آموزش  حوزه  مشکالت  رفع  جهت  تا 
تحول  سند  اجرای  کشور،  پرورش  و 
فرهنگیان،  دانشگاه  ارتقای  بنیادین، 
به  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  تقویت 
رفع  جهت  ارزشمند  سرمایه  عنوان 
پیوند  فرهنگیان،  معیشتی  مشکالت 
تحقیقات،  و  آموزش  کمیسیون  بین 
فراکسیون فرهنگیان و شورای مرکزی 
جامعه اسالمی فرهنگیان کشور، حرکت 
کشور،  آموزشی  حوزه  در  تشکیالتی 
ارتقای بیمه درمانی فرهنگیان و تامین 
مهارت  ضرورت  آنها،  رفاه  و  معیشت 
حمایت  آموز،  دانش  دختران  آموزی 
فعال  در  خانوار  سرپرست  زنان  از 
تقویت  پرورش،  و  آموزش  وزارت  در 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، 
ایجاد نظام جامع تعلیم و تربیت نیروی 
اینکه  ضمن  کند،  پیگیری  را  انسانی 
آنها از برهم زدن فرمول تامین نیروی 
انسانی در دانشگاه ها و تبدیل آنها به 
و  مهارت  فاقد  سازی  مهندس  ماشین 
آموزش  در حوزه  مدیران  تحرک  عدم 
و پرورش و تعیین سقف سنی ۴۵ سال 
عالی  شورای  سوی  از  مدیران  برای 

اداری کشور انتقاد کردند.

معلمان عامل اصلی تحول در آموزش و پرورش هستند
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اقتصاد
اخبار

معاون ایمیدرو مطرح کرد

صرفه جویی ارزی ۱.۵ میلیارد یورویی 
در صنعت فوالد با بومی سازی

صرفه جویی ارزی ۱.۵ میلیارد یورویی در صنعت فوالد با بومی سازی
معاون برنامه ریزی و توانمندی ایمیدرو گفت: در ۱۲ سال اخیر، ۱.۵ 

میلیارد یورو در صنعت فوالد بومی سازی شده است.
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیر خرمی شاد در کمیته 
آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو با بیان اینکه در ۱۲ سال اخیر، ۱.۵ 
میلیارد یورو در صنعت فوالد بومی سازی شده است، اظهار داشت: طی 
دهه های اخیر، ساخت تجهیزات و بومی سازی در صنایع کشور، رابطه 

معناداری با درآمدهای ارزی داشته است.
وی افزود: هر زمان تحریم ها افزایش یافته و درآمدهای ارزی کشور 
روند  انتخاب،  نه  و  الزام  صورت  به  سازی  بومی  داشته،  نزولی  سیر 

صعودی داشته است.
خرمی شاد تصریح کرد: این الزام به نفع کشور بوده به طوری که در 
صنعت فوالد، شرکت ها و سازندگان با تحقیق و پژوهش، حدود ۱۹ 

هزار قطعه را بومی سازی کرده اند.
معاون برنامه ریزی و توانمندی ایمیدرو با اشاره به اینکه راه اندازی 
ایجاد  هدف  با  فوالدی  تجهیزات  و  قطعات  تقاضا  و  عرضه  سامانه 
فوالد صورت  قطعات صنعت  نیازمندان  و  بین سازندگان  هماهنگی 
گرفته است، گفت: پیش از این، ممکن بود شرکتی اقدام به ساخت 
قطعه مورد نیاز خود کند، در حالی که شرکتی دیگر نیز همان قطعه 

را تولید می کرد.
وی ادامه داد: سامانه مذکور از هدر رفت وقت و هزینه ناشی از دوباره 
کاری ها جلوگیری می کند و قطعات و تجهیزات ساخته شده به عنوان 
محصوالت ملی ثبت می شود تا شرکت ها بتوانند از آن استفاده کنند.

خرمی شاد با بیان اینکه ایمیدرو به موضوع گوهرسنگ ها توجه ویژه 
و  تراشی  آموزشی تخصصی گوهر  دپارتمان  احداث  دارد، گفت:  ای 
گوهر شناسی در شهرستان فردوس، یک پایلوت است که با هزینه کم، 
اشتغال ایجاد کرد. به طوری که طی یک سال گذشته، حدود ۴۹۰ 

نفردر این مرکز، آموزش دیده و جذب بازار کار شده اند.

گفت:  بازرگانی،تهران  اتاق  رئیس 
دستگاه های  میان  ناهماهنگی 
مختلف مانند گمرک، سازمان توسعه 
نبود  نیز  و  مرکزی  بانک  و  تجارت 
در  اصلی  عوامل  از  یکپارچه  سامانه 

بازنگشتن ارزهای صادراتی است.
مسعود  سیما،  و  صدا  از  نقل  به 
هیأت  نشست  در  خوانساری 
با  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
در  مرکزی  بانک  اعالم  به  اشاره 
ارز  از  دالر  میلیارد   ۲۷ بازنگشتن 
این  اینکه  گفت:  صادرات  از  حاصل 
میزان اعالمی چقدر واقعیت دارد باید 
بررسی شود، اما ما مکاتبه کردیم و 
را که  افرادی  فهرست  بانک مرکزی 
ارز را برنگرداندند به ما اعالم کند که 
اخیراً بانک مرکزی فهرستی را همراه 
اعالم  بازنگشسته  که  ارزی  میزان  با 
بسیار  اگرچه  فهرست  این  و  کرد 
مرکزی  بانک  اعالمی  رقم  از  کمتر 
در  که  شرکتی   ۹۰ با  ما  اما  است، 
را  متعددی  جلسات  بودن  فهرست 
برگزار کردیم که در نتیجه گیری ها 
شده  صادر  متعدد  بخشنامه های  به 
و  مختلف  دستگاه های  سوی  از 
صادرکنندگان  برخی  آگاهی  نبود 
بخشنامه های  و  دستورالعمل ها  از 
عوامل  دیگر  عنوان  به  نیز  موجود 
ارزهای صادراتی  بازنگشتن  در  مؤثر 

برخوردیم.
در  مرکزی  بانک  اینکه  بیان  با  وی 
همکاری های  شده  برگزار  جلسه 
کاش  ای  گفت:  است،  داشته  خوبی 
قبل از اعالم بانک مرکزی، هماهنگی 
بخش  و  مختلف  دستگاه های  میان 
خصوصی صورت می گرفت و خوب و 

بد به یک چشم نگاه نمی شدند.
بیان  با  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اینکه پیش بینی ها از کسری بودجه 
دولت ۱۸۰ هزار تا ۲۰۰ هزار میلیارد 
طریق  از  دولت  گفت:  است،  تومان 
عرضه  و  دولتی  قرضه  اوراق  ارائه 
حدودی  تا  دولتی  سهام  برخی 
توانسته این کسری را جبران کند و 
اوراق سلف نفتی که رئیس جمهور 
خبر آن را داده، به گفته رئیس کل 
آینده  سال   ۲ برای  مرکزی  بانک 
تورمی  انتظارات  نوعی  به  و  است 
با  مقایسه  در  و  می کند  مدیریت  را 
اوراق دیگر، کم هزینه تر است و سود 

بیشتری دارد.
این  در  کاش  ای  افزود:  خوانساری 
مورد هم قبل از اعالم، کارشناسی ها 
صورت می گرفت و مسئوالن هم به 
جای اعالم مخالفت و موافقت خود 

با  جراید،  در  موضوع  این  درباره 
توجه به تورم زیاد موجود در جامعه 
و  کنند  را حل  مشکل  هماهنگی  با 
تکلیف کسری بودجه دولت هر چه 

زودتر روشن شود.
جلسه  که  مباحثی  به  اشاره  با  وی 
ایران  نامه  تفاهم  درباره  گذشته 
این  در  گفت:  شد  مطرح  چین  و 
و  شده  تشکیل  کارگروهی  باره 
این  به  هم  مرتبط  کمیسیون های 
اینکه  ضمن  شدند؛  متصل  کارگروه 
مکاتبات خوبی با وزارت خارجه انجام 
به  نیز  خوبی  هماهنگی های  و  شد 

عمل آمد.
خوانساری درباره طرح نظام بانکداری 
گفت:  است  مطرح  مجلس  در  که 
و  دولت  الیحه  از  تلفیقی  طرح  این 
هم  که  است  مجلس  پیشنهادهای 
اکنون در کمیسیون تخصصی مطرح 

است؛ ما هم با تشکیل کارگروه های 
مرتبط نظر تخصصی اتاق را در این 
باره تا سه ماه آینده به مجلس ارائه 

خواهیم کرد.
درباره  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
صدور کارت بازرگانی نیز گفت: از یک 
کارت  صدور  در  بحث  گذشته  سال 
بازرگانی این بود که به سامانه جامع 
صمت  وزارت  شود،  متصل  تجارت 
برای  افراد  ورود  که  کرد  پیگیری 
صدور و تمدید کارت از طریق سامانه 
جامع تجارت انجام شود؛ ضمن اینکه 
بود  قرار  صادره  بخشنامه  اساس  بر 
طریق  از  فرآیندها  مرداد،  یکم  از 
این سامانه انجام شود، اما امروز که 
۲۸ مرداد است هنوز این سامانه راه 
افراد به ما مراجعه می کنند  نیفتاده 
که دست ما بسته است، زیرا اشکال 
از طرف سازمان توسعه تجارت است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد:

ناهماهنگی و نبود سامانه یکپارچه، 
علت بازنگشتن ارز صادراتی

گزارش

۱۲میلیاردریال برای طرح تأمین خرد 
در روستاهای محروم تامین اعتبارشد

معاون اشتغال وزیرکار گفت: مبلغ ۱۲.۵ میلیارد ریال از سوی وزارت کار 
برای ۲۲۰ گروه خودیار، تأمین اعتبار شده است.

به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری اظهار داشت: 
برنامه تأمین مالی خرد، چتر حمایتی است که بر سر روستاییان کم درآمد 
و آسیب پذیر افراشته شده که در شرایط عادی دسترسی به منابع بانکی 
ندارند و شرایط دریافت وام و تسهیالت بانکی بدون وثیقه و ضامن برای 
آنها فراهم شده است. ناگفته نماند سهم زنان روستایی سرپرست خانوار و یا 

خودسرپرست در این برنامه محفوظ است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعالم 
اینکه برنامه تأمین مالی خرد بر پایه شرکت فعاالنه نهادهای کوچک مردمی 
بهنام گروه های خودیار که خودجوش و خودگردان هستند، قرار دارد، گفت: 
انداز  انباشت پس  این برنامه دارای دو فرایند است. این دو فرایند شامل 
توسط اعضای گروه های خودیار و گردش آن پس انداز به صورت وام های 
خرد در میان اعضا و پیوند مالی این نهادها با بانک کشاورزی و در نتیجه 

بهره مندی آنان از منابع این بانک به صورت وام های خرد می شود.
وی افزود: وام های حاصل از این پیوند مالی با بانک، بدون وثیقه و ضمانت 
با  خودیار  گروه های  است.  اجتماعی  سرمایه  پایه  بر  تنها  و  بوده  معمول 
استفاده از تسهیالت بانکی مبادرت به ایجاد و یا توسعه کسب و کارهای 

خرد در روستا می کنند.
منصوری تصریح کرد: برنامه تأمین مالی خرد با حمایت و همکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، بانک کشاورزی و مؤسسه 
بین المللی توسعه خدمات مالی خرد روستا )تاک( در کشور در حال اجراست 
هزار  مقرر شد  گروه های خودیار  اشتغال خرد  اجرای طرح  راستای  در  و 
گروه خودیار جدید با رویکرد اشتغال و کسب و کار از محل منابع معاونت 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود 
و سازمان بهزیستی هم هزینه اعتبار تعدادی از گروه های پیش بینی شده 

در گزارش قبلی را تأمین کند.
وی با اشاره به اینکه مبلغ ۱۲.۵ میلیارد ریال از سوی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی برای ۲۲۰ گروه خودیار، تأمین اعتبار شده است، گفت: با 
توجه به حدود ۶۵ هزار نفر عضو در ۳ هزار و ۹۴۱ گروه خودیار این طرح، 
برای بیش از ۱۳ هزار نفر اشتغال و کسب و کارهای خرد ایجاد شده است. 
میزان تسهیالت بانکی پرداخت شده به گروه های خودیار نیز در پایان سال 
۹۶ مبلغ ۷۴۶ میلیارد ریال بوده و در سال های ۹۷ و ۹۸ حدود ۱,۰۰۰ 
میلیارد ریال دیگر تسهیالت توسط گروه ها جذب شده و در پایان سال ۹۸ 

عدد تجمیعی تسهیالت بانکی برنامه به ۱.۷۴۴ میلیارد ریال رسیده است.
با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون 
یا  و  خانوار  روستایی سرپرست  زنان  درصدی شرکت  آمار ۹۴  به  استناد 
خودسرپرست در برنامه تأمین مالی خرد، گفت: با توجه به این که روش 
اجرای این برنامه بر پایه کمک به تشکیل مؤسسه های اجتماع محور محلی 
خودگردان )واسط بین بانک عامل و افراد متقاضی شغل( به نام گروه های 
خودیار محلی و پیوند نظام مند آنها با سیستم بانکی با پشتوانه سرمایه 
اجتماعی گروه ها است، این طرح به صورت یک ابزار مؤثر می تواند مکمل 
سایر سیاست ها و تمهیدات و در نتیجه ایجاد و یا توسعه اشتغال، به ویژه در 

حوزه زنان روستایی باشد.
وی درباره آموزش مهارت به گروه های خودیار، افزود: برای ارتقای مهارت 
اعضای گروه های خودیار و موفقیت بیشتر آنها در بازار کار، مذاکرات الزم 
با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور انجام شد و تفاهم نامه ای میان 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاونت 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای، سازمان بهزیستی و مؤسسه تاک امضا شد. 
در قالب این تفاهم گروه های خودیار متقاضی آموزش مهارت، شناسایی و به 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای معرفی می شوند. هدف از این همکاری نیز 
توان افزایی و آموزش اشتغال محور اعضای گروه های خودیار برنامه تأمین 

مالی خرد است.

با ثابت نگهداشتن نرخ بهره برای چهارمین ماه متوالی

بانک مرکزی چین ۷۰۰ میلیارد یوآن وام میان 
مدت پرداخت کرد

 ۱۰۰.۷۴ )معادل  یوآن  میلیارد   ۷۰۰ حالی  در  چین  مرکزی  بانک 
میلیارد دالر( به صورت وام میان مدت به موسسات مالی ارائه داد که 

برای چهارمین ماه متوالی نرخ بهره را ثابت نگاه داشت.
بانک مرکزی چین در حالی ۷۰۰ میلیارد یوآن  از رویترز،   نقل  به 
)معادل ۱۰۰.۷۴ میلیارد دالر( به صورت وام میان مدت به مؤسسات 
نگاه  ثابت  را  بهره  برای چهارمین ماه متوالی نرخ  ارائه داد که  مالی 
داشت.بانک مرکزی چین این وام های یک ساله را با نرخ سود ۲.۹۵ 

درصد به مؤسسات مالی و اعتباری این کشور ارائه کرده است.
در ماه آگوست موعد بازپرداخت دو گروه وام یک ساله قبلی به بانک 
مرکزی فرا می رسد که به این ترتیب ۵۵۰ میلیارد یوآن نقدینگی از 
بازار بیرون کشیده خواهد شد و حاال با این حجم وام جدید حجم 
نقدینگی خالصی که در ماه آگوست به بازار اضافه شده است بسیار باال 
باقی خواهد ماند. بانک مرکزی چین اعالم کرد که این اقدام اخیر کاماًل 
بانک مرکزی  انجام شده است.از سوی دیگر  بازار  تقاضای  با  مطابق 
بانک های  قرضه  اوراق  بازخرید  روزه   ۷ قراردادهای  طریق  از  چین 

تجاری این کشور، ۵۰ میلیارد یوآن دیگر به بازارها تزریق کرد.
وام های میان مدت یک ساله یکی از ابزارهای بانک مرکزی چین برای 
تنظیم بلندمدت سطح نقدینگی در بازار است و این بانک مداخالت 
کوتاه مدت خود را از طریق قراردادهای بازخرید اوراق قرضه بانک های 

تجاری انجام می دهد.

رشد ۱۰۰ درصدی صادرات پسته طی ۴ ماه نخست امسال

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان 
توسعه تجارت ایران، گفت: صادرات پسته و مغز پسته طی ۴ ماه نخست سال 

جاری، از نظر وزنی رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، محمود بازاری، مدیرکل دفتر هماهنگی 
صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران 
اظهار داشت: آمارهای صادرات پسته و مغز پسته طی ۴ ماهه نخست سال 
جاری، حاکایت از جهش قابل توجه ارزشی و وزنی صادرات در این محصول 
برای  شرایط  بهترین  امسال  افزود:  دارد.وی  کشاورزی  بخش  استراتژیک 
صادرات محصوالت کشاورزی ایران فراهم است؛ مشروط به اینکه سیاست ها و 
دستورالعمل های دستگاه های اجرایی، هماهنگ با اهداف و سیاست های کالن 
صادرات غیرنفتی باشند.بازاری ادامه داد: صادرات پسته و مغز پسته طی ۴ 

ماهه نخست سال جاری، بیش از ۱۰۰ درصد رشد وزنی داشته است.
وی گفت: پسته ایران با طعم و کیفیت عالی به بیش از ۶۵ کشور دنیا صادر 
می شود که رقابت تنگاتنگی با پسته آمریکا داشته و در بازارهای شرق و جنوب 
شرق آسیا خریداران بسیاری دارد.مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت 
بخش  صادرات  توسعه  از  صیانت  کرد:  تاکید  تبدیلی  صنایع  و  کشاورزی 
کشاورزی به ویژه اقالم مهم خشکبار و به خصوص پسته، یکی از ضروری ترین 
موضوعاتی است که باید نمود و خروجی آن در هماهنگی برنامه ها و ضوابط 
دستگاه های اجرایی با اهداف و سیاست های کالن توسعه صادرات غیرنفتی 

بروز و ظهور داشته باشد.

3

نگرانی اروپا از مواضع آمریکا درباره خط 

لوله گاز نورد استریم-۲

اتحادیه اروپا از موضع ایاالت متحده آمریکا درباره پروژه انتقال گاز خط 
لوله نورد استریم-۲ ابراز نگرانی کرد.

به نقل از رویترز، روزنامه آلمانی دی ولت گزارش داد: هیئتی از کشورهای 
روسیه  گاز  لوله  خط  پروژه  علیه  آمریکا  تحریم های  اروپا  اتحادیه  عضو 
قوانین  نقض  را  بالتیک  اعماق دریای  استریم -۲« در  به »نورد  موسوم 

بین المللی دانستند.
براساس این گزارش، هیئتی از اتحادیه اروپا به نمایندگی ۲۴ کشور از ۲۷ 
عضو این اتحادیه، در ۱۲ اوت  طی یک تماس تصویری، موضع دیپلماتیک 

خود را در این باره به وزارت امور خارجه آمریکا ابالغ کرده است.
سفارت آمریکا در برلین در بیانیه ای از طریق ایمیل، اظهار کرد که ترجیح 
می دهد از تحریم استفاده نکند و با اروپا همکاری کند، اما تسلط روسیه بر 

بازارهای گاز اروپا، چاره ای برای آمریکا باقی نگذاشته است.
در این بیانیه آمده است: ایاالت متحده آمریکا باید با تهدید امنیت ملی و 

منافع سیاست خارجی خود مقابله کند.
از  استفاده  اروپا  اتحادیه  است:  آمده  آلمانی  روزنامه  این  گزارش  در 

تحریم های فرامرزی آمریکا را نقض قوانین بین المللی می داند.
لوله  به خط  استریم -۲ که  نورد  گاز  لوله  پروژه خط  اجرای  و  طراحی 
نورد استریم -۱ متصل می شود، به عهده شرکت گازپروم روسیه است و 
قرار است از اوایل سال ۲۰۲۱ راه اندازی شود. این خط لوله، گاز را به طور 

مستقیم از روسیه به آلمان منتقل می کند.
ایاالت متحده آمریکا تحریم های مربوط به این خط لوله را تشدید کرده 

است.
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 12 –خیابان  خرداد   15 –خیابان  قم  :استان 
بعنوان   1 واحد  اطلس  ساختمان  دانشگاه  متری 
وام گیرنده 2- اقای علی بهارلو فرزند نعمت اله 
به  شماره ملی 4910682015 به نشانی : رباط 
کریم االرد خیابان مخابرات روبروی نانوایی پالک 
94 بعنوان ضامن 3- اقای علی قلی زاده فرزند 
حافظعلی به شماره ملی 6369951676 به نشانی 
: رباط کریم شهر کیکاور خیابان خیابان دانش 23 
بانک ملی شعبه  ابالغ می شود  که  انتهای کوچه 
مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد قرارداد 
بانکی شماره ی 95002540  جهت وصول مبلغ 
 1399/04/28 تاریخ  تا  ریال   253178200
بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور 
تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما 
به کالسه  اجرایی  و پرونده  نموده  اجرائیه صادر 
طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  در   9900295
محل  1399/4/31مامورپست  مورخ  گزارش 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه 
چنانچه  و  میشود  اگهی  محلی  االنتشار  کثیر  های 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ 
خود  بدهی  پرداخت  به  میگرددنسبت  محسوب 
اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات 

با شما اقدام خواهد شد .
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- 
احمد رحیمی شورمستی

شماره نامه :139904901107001577
تاریخ نامه :1399/05/29

شماره پرونده :139904001107000209/1
شماره بایگانی پرونده :9900290

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1-خانم عطیه حاجی فرج اله قمی  
فرزند مهدی به شماره ملی 0060499133  به 
–خیابان  فرهنگیان  خیابان   – کریم  رباط   : نشانی 
وام  بعنوان   24 پالک  صدف  کوچه  دادگستری 
قمی   اله  فرج  حاج  رضا  محمد  اقای   -2 گیرنده 
فرزند مرتضی  به  شماره ملی 0042319412 
خیابان  فرهنگیان  کریم  رباط   : نشانی  به 
بعنوان ضامن  پالک 24  کوچه صدف  دادگستری 
رباط  بانک ملی شعبه مرکزی  . که  ابالغ می شود 
کریم کد 2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 
مبلغ  وصول  جهت     6300809678001 ی 

 1399/04/26 تاریخ  تا  ریال   66667468
بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور 
تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما 
به کالسه  اجرایی  و پرونده  نموده  اجرائیه صادر 
طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  در   9900290
محل  1399/4/28مامورپست  مورخ  گزارش 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه 
چنانچه  و  میشود  اگهی  محلی  االنتشار  کثیر  های 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ 
خود  بدهی  پرداخت  به  میگرددنسبت  محسوب 
اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات 

با شما اقدام خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- 
احمد رحیمی شورمستی

شماره نامه :139904901107001571
تاریخ نامه :1399/05/29

شماره پرونده :139904001107000203/1
شماره بایگانی پرونده :9900284

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
فرزند  بر  گوش  سحر  1-خانم  به  وسیله  بدین 
جمال به شماره ملی 3790334154  به نشانی 
سعادت  کوچه  سعادت  –خیابان  کریم  رباط   :
اقای   -2 گیرنده  وام  234بعنوان  پالک   12
به  شماره ملی  اله   ائینی   فرزند قدرت  بهزاد 
خیابان  کریم  رباط   : نشانی  به   3800925516
بعنوان   246 پالک   12 سعادت  کوچه  سعادت 
ضامن ابالغ می شود . که بانک ملی شعبه مرکزی 
بانکی  قرارداد  استناد  به   2354 کد  کریم  رباط 
وصول  جهت     6100336090007 ی  شماره 
مبلغ 20302000 ریال تا تاریخ 1399/04/26 
بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور 
تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما 
به کالسه  اجرایی  و پرونده  نموده  اجرائیه صادر 
طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  در   9900284
محل  1399/04/28مامورپست  مورخ  گزارش 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه 
چنانچه  و  میشود  اگهی  محلی  االنتشار  کثیر  های 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ 
خود  بدهی  پرداخت  به  میگرددنسبت  محسوب 
اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات 

با شما اقدام خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- 
احمد رحیمی شورمستی

شماره نامه :139904901107001583

تاریخ نامه :1399/05/29
شماره پرونده :139904001107000212/1

شماره بایگانی پرونده :9900296

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1-اقای سید کاظم حسینی  فرزند 
سید مرتضی به شماره ملی 5879961710  به 
نشانی : رباط کریم –االرد کوچه مهستان –خیابان 
18 متری – پالک 16 بعنوان وام گیرنده 2- اقای 
اسالم صفیاری  فرزند محب اله  به  شماره ملی 
کریم  رباط  تهران   : نشانی  به   5879682749
لو   موسی  فروشی  مصالح  جنب  پرندک  خیابان 
فرزند  نوروزی  بهرامعلی  3-اقای  ضامن  بعنوان 
به    5879778118 ملی  شماره  به  شعبانعلی 
نشانی رباط کریم االرد مهستان 10 پالک 46 ابالغ 
می شود . که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم 
ی  شماره  بانکی  قرارداد  استناد  به   2354 کد 
96000123  جهت وصول مبلغ 253667400 
خسارت  بانضمام   1399/04/28 تاریخ  تا  ریال 
تسویه  روز  تا  مذکور  تاریخ  از  و  متعلقه  تاخیر 
کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
 9900296 کالسه  به  اجرایی  پرونده  و  نموده 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
شما  اقامت  محل  1399/04/28مامورپست 
به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای 
مفاد  اجرا  نامه  ائین   18 ماده  طبق  بستانکار 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه های 
کثیر االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف 
ابالغ  روز  که  اگهی  این  تاریخ  از  روز  ده  مدت 
خود  بدهی  پرداخت  به  میگرددنسبت  محسوب 
اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات 

با شما اقدام خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- 
احمد رحیمی شورمستی

شماره نامه :139904901107001585
تاریخ نامه :1399/05/29

شماره پرونده :139904001107000161/1
شماره بایگانی پرونده :9900235

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
فرزند  ظهری   رسول  1-اقای  به  وسیله  بدین 
حبیب به شماره ملی 1602867437  به نشانی 
کوچه  دشت  سبز  شهر  بهارستان  شهرستان   :
اقای   -2 گیرنده  وام  بعنوان   21 پالک  پنجم 
به  شماره  فرزند حسین    قمشه   ریحانی  ماهر 
خیابان  تهران   : نشانی  به   0015688666 ملی 
ایران خیابان سرگرد مجتبی شیخ گفتار پالک 16 
بانک  . که  ابالغ می شود  بعنوان ضامن   واحد 3 
ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد 
  6100216346002 ی  شماره  بانکی  قرارداد 

تا  ریال    85/000/000 مبلغ  وصول  جهت 
تاخیر  خسارت  بانضمام   1399/04/10 تاریخ 
کامل  تسویه  روز  تا  مذکور  تاریخ  از  و  متعلقه 
صادر  اجرائیه  شما  علیه  مقررات  طبق  بدهی 
 9900235 کالسه  به  اجرایی  پرونده  و  نموده 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخه 
شما  اقامت  محل  1399/04/15مامورپست 
به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای 
مفاد  اجرا  نامه  ائین   18 ماده  طبق  بستانکار 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه های 
کثیر االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف 
ابالغ  روز  که  اگهی  این  تاریخ  از  روز  ده  مدت 
خود  بدهی  پرداخت  به  میگرددنسبت  محسوب 
اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات 

با شما اقدام خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- 
احمد رحیمی شورمستی

شماره نامه :139904901107001570
تاریخ نامه :1399/05/29

شماره پرونده :139904001107000150/1
شماره بایگانی پرونده :9900224

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
رسولی  شهرام  1-اقای  به  وسیله  بدین 
ملی  شماره  به  فریدون   فرزند  زرین    صومعه 
0082872987   به نشانی : رباط کریم – خیابان 
گیرنده  وام  بعنوان  پالک 128  جعفر  ابن  موسی 
به   رضا   حسین  فرزند  سلیمی    علی  اقای   -2
شماره ملی 0068731272  به نشانی :  تهران 
خیابان نظام اباد خیابان وحیدیه ایستگاه درختی 
ابالغ  ضامن   بعنوان   8 پالک  پناهی  شهید  کوچه 
می شود . که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم 
شماره  بانکی  قرارداد  استناد  به   2354 کد 
مبلغ  وصول  جهت    6100889403006 ی 
 1399/04/09 تاریخ  تا  ریال    45/000/000
بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور 
تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما 
به کالسه  اجرایی  و پرونده  نموده  اجرائیه صادر 
طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  در   9900224
محل  1399/04/09مامورپست  مورخ  گزارش 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه 
چنانچه  و  میشود  اگهی  محلی  االنتشار  کثیر  های 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ 
خود  بدهی  پرداخت  به  میگرددنسبت  محسوب 
اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات 

با شما اقدام خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- 
احمد رحیمی شورمستی



اجتماعی
خبر

آرامش و آسایش ایران مرهون 
فداکاری آزادگان است

فرمانده ناجا گفت: آرامش و آسایش حاکم بر ایران 
آزادگان  جانفشانی  و  فداکاری  مرهون  اسالمی 
مقابل  در  اقتدار  با  و  مجاهدانه  که  است  سرافرازی 

دشمن ایستادگی کردند.
مشورتی  جلسه  حاشیه  در  اشتری  حسین  سردار 
فرماندهان ضمن گرامی داشت سالروز ورود آزادگان 
به میهن اسالمی و تبریک این روز به مردم انقالبی، 
بی  داشت:  اظهار  غیور  آزادگان  و  ایثارگری  جامعه 
تردید امنیت، آرامش و آسایش حاکم بر ایران اسالمی 
مرهون فداکاری و جانفشانی آزادگان سرافرازی است 
که مجاهدانه و با اقتدار در مقابل دشمن ایستادگی 
کردند و از کیان و تمامیت ارضی ایران اسالمی دفاع 

کردند.
وی ادامه داد: ورود آزادگان سرافراز به میهن اسالمی 
آن هم در شرایط حساس داخلی کشور در آن دوران 
تجدید  سبب  دشمنان،  روانی  عملیات  همچنین  و 
قوای سایر رزمندگان و تشدید استقامت مردم شد و 
حضور آنان در کشور موجبات خیر و برکت را فراهم 

کرد.
فرمانده ناجا با بیان اینکه استقامت آزادگان در دوران 
اسارت و تحمل شکنجه های دشمن مثال زدنی است، 
تصریح کرد: رزمندگان با روحیه باال و مقاومت پای 
آرمان ها و ارزش های واالی انقالب اسالمی و اعتقادات 
سرمایه های  ارزشمندترین  آزادگان،  ایستادند؛  خود 
سال  هر  ماه  مرداد  و ۲۶  هستند  مقدس  نظام  این 
فرصت مغتنمی برای تجلیل از عزیزانی است که عزت 

و سربلندی را برای ایران اسالمی به ارمغان آوردند.
جامعه  قدردان  همواره  اینکه  بیان  با  اشتری  سردار 
و  جانبازان  شهدا،  معزز  خانواده  ویژه  به  ایثارگری 
وظیفه  خود  بر  کرد:  تاکید  هستیم،  عزیز  آزادگان 
می دانیم که از این دالورمردان قدردانی کنیم، تجلیل 
این قشر عزیز کم ترین  به  و خدمات دهی شایسته 

کاری است که می توانیم انجام دهیم.

را  اسرائیل  و  امارات  گفت:پیوند  قضائیه  قوه  رئیس 
پیوند مردم امارات نمی دانیم، این پیوند حاکمان بی 

خبر این کشور است.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در آئین بزرگداشت روز 
جهانی حقوق بشر اسالمی و کرامت اسالمی، اظهار 
کرد: حقوق بشر از نگاه ما مبتنی بر دین و ارزش های 
دینی است و خداوند به تمام انسان ها کرامت ذاتی 
اعطا کرده است و هیچکس حق ضایع کردن حقوق 

افراد را ندارد.
وی افزود: اعالمیه حقوق بشری که بین کشورهای 

اسالمی قطعی شد باید ضمانت اجرایی پیدا کند.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: از جمله ضمانت 
اجرایی حقوق بشر، تشکیل دادگاه بین المللی اسالمی 
است که ناقضان و ضایع کنندگان حقوق بشر را به 

محاکمه بکشاند.
در  که  کسانی  امروز  داشت:  بیان  رئیسی  اهلل  آیت 
تروریسم اقتصادی عرصه را بر زندگی بسیاری از مردم 
دنیا تنگ می کنند باید مورد مواخذه قرار گیرند که 
جز در یک دادگاه بین المللی صالح امکان پذیر نیست.

که  شرایطی  در  نکند  تصور  کسی  شد:  یادآور  وی 
استکبار جهانی و نظام سلطه با قدرتش بسیاری از 
کشورها را تحت سلطه قرار داده را نمی توان مواخذه 
کرد. ما توانستیم بر منطقه غرب آسیا مسلط شویم 
و امروز قدرت و توان نظام اسالمی در منطقه دشمن 
را عصبی کرده و امروز قدرت آمریکا از همه زمان ها 

ضعیف تر است.
رئیس قوه قضائیه یادآور شد: تبعیض نژادی موجود 
در آمریکا مقابل چشم همه عالم است. تبعیض در 
جریان  است،  سلطه  نظام  و  آمریکایی  نظام  ذات 
تبعیض و بی عدالتی یک حادثه نیست و سیستمی 
است و اراده مردم در آمریکا، اروپا و عالم مبارزه با 
جریان بی عدالتی است تا این جرقه مشتعل شده و 

این نظام را به زیر بکشد.
وی افزود: یقین داریم پرچم عدالت خواهی و حفظ 
جلوه های  دنیا  در  اسالمی  جمهوری  انسان  حقوق 
بسیاری خواهد داشت و روز به روز وضعیت برتر و 

بهتر خواهد شد.
وی ادامه داد: اتفاقی در امارات افتاد و با آدمکش ها و 
کودک کش ها رابطه برقرار کردند چهره ارتجاع عرب 
را روشن کرد. پیوند امارات و اسرائیل را پیوند مردم 
این  خبر  بی  حاکمان  پیوند  این  نمی دانیم،  امارات 

کشور است. با کاری که دولت امارات در یمن کرد 
چهره آن ها روشن شد، اما امروز با این توافق چهره 
آن ها برمالتر شد. نهضت دفاع از حقوق بشر و حقوق 
بیشتری  رونق  روز  به  روز  امارات  حرکت  با  انسان 
خواهد گرفت و نگاه به حقوق انسان و توجه به حقوق 

بشر روز به روز بیشتر می شود.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: کسانی که از حقوق 
عامه )حق آب، خاک و محیط زیست( دفاع می کنند 
از  که  کسانی  امروز  هستند.  انسان  حقوق  مدافع 
دفاع  انسان  آزادی  و  ایمان  خواهی،  حق  عدالت، 

می کنند طرفدار حقوق انسان هستند.
مدافعان  بزرگترین  صهیونیست ها،  علیه  مبارزان 

حقوق انسان هستند
وی با بیان اینکه امروز کسانی که از عدالت و حق 
طرفداران  می کنند،  دفاع  انسان  آزادی  و  خواهی 
از  امروز  که  افرادی  گفت:  هستند،  انسان  حقوق 
خاک و امکاناتشان در برابر ظلم صهیونیست ها دفاع 
می کنند، بزرگترین مدافعان حقوق انسان و کسانی 
واقعی  تروریست  می کنند،  برخورد  افراد  این  با  که 

هستند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اگرچه امروز رسانه ها و 
و  شود  روشن  نمی خواهد حق  رسانه ای  امپراطوری 
حق را باطل و باطل را حق جلوه می دهد، اما در هر 
حال شعور و وجدان بیدار مردم عالم بین حق و باطل 
تمیز می دهد و وظیفه فعاالن حقوق بشر است که در 
عرصه های تبیینی و تنویر افکار عمومی تالش کرده 
و ظلِم ظالمان و حِق حق داران و ترفندهای دشمن و 

مظلومیِت مظلومان را روشن نمایند.
آیت اهلل رئیسی تاکید کرد: کسانی که اهل قلم و بیان 
و جایگاه و تریبون در عالم هستند، در موضوع حقوق 
بشر وظیفه دارند؛ به ویژه نخبگان سیاسی و اجتماعی 
و کسانی مثل قضات و حقوقدانان و مسئوالن سیاست 
خارجی و مسئوالن حقوق بشر که جایگاه اجتماعی 
حساس دارند، وظیفه دارند که تنویر افکار عمومی را 
به عهده داشته باشند و در برابر امپراطوری رسانه ای 
حتماً حرف حق می تواند جای خودش را در دل ها باز 

کند و تأثیر خودش را داشته باشد.
انسان  حقوق  از  دفاع  شهدای  روح  بر  درود  با  وی 

ابومهدی  سلیمانی،  قاسم  شهید  سردار  ویژه  به 
المهندس، رمضان عبداهلل و شهدای حماس و حزب 
اهلل و یمن و لبنان و ایران و شهدای دفاع از حریم و 
حرم، ابراز امیدواری کرد که بتوان در زمینه حقوق 

بشر گام های بلند برداشت.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، دکتر علی باقری 
معاون بین الملل قوه قضائیه با اشاره به ناکامی حقوق 
اظهار  انسانی  کرامت  و  حقوق  در حفظ  غربی  بشر 
و  خدا  که  بود  این  غربی ها  اساسی  حرف  داشت: 
دین موانع اصلی استیفای حقوق انسان هستند، اما 
نتیجه عملکرد کسانی که پس از جنگ جهانی دوم 
با روش های غیر دموکراتیک بر امور کشورها تسلط 
یافتند، جنگ، خونریزی، قتل عام و ناامنی بوده است.

وی با بیان اینکه در طول ۷۵ سال گذشته، جهان و 
بشر کمتر از یک ماه را بدون جنگ و کشتار گذرانده، 
اضطراب و دلهره را بزرگ ترین هدیه تفکر لیبرالیسم 
به انسان و نتیجه حذف خدا و دین از صحنه زندگی 
بشر و حقوق بشر اسالمی را تنها ضامن واقعی حفظ 

حقوق انسان دانست.

پیوند امارات و اسرائیل را پیوند
 مردم امارات نمی دانیم

کمترین  ما  گفت:  تهران  شهردار 
ایم  داشته  را  مالی  انضباط  عدم 
و از ۱۷ هزار ۴۲۹ میلیارد تومان 
هزار   ۱۶ حدود   ۹۷ سال  بودجه 
شده  هزینه  تومان  میلیارد   ۴۲۴
که نشان دهنده ۹۰ درصد تحقق 

بودجه است.
 پیروز حناچی شهردار تهران در 
»تفریغ  گزارش  بررسی  جلسه 
شهرداری   ۱۳۹۷ سال  بودجه 
شورای  علنی  صحن  در  تهران« 
شهر با اشاره به اینکه ۷۰ درصد 
سازمان ها  در  شهرداری  بودجه 
گفت:  می شود  انجام  شرکت ها  و 
در  مجامع  موقع  به  برگزاری 
دارد،  تأثیر  بودجه  تفریغ  گزارش 
خوشبختانه می توانم امروز بگویم 

و  شرکت ها  مجامع  درصد   ۸۵
و  است  شده  تشکیل  سازمان ها 
تنها ۷ سازمان و شرکت که ۱۵ 
هنوز  می شود  شامل  را  درصد 
 ۹۰ و  نشده  تشکیل  مجامعشان 
درصد سازمان و شرکت ها عملکرد 
مطلوبی در حسابرسی داشته اند و 
بر تمهیدات تشویقی  این تالشی 

این دوره بوده است.
بودجه  وضعیت  خصوص  در  وی 
کنیم  تشکر  باید  گفت:  سال ۹۸ 
اعضای  از کار مشترکی که میان 
شورا و شهرداری صورت گرفت و 
انضباط  عدم  کمترین  شد  باعث 
مالی را داشته باشیم و از ۱۷ هزار 
و ۴۲۹ میلیارد تومان بودجه سال 
۹۷ حدود ۱۶ هزار و ۴۲۴ میلیارد 

تومان هزینه شده که نشان دهنده 
۹۰ درصد تحقق بودجه است.

لحاظ  به  گفت:  تهران  شهردار 
فرایند  بهبود  مصوبات  رعایت 
مالی  معاونت  در  ریزی  بودجه 
شهرداری دیده می شود و رویکرد 
شهرداری اصالح شهرداری است و 
دستور  در  شورا  نظر  مورد  موارد 

کار است.
وی اظهار امیدواری کرد با تداوم 
شهرداری  و  شورا  میان  همدلی 
پاسخگویی  شفافیت،  ارتقا  شاهد 

و قانونمداری باشیم.
حناچی افزود: تمام تالش ما این 
مالی  انضباط  سمت  به  که  است 
مصوبات  تحقق  و  عملکردی  و 

باشیم.

۹۰ درصد بودجه شهرداری تهران در سال ۹۷ محقق شده است

تمام  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مدارس ما طبق قانون و برنامه تا ابتدای 
شهریور به سامانه ملی اطالعات متصل 

خواهند شد.
برنامه  در  میرزایی  حاجی  محسن   
روی  گذشته  شامگاه  که  تلویزیونی 
آنتن رفت، بابیان اینکه آموزش وپرورش 
به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز و آینده ساز 
آموزش وپرورش  کرد:  اظهار  است، 
به عنوان  را  جامعه  سرمایه  مهم ترین 
آینده  و  است  گرفته  اختیار  در  امانت 
مردم در آموزش وپرورش شکل می گیرد. 
کشور و نظام نیز آینده خود را در اختیار 
آموزش و پرورش قرار می دهد لذا نهادی 
است که باید مأموریت ها و وظایف خود 

را انجام دهد.
مهم ترین  افزود:  میرزایی  حاجی 
دسترسی  آموزش وپرورش  دستاورد 
نابرابر  توزیع  است  آموزش  به  همگان 
فرصت های آموزشی نقطه عزیمت تمام 
نابرابری هاست، اگر فرصت های یادگیری 
در جامعه به درستی توسعه یابد جامعه 
می تواند در مسیر عدالت حرکت کند تا 

افراد استعدادهای خود را شکوفا کنند.
اکنون  داد:  ادامه  آموزش وپرورش  وزیر 
می توانیم بگوییم در تمام کشور دسترسی 
به آموزش میسر است در بررسی تعداد 
کودکان بازمانده از تحصیل، تعداد ۱۴۰ 
داریم که  ابتدایی  هزار کودک در دوره 
از  کمتر  و  هستند  تحصیل  از  بازمانده 
یک و نیم درصد به دلیل عدم آموزش 

بازمانده از تحصیل شده اند.
وی بیان کرد: این موضوع نشان می دهد 
کشور  سراسر  در  آموزش وپرورش  چتر 
بین  فاصله های  و  پیداکرده  گسترش 
مناطق مختلف به سرعت در حال کاهش 
است و فاصله بین جنسیت های مختلف 
در حال کاهش و گذر تحصیلی در حال 
نویدبخش  موضوع  این  است.  افزایش 
فرصت های  به  ما  جامعه  که  است  این 

مناسبی از آموزش دسترسی دارد.
حاجی میرزایی بابیان اینکه باید آموزش 
موضوع  این  گفت:  شود،  ارائه  باکیفیت 
جز دغدغه های ماست و فرصت های برابر 

باید ازنظر کیفیت همسان باشد. تالش 
مناطق  محروم ترین  بر  تمرکز  با  داریم 
و  طی  را  فاصله  این  دولتی  مدارس  و 
کیفیت مناسب تری را برای دانش آموزان 

سراسر کشور مهیا کنیم.
افزود:  آموزش وپرورش  وزیر 
آموزش وپرورش مسئولیت تربیت و آماده 
ایفای  کردن،  زندگی  برای  افراد  کردن 
بر عهده  را  پذیرفتن مسئولیت  و  نقش 
دارد در این زمینه تالش های گسترده ای 
در حال انجام است و مجموعه معاونت 
دانش آموزان  تقویت  حوزه  در  پرورشی 
ایفای  و مجهز کردن آنان برای قابلیت 
نقش اجتماعی و تقویت باورهای دینی و 
ارزش ها و هویت های ملی و انسجام ملی 

تالش می کند.
مصونیت  دیگر  موضوع  افزود:  وی 
اجتماعی  آسیب های  از  دانش آموزان 
است باید جامعه دانش آموزان را مصون 
بداریم. در دو بخش پیشگیرانه و مقابله 
طرح های زیادی برای غربالگری روانی و 
رفتاری دانش آموزان انجام می شود تا از 
این حیث نیز مورد سنجش قرار گیرند 
تا  می شود  انجام  به موقع  مداخالت  و 

دانش آموزان آسیبی نبینند.
تحصیلی  سال  آغاز  قطعاً  شهریور   ۱۵

است
وی درباره زمان دقیق بازگشایی مدارس 
سال  آغاز  قطعاً  شهریور   ۱۵ گفت: 
تحصیلی است با اطمینان می گویم که 
از این تاریخ فعالیت آموزشی در سراسر 
به عنوان  حقی  ما  می شود.  آغاز  کشور 
این  داریم  آموزش  به  دسترسی  حق 
است حق  دولت ها  تکالیف  جز  موضوع 
نیز  را  دانش آموزان  ایمنی  و  سالمت 
درصدد  ما  داریم.  مأموریت  به عنوان 
هستیم.  حق  دو  این  بین  تعادل  ایجاد 
بنابراین تمام تالش ما این است تا کسی 
از آموزش محروم نشود و سالمت کسی 

نیز در معرض خطر قرار نگیرد.
وضعیت  با  داد:  ادامه  میرزایی  حاجی 
غیرمطمئنی روبه رو هستیم و نمی دانیم 
زیرا  داریم  وضعیتی  چه  آینده  روزهای 
سه شرایط را برای بازگشایی مدارس در 

کار  باشد  عادی  روال  اگر  گرفتیم؛  نظر 
آموزش انجام می گیرد. در وضعیتی که 
باید  بروند،  مدرسه  به  می توانند  بچه ها 
بر  و  بهداشت  وزارت  پروتکل های  طبق 
مساحت  و  دانش آموزان  تعداد  اساس 
کالس  سر  را  دانش آموزان  کالس ها 
از  دانش آموزان  تعداد  اگر  بفرستیم. 
رعایت  با  کالس  و  مدرسه  ظرفیت 
را  دانش آموزان  شود،  بیشتر  پروتکل ها 
به دو دسته تقسیم می کنیم عده ای در 
روزهای زوج و عده ای در روزهای فرد به 

مدرسه می رود.
ابتدایی  دوره  در  میرزایی گفت:  حاجی 
متوسط دانش آموزانی که در کالس درس 
هستند در مقایسه با دوره متوسطه باالتر 
است، اگر تعداد دانش آموزان باال باشد 
و نتوانیم با رعایت پروتکل ها در دو نوبت 
آنان را آموزش دهیم در سه نوبت این 
آموزش را خواهیم داد. هدف این است 
تا جایی که امکان دارد دانش آموزان را 
محروم  درس  کالس های  در  حضور  از 

نکنیم.
به  وی گفت: سال گذشته در شرایطی 
که  رفتیم  مجازی  فعالیت های  سمت 
دوسوم کالس درس را پشت سر گذاشته 
بودیم. در هر حال به سالمت دانش آموزان 
در شرایطی هستیم  ما  توجه می کنیم. 
که تصویری از آینده نداریم با این شرایط 
واکنش  که  می کنیم  را  تالش  تمام 
مناسبی مطابق با شرایط داشته باشیم 
تا از سالمت دانش آموزان و آموزش آنان 

مراقبت کنیم.
به  آموزان  دانش  پیوستن  برای  الزامی 

شبکه شاد وجود ندارد
حاجی میرزایی بابیان اینکه ۳.۵ میلیون 
شاد  شبکه  عضو  دانش آموزان  از  نفر 
نیستند، گفت: این تعداد از ۱۴ میلیون 
دانش آموز است بنابراین ما این موضوع را 
درک می کنیم که برای خانواده ها امکان 
در  یا  نباشد  میسر  هوشمند  ابزار  تهیه 
که دسترسی  زندگی می کنند  مناطقی 
به اینترنت نداشته باشند لذا الزامی برای 
هر  ندارد  به شبکه شاد وجود  پیوستن 
فردی که این امکان را ندارد می تواند به 

شبکه متصل نشود.
بسته  صورت  این  در  کرد:  اضافه  وی 
تهیه  آنان  برای  آموزشی  خودآموز 
می کنیم تا آموزش آن ها متوقف نشود. 
مدیران  تمام  به  نیز  را  موضوع  این 
کردیم.  ابالغ  کشور  سراسر  در  مدارس 
دانش آموزان  تک تک  برای  است  الزم 

طرح آموزشی الزم را داشته باشیم.
زیرساخت  درباره  آموزش وپرورش  وزیر 
مشکالت  شاد  شبکه  گفت:  شاد  شبکه 
این  کردیم  تالش  که  داشت  فنی 
سال  در  ما  کنیم  برطرف  را  مشکالت 
کمتر  فاصله  در  بودیم  ناگزیر  گذشته 
تا  را فعال کنیم  از یک ماه شبکه شاد 
را در جمع محدودی تست  بتوانیم آن 
را  شاد  ظرفیت های  امسال  اما  کنیم 
توسعه دادیم یعنی قباًل چهار سرویس 
از طریق این شبکه در دسترس معلم و 
به  اکنون  که  می گرفت  قرار  دانش آموز 

۱۱ سرویس افزایش پیداکرده است.
گرفتن،  آزمون  امکان  کرد:  اضافه  وی 
تکلیف دادن و تکلیف گرفتن، برگزاری 
و  دانش آموز  و  معلم  بین  زنده  کالس 
برای  معلم  به  ویژه  صفحه  اختصاص 
شبکه  در  مختلف  درس های  بارگذاری 
شاد میسر شده است. برخی از معلمان 
وقت  مجازی  فضای  در  کار  می گفتند 
تمام  برای  لذا  می گیرد  ما  از  را  زیادی 
پایه ها از صفحه اول هر کتاب تا پایان هر 
کتاب تمام دروس را تولید محتوا و روی 

شبکه شاد بارگذاری کردیم.
میزان  کرده  قبول  ارتباطات  وزارت 
تأمین  را  شاد  شبکه  موردنیاز  ترافیک 

کند
ویژه  امتیاز  یک  گفت:  میرزایی  حاجی 
شبکه شاد این است که محتوا بر روی آن 
بارگذاری شده است اما بخش مشکالت 
از  خارج  باند  پهنای  مانند  شاد  دیگر 
فعالیت و مأموریت آموزش وپرورش است 
میزان  کرده  قبول  ارتباطات  وزارت  لذا 
ترافیک شبکه شاد را که موردنیاز است 
تأمین کند. تمام مدارس ما طبق قانون 
و برنامه تا ابتدای شهریور به سامانه ملی 

اطالعات متصل خواهند شد.

اتصال تمام مدارس به 
سامانه ملی اطالعات تا 

ابتدای شهریور

خبر

سید مناف هاشمی تاکید کرد؛
لزوم پایش و کنترل روشنایی پایانه های ناوگان عمومی

معاون شهردار تهران بر پایش و کنترل روشنایی پایانه 
های ناوگان عمومی شهر تاکید کرد و گفت: منطقه ۲۰ 
پتانسیل های خوبی برای تبدیل شدن به پایلوت حمل 

و نقل عمومی شهر تهران را دارد.
سید مناف هاشمی، شهردار شب تهران از برخی مناطق 
سوزی  آتش  قصاب،  جوانمرد  پایانه  جمله  از  پایتخت 
و  رازی  فخر  خیابان  کتاب  فروش  و  خرید  ساختمان 

خدمات به شهروندان بازدید کرد.
 ۲۰ منطقه  اینکه  به  اشاره  با  تهران  شهردار  معاون 
پتانسیل های خوبی برای تبدیل شدن به پایلوت حمل و 
نقل عمومی شهر تهران را دارد، گفت: مهمترین مسئله 
به  که  است  شناوری  جمعیت های  شهرری  ترافیکی 
قصد عبور به عنوان نقطه ورودی تهران و یا زیارت از 
این شهر عبور می کنند و برای سهولت تردد ساکنان 
به حاشیه شهر  را  عبوری  بایستی مسیرهای  شهرری 

هدایت کنیم.
تمام  قصاب،  جوانمرد  پایانه  خوشبختانه  افزود:  وی 
مدهای حمل و نقل عمومی را داشته به طوری که خط 
فعالیت  به صورت ۲۴ ساعته  پایانه  این  آر تی در  بی 
دارد از این رو پایانه و پارک سوار جوانمرد قصاب یکی 
از پروژه های فرامنطقه ای و مهم است که در این منطقه 

در حال فعالیت است.
معاون شهردار تهران در ادامه بازدید بر پایش و کنترل 
روشنایی پایانه های ناوگان عمومی شهر تاکید کرد و از 
مراحل شستشوی پایانه های تاکسی و اتوبوس مناطق 
خدمات  نیروهای  سوی  از  گذشته  شب  که  گانه   ۲۲

شهری مناطق در حال انجام بود، بازدید کرد.
مناف هاشمی در ادامه بازدید شهردار شب با حضور در 
محل حادثه آتش سوزی یک ساختمان چهارطبقه در 
خیابان فخر رازی، رو به روی درب اصلی دانشگاه تهران 
قرار گرفت و دستورات  اطفای حریق  روند  در جریان 

الزم را ارائه کرد.
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خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس 
به  روانشناسی  خدمات  ارائه  از 
برای  حمایت  تحت  خانواده های 
خبر  کرونا  روانی  عوارض  با  مقابله 

داد.
نظام  سازمان  و  امداد  کمیته 
ارائه خدمات  منظور  به  روانشناسی 
به  روانشناختی  و  مشاوره ای 
برای  حمایت  تحت  خانواده های 

کرونا،  روانی  عوارض  با  مقابله 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد 
ضرورت  بر  تاکید  با  مراسم  این  در 
انجام مداخالت علمی روانشناسی به 
مددجویان در حوادث و رویدادهای 
مختلف گفت: همکاری و مشارکت 
نظام  سازمان  و  امداد  کمیته 
فعالیت های  زمینه  در  روانشناسی 

مشاوره ای و روانشناختی به ویژه در 
اثربخشی  به  اجتماعی،  آسیب های 
امداد  کمیته  مددکاری  فعالیت های 

کمک خواهد کرد.
و  تخصصی  اطالعات  تبادل  وی 
ظرفیت های  از  متقابل  بهره گیری 
این  موضوعات  از  را  نهاد  دو  علمی 
سازمان  افزود:  و  دانست  تفاهم نامه 
توان  از  با استفاده  نظام روانشناسی 
زمینه  در  خود  تخصصی  و  علمی 
روانشناختی  عوارض  از  پیشگیری 
در خانواده های تحت حمایت امداد و 
کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 
با کمیته امداد همکاری خواهد کرد.

و  روان  بهداشت  ارتقای  بختیاری 
نگرش در مددجویان را در راستای 
توانمندسازی اجتماعی خانواده های 
تفاهم نامه  قالب  در  حمایت  تحت 
عنوان  روانشناسی  نظام  سازمان  با 
کرد و ادامه داد: در این تفاهم نامه، 
از  پیشگیرانه  مداخالت  دستورات 
آسیب های اجتماعی و روانشناختی 

پیش بینی شده است.
رئیس کمیته امداد به شیوع ویروس 

کرونا و اثرات منفی آن بر حوزه های 
مختلف از جمله اقتصادی، اجتماعی 
و روانی به ویژه در میان خانواده های 
نیازمند و محروم جامعه اشاره کرد 
عوارض  با  هدفمند  مقابله  افزود:  و 
آسیب دیده  اقشار  برای  کرونا  روانی 
از  امداد  کمیته  هدف  جامعه  و 
تفاهم نامه  امضای  اهداف  مهمترین 
است  روانشناسی  نظام  سازمان  با 
مداخالت  انجام  با  امیدواریم  و 
موقع،  به  و  تخصصی  روانشناختی 
احتمالی  آسیب های  برخی  بروز  از 

پیشگیری کنیم.
این جلسه محمد حاتمی،  ادامه  در 
رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره 
نیز گفت: سازمان نظام روان شناسی 
صنفی  سازمان  مهمترین  عنوان  به 
این حوزه، با در اختیار داشتن بیش 
پروانه  دارای  روانشناس  هزار  از ۳۰ 
کمیته  با  همکاری  آماده  فعالیت، 
در  بتوانیم  امیدواریم  و  است  امداد 
ارائه خدمات به افراد مددجو و اقشار 
انجام  خوبی  اقدامات  درآمد،  کم 

دهیم.

ارائه خدمات روانشناسی به مددجویان کمیته امداد برای مقابله باکرونا
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اخبار

مدیر عامل شرکت توزیع برق اردبیل خبر داد

بهره برداری از 9 طرح صنعت برق در 
اردبیل همزمان با هفته دولت

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل از افتتاح و 
بهره برداری 9 پروژه صنعت برق با اعتباری بالغ بر 455 

میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در اردبیل خبر داد.
حسین قدیمی یکم شهریور در شورای معاونین شرکت 
برق استان اردبیل اظهار کرد: پروژه های سرمایه گذاری 
توزیع با مبلغی بالغ بر 175 میلیارد ریال شامل توسعه 
و احداث و اصالح و بهینه سازی شبکه های روستایی و 
هوایی،  توزیع  پست های  راه اندازی  و  تجهیز  و  شهری 
فیدرهای جدید و توسعه شبکه های 20 کیلو ولت است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین پروژه های افزایش قدرت 
مانور و استفاده از تجهیزات با فناوری های جدید از جمله 
ریکلوزر – سکسیونر گازی، نصب چراغ روشنایی معابر 
در نقاط مختلف شهری و روستایی با اعتبار 22میلیارد 
ریال همزمان با هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل به نیرو رسانی 
به چاه های کشاورزی، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، 
اشاره  ریال  میلیارد  اعتبار 170  با   ... و  تولیدی  صنایع 
کرد و گفت: طرح های کاهش تلفات و جایگزینی سیم 
مسی با کابل خود نگهدار با اعتبار 57 میلیارد ریال، نصب 
کنتورهای هوشمند آب و برق فهام با 9.5 میلیارد ریال و 
برق رسانی به 4 روستا و قشالق روستای اسماعیل کندی 
در  اسالم  حاج  بی برق  روستای  اردبیل،  شهرستان  در 
شهرستان پارس آباد، قشالق ساری قویی و قشالق حاج 
هوار در شهرستان بیله سوار با اعتبار22.4 میلیارد ریال 
از جمله طرح هایی است که در این هفته به بهره برداری 

خواهد رسید.
همکاران  تک  تک  تالش های  از  قدردانی  با  قدیمی 
شرکت توزیع نیروی برق استان در اجرای این پروژه ها، 
ابراز امیدواری کرد؛ با بهره برداری از آنها زمینه افزایش 
رضایتمندی مردم اردبیل از خدمات شرکت توزیع نیروی 

برق استان اردبیل بیش از پیش فراهم آید.

فرهنگ  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
استقامت و پایمردی آزادگان، راهگشای عبور 
لذا  بود،  از گذرگاه های سخت خواهد  کشور 
هر آنچه در امکانات آستان قدس باشد وظیفه 
فرهنگ  گسترش  مسیر  در  می دانیم  خود 

آزادگان در جامعه بکار بریم.
نیوز،  آستان  گزارش  به 
در  مروی  احمد  حجت االسالم والمسلمین 
دیدار تعدادی از آزادگان سرافراز کشور که در 
تاالر شهید سلیمانی حرم مطهر رضوی انجام 
شد، با تأکید بر اینکه بزرگداشت سالروز ورود 
آزادگان به کشور گرامیداشت مقاومت، ایثار و 
پایمردی است، ابراز کرد: بزرگداشت سالروز 
ورود آزادگان سرافراز به میهن اسالمی تنها 
نیست،  تاریخی  واقعه  نگاه داشتن یک  زنده 
اللّهی  ایام  داشت  بزرگداشت  که  همان گونه 
عاشورا  و  عرفه  قربان،  عید  غدیر،  عید  مثل 
صرفاً گرامیداشت یک واقعه تاریخی نیست، 
بلکه مسئله ای انسانی، بشری و تمدنی است، 
حفظ،  باید  آزادگان  فرهنگ  و  خاطرات  لذا 
روزبه روز  و  شود  تکریم  و  تجلیل  نگهداری، 

کّماً و کیفاً در جامعه گسترش یابد.
بازگشت  سالروز  بزرگداشت  افزود:  وی 
به  اسالمی،  مهین  به  آزادگان  پیروزمندانه 
معنای زنده نگهداشتن روحیه جهاد، مبارزه، 

مقاومت و عزت اسالمی است.
به  اشاره  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
دوران  در  آزادگان  که  رنج هایی  و  سختی ها 
دفاع  دوران  و  شاهنشاهی  رژیم  در  اسارت 
مقدس برای صیانت از اسالم متحمل شدند، 
سرافرازانه  بازگشت  سالروز  کرد:  عنوان 
آزادگان به میهن اسالمی فرصتی برای مرور 
است  مردانی  غیور  صبر  و  ایثار  رشادت ها، 
از  پیش  سخت  سال های  طول  در  چه  که 
و چه  زندان های طاغوت  در  انقالب  پیروزی 
در زندان های رژیم بعث عراق در دوران دفاع 
افتخارآمیز،  را  مقدس، رنج و مشقت اسارت 
اسالم  حفظ  برای  سرافرازانه  و  عزتمندانه 

تحمل کردند.
جامعه  زیارت  از  فرازهایی  به  اشاره  با  وی 
کبیره گفت: در این زیارت ائمه معصومین به 
عنوان َعلَم هایی که همچون چراغ هدایت، راه 

برده  نام  نشان  می دهند،  به مردم  را  صحیح 
برای  الگویی  می توانند  نیز  آزادگان  شده اند، 

جامعه باشند.
به  ادامه  در  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
اسالمی  نوین  تمدن  شاخصه های  واکاوی 
پرداخت و ضمن اشاره به رهنمودهای مقام 
این رابطه، اظهار کرد: هر  معظم رهبری در 
کشوری مؤلفه هایی برای تمدن خود دارد و ما 
به عنوان یک جامعه اسالمی شیعه مؤلفه هایی 
برای تمدن اسالمی قائل هستیم که یکی از 

آن ها »مقاومت« است.
وی با بیان اینکه رشادت ها و مقاومت آزادگان 
سرمایه  عظیم تمدنی ملت ایران است که باید 
حفظ شود، عنوان کرد: ما تمدن اسالمی را 
می خواهیم که پیامبر اکرم)ص( مؤسس اصلی 
اخالق،  بر  پیغمبر)س(  تمدن  هستند،  آن 
دیانت، تقوا، مقاومت، جهاد، تالش، کوشش، 
اگر می خواهیم  و  بود  بنا شده  دانش  و  علم 
باید  کنیم  پایه ریزی  را  اسالمی  نوین  تمدن 
این ارزش ها را در جامعه تقویت و به نسل های 

جوان منتقل کنیم.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به وقایع 
کرد:  ابراز  اکرم)ص(،  پیامبر  رحلت  از  بعد 
متأسفانه بعد از ارتحال پیغمبر)ص( مسیر را 
عوض کردند، اگر اجازه می داند آن تمدنی که 
پیغمبر)ص( به وجود آورده و در غدیر استمرار 
سرنوشت  یابد؛  ادامه  بود  کرده  اعالم  را  آن 
بشریت تغییر می کرد و امروز دیگر این گونه 
نبود که برخی کشورهای اسالمی برای اینکه 
در قدرت بمانند به هر کافر، فاسق و فاسدی 
اینکه چند روزی  برای  و  باج بدهند  ذلیالنه 
در قدرت بمانند سرمایه هایی که باید صرف 
اسالم و مسلمین شود را به جیب آمریکایی ها 

و صهیونیست ها بریزند.
خمینی)ره(،  امام  یاد  گرامیداشت  با  وی 
مرحوم ابوترابی و شهید سلیمانی، ابراز کرد: 
»آزادگان«  تعبیر  بار  اولین  امام خمینی)ره( 
را بکار بردند، مفهومی بنیادین که ریشه در 
جهان بینی امام راحل دارد. زیرا آزادگان ما با 
اراده ای راسخ، مقاومت و ایمان قوی بعثیان را 

امکانات و قدرت  با همه  اسیر کردند، صدام 
خود اسیر آزادگان ما بود همان گونه که اهل 
بیت امام حسین)ع( اسیر بنی امیه نشدند بلکه 

آن ها را به اسارت خود درآوردند.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه 
مقاومت و ایستادگي در راه خدا رمز پیروزي و 
شکست ظالمان و مستکبران در برابر مؤمنان 
سرنگونی  و  صدام  عاقبت  به  است،  حتمی 
حکومت بعث عراق اشاره و عنوان کرد: مقایسه 
و  داشت  عاقبتی  چه  عراق  بعث  رژیم  کنید 
از  اسالمی در چه جایگاهی  امروز جمهوری 
در  رهبری  صدام  دارد،  قرار  اقتدار  و  عزت 
عراق بود و در مقابل ایران رهبری به نام امام 
خمینی)ره( داشت؛ هنگامی که امام)ره( فوت 
کرد یک ملت عزادار شد و تشییعی باشکوه، 
بی نظیر، تاریخی و میلیونی برگزار شد اما در 
مقابل ببینید صدام در چه شرایطی و چگونه 
به درک واصل شد؛ این عزت نتیجه مقاومت 

و حرکت در مسیر خداست.
گام  خدا  و  اسالم  و  دین  راه  در  افزود:  وی 
دارد،  دشواری هایی  و  است  برداشتن سخت 
اما با مقاومت می توان از آن سربلند عبور کرد.

بزرگداشت  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
نوین  تمدن  پایه های  از  یکی  را  آزادگان 
اسالمی دانست و عنوان کرد: آزادگان شمع 
و چراغ ملت هستند، لذا ما در آستان قدس 
افتخار  آزادگان  حضور  و  وجود  به  رضوی 
می کنیم و به میزان توان اقدام  برای حفظ و 
پاسداشت راه آزادگان را وظیفه خود می دانیم.

وی خاطرنشان کرد: همان گونه که چاپ ادعیه 
چاپ  می دانیم،  خود  وظیفه  را  زائران  برای 
خاطرات آزادگان را نیز وظیفه خود می دانیم، 
چراکه بیان این خاطرات و مقاومت ها ترجمه 

و مصداق عینی زیارت نامه هاست.
حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: فرهنگ 
استقامت و پایمردی آزادگان، راهگشای عبور 
لذا  بود،  از گذرگاه های سخت خواهد  کشور 
هر آنچه در امکانات آستان قدس باشد وظیفه 
فرهنگ  گسترش  مسیر  در  می دانیم  خود 

آزادگان در جامعه بکار بریم.

تولیت آستان قدس رضوی:

فرهنگ استقامت آزادگان، راهگشای عبور 
کشور از گذرگاه های سخت است

اخبار

استاندار ایالم: زیرساخت های بازارچه های 

چیالت و چنگوله در استان ایالم آماده است
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استاندار ایالم گفت: زیرساخت های گذر مرزی چیالت 
و بازارچه های چیالت و چنگوله در استان ایالم آماده 
مرز  آن سمت  در  سازی  همسان  برای  و  است  شده 

نیازمند رایزنی با طرف عراقی هستیم.
مرکزی  ستاد  نشست  در  سلیمانی دشتکی«  »قاسم 
اربعین اظهار کرد: اگر چه به دلیل شرایط خاص امروز 
همه چیز تحت شعاع کرونا قرار گرفته اما در استان 
ایالم کار عمرانی طرح ها و پروژه های اربعین با جدیت 
خاصی دنبال شده والزم است جهت تکمیل این پروژه 
های ملی دستگاه های مربوطه  اهتمام  و مساعدت ویژه 

ای به ایالم داشته باشند.
وی در ادامه خواستار توجه بیشتر به مرز مهران در ایام 
اربعین شد و گفت: در خصوص مراسم اربعین تابع نظر 
ستاد ملی کرونا و ستاد مرکزی اربعین کشور هستیم 
و هر تصمیمی در این راستا اتخاذ شود آمادگی کامل 

داریم.
استاندار ایالم در ادامه به دیدارها و رایزنی های خود 
با مسئوالن عراقی در استان های همسایه پرداخت و 
گفت: با کمک و مساعدت وزارت امورخارجه و سفیر 
های  استان  مسئوالن  با  دیدارهایی  عراق  در  ایران 
در  و  انجام  عراق  واسط  استاندار  جمله  از  همسایه 
اربعین  خصوص تمهیدات الزم برای برگزاری مراسم 

و دیگر امور مرزی بحث و گفتگو شده است.
ایران  سفارت  و  خارجه  امور  وزارت  از  ادامه  در  وی 
و  بازارچه  مجوز  کسب  پیگیری  خواستار  عراق  در 
گذر مرزی چیالت از طرف کشور عراق شد و گفت: 
ایران زیرساخت های گذر مرزی چیالت و  در طرف 
بازارچه های چیالت و چنگوله آماده شده است و برای 
همسان سازی در آن سمت مرز نیازمند رایزنی با طرف 

عراقی هستیم.
سلیمانی دشتکی دشتکی در ادامه خواستار تخصیص 
اعتبارات الزم برای مسائل و امور مرزی چون انسداد 
مرزی، کمک به تکمیل دیواره های مرزی در راستای 
امتداد مرزی شد و اضافه کرد: با توجه به محدودیت 
رایزنی  تجاری خواستار  مراودات  ایجاد شده در  های 
وزارت امور خارجه با مقامات عراقی در جهت افزایش 
مهران  مرزی  پایانه  از  صادرات  مجاز  روزهای  تعداد 

هستیم.
رعایت  بر  تاکید  با  پایان  در  ایالم  استاندار 
دستورالعمل های ستاد ملی کرونا در مراسمات محرم 
و صفر گفت: در این راستا اقدامات الزم برای برگزاری  
مراسمات این ایام انجام شده است به طوری که هم 

سالمت مردم و هم شور حسینی حفظ شود.
سلیمانی  ایالم،  استانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به   
دشتکی در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت و 
فعالیت پروژه های اربعین مانند  تقاطع غیر همسطح 
آباد،  اربعین، مسیر صالح  پارکینگ  ورودی  در مسیر 
کمربندی دهلران، کمربندی ایوان و شش خطه کردن 
پایانه شهید حاج قاسم سلیمانی و  به طرف  زائر  پل 
برنامه ریزی شروع تونل آزادی 2 و ادامه پروژه  مسیر 

ایالم به مهران را ارائه کرد.

معاون جهاد کشاورزی استان اردبیل خبر داد

اعطای بیش از 5 میلیارد تومان 
تسهیالت حمایتی به کشاورزان

اقتصادی سازمان جهاد  امور  برنامه ریزی و  معاون 
کشاورزی استان اردبیل از اعطای بیش از 5 میلیارد 
تومان تسهیالت حمایتی به کشاورزان خسارت دیده 

از پاندمی کرونا در اردبیل خبر داد.
محسن مصطفایی  با اعالم این خبر اظهار کرد: در 
دیدگان  آسیب  از  دولت  حمایتی  بسته  اعالم  پی 
نیز  استان  جهادکشاورزی  سازمان  کرونا  پاندمی 
همراه سایر دستگاه های مربوطه بر این مهم مجدانه 
سرمایه گذاران  راهنمایی  و  اطالع رسانی  به  اقدام 

بخش کرده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون بالغ بر 107 فقره پرونده 
برای متقاضیان تشکیل داده شده است، خاطرنشان 
کرد: در راستای تشکیل این پرونده ها 163 هزار و 

680 میلیون ریال اعتبار جذب خواهد شد.
اقتصادی سازمان جهاد  امور  برنامه ریزی و  معاون 
از محل جذب  کرد:  بیان  اردبیل  استان  کشاورزی 
این اعتبار زمینه ایجاد اشتغال برای یک هزار و 364 

نفر به صورت مستقیم فراهم می آید.
مصطفایی افزود: این میزان 10 درصد کل ثبت نام 
کنندگان بخش کشاورزی کشور را شامل می شود 
که از این میزان مبلغ 53 هزار و 300 میلیون ریال 
پرداخت گردیده  اشتغال  نفر  برای 445  تسهیالت 

است.
در  اردبیل  کشاورزی  جهاد  سازمان  گفت:  وی 
از 2 هزار و 700 میلیون ریال  سال گذشته بیش 
بخش  این  سرمایه گذاران  به  بهره  کم  تسهیالت 
پرداخت کرده است که حدود 50 درصد آن مبلغ 
احداث  حال  در  گلخانه های  تسهیالت  به  مربوط 

استان می باشد.
اقتصادی سازمان جهاد  امور  برنامه ریزی و  معاون 
کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: جهاد کشاورزی 
را  کشوری  اول  رتبه  لحاظ  این  از  اردبیل  استان 
کسب کرده است و در نظر داریم تا پایان سالجاری 
با احداث 350 هکتار گلخانه رکوردی بی نظیر در 

کشور را ثبت کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم 
با بیان اینکه پرداخت صورتحساب ها متاسفانه 
 50 از  کمتر  گفت:  ندارد،  مطلوبی  وضعیت 
مصرف  های  الگوی  ایالم  استان  مردم  درصد 

برق را در استان رعایت کرده اند.
»هادی شیرخانی«  در نشست خبری در فضای 
مجازی، اظهار کرد: مردم خوب و فهیم استان 
برای گذر از پیک مصرف برق همکاری بسیار 
با تالش شبانه  خوبی داشته اند و خوشبختانه 
 9 در  گذشته  سال  یک  طی  همکاران  روزی 
و  شد  استان  در  برق  پایداری  موجب  محور 
امیدواریم که این روند و رویکرد مردم در زمینه 

همکاری در مصرف برق ادامه داشته باشد.
مدیریت  در  شاخص  ترین  مهم  گفت:   وی 
انشعابات  با  برخورد  استان،   در  برق  مصرف 
غیرمجاز و سرقت انرژی بود به طوری که دست 

متخلفان اجتماعی از شبکه برق کوتاه شد. 
ایالم  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
تصریح کرد: در 5 سال گذشته بالغ بر50 درصد 
کاهش تلفات انرژی برق نسبت به مدت مشابه  
منتهی به سال 93 در استان داشتیم که نقش 
مهمی در مدیریت مصرف برق  داشته و خواهد 
قضایی  محترم  دستگاه  از  همچنین  و  داشت 

انرژی  سارقان  با  قاطعانه  برخورد  راستای  در 
قدردانی می کنیم.

قبوض  پرداخت  روند  اینکه  بیان  با  شیرخانی 
وضعیت  تا  ولی  است  رشد  به  رو  برق  مصرف 
مطلوب فاصله زیادی وجود دارد،افزود: پرداخت 
صورتحساب ها متاسفانه وضعیت مطلوبی ندارد 
و این شرکت در وضعیت اقتصادی مطلوبی قرار 
اما تالش، شفاف سازی و اطالع رسانی  ندارد 
اصحاب رسانه استان در تسریع این روند نقش 

مهمی داشته است.
خانوارهای  برق  مصرف  سرانه  داد:  ادامه  وی 
سال  و  امسال  میان  معناداری  تفاوت  ایالمی، 
حوزه  در  سرانه  این  و  است  نداشته  گذشته 
مناطق  شامل  که   استان  جنوب  و  شمال 
گرمسیر و سردسیر است، بسیار متفاوت و معنا 
پیک  زمان  در  استان  برق  مصرف  است،  دار 
سال جاری به مرز 400 مگاوت رسید و نسبت 
به سال گذشته تا حدود 5 درصد در روزها و 

ساعات متفاوت رشد مصرف برق داشتیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایالم تصریح 
کرد: در مرداد ماه سال جاری باالترین میزان 
مصرف برق در استان را شاهد بودیم، در حوزه 
گرمسیر استان مشارکت مردم در میزان مصرف 

برق با توجه به گرمای هوا در این مناطق کمتر 
سازی  فرهنگ  در  ها  رسانه  است،نقش  بوده 
رعایت الگوی مصرف برق تاثیرگذار و مطلوب 
بوده است و امید است این روند فرهنگ سازی 
در خصوص مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی 
در تمامی ایام سال و به ویژه در ایام پیک سال 

در تابستان ادامه داشته باشد.
شیرخانی تصریح کرد: کمتر از 50 درصد مردم 
استان ایالم الگوی های مصرف برق را در استان 
گرمای  شدت  به  توجه  با  و   کرده اند  رعایت 
بخش  و  بودیم  مواجه  مصرف  رشد  با  امسال 
های کشاورزی، سی. ان.جی ها، مراکز شارژ گاز 
خودروها، بخش صنعت و ادارات، همکاری الزم 
را برای جلوگیری از خاموشی در استان داشتند.

با  جزء  ایالم  استان  کرد:  تصریح  شیرخانی 
کیفیت ترین شرکت های توزیع برق در بحث 
مشکلی  خوشبختانه  و  بوده  فرکانس  و  ولتاژ 
خاصی در این زمینه نداشته ایم، در حوزه های 
نرم  و  ابزارها  گیری  کار  به  جمله  از  متعددی 
افزارهای نوین فعالیت شده و تالش داریم در 
شبکه  سازی  هوشمند  و  اتوماسیون  خصوص 
برق از تمامی ابزارها و امکانات به روز در حد 

امکان استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه استان ایالم اولین استانی بود 
که با تالش همکاران موفق  به کسب ضریب 
باالی  روستاهای  در  صددرصدی  برق   نفوذ 
میزان  است، گفت:  در کشور شده  خانوار   10
یک  از  کمتر  استان  در  صنعتی  برق  مصرفی 
درصد است و این موضوع نشان دهنده کاهش 
خاطر  به  استان  برق  شرکت  اقتصادی  توان 
تعداد اندک صنایع مصرف کننده برق در استان 

بوده که دارای نرخ پایینی است.
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
ایالم بیان کرد: بهترین مشوق کسانی که کمتر 
مصرف می کنند، اعمال نرخ های متناسب با 
کشاورزانی  برای  همچنین  است،  بوده  مصرف 
که در ساعات پیک هیچ گونه مصرف نداشته 
باشند تمامی مصرف آنان در ساعات غیر پیک 

به صورت رایگان محاسبه خواهد شد.
دقیقه  صفر  روند  کرد:  تصریح  شیرخانی 
و  99  در سال 98  ایالم  استان  در  خاموشی 
مردم  همکاری  و  همکاران  مجموعه  تالش  با 
تابستان  در  مشکل  ترین  عمده  شد،  محقق 
بحث عدم توازن تولید و مصرف برق بوده که 
امیدواریم تولید کشور در تابستان سال آینده 

افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم:

کمتر از 5۰ درصد مردم الگوی های مصرف برق را رعایت می کنند

فرماندار قم گفت: شرکت های آالینده باید به 
طور شفاف و واضح پاسخگوی محیط زیست 

باشند و برای تغییر وضعیت تالش کنند.
مرتضی حیدری در ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید که در سالن کرامت استانداری برگزار 
شد، اظهار داشت: در گذشته هر واحد تولیدی 
که دچار زیان مالی و بدهی می شد با سرعت 
تملک می شد و بسیاری از ظرفیت های تولید 

از میان می رفت.
تالش  در  باید  ستاد  این  افزود:  قم  فرماندار 
باشد تا در جهت رفع موانع تولید و همراهی با 
تولیدکنندگان بهترین بستر را به وجود بیاورد 

تا مانع از رکود در چرخه تولید شویم.
وی تصریح کرد: در تملک واحدهای صنعتی، 
حقوق تولیدکننده و بانک در کنار هم مورد 
و  شود  حفظ  یک  هر  حقوق  تا  باشد  توجه 
مناسبی  شرایط  در  را  تولیدی  واحد  بتوانیم 

باره  این  در  بازگردانیم،  بدهی  پرداخت  در 
بیندیشد  را  الزم  تمهیدات  باید  قانون گذار 
داشته  صحیحی  برنامه ریزی  نیز  مدیران  و 

باشند.
طور  به  باید  ای  کمیته  کرد:  بیان  حیدری 
راحد  واحدهای  احیای  دغدغه مند در جهت 
و تملک واحدهای صنعتی توسط بانک ها به 
ارائه راهکاری مناسب بپردازد و پس از بررسی 

و حالجی الزم، پیشنهاداتی را ارائه دهند.
فرماندار قم خاطرنشان کرد: همچنین فعالیت 
واحدهای تولیدی باید از نظر سالمت و حفظ 
در  بگیرد،  قرار  پاالیش  مورد  زیست  محیط 
واقع شرکت های آالینده باید به طور شفاف و 
واضح پاسخگوی محیط زیست باشند و برای 

تغییر وضعیت تالش کنند.
شرکت  مدیرعامل  شعاعی  اسرافیل 
این  در  نیز  قم  استان  صنعتی  شهرک های 

جلسه در مورد وضعیت توسعه زیرساخت ها 
در جهت استقرار واحدهای اقتصادی عنوان 
صنعتی  شهرک های  در  داد  قرار  کرد: 123 

واگذار شده و از نظر زیرساختی شرایط مهیای 
سرمایه گذاری بوده و بسیاری از طرح ها نیز 

به طور کامل به بهره برداری رسیده است.

فرماندار قم : صنایع آالینده، وضعیت خود را تغییر دهند

چهارشنبه 29 مرداد 1399

افتتاح 37 پروژه کشاورزی با اعتبار 
65 میلیارد ریال در کامیاران همزمان 

با هفته دولت 
از  خبر  کامیاران  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
پروژه کشاورزی  اجرایی 37  عملیات  آغار  و  افتتاح 
با  کامیاران  شهرستان  در  دولت  هفته  با  همزمان 

اعتباری بالغ بر 65 میلیارد ریال داد.
بهرام کوشکی در گفت و گو با اصحاب رسانه، ضمن 
تبریک به مناسبت آغاز هفته دولت 99 و گرامیداشت 
شهیدان  خصوص  به  دولت  شهدای  خاطره  و  یاد 
رجایی و باهنر اظهار کرد: هفته دولت، فرصتی است 
بسیار مناسب تا عملکرد دولت برای مردم به ویژه 
عملکرد خادمین مردم در بخش کشاورزی بیان شود.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری 

کردستان خبر داد:

بهره برداری از 3۸۴پروژه 
اقتصادی در هفته دولت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، از افتتاح 
قالب  در  تومان  417میلیارد  گذاری  سرمایه  با  384پروژه 

112طرح در هفته دولت در کردستان خبر داد.
  خالد جعفری  در نشست خبری با اصحاب رسانه که در 
اظهار کرد:  برگزار شد،  ایرنا در کردستان  دفتر خبرگزاری 
امید است در هفته دولت بتوانیم با بهره برداری از پروژه های 
انعکاس  را  مردم  به  دولت  از خدمات  بخشی  استان  سطح 

دهیم.
وی از افتتاح 384پروژه با سرمایه گذاری 417میلیارد تومان 
در قالب 112طرح در هفته دولت در کردستان خبر داد و 
افزود: پیش بینی می شود که روز سه شنبه هفته جاری فاز 
توسعه معدن طالی قروه با حضور وزیر صنعت و معدن به 

بهره برداری برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، با افتتاح 
این پروژه ها، برای یک هزار و 61 نفر شغل جدید ایجاد و 
برای یک هزار و 620 نفر هم شغل تثبیت می شود، بیان کرد: 
عالوه بر این پروژه ها یکسری پروژه دیگر در طول سال و دهه 

فجر نیز به بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه کردستان به نسبت درصد تسهیالت 
ابالغی رتبه سوم کشور را کسب کرده است، گفت: دولت به 
منظور حفظ اشتغال 14 رسته شغلی آسیب دیده از کرونا 
اعتباراتی را اختصاص داده و انتظار می رود بانک های استان 

اهتمام ویژه ای برای پرداخت این تسهیالت داشته باشند. 



سالمت
خبر

تشریح دستورالعمل بهداشتی 
عزاداری در محرم/نذری توزیع 

نمی شود

وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  فنی  معاون 
بهداشت، توزیع هر گونه نذری در هیات های عزاداری 

ماه محرم را منتفی دانست.
محسن فرهادی، در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر، به 
ارزیابی دستورالعمل بهداشتی ویژه عزاداری های ماه 
محرم و صفر پرداخت و گفت: باید از هر گونه تجمع 
دسته بندی شده در اطراف هیات ها و حسینه ها 

اجتناب کرد. 
عزاداری  شیوه  امسال  که  مطلب  این  عنوان  با  وی 
امسال  افزود:  است،  گذشته  های  سال  از  متفاوت 
جات  دسته  انداختن  راه  و  متحرک  عزاداری  دسته 
افراد می شود،  تجمع  به  منجر  و سنج که  با طبل 

نخواهیم داشت.
فرهادی با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی به 
منظور جلوگیری از انتقال ویروس کرونا، تصریح کرد: 
عزاداری ها امسال صرفا در فضای باز و بدون حرکت 
نیز  مراسم  برگزاری  زمان  اینکه  ضمن  بود.  خواهد 

حداکثر ۲ ساعت خواهد بود.
وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  فنی  معاون 
از  افراد  تا دو متری  فاصله یک  بر رعایت  بهداشت، 
هر  گفت:  و  کرد  تاکید  عزاداری  مراسم  در  یکدیگر 
فردی باید در یک فضای ۴ مترمربعی قرار بگیرد که 

فاصله ها از هر طرف رعایت شود.
را  ها  هیات  گردش  امسال  اینکه  اعالم  با  فرهادی 
نخواهیم داشت، افزود: برپایی ایستگاه های صلواتی، 
موکب ها و چادرهای توزیع نذری نیز نخواهیم داشت.

وی در ارتباط با برپایی مراسم های عزاداری در حرم 
برای  های مقدس، گفت: عزاداری در حرم ها فقط 
افرادی است که در فضاهای باز حرم ها حضور دارند 
داخل  به  ها  حرم  بیرون  از  عزاداری  های  دسته  و 

نخواهند آمد.
فرهادی، همچنین توزیع چای و شربت و شیر و...، در 
هیات های عزاداری را منتفی دانست و افزود: امسال 

پذیرایی در محل هیات ها نخواهیم داشت.

را  مناسب  غذایی  رژیم  تغذیه،  متخصص  یک 
راهبردی موثر در کنترل استرس عنوان کرد.

 مرجان عجمی، با اشاره به اینکه تغذیه صحیح 
می تواند کمک موثری برای کنترل استرس باشد، 
گفت: یک رژیم غذایی درست مبتنی بر سه اصل 
مهم تعادل، تنوع و البته میانه روی در دریافت 
گروه های غذایی مختلف است و عالوه بر رعایت 
نوشیدن  که  داشت  توجه  باید  کلی  اصول  این 
آب کافی و فعالیت فیزیکی کافی می تواند تاثیر 

بسزایی در کاهش بروز استرس داشته باشد.
وی افزود: همچنین دریافت منابع غذایی حاوی 
ویتامین B۱۲ ،B۶ و فوالت و پرهیز از دریافت 
منابع غذایی حاوی کافئین برای کاهش استرس 

و اضطراب مهم است.
اینکه دریافت غذا  بیان  با  تغذیه  این متخصص 
به صورت وعده های منظم و کوچک و با نمایه 
گلیسمی پایین به ثبات بیشتر قند خون کمک 
می کند، اظهار کرد: توجه کنید که اختالالت قند 
خون و گرسنگی می تواند محرک ایجاد استرس 
و اضطراب باشد و در صورتی که از منابع غذایی 
حاوی قند و شکر و یا کربوهیدرات های ساده به 
قند  کنید،  استفاده  غذایی  رژیم  در  زیاد  میزان 
خون و به دنبال آن انسولین در خون افزایش پیدا 

می کند و سپس کاهش پیدا می کند.
عجمی توضیح داد: نوسانات سریع قند خون و به 
دنبال آن انسولین می تواند باعث ایجاد تغییرات 
در خلق و خو و رفتار شود و افراد احساس کنند 
شیرینی  به  نیاز  خود  استرس  کاهش  برای  که 
مرتبا  معیوب  سیکل  این  و  دارند  بیشتر  جات 
تکرار شود؛ بنابراین دریافت فیبر کافی، میوه و 
سبزیجات به جای قند و شکر و شیرینی جات 
و  پروتئین  حاوی  منابع  دریافت  همچنین  و 
را  قند خون  نوسانات  می تواند  سالم  چربی های 
کمتر کند و به کاهش حس استرس و اضطراب 

کمک بیشتری کند.
لوبیای  ها،  دانه  و  مغزها  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سویا، گردو و روغن آفتابگردان حاوی اسیدهای 

کرد:  بیان  هستند،  بدن  برای  ضروری  چرب 
دریافت ماهی های چرب مثل سالمون و ساردین 
برای کاهش افسردگی و استرس می تواند مفید 
باشد و مصرف آن به ویژه در نوجوانی با عملکرد 
زندگی  بعدی  سال های  در  مغز  بهتر  شناختی 

همراه است.
خوب  منابع  از  حبوبات  اینکه  بیان  با  عجمی 
ریز  حاوی  حال  عین  در  و  است  پروتئین 
عنوان  است،  بدن  برای  ضروری  مغذی های 
با  مهم  ویتامی های  از  یکی   D ویتامین  کرد: 
آن  کمبود  و  است  بدن  در  بسیار  عملکردهای 
می تواند با تغییرات خلق و خو در ارتباط باشد 
همچنین این ویتامین نقش مهمی در حفاظت 
دارد  ناقل های عصبی  و عملکرد صحیح  مغز  از 
و حتی به عنوان یک درمان کمکی برای آلزایمر 

می تواند مفید باشد.
جگر،  مصرف  کرد:  اضافه  تغذیه  متخصص  این 
دریافت  به  می تواند  مرغ  تخم  و  شیر  ماهی، 
ویتامین D کمک کند، اما راه اصلی تامین آن 
سنتز از طریق پوست و قرار گرفتن در مجاورت 
و  دانش  ترجمان  واحد  مدیر  است.  آفتاب  نور 
و  تغذیه  تحقیقات  انستیتو  همگانی  آموزش 
صنایع غذایی کشور، یادآور شد: پس به طور کلی 
برای حفظ سالمتی و کاهش استرس و اضطراب 
انواع  سعی کنید منابع حاوی قند و شکر مثل 
شیرینی جات، آب میوه های سنتتیک، آب نبات، 
یا  و  قند  حاوی  نوشیدنی های  و  نوشابه ها  انواع 
شکر را محدود کرده و به جای آن منابع حاوی 
میوه و سبزی و غالت کامل و سبوسدار  فیبر، 
استفاده کنید تا نوسانات قند خون که یکی از 

عوامل ایجاد استرس است را به حداقل برسانید.
وی با بیان اینکه بسیاری از افراد به مصرف قهوه 
تاکید  دارند،  عادت  زا  انرژی  نوشیدنی های  یا  و 
چه  از  اینکه  از  فارغ  کافئین  زیاد  مصرف  کرد: 
منبع و یا منابعی باشد می تواند باعث تغییرات 
خلق و خو شود و به ایجاد استرس، اضطراب و 

حتی افسردگی کمک کند.
دریافت  کاهش  برای  اینکه  به  اشاره  با  عجمی 
سبز  چای  با  را  قهوه  می شود  توصیه  کافئین، 
جایگزین کنید، افزود: چای سبز عالوه بر کافئین 
است  تیانین  نام  به  آمینه ای  اسید  کمتر حاوی 
که برای کاهش استرس و اضطراب مفید است 
؛ همچنین دریافت آب کافی و فعالیت فیزیکی 
روزانه به حفظ سالمتی و آرامش بیشتر کمک 

می کند.

تغذیه صحیح به کنترل استرس 
کمک می کند

خبر

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: 

۱۱.۵ تا ۱۳ درصد از جامعه ایرانی مبتال به دیابت هستند
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عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
ایرانی  اینکه ۱۱.۵ تا ۱۳ درصد از جامعه  با اشاره به 
مبتال به دیابت هستند، گفت: بهترین درمان دیابت با 

فعالیت تیمی پزشکان قابل انجام است.
سعید کلباسی فوق تخصص غدد، هم زمان با برگزاری 
و  دیابت  مدیریت  در  بیمارمحور  رویکردهای  وبینار 
درون ریز،  غدد  برجسته  اساتید  حضور  با  که  چاقی 
متابولیسم و تغذیه کشور جهت ارائه راهکارهای بهبود 
تبعیت از درمان در این حوزه برگزار شد، اظهار کرد: 
دیابت بیماری سیستمیک محسوب می شود و به نوعی 
که  زمانی  دانست.  عروقی  بیماری  نیز  را  آن  می توان 
فردی مبتال به دیابت می شود نه فقط خود بیمار، بلکه 
خانواده، جامعه و سیستم بهداشت و درمان نیز به نوعی 

درگیر این بیماری خواهند شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
ادامه داد: چشم، کلیه، عروق و بسیاری از اعضای بدن 
دچار  خون،  قند  مشکل  به دلیل  دیابت  به  مبتال  فرد 
اختالل می شوند؛ بنابراین هنگامی که فرد از بیماری 
خود اطالع یافت باید حتماً تحت نظر پزشک متخصص 
روان شناس،  و  ورزشی  طب  چشم،  کلیه،  تغذیه، 
متخصص غدد و داخلی و … باشد. به نوعی درمان فرد 

مبتال به دیابت به صورت تیمی انجام می گیرد.
کلباسی خاطرنشان کرد: در گذشته مرکزیت درمان فرد 
مبتال به دیابت، پزشک بود ولی در حال حاضر مشخص 
را  دیابت  درمان  محوریت  و  مرکزیت  بیمار،  که  شده 
برعهده دارد به نوعی که باید دانش و آگاهی فرد مبتال 
به دیابت را ارتقا داد و جهت موفقیت در درمان برای 
انجام مشاوره گام برداشت. بیمار باید نسبت به مشکل 
دیابت آگاهی کامل داشته باشد و بداند که چه موقع 
باید چه اقدام مؤثری را انجام دهد و با پزشک مربوطه 

مشورت کند.

رییس سازمان اورژانس کشور با 
پروژه  اندازی ۱۱۵  راه  به  اشاره 
در حوزه اورژانس، از راه اندازی 
برای  کشور  در  ریلی  اورژانس 

اولین بار، خبر داد.
نشست  در  کولیوند  پیرحسین 
سالمت  استودیو  در  که  خبری 
صورت  به  و  بهداشت  وزارت 
شد،  برگزار  کنفرانس  ویدئو 
بازگشت  سالروز  تبریک  ضمن 
به  اشاره  با  میهن،  به  آزادگان 
اقدامات سازمان اورژانس کشور 
کرد:  عنوان  کرونا،  بحران  در 
بدو  از  کشور،  اورژانس  سازمان 
شیوع کرونا، به صورت حرفه ای 
و دقیق برای مواجهه با بیماری 
کووید ۱۹، برنامه ریزی کرده و 
وارد عمل شد و در این راستا نیز 
اقدامات بسیاری انجام داد. ما در 
مناسبی  آمادگی  سازمان،  این 
را  الزم  های  آموزش  و  داشتیم 
بنابراین،  دادیم.  ارائه  پرسنل  به 
هم  نخست  روزهای  همان  در 
دچار شتابزدگی و عجله نشدیم 
و با برنامه ریزی دقیق و منظم، 
های  فوریت  رسانی  خدمت 

پزشکی را انجام دادیم.
وی با اشاره به انتقال دانشجویان 
و  چین  ووهان  ساکن  ایرانی 
قرنطینه ۱۴ روزه آنها در کشور، 
دانشجویان  انتقال  کرد:  بیان 
به  چین  ووهان  ساکن  ایرانی 
آنها،  قرنطینه  عملیات  و  کشور 
توسط همکاران سازمان اورژانس 
قرنطینه  که  شد  انجام  کشور 
موفقیت آمیزی بود و در نتیجه، 
این دانشجویان با سالمت کامل 
به خانواده هایشان تحویل داده 

شدند.
ویژه  عملیات  تیم  فعالیت 

اورژانس کشور در بحران کرونا
کولیوند به فعالیت تیم عملیات 
کشور  اورژانس  سازمان  ویژه 
های  فوریت  خدمات  ارائه  و 
ارائه خدمت این تیم  پزشکی و 
عملیاتی به بیماران کرونا، اشاره 
عملیات  تیم های  افزود:  و  کرد 
پیش  سال  دو  از  اورژانس  ویژه 
در سازمان اورژانس کشور شکل 
بین  عملکردی  تقریباً  و  گرفت 
در سراسر کشور  و  دارد  المللی 

حضور دارند.

وی ادامه داد: با توجه به ماهیت 
در  کار  بودن  ای  حرفه  و  کار 
اورژانس کشور، این تیم عملیات 
در  برای خدمت رسانی  را  ویژه 
زلزله،  سیل،  مانند،  حوادثی 
آتش سوزی و بیماری های نظیر 
سعی  و  دادیم  تشکیل  کرونا، 
کردیم به صورت مستمر آموزش 
برای  نیز  را  افزایی  های مهارت 
تجهیزات  و  دیده  تدارک  آنها 
کافی و الزم را نیز برایشان ایجاد 

کنیم.
افزایش چهار برابری تماس ها با 

اورژانس
چهار  افزایش  به  اشاره  با  وی 
اورژانس  های  تماس  برابری 
این  داد:  ادامه  کرونا،  دوران  در 
افزایش تماس ها، برای دیسپچ 
را  کاری  فشار  اورژانس  های 
طرفی  از  و  کرد  می  برابر  چند 
هم ممکن بود افرادی که پشت 
عارضه  دچار  مانند،  می  خط 
همکف  طبقه  بنابراین،  شوند. 
سازمان اورژانس را به یک مرکز 
تلفن جداگانه برای کرونا تبدیل 
کردیم و همکارانمان به صورت 
داوطلب در آنجا مستقر شده و 
انجام  را  به سواالت  پاسخگویی 

می دهند.
بیماران  بیمارستانی  انتقال بین 
اورژانس  از سوی سازمان  کرونا 

کشور
افزود:  کشور  اورژانس  رییس 
همچنین، صد در صد انتقال بین 
همچنان  بیماران  بیمارستانی 
کشور  اورژانس  سازمان  توسط 

انجام می شود.
اقدامات  به  همچنین  وی 
سازمان اورژانس کشور در ارسال 

تجهیزات و لوازم حفاظت فردی 
پزشکی  علوم  های  دانشگاه  به 
قم، شهید بهشتی، تهران، ایران، 
در  ویژه  به  مازندران،  و  گیالن 
و  کرد  اشاره  کرونا،  بروز  اوایل 
سختی  بسیار  شرایط  گفت: 
بود، اما اقدامات بسیار دقیق و با 

کیفیت مطلوب انجام شد.
کولیوند با تاکید بر اینکه خللی 
فوریت  اصلی  خدمات  ارائه  در 
کرونا  بحران  در  پزشکی  های 
در  افزود:  است،  نشده  ایجاد 
کرونا  بیماری  کنونی  شرایط 
دارای  بیماران  از  برخی  شاید 
دلیل  به  زمینه ای  های  بیماری 
به  خدمت  ارائه  جهت  نگرانی، 
بیمارستان ها مراجعه نکنند، اما 
خدمات فوریت های پزشکی به 
لحاظ فوریتی بودن آن، کاهش 
نیافته و همچنان ارائه می شود.

رضایتمندی  داد:  ادامه  وی 
ارائه  بر  دلیلی  عزیز،  مردم 
خدمت مطلوبی است که توسط 
همکاران سازمان اورژانس کشور 
کرونا  بحران  در  شود.  می  ارائه 
نیز سعی و تالشمان آن بود که 
به سایر دستگاه ها و سازمان ها 

نیز کمک کنیم.
در  ریلی  اورژانس  اندازی  راه 

کشور
کشور  اورژانس  سازمان  رییس 
افزود: اکنون بعد از گذشت شش 
ماه از شیوع کرونا، هنوز همکاران 
ما در حالت آماده باش به سر می 
برند و مرخصی نرفته اند. در این 
مدت چهار نفر از همکاران مان 
به شهادت رسیدند و ۱۹۰۰ نفر 
نیز به ویروس کرونا مبتال شدند. 
زمانی  بحبوحه  همین  در  البته 

۱۱۵ پروژه به صورت رسمی در 
ایام عید غدیر راه اندازی کردیم 
از  ریلی  اورژانس  اندازی  راه  که 
جمله آنها بود که برای اولین بار 

در کشور اتفاق افتاد.
۳۰ آمبوالنس ریلی؛ بزودی

خصوص  در  کولیوند  دکتر 
جزییات آمبوالنس ریلی، یادآور 
از  یکی  ریلی  آمبوالنس  شد: 
آرزوهای ما بود که با کمک وزیر 
راه و شهرسازی و مدیرعامل راه 
که  این شد  بر  قرار  آهن کشور 
آمبوالنس  صورت  به  واگن   ۳۰
ریلی و دو بیمارستان به عنوان 
ریل آمبوالنس در کشور داشته 
باشیم. آموزش ها و ارائه خدمات 
در واگن های قطارها برای کمک 
دیگر  و  خودامدادی  اولیه،  های 
امدادی در دستور کار ما است. 
افراد در این آمبوالنس های ریلی 
می توانند به صورت دیجیتال از 
خدمات و مشاوره های پزشکی 
نیز استفاده کنند. به زودی باید 
۳۰ ریل به عنوان ریل آمبوالنس 
به این کار اختصاص پیدا کند و 
با اتمام این کار می توانیم تمام 

خطوط را پوشش دهیم.
سرانجام قانون ارتقای بهره وری 

برای پرسنل اورژانس
درباره  سخنانش  ادامه  در  وی 
وری  بهره  ارتقای  قانون  اجرای 
در اورژانس کشور، تصریح کرد: 
بهره  قانون  زمینه  در  شبهاتی 
که  داشت  وجود  پیش  از  وری 
با حضور در دیوان عدالت اداری 
همکارانی  این مشکل حل شد. 
قانون  اجرای  دستورالعمل  که 
کنند  می  اجرایی  را  وری  بهره 

برای آنها نیز انجام می شود.

راه اندازی اورژانس ریلی در کشور برای اولین بار

شماره نامه :139904901107001563
تاریخ نامه :1399/05/28

شماره پرونده :139904001107000208/1
شماره بایگانی پرونده :9900289

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
داوربه  فرزند  فالحی  بهاره  خانم  به  وسیله  بدین 
:رباط  نشانی  0310857430به  ملی  شماره  به 
وام  بعنوان   8 پالک   19 گلهای  ملکی  خیابان  کریم 
خدا  شکر  فرزند  احدی  عباس  اقای   -2 گیرنده 
کریم  :رباط  نشانی  به  ملی 0534877291  شماره 
ساحل  ساختمان  استخر  کوچه  بخشداری  خیابان 
واحد 14 بعنوان ضامن ابالغ می شود  که به استناد 
  610354046009 ی  شماره  به  بانکی  قرارداد 
به  کریم  رباط  مرکزی  شعبه  ملی  بانک  و  شما  بین 
مبلغ 101700000 ریال تا تاریخ 1399/04/26 
مذکور  تاریخ  از  و  متعلقه  تاخیر  خسارت  بانضمام 
علیه شما  مقررات  بدهی طبق  کامل  روز تسویه  تا 
کالسه  به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه 
طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  در   9900289
اقامت شما به شرح متن سند  گزارش مامور محل 
شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
اگهی میشود  االنتشار محلی  کثیر  نامه های  از روز 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که 
روز ابالغ محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننمایید مورد وثیقه مندرج سند رهنی 
طریق  از  ارزیابی  از  پس  بستانکار  تقاضای  با  فوق 
مزایده فروخته و از حاصل فروش ان طلب بستانکار 

و حقوق دولتی استیفا خواهد شد .
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد 
رحیمی شورمستی

شماره نامه :139904901107001561
تاریخ نامه :1399/05/28

شماره پرونده :139904001107000159/1
شماره بایگانی پرونده :9900233

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
فرج  فرزند  بدرلو  رقیه  1-خانم  به  وسیله  بدین 
:رباط  به شماره ملی 5879930742به نشانی  اله 
بعنوان   5 زیتون  کوچه   16 گلستان  داودیه  کریم 
یداله  فرزند  شکری  حمید  اقای   -2 گیرنده  وام 
به  شماره ملی 0010179747 به نشانی : تهران 
خیابان پیروزی خیابان پاسدار گمنام پالک یک واحد 
3 بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه 
قرارداد  استناد  به   2354 کد  کریم  رباط  مرکزی 
بانکی شماره ی 6604035836006  جهت وصول 
 1399/04/10 تاریخ  تا  ریال   75123248 مبلغ 
مذکور  تاریخ  از  و  متعلقه  تاخیر  خسارت  بانضمام 
علیه شما  مقررات  بدهی طبق  کامل  روز تسویه  تا 
کالسه  به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه 
طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  در   9900233
اقامت شما به شرح متن سند  گزارش مامور محل 
شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روز نامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز 
ابالغ محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با 

شما اقدام خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد 
رحیمی شورمستی

شماره نامه :139904901107001554

تاریخ نامه :1399/05/28
شماره پرونده :139904001107000241/1

شماره بایگانی پرونده :9800474
اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

فرزند  جهانشاهلو  وحید  1-اقای  به  وسیله  بدین 
نشانی  0012703095به  ملی  شماره  به  محمد 
متری   12- بعثت  –االرد-خیابان  کریم  :رباط 
وام  بعنوان    1 –پالک  یک  سنبل  نبش  کشاورز 
فرزند  کورحسنلو   علی  رضا  اقای   -2 گیرنده 
نوروز  به  شماره ملی 5879780600 به نشانی 
: رباط کریم االرد پرندک خیابان چمران بعنوان 3- 
خانم شهال کورحسنلو فرزند رضا علی بشماره ملی 
5879975630 به نشانی رباط کریم االرد پرندک 
خیابان چمران بعنوان  ضامن ابالغ می شود  که بانک 
قرارداد  استناد  به  کریم  رباط  مرکزی  شعبه  ملی 
مبلغ  وصول  جهت    95001802 ی  شماره  بانکی 
 1398/10/08 تاریخ  تا  ریال   242/558/300
مذکور  تاریخ  از  و  متعلقه  تاخیر  خسارت  بانضمام 
تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما 
کالسه  به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه 
طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  در   9900474
محل  1398/10/11مامورپست  مورخ  گزارش 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا به 
تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه های کثیر 
مدت  ظرف  چنانچه  و  میشود  اگهی  محلی  االنتشار 
محسوب  ابالغ  روز  که  اگهی  این  تاریخ  از  روز  ده 
میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 
اقدام  شما  با  مقررات  برابر  بستانکار  تقاضای  با 

خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد 
رحیمی شورمستی

رئیس سازمان غذا و دارو، نسبت به تهیه »رمدسیویر« 
از مبادی غیر رسمی هشدار داد و از توزیع بیمارستانی 

»رمدسیویر« ایرانی در هفته جاری خبر داد.
درمان  و  دارو  خصوص  در  ساز،  شانه  محمدرضا   
بیماری کرونا، ضمن تاکید بر اینکه همچنان دارو و 
درمان مستقیمی برای این بیماری در دنیا شناخته 
نشده است، تصریح کرد: داروهایی که می توانند در 
درمان این بیماری مؤثر باشند، در کشور ما نیز عرضه 
شده است، انواع داروهای ضد ویروسی و ضد التهاب 
مؤثر در این بیماری در کشور ما نیز تولید شده و در 

دسترس قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مواد اولیه بسیاری از این اقالم یا در 
بنیان  دانش  شرکت های  یا  و  می شود  تولید  کشور 
تولید  را  آنها  می توانند  که  اند  کرده  آمادگی  اعالم 
دارو  و  غذا  در سازمان  موارد  این  پرونده های  کنند. 
دریافت شده و جهت ارائه مجوز در حال بررسی است.

داروی  خصوص  در  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
این دارو وارد  اینکه  بیان کرد: به محض  رمدسیویر 

فهرست رسمی دارویی کشور شد و اجازه یافتیم وارد 
بازار کنیم، از فاز واردات در اختیار دانشگاه های علوم 
پزشکی قرار گرفت. تاکید آن است که این دارو فقط 
در بیمارستان و توسط کادر پزشکی مخصوصی که 

تعریف شده، تجویز می شود.
وی تاکید کرد: به تجویزهای خارج از بیمارستان و 
همچنین عرضه خارج بیمارستانی رمدسیویر به هیچ 
وجه اعتماد نکنید. در هفته های گذشته انواع وارداتی 
این و در این هفته )هفته جاری( تولید داخل را به 
کرونا  مبتالیان  که  بیمارستان هایی  اختیار  در  وفور 
و  با قیمت های متعادل  البته  و  را پذیرش می کنند 

رسمی، قرار خواهیم داد.
عرضه  باالی  بسیار  ارقام  به  اشاره  با  ساز  شانه 
رمدسیویر از مبادی غیررسمی، گفت: در نمونه های 
گرفته شده از رمدسیویرهایی که از مبادی غیررسمی 
عرضه می شوند، در اغلب موارد اصاًل داروی رمدسیویر 
نبوده که بخواهد قیمت گزاف داشته باشد. متاسفیم 
که به رغم تذکر فراوان سازمان غذا و دارو، همچنان 

از  مشغول سوءاستفاده  افراد سودجو  و  سایت ها  اما 
خانواده و اطرافیان این بیماران هستند.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: رمدسیویر در 
کشور تولید می شود و از این هفته به وفور در اختیار 
بیماران  بیمارستان های پذیرش کننده  دانشگاه ها و 

کرونا قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص داروی اکتمرا که در درمان های کرونا 
مورد استفاده قرار می گیرد نیز گفت: خوشبختانه این 
و  تولید و عرضه می شود  فور در کشور  به  نیز  دارو 
خواهشم آن است با توجه به مصرف بیمارستانی این 
دارو، افراد در زمینه تهیه آن حتماً به مبادی رسمی 
بیمارستان  از  خارج  در  آن  تهیه  از  و  کنند  اعتماد 
خودداری کنند. داروهایی که در خارج از بیمارستان 
تهیه می شود با توجه به نظارت های ما، هیچ تاییدیه 
ای از سازمان غذا و دارو ندارند و توصیه به مصرف 
آنها نیست. عرضه این داروها در خارج از بیمارستان 
آن  با  حتماً  شود،  دیده  موردی  اگر  و  است  خالف 

برخورد می شود.

عرضه »رمدسیویر« خارج از بیمارستان قابل اعتماد نیست
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استان تهران
گزارش

آغاز نصب چراغ های روشنایی 
جدید در بلوار آزادگان

شهردار رباط کریم از آغاز نصب چراغ های روشنایی جدید در بلوار 
آزادگان، حدفاصل چهارراه مصلی تا میدان آزادگان  خبر داد.

 مهندس اصغر پارسا با بیان اینکه ایجاد روشنایی در معابر سطح شهر 
از جمله اقداماتی بود که در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار 
داشت، افزود: بمنظور رفاه حال شهروندان و همچنین در ادامه زیبا 
سازی فضای شبانه شهر، نصب پایه های روشنایی در بلوار آزادگان آغاز 

شد تا شهروندان از جلوه زیبا و مطلوب سیمای شهر بهره مند شوند.
و  شهروندان  مهم  دغدغه های  از  یکی  را  معابر  روشنایی  تامین  وی 
شهرداری عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا عملیات نصب پایه 
چراغ های روشنایی بر اساس نیاز و اولویت در معابر مختلف صورت 
افزایش  معابر سبب  و  روشنایی مطلوب خیابان ها  تامین  و  می گیرد 
ارتقای سطح کیفیت زندگی  امنیت در فضاهای شهری و همچنین 

می شود.
شهردار رباط کریم  با بیان اینکه در ۴ ماه گذشته بالغ بر ۱۰ هزار 
متر انواع ریسه های رقصان در سطح شهر نصب شده است یادآور شد: 
در ماههای گذشته نیز بلوار امام خمینی )ره( حدفاصل میدان شهید 

بهشتی تا چهارراه مصلی مجهز به چراغ های تزئینی شده بود.
و  زیبایی  تزئینی،  چراغهای  نصب  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  ایشان 
نورپردازی خاصی به خیابان می بخشد که امیدواریم در آینده نزدیک 
با تامین اعتبارات بتوانیم سایر نقاط سطح شهر را نیز مجهز به اینگونه 

چراغها نمائیم.

ضمن  پیامی  در  تهران  استاندار 
به  اشاره  با  محرم  ماه  آغاز  تسلیت 
امید  و  تدبیر  دولت  اثرگذار  اقدامات 
در استان تهران یاد و خاطره شهیدان 
رجایی و باهنر و هفته دولت را گرامی 
داشت. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
استانداری تهران، انوشیروان محسنی 
دولت  هفته  آغاز  به  اشاره  با  بندپی 
ضمن  محرم  ماه  با  آن  همزمانی  و 
شهیدان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
فرا  مناسبت  به  باهنر،  و  رجایی 
رسیدن هفته دولت پیامی صادر کرد. 

متن پیام به این شرح است:

شهیدان  سیره  یادآور  دولت  هفته 
عرصه  در  که  است  باهنر  و  رجایی 
الگویی  خدمت،  و  مبارزه  زندگی، 
کارگزاران  آرمانی  سیمای  از  کامل 
نمایش  به  را  اسالمی  حکومت  در 
و  اخالص  جز  که  می گذارد 
تعهد،  و  تخصص  ساده زیستی، 
پاک دستی و تقوی، دانش و درایت، 
روحیه جهادی و خدمت صادقانه به 
مردم را برنمی تابد و در این راستا نیز 
امروز تحقق اهداف و آرمان های بلند 
نیروهای متعهد  نظام، مرهون وجود 
و مسئولیت پذیری است که همواره 
برای رسیدن به اهداف انقالبی نظام 
ایفا  موثری  نقش  اسالمی،  جمهوری 
می کنند. همزمانی هفته دولت با ایام 
سوگواری اباعبداهلل الحسین)ع( ضمن 
یادآوری رشادت ها و فداکاری ایشان 
عظیم  صحنه  در  باوفایش  یاران  و 
کربال در روز عاشورا، ضرورت پیروی 
از سیره و منش این بزرگوار را به همه 

دولتمردان گوشزد می کند.
متفاوتی  امسال هفته دولت  اینرو  از 
از  تأسی  به  تا  داریم  پیش  در  را 
سرداران دشت کربال و در سال پایانی 

امید،  و  تدبیر  دولت  خدمتگزاری 
کارگزاران مومن و متعهد به خدمت 
در استان تهران با صداقت، پشتکار و 
عزمی راسخ، با گام برداشتن در مسیر 
ایران  سربلندی  و  عّزت  برای  شهدا، 
شهدا  خون  برکت  به  که  عزیزمان 
و  هجمه  برابر  در  استوار  همچنان 
است،  ایستاده  دشمنان  های  توطئه 
با یکدیگر هم پیمان و هم قسم شده 
اند تا با پیروی از فرامین رهبر عظیم 
انقالب اسالمی و بهره مندی  الشأن 
دلسوزی  کمال  در  اعتدالی  مشی  از 
ها  محرومیت  از  فارغ  صداقت،  و 
تکیه  با  موجود،  های  محدودیت  و 
جوانان  توانمندی  و  ها  ظرفیت  بر 
غیرتمند خود، پشت به دشمن، نام و 
اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران را به حد اعالی خود برسانند.
با  تا  داشته  تالش  دشمن  چند  هر 
و  یاس  پمپاژ  و  ها  تحریم  اعمال 
فاصله  دولت  و  مردم  میان  ناامیدی 
ایجاد کند، اما با اقدامات موثر دولت 

و همچنین هوشیاری ملت همیشه در 
صحنه ایران اسالمی، نقشه های آنان 
نقش بر آب شده است، همچنین علی 
رغم شیوع کرونا و متاثر شدن اقتصاد 
کشورهای مختلف از این موضوع، اما 
خوشبختانه در ایران اسالمی با تالش 
مسئوالن و همراهی مردم سعی شده 
غیره  و  اجتماعی  اقتصادی،  اثرات  تا 
ناشی از شیوع این بیماری کم شود، 
همچنان که در استان تهران واحدی 
تعطیل نشده و حمایت دولت از اقشار 
و  صنفی  واحدهای  مردم،  مختلف 
از  مختلف  های  قالب  در  تولیدی 
بخشودگی  تسهیالت،  اعطای  جمله 

مالیاتی و غیره رقم خورده است.
استان  در  دولت  خدوم  کارگزاران 
نام  به  دولت  هفته  آستانه  در  تهران 
سنجی  ظرفیت  ضمن  "خدمت"، 
به  پاسخگویی  راستای  در  امکانات، 
مطالبات مردمی مجموعه ای از پروژه 
را  روستایی  و  شهری  عمرانی،  های 
برداری می  بهره  و  افتتاح  به مرحله 

از  دیگر  ماندگاری  فصل  تا  رسانند 
ترجمان "مردم ساالری و خدمت" را 

به منصه ظهور برسانند.
و  یاد  گرامیداشت  ضمن  اینجانب 
و  دولت  واالمقام  شهدای  خاطره 
شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت 
کارمندان  و  دولتمردان  همه  به  را 
کارمندان  ویژه  به  متعهد  و  خدوم 
تهران  استان  در  دولت  کارگزاران  و 
تبریک عرض نموده و موفقیت دولت 
تدبیر و امید را در تحقق آرمان های 
و  خمینی)ره(  امام  حضرت  بلند 
رهبری)مدظله  معظم  مقام  منویات 
متعال  خداوند  درگاه  از  العالی( 
با  که  امیدوارم  و  نمایم  می  مسئلت 
راستای  در  و  بیشتر  شفافیت هرچه 
ایران  شریف  مردم  به  پاسخگویی 
بیشتر  کارآمدی  جهت  در  اسالمی، 
استواری  های  گام  نظام  و  دولت 

برداریم.
انوشیروان محسنی بندپی

استاندار تهران

پیام استاندار تهران به مناسبت هفته دولت؛ 

بهره برداری از پروژه های عمرانی در استان 
تهران فصلی ماندگاری از ترجمان
 "مردم ساالری و خدمت" است

قدرتعلی طالیی شهردار نسیم شهر در این 
: با پی گیری های مدیریت  بازدید گفت 
شهری و همکاری مستمر اعضای شورای 
اسالمی ، روند اجرای پروژه ها به سرعت 
پیش میرود و  فاز ۴ بوستان خلیج فارس 
تا هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار نسیم شهر افزود : در حال حاضر 
بخش عمده ای از عملیات الزم در راستای 
تجهیز پارک نظیر خاکریزی و بسترسازی 
 ، جدولگذاری  و  سازی  رو  پیاده   ، معابر 
رنگ آمیزی چراغ های پارکی و سیستم 
روشنایی ، نصب نیمکت ، آماده سازی و راه 
اندازی قسمت عمده ای از سیستم آبیاری 
از عملیات  ای  ، بخش عمده  فشار  تحت 
نصب کفپوش معابر ، ساماندهی و کاشت 
انواع گونه گیاهان و درختان و ... به اتمام 

رسیده است .
فضاهای  کیفیت  ارتقای   : گفت  طالیی 

ایجاد  و  شهری 
شادابی  و  طراوت 
نیازمند  شهر  در 
همگانی  حرکت 
از  و  باشد  می 
بوستان  آنجاییکه 
در  ها  پارک  و  ها 
می  شهر  سطح 
تواند نقش بسزایی 
در پر کردن اوقات 
شهروندان  فراغت 
و  نماید  ایفا 
را  شهری  فضاهای 
برای آنان دلپذیرتر 
سازد ، بر آن شدیم 
هفته  از  قبل  تا 

شهروندان  به  را  پارک  این  افتتاح  دولت 
کرد  تصریح  دهیم.طالیی  نوید  مان  عزیز 

پارک  تجهیز  و  تکمیل  عملیات  ادامه   :
مذکور با تالش بی وقفه همکاران مجموعه 
شهرداری در حال انجام می باشد ، انشاءاهلل 

تا هفته دولت فاز ۴ بوستان خلیج فارس با 
نصب امکانات مورد اشاره به بهره برداری 

خواهد رسید.

بازدید سرزده شهردار نسیم شهر از روند اجرای
 فاز ۴ بوستان خلیج فارس

گزارش

فاز دوم پیست دوچرخه سواری پرند؛ 
به خط آخر رسید

دومین پیست دوچرخه سواری شهر پرند به همت شهرداری و شورای 
اسالمی با شتاب در حال احداث است و عملیات اجرایی این پروژه 

آخرین روزهای خود را سپری می کند.
 با تاکید مهندس عرب شهردار پرند بر اجرای دقیق و توجه به برنامه 
دوچرخه  پیست  فاز  دومین  احداث  عمرانی،   های  پروژه  زمانبندی 

سواری شهر پرند با چندین اکیپ در حال اجرا است.
عملیات آسفالت این پروژه به اتمام رسید و در حال حاضر محوطه 
سازی، کاشت عرصه های فضای سبز، نصب برج های نوری به منظور 
روشنایی، نصب اِلمان و رنگ آمیزی جداول با جدیت از سوی معاونت 

های عمران و خدمات شهری شهرداری پرند در حال اجرا است.
این پروژه به طول ۱۶۰۰ متر در امتداد فاز نخست پیست دوچرخه 
سواری در بلوار شهید باهنر حدفاصل بلوار شهدای جنوبی و عالمه 

طبابایی واقع شده که در هفته دولت افتتاح می شود.
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افتتاح و کلنگ زنی ۱۰۳۱۱ پروژه مسکونی 
در شهرستان رباط کریم

فرماندار رباط کریم خبر از افتتاح و کلنگ زنی پروژه های مسکن با 
اعتباری بالغ بر ۲۶ هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال در هفته دولت داد. به 
گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم، نظام ملکشاهی 
در خصوص افتتاح و کلنگ زنی  ۱۰ هزار و ۳۱۱ پروژه مسکن های 
مهر، طرح اقدام ملی و ایثارگران  در شهرهای پرند و رباط کریم بیان 
کرد: ۴ هزار و ۵۷۸ واحد مسکن در برنامه افتتاح  و ۵ هزار و ۷۳۳ 
واحد در برنامه کلنگ زنی پروژه های هفته دولت در شهر پرند قرار 

دارد.
این  ریالی  ارزش  و  افتتاح  عالی دولت در خصوص جزییات  نماینده 
پروژه ها عنوان کرد: ۳ هزار و ۲۴۲ واحد مسکن مهر به ارزش ۳ هزار 
و ۳۷۱ میلیارد ریال و هزار و ۳۳۶ واحد مسکنملی با اعتباری  ۲ هزار 
و ۶۰۵ هزار میلیارد ریالی در هفته دولت با حضور مسئوالن کشوری و 

استانی در شهر پرند افتتاح خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به کلنگ زنی پروزه ها در شهر پرند نیز افزود: ۴ 
هزار و ۳۳ میلیارد واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی با اعتباری ۱۶ 
هزار و ۷۷۷ هزار میلیارد ریال و هزار واحد مسکن ایثارگران به ارزش ۲ 
هزار میلیارد ریال جهت رفاه حجال شهروندان کلنگ زنی خواهد شد.

ملکشاهی با بیان کلنگ زنی تعدادی واحد طرح اقدام ملی در شهر 
رباط کریم اظهار کرد: ۷۰۰ واحد مسکن اقدام ملی در شهر رباط کریم 
به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال کلنگ زنی خواهد شد تا در کم ترین 

زمان ممکن در اختیار ولی نعمتان قرار گیرد.

مهندس کاویانی شهردار شهریار خبر داد: راه 

اندازی سرای محله در شهرک جعفریه

مهندس کاویانی در بازدید از شهرک جعفریه، راه اندازی سرای محله 
این شهرک را به مدیریت فرهنگی،اجتماعی و ورزشی ابالغ نمود.

مهندس کاویانی شهردار شهریار با اعالم خبر فوق افزود: راه اندازی 
سرای محله با هدف نقش آفرینی مردم در اداره امور شهری، ارتقای 
اجتماعی  مشارکت  برای  انگیزه  ایجاد  شهروندان،  زندگی  کیفیت 
واستفاده از جوانان مستعد برای بهبودی وضعیت اجتماعی و فرهنگی 

محله ها در برنامه کاری شهرداری شهریار قرارداده شده است.
وی افزود: در تالش هستیم تا با مشارکت مردم وضعیت زندگی در 

محله های کم برخوردار شهریار از جمله جعفریه بهبود یابد.
برخورداری از خدمات مناسب شهری و رفاهی حق شهروندان در تمام 
مناطق شهریار است و در این حوزه تفاوتی بین محالت کم برخوردار و 
برخوردار نباید وجود داشته باشد. شهردار شهریار در پایان گفت: بدون 
شک با افزایش امکانات و زیرساخت ها در محالت کم برخوردار شاهد 

کاهش آسیب های اجتماعی در این مناطق خواهیم بود.

پیامی  طی  اندیشه  شهردار  ملکی  علی   
سالروز بازگشت غرور آفرین آزادگان سرافراز 

به میهن اسالمی را تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل می باشد؛

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
عزت،  یادآور  ماه  مرداد  ششم  و  بیست 
که  است  رزمندگانی  سرافرازی  و  استقامت 
نه گلوله های داغ سربی آنها را به عقب راند 
زانوهایشان  توانست  نه شکنجه های دردآور 

را خم کند.
دشمن،   اسارت  در  جسم شان  که  آزادگانی 
زیر  خانواده؛  از  خبر  بی  و  میهن  از  دور 

روحشان  اما  فرتوت شد  شالق های جالدن 
در اوج آزادمردی و آزادگی لحظه ای در دفاع 
از والیت و میهن اسالمی همچنان دشمنان 

را به عقب می راند. 
جلوگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا و 
حفظ سالمتی همه شهرونداون، سبب شد 
تا افتخار دیدار آزادگان عزیز و لذت شنیدن 
احترام  با  لذا  شود.  سلب  ما  از  خاطراتشان 
را  روز  این  عزیز،  آزادگان  رفیع  جایگاه  به 
گرامی و بار دیگر بر شرف و غیرتشان درود 

می فرستیم.
علی ملکی شهردار شهر اندیشه

پیام علی ملکی شهردار اندیشه بمناسبت سالروز بازگشت 
غرور آفرین آزادگان سرافراز به میهن اسالمی

بازگشایی خیابان پروفسور هشترودی شهرگلستان 

اقدامی قابل ستایش شهرداری است
پروژه کمربندی شمالی گلستان مطالبه جدی مردم است در احدات 
آن باید سرعت عمل مالک باشد. به گزارش اتفاق روز: نایب رئیس 
عمرانی  اقدامات  از  قدردانی  ضمن  گلستان  شهر  اسالمی  شورای 
شهرداری گفت ؛خوشبختانه هم اکنون اقدامات قابل توجهی در نقاط 
مختلف شهر صورت می گیرد که بازگشایی خیابان پرفسور هشترودی 
و اتصال محله باغ مهندس به سی متری الهیه از اقدامات مثمر ثمر 
شهرداری بود موسی قلی زاده اظهار داشت؛حدود پنج سال بر اساس 
خوشبختانه  که  بودیم  موضوع  این  پیگیر  ساکنین  برحق  مطالبات 
در دوران مدیریت آقای قاسمیان به سرانجام رسید وی با تاکید بر 
تکمیل و نهایی شدن پروژه کمربندی شمالی نیز افزود ؛ از شهردار 
انتظار داریم که پروژه کمربندی شمالی سلطان آباد که موجب تسهیل 
درتردد وسایط نقلیه و روان شدن ترافیک جاده ساوه می شود سریعا به 
اتمام برساند او همچنین احداث پل ماشین رو کنار ریل باس با بودجه 

پیش بینی شده را خواستار شد.

در آبفای جنوبغربی استان انجام تهران شد

شناسائی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز در 
پنج ماهه اول سال جاری

با حضور عوامل امداد و حوادث تعداد ۳۶۸  رشته انشعاب غیرمجاز  در 
شهرستان بهارستان کشف و شناسائی گردید .

استان  جنوبغربی  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
تهران مدیرعامل این شرکت ضمن اعالم  خبر مذکور اظهار داشت 
: در راستای ساماندهی خطوط و شبکه های آبرسانی ، بهسازی و به 
روز رسانی انشعابات قدیمی و فرسوده ، موضوع انشعابات غیر مجاز و 
شناسائی و جمع آوری و تبدیل به مجاز این انشعابات نیز جزو برنامه 
های مستمر و جدی در دستور کار قرار گرفته و از اوایل سالجاری 
مطابق برنامه ریزی صورت گرفته در تمامی شهرهای تحت پوشش در 

حال انجام می باشد . 
در  شده  کشف  مجاز  غیر  انشعابات  به  اشاره  با  نژاد  لدنی  مهندس 
این خصوص در شهرستان بهارستان شامل  شهرهای ) نسیم شهر 
، گلستان و صالحیه ( یاد آور شد : از اوایل سالجاری و پیرو اقدامات 
صورت گرفته شناسائی و جمع آوری ۳۶۸ رشته انشعابات غیر مجاز ) 
گلستان ۱۲۰ فقره ، صالحیه ۲۰ فقره و نسیم شهر ۲۲۲ فقره ( صورت 
گرفته که ضمن دریافت خسارات وارده به شبکه و همچنین دریافت 
حقوق شرکت در خصوص آب شرب مصرف شده تعداد ۳۲۸ رشته از 
این انشعابات به مجاز تبدیل شده و تعهد الزم مبنی بر عدم استفاده 
مجدد از انشعابات غیر مجاز از مالکان مربوطه اخذ گردید . و تبدیل به 
مجاز سایر انشعابات غیر مجاز کشف شده نیز در حال انجام می باشد  . 
مدیر عامل آبفای جنوب غربی یاد آور شد : متاسفانه مشکل انشعابات 
غیر مجاز از جمله انشعابات غیر مجاز با قطرهای باال که به مصارف 
باغت و کشاورزی و مراکز صنعتی می رسد یکی از مشکالت اصلی ما 
در امر تامین و توزیع مطلوب آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین 
محترم می باشد . لذا در این خصوص و مطابق توافقات صورت گرفته 
با مقامات محترم قضائی و انتظامی به منظور تامین مطلوب آب شرب 
شهروندان و ساماندهی خطوط و شبکه های آبرسانی موضوع شناسائی 
و جمع آوری انشعابات غیر مجاز به صورت جدی در دستور کار این 

شرکت قرار گرفته و در حال انجام می باشد . 

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد

عملیات لوله گذاری در شهرستان رباط کریم

با اضافه نمودن آب استحصالی یک حلقه چاه جدید به منظور افزایش ظرفیت 
آب شرب مشترکین محترم عملیات لوله گذاری در روستای انجم آباد رباط 
کریم انجام شد . مدیر امور آبفای شهرستان رباط کریم با اعالم خبر مذکور 
اظهار داشت : با عنایت به ادغام آبفای شهری و روستایی ، لذا در همین راستا و 
به منظور افزایش کمی و کیفی آب آشامیدنی مشترکین محترم در روستاهای 
مطابق  روستاها  این  در  اصالح شبکه  و  لوله گذاری  عملیات  جدیدالتحویل 
برنامه ریزی صورت گرفته و اولویت بندی انجام شده در دستور کار قرار گرفته 
و انجام می پذیرد.رسول خیرده با اشاره به مشخصات فنی پروژه  انجام شده 
در این خصوص گفت : این عملیات در روستای انجم آباد با اجرای لوله گذاری 
از یک حلقه چاه جدید تا روستا به طول ۲۷۰ متر با استفاده از لوله های پلی 
اتیلن سایز 9۰ میلی متری و با صرف هزینه های الزم از محل اعتبارات سرمایه 
ای توسط اکیپ کارگاه توسعه انجام و به اتمام رسید و به منظور بهره برداری 
از پروژه مذکور عملیات ۲ مورد ارتباط دهی نیز در سایزهای 9۰ به ۱۶۰ و 
9۰ به ۶۳ پلی اتیلن انجام و مطابق برنامه زمانبندی شده به اتمام  رسید و آب 
استحصالی نیز وارد مدار توزیع شد.مدیر آبفای رباط کریم خاطرنشان ساخت : 
در حال حاضر آب آشامیدنی این روستا با ۱۷۰۰ اشتراک و ۷ هزار نفر جمعیت 
با کّمیت و کیفیت مطلوبی تامین و توزیع میگردد و پروژه های مختلفی نیز 
در این راستا در دستور کار قرار دارد که امیدواریم با تخصیص اعتبارات الزم 

مطابق برنامه های زمانبندی شده عملیاتی گردد.
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تیک  فعالیت  کردن  ممنوع  برای  ترامپ  دستور 
کارمند   ۱۵۰۰ شغلی  امنیت  آمریکا  در  تاک 
به  منجر  و  انداخته  خطر  به  را  آن  آمریکایی 
تصمیم آنها برای شکایت از رئیس جمهور آمریکا 
شده است.به نقل از آسین ایج، بر اساس فرمان 
اجرایی رئیس جمهور آمریکا هر گونه تعامل مالی 
با تیک تاک در ایاالت متحده ممنوع است و این 
تاک  تیک  کارمندان  تا  باعث خواهد شد  مساله 
در آمریکا شغل خود را از دست بدهند.به همین 
اندیشه  علت، مدیران و کارمندان تیک تاک در 
به دادگاه کشیدن رئیس جمهور آمریکا هستند 
و می خواهند از این طریق جلوی عملیاتی شدن 
فرمان اجرایی ترامپ را بگیرند و مشاغل خود را 
در ایاالت متحده حفظ کنند.پیش از این مدیران 

ارشد تیک تاک شکایت دیگری را بر علیه دونالد 
ترامپ تقدیم دستگاه قضائی آمریکا کرده بودند و 
این تصمیم را غیرقانونی قلمداد کرده بود. ترامپ 
امنیت  برای  تهدیدی  تاک  تیک  که  دارد  اصرار 
ملی آمریکا محسوب شده و باید به یک شرکت 
که  است  حالی  در  این  شود.  فروخته  آمریکایی 
اطالعات  انتقال  هرگونه  سیا  جاسوسی  سازمان 
را  چین  دولت  به  تاک  تیک  کاربران  خصوصی 
رد کرده است.به نظر می رسد اگر کاخ سفید بر 
پرداخت  بودن  غیرقانونی  مورد  در  خود  تصمیم 
حقوق به کارکنان تیک تاک اصرار کند، چاره ای 
بایت دنس مالک  این شرکت توسط  جز فروش 
آن به شرکت هایی همچون مایکروسافت یا توئیتر 

باقی نماند.

به دنبال فیلترینگ در آمریکا؛

کارمندان تیک تاک از ترامپ شکایت می کنند

کاهش هزینه های حمل و نقل درون شهری با یک محصول دانش بنیان

مورد  در  خود  تحقیقات  از  کانادایی  مقامات 
انحصارطلبی شرکت آمازون و سوءاستفاده این 
شرکت از تسلطش بر بازار خرید و فروش آنالین 
رقابت  دفتر  ایج،  آسین  از  نقل  داده اند.به  خبر 
دولت کانادا در حال بررسی این موضوع است که 
آیا آمازون برای فروش کاالهای عرضه شده خود 
بر مشتریان اعمال نفوذ می کند یا خیر. همچنین 
این دفتر مشخص خواهد کرد آیا آمازون تالش 
می کند کاالهای شرکت های رقیب را از میدان 
یا  بکاهد  آنها  فروش  میزان  از  و  کند  در  به 
را متهم  آمازون  خیر.برخی شرکت های رقیب، 
نفوذ  اعمال  برای  استراتژی  یک  طراحی  به 
کاالهای  خرید  از  آنها  تا  کرده اند  مشتریان  بر 
عرضه شده شرکت های رقیب آمازون خودداری 
کنند و تنها کاالهای خود این شرکت را بخرند.

از  جلوگیری  برای  تالش  به  همچنین  آمازون 

فروش کاالها و تولیدات شرکت های رقیب در 
از  پایین تر  قیمت هایی  با  ثالث  وب سایت های 
کاالهای مشابه موجود در سایت آمازون متهم 
به  واکنش  در  آمازون  است.سخنگوی  شده 
اعالم این خبر از همکاری کامل این شرکت با 
تحقیقات یادشده خبر داده و افزوده که آمازون 
همیشه از کسب و کارهای متوسط و کوچک 
پشتیبانی می کند و به خصوص متعهد به این 

کار در کشور کانادا است.

در بازار خرید و فروش آنالین؛

کانادا در مورد انحصارطلبی آمازون تحقیق می کند
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کمک  راستای  در  گفت:  علوم  وزیر 
است  الزم  تولید  و جهش  افزایش  به 
از  استفاده  با  فناوری ها  و  دانش  که 
ارتباطات علمی جهانی به روز شده و 
از ظرفیت های علمی در درون کشور 
غالمی،  شود.منصور  استفاده  کامل 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین 
پلیمری  جدید  ازمحصول  رونمایی 
با  پتروشیمی   mbs بنیان  دانش 
گرامی داشت سالروز بازگشت آزادگان 
میهن  به  مقدس  دفاع  دوران  سرافراز 
اسالمی اظهار داشت: در حوزه جهش 
تولید و اقتصاد مقاومتی، به داشته ها و 
نیروی  لحاظ  از  ظرفیت های خودمان 
انسانی، منابع طبیعی و توانمندی های 
مدیریتی توجه داریم و اینکه در حال 
تولیدی  زمینه های  تمام  در  حاضر 
بازار داخلی خودمان به این فعالیت ها 
بیشتر نیاز دارد. وزیر علوم با بیان اینکه 
نگاه همه ما باید به آینده دور و پر از 
اسالمی  جمهوری  گفت:  باشد،  امید 
ایران قابلیت این را دارد که در عرصه 
صادرات کاالهای مختلف بسیار موفق 

عمل کرده و تاثیر بسزایی در بازارهای 
ایران  افزود:  باشد.وی  داشته  جهانی 
یکی از کشورهایی است که در عرضه 
و تولید علم در جهان جایگاه ویژه ای 
دارد که این را می توان حاصل ارتباط 
موثر و گسترده صنعت و دانشگاه و به 
با  فناوری ها  و  سیستم ها  کردن  روز 
آخرین یافته های علمی جهان دانست 
که به این ترتیب می توانیم یک جریان 
پویای دانش و فناوری در سیستم رشد 
و توسعه و تولید را در عرصه بین المللی 
از  تقدیر  با  علوم  باشیم.وزیر  داشته 
مسئوالن ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( برای حمایت و فراهم کردن 
برای جوانان صاحب  فضای فعالیت و 
فعالیت  دانش بنیان گفت:  ایده  و  فکر 
برای  جوانان  این  متنوع  تولیدات  و 
است  امیدبخش  بسیار  کشور  آینده 
به خصوص که رویکرد آنان به سمت 
دانش بنیانی و تولید ثروت از علم است 
و در آینده از این سرمایه گذاری ها باید 
بهره برداری گسترده تری صورت گیرد.

در ادامه این آیین و با حضور وزیر علوم 

و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
جدید  پلیمری  محصول  از  )ره(  امام 
دانش بنیان mbs پتروشیمی رونمایی 
بسته  میلیون  دو  شد.همچنین حواله 
مجریان  و  داوطلبان  جهت  بهداشتی 
اجرایی  ستاد  توسط  سراسری  آزمون 
وزیر  به  )ره(  امام  حضرت  فرمان 
علوم اهدا شد و در پایان این برنامه، 
تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه پلیمر و 

پتروشیمی ایران با شرکت دانش بنیان 
قائد بصیر به امضاء رسید.همچنین در 
دکتر غالمی ضمن  آیین  این  حاشیه 
 ( دهنده  شتاب  ساختمان  از  بازدید 
hard tech( وابسته به ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره(، با متخصصان 
و پژوهشگران جوان این قسمت دیدار 
و  دستاوردها  با  و  کرد  گفت وگو  و 

فعالیت های آنان از نزدیک آشنا شد.

تاثیرات فناوری اطالعات بر آموزش عالی نوشتار لزوم استفاده از ظرفیت های کامل علمی در درون کشور

استفاده  با  انگلیسی  محققان 
ترین  سریع  نوین  روشی  از 
اینترنت جهان را توسعه دادند 
رکورد  به  آزمایشی  طی  آنها 
ثانیه  ترابیت در  سرعت ۱۷۸ 

دست یافتند.
ایونینگ استاندارد،  از  به نقل 
ادعا  انگلیسی  محققان 
اینترنت  سریع ترین  می کنند 
با  اند.  داده  توسعه  را  جهان 
کل  می توان  سرعتی  چنین 
نت  شبکه  فیلم های  آرشیو 
فلیکس را در چند ثانیه دانلود 

کرد.
گروهی از محققان به رهبری 
با  لندن  کالج  پژوهشگران 
استفاده از آمپلی فایرها شیوه 
انتقال اطالعات توسط نور در 
فیبرهای نوری را ارتقا دادند و 
به رکورد ۱۷۸ ترابیت در ثانیه 
سرعتی  چنین  یافتند.  دست 
سریع تر  بار  میلیون   ۳ حدود 

از متوسط اینترنت خانگی در 
انگلیس به حساب می آید.

این  رهبر  گالدینو  لیدیا 
دانشگاه  در  تحقیقاتی  تیم 
چنین  می گوید:  بلومزبری 
نسل  از  باندی  پهنای  سرعت 
پشتیبانی  اینترنت  آینده 
ترتیب  این  به  و  می کند 
خودروهای خودران و زیربنای 
شهرهای هوشمند را می توان 
های  شبکه  به  راحتی  به 
متصل  موبایل   ۵G اینترنت 

کرد.
از  محققان  رکورد  ثبت  برای 
برای  وسیع تری  رنگی  طیف 
)در  اطالعات  سریع  انتقال 
نوری(  فیبرهای  با  مقایسه 
باند  پهنای  تا  کردند  استفاده 

را بیشتر کنند.
برای آزمایش سرعت گالدینو 
بیت های تولید شده در رایانه 
را یک یک به حلقه فیبر نوری 

ارسال کرد.
در این طرح برای ایجاد سرعت 
برای  فایرهایی  آمپلی  باال، 
ساخته  سیگنال  توان  تقویت 
اجرای  صورت  در  که  شد 
در  حداقل  طرح،  این  تجاری 
هر ۲۵ مایل به یک آمپلی فایر 
این بدان معناست  نیاز است. 
ثبت  باالی  بسیار  سرعت  که 
معادل  )که  آزمایش  در  شده 
برثانیه  مگابیت  میلیون   ۱۷۸
است( حدود ۲.۸ میلیلیون بار 
سریع تر از سرعت ۶۴ مگابیت 
برثانیه ای اینترنت خانگی در 

این کشور است.
گالدینو در این باره می گوید: 
اجتماعی  مزایای  من  نظر  به 
واضح  بسیار  طرحی  چنین 
برای  سریع  اینترنت  است، 
همه افراد کارآمد است و البته 
ارتقا  را  اقتصادی  وری  بهره 

می دهد.

با سرعت ۱۷۸ ترابیت برثانیه؛

سریع ترین اینترنت جهان توسعه یافت نوشتار

فناوری  تاثیرات  به  اشاره  با  ارتباطات  معاون وزیر 
اطالعات بر آموزش عالی در دوران کرونا گفت: در 
توسعه آموزش مجازی در این ایام، کمترین چالش 
متوجه زیرساخت ها و اصلی ترین چالش مربوط به 

خدمات است.
امیر  ایران،  اطالعات  فناوری  سازمان  از  نقل  به 
به  کالسیک  عالی  آموزش  »از  درنشست  ناظمی 
پژوهشکده  توسط  که  الکترونیکی«  عالی  آموزش 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار 
توسعه رویکرد سنجش و شکل گیری  شد، گفت: 
شبکه های بین المللی پایگاه های دانش و تحقیقات 
در دسترس از طریق وب، از جمله تاثیرات فناوری 

اطالعات بر آموزش عالی به شمار می رود.
دو  عرضه گرایی  یا  تقاضاگرایی  اینکه  بیان  با  وی 
بعد اساسی آموزش و پژوهش محسوب می شود، 
گفت: در بعد تقاضاگر در مقابل عرضه گرا فرآیند 
تحقیقات،  جنس  بازیگران،  جنس  سیاستگذاری، 
تامین مالی، خبرگان علمی و عالیم ارزیابی کیفی 

آموزش، از اهمیت به سزایی برخوردار هستند.
بیان  با  ایران  اطالعات  فناوری  سازمان  رئیس 
اینکه آینده پژوهی آموزش عالی در کشور مبتنی 
بر پیشرانی فناوری اطالعات است، به مرور چهار 

سناریو در حوزه علوم و تحقیقات پرداخت.
به گفته وی، سناریوی نخست به همکاری باز و رشد 
عرضه گرایی و بین المللی شدن می پردازد و طی آن 
غول های آموزشی در کشورهای مختلف جهان با 
می پردازند  فعالیت  به  مشترک  پروژه های  تعریف 

همکاری  شبکه های  و 
میان دانشگاه های بزرگ 

شکل  می گیرد.
خاطرنشان  ناظمی 
سناریوی  در  کرد: 
شبیه ترین  که  دوم 
حال  شکل  به  وضعیت 
و  آموزش  نظام  حاضر 
پژوهش در کشور است، 
طور  به  عالی  آموزش 
دولت  توسط  اساسی 
و  می شود  وجه  تامین 
قوی  تاکیدی  دولت ها 
ملی  ماموریت های  بر 

آموزش عالی دارند. در چنین سناریویی، تحقیقات 
بین المللی ادامه دارد اما با محدودیت های بیشتری 

در میان کشورهای دوست انجام می شود.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه سناریوی سوم 
و چهارم نیز بر بازار تحقیقات بین المللی و مدیریت 
اپیدمی  تاثیر شیوع  به  عمومی جدید تکیه دارد، 
کووید ۱۹ بر لزوم توسعه آموزش عالی الکترونیکی 
در کشور اشاره کرد و گفت: کمترین چالش در این 
حوزه متوجه زیرساخت های آموزش الکترونیکی و 

اصلی ترین چالش در مسیر خدمات دهی است.
وی تصریح کرد: توسعه دوره های آموزش عالی از 
دانشگاه های معتبر جهانی،  برند  افزایش  راه دور، 
آزمون  اهمیت  افزایش  با  توسعه رویکرد سنجش 

استاندارد به اندازه آموزش، توسعه دوره های خاص 
به جای دوره های عمومی و شکل گیری همکاری 
طراحی  منظور  به  کارها  و  کسب  با  دانشگاه ها 
نیازمندی های  به  پاسخ  هدف  با  خاص  دوره های 
بر  ارتباطات  و  فناوری اطالعات  تاثیرات  از  خاص 

آموزش عالی است.
ناظمی عالوه بر موارد یاد شده، تامین مالی بخش 
 ،)R&D(خصوصی در زمینه توسعه ای و کاربردی
افزایش  رقابت،  جای  به  بیشتر  همکاری  امکان 
ایجاد  رایگان،  و در عین حال  آزاد  رویکرد دانش 
به  نظام های حکمرانی  پایه هوشمندی  بر  شکاف 
جای منابع آنها و رشد پرشتاب تحقیقات جهانی را 
از دیگر تاثیرات ICT بر آموزش عالی عنوان کرد.

دانش بنیان  محصول  یک  تازگی  به 
حمل  خدمات  حوزه  در  تا  شده  تولید 
و نقل عمومی )اتوبوسرانی( باعث بهبود 

عملکردها شود.
 مجتبی پیرایش مدیر عامل یک شرکت 
گفت:  هوشمند  سازه های  دانش بنیان 
ناوگان  بهره برداری  مدیریت  و  تحلیل 
بنیان  دانش  محصول  که  است  کاری 
بیشتر  افزار  نرم  این  می دهد.  انجام  ما 
جنبه تحلیل و استخراج داده های نهان 

سیستم را دارد.
وی ادامه داد: محاسبه یارانه بر اساس 
پیمایش و عملکرد اتوبوس نیز یکی از 
فعالیت های دیگر آن است. بر این اساس 
تخصیص یارانه حالت بهینه ای به خود 
محصول  این  در  همچنین  می گیرد. 
برای  سفر  تقاضای  میزان  استخراج 
هر ایستگاه بر اساس کارت بلیط ثبت 

شده، انجام می شود. پس در این صورت 
می توان آمار درستی از تقاضای سفر در 

هر ایستگاه داشته باشیم.
پیرایش همچنین افزود: با این اطالعات 
می توان طراحی شبکه اتوبوسرانی درون 
شهری را انجام داد. در حال حاضر این 
شبکه قدیمی و تجربی است. پس از فاز 
طراحی می توان به تعداد دستگاه های 
دست  مختلف  خطوط  برای  اتوبوس 
پیدا کرد. بر اساس پارامترهای گوناگون 
به  یافت.  دست  تعداد  این  به  می توان 
یک  آزمایشی،  نمونه  در  مثال  عنوان 
این  با  بود  دارای ۱۳ دستگاه  که  خط 
به ۹ کاهش  اتوبوس ها  تعداد  محصول 
از  اتوبوس   ۴ حذف  با  بنابراین  یافت. 

هزینه های اضافی جلوگیری شد.
اپلیکیشن  این  در  وی،  گفته  به 
اتوبوسران اصلی و همچنین اتوبوسران 

کمکی با استفاده از شماره تلفن همراه 
اپلیکیشن شوند و  وارد  خود می توانند 
شده  ثبت  جرایم  و  تخلفات  عملکرد، 
پرونده مالی و تراکنش های مالی ثبت 

شده برای خودرو را مشاهده کنند.
برداری، طراحی خطوط  بهره  مدیریت 
تجربه  اساس  بر  یارانه  محاسبه  و 
غیرملموس  داده های  و  کارشناسان 
انجام می شد. اما با این محصول دانش 
را  این حوزه ها می توان دقت  بنیان در 
باال برد. زیرا پارامترهای مختلف مانند 
در  آن  در  نیز  شرایط جوی  و  ترافیک 
بر  عالوه  پس  می شود.  گرفته  نظر 
افزایش کیفیت سرویس دهی به مصرف 
کنندگان، مدیریت بهره برداری ناوگان 
البته  می شود.  بهینه  نیز  رانی  اتوبوس 
قابلیت پیاده سازی برای  این محصول 

سیستم تاکسی رانی را نیز دارد.

عکس نوشت

خبر

رییس  محمودی  حامد  سرهنگ 
غرب  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
استان تهران  در گفتگو با روزنامه 
اتفاق روز  اظهار داشت: با توجه به 
راهنمایی  آموزشگاه  ایجاد  ضرورت 
در  سوم  پایه  گروه  رانندگی  و 
تهران و تسهیل  حوزه غرب استان 
و  قوانین  آموزش  و  یادگیری  در 
و  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات 
صادره  های  دستورالعمل  برابر 
یک  تاسیس  امتیاز  است  نظر  در 
سوم   پایه  رانندگی  آموزشگاه  باب 

از  احدی  به  قدس  شهرستان  در 
 متقاضیان واجد شرایط واگذار گردد.

شهروندان  کلیه  داد؛  ادامه  وی 
جهت  توانند  می  شرایط  واجد 
کسب اطالعات و ثبت نام از مورخه 
به  روز   1۵ مدت  به   99/۵/2۵
غرب  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
شهرستان  در  واقع  تهران  استان 
روبروی  امیرکبیر  بلوار   - شهریار 
نمایند. مراجعه  گیالس   باغ 

سرهنگ محمودی در پایان گفت:به 
صورت  به  ها  درخواست  تمامی 

رسیدگی  ضوابط  برابر  و  یکسان 
که  فردی  به  مربوطه  مجوز  و  شده 
نماید  کسب  را  بیشتری  امتیاز 

واگذار می شود.

 تاسیس یک باب آموزشگاه رانندگی پایه سوم 

روابط عمومی آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران
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