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علی ربیعی :

یک درصد دارایی صندوق توسعه برای 

تثبیت بازار بورس استفاده می شود

اعتماد جامعه به فرهنگیان مسئولیت 
آموزش و پرورش را دو چندان می کند

براســاس  اینکــه  بیــان  بــا  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
ــن  ــان از باالتری ــن و فرهنگی ــدد، معلمی ــنجی های متع نظرس
ــن  ــت: ای ــتند، گف ــوردار هس ــه برخ ــاد در جامع ــه اعتم درج

2اعتمــاد، مســئولیت آمــوزش و پــرورش را ......

ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی
 به ۱۵۰ میلیون تن می رسد

3

سهم بودجه های عمرانی ناجا 
4ناچیز است

لزوم تکمیل پروژه های ملی در 
رباط کریم و بهارستان در 

سریع ترین زمان ممکن

فعالیت کادر درمان »نزاجا« تا 

ریشه کن شدن »کرونا« ادامه دارد

2

خط ۱۰ مترو سیاهچاله های تهران را 

پوشش می دهد

4

حجت االسالم مروی در دیدار با جامعه قاریان

 حرم مطهر حضرت رضا)ع(:

 قرآن مقدمه امر زیارت است

7

سالمت 6

جهان به تحریم های نامشروع آمریکا 
پایان دهد

وزیــر بهداشــت، در نامــه ای بــه مدیــر کل ســازمان جهانــی بهداشــت، 
خواســتار فراخوانــی جهانــی بــرای پایــان دادن تحریم هــای نامشــروع و 
یکجانبــه ایــاالت متحــده کــه ســامت جهانــی را بــه مخاطــره انداختــه 

اســت، شــد ..... 5 2

سعیدی حاج  وحید  قلم   به 
بوی  و  ماندیم  ما  شد  تمام  که  جنگ 
راین،  تا  کرخه  از  یوسف،  پیراهن 
شیلر  دره  حماسه  ای،  شیشه  آژانس 
آمادگی  البته   .... و  مانگا  کانی  عقابها، 
اضافه  هایمان  درس  به  هم  دفاعی 
رفتیم! تیر  میدان  هم  بار  سه  دو   شد؛ 

ما که برای قد کشیدن و دست بردن در 
شناسنامه های مان بی تابی می کردیم، 
مان سبز شود  لب  پشت  اینکه  از  قبل 
مرداد  زود  خیلی   ، بکشیم  قد  کمی  و 
سوزان 67 را درک کردیم و رویای تک 
تیر انداز شدن مان هیچگاه رنگ و بوی 
واقعیت نگرفت! البته برای ما که جنگ را 
از رادیوی دو موج پدربزرگ و تلویزیون 
می  دنبال  اینچ   14 سفید  و  سیاه 
برای  وگرنه  گذشت  زود  خیلی  کردیم، 
شده  دیگر  شهرهای  آواره  که  مردمی 
 بودند، همه چیز به کندی می گذشت!

کشور  شمال  در  که  ما  برای  جنگ  از 
و  ها  اعزام  خاطرات  تنها  بودیم  ساکن 
تشییع جنازه شهدا باقی ماند؛ خاطرات 
را  شهادت  راه  که  همسایگانی  و  اقوام 
سال  که  جانبازانی  خاطرات  برگزیدند، 
جانبازی  اثبات  برای  جنگ  از  بعد  ها 
شان باید از بیمارستان صحرایی خاصه 
آهنگران  های  نوحه  بیاورند؛  پرونده 
هایی  آستین  خاطرات  پور،  کویتی  و 
سنجاق  پیراهن  باالی  جیب  به  که 

هایی  میدان  و  ها  خیابان  شدند؛ 
شدند... نامگذاری  شهدا  نام  به   که 

کشور  جای  همه  در  جنگ  آثار  اما 
عدالت  که  طور  همان  و  نبود  یکسان 
ها  ویرانی  شود،  نمی  رعایت  جنگ  در 
جنوب  مردم  سهم  بیشتر  ها  آوارگی  و 
بنیاد  در  هم  مختصری  که  بماند  شد. 
 شهید اختاس شد که اصًا مهم نیست!

قاب جادویی  از صفحه  را  ما که جنگ 
و  اهواز  بودیم،  کرده  تجربه  تلویزیون 
 ... و  سوسنگرد  و  خرمشهر  و  آبادان 
جبهه  را  آنها  و  نبودند  شهر  برایمان 
که  وقتی  هم  هنوز  و  پنداشیتم  می 
می  مان  گوش  به  شهرها  این  به  نام 
و  جبهه  خرما،  و  نفت  از  قبل   ، خورد 
شود. می  تداعی  مان  ذهن  در   جنگ 

باید شهرها  و  بود  تمام شده  اما جنگ 
را از نو می ساختیم. بازسازی آغاز شد! 
در این رهگذر بعد از جنگ، اسرا مبادله 
زیر  از  ها  استخوان  و  ها  پاک  شدند، 
خاک بیرون کشیده شدند، تحلیل های 
غواصان  شد،  روایت  جنگ  از  متعددی 
حتی  بازگشتند،  میهن  به  بسته  دست 
نوحه های آهنگران و کویتی پور آهنگین 
زده  جنگ  مناطق  بازسازی  اما  شدند، 
پایان نیافت! سه دهه گذشت ولی هنوز 
شهرهای  در  جنگ  های  خرابی  آثار 
خنج  و  گذشته  خاطرات  زده  جنگ 
نبش  را  شهدا  مادران  صورت  کشیدن 
قبر می کنند! البته پا روی حق نگذاریم 

سازندگی در سایر نقاط کشور با قدرت 
ادامه یافت! شهرک باستی هیلز ساخته 
شد! برج های رویایی روما و غیر روما و ... 
آسمان تهران را خراشیدند! کاردشت ها 
و زیارت ها و لواسان ها و ... رونق گرفتند 
و برج و باروی کاخ های برخی زمینیان 
چند  هر  رفت!  باال  عرش  حوالی  تا 
نداریم  سه  و  دو  و  یک  درجه  شهروند 
 ولی ظاهراً برخی از دیگران شهروند ترند!

از  به برکت امنیت حاصل از جنگ که 
خون هزاران شهید به دست آمده بود، 
کاخ های آنچنانی با نمای رومی و سنگ 
گرانیت های ایتالیایی، سرویس بهداشتی 
ها و شیرآالت اسپانیایی و سایر ملزومات 
رفتند  باال  زود  الکچری خارجی خیلی 
ناشی  های  سیاهی  و  باروت  بوی  ولی 
از انفجار و ترک های دیوار ها ناشی از 
ترکش های توپ و خمپاره در شهرهای 
و  مشام  هنوز  و  هنوز  کشور  جنوبی 
آزارد! را می  دیار  این  مردمان   چشمان 

هیچگاه  ولی  از جنگ گذشت  ها  سال 
خرمی به خرمشهری و آبادانی به آبادان 
بازنگشت و هنوز اوضاع شهرهای جنوبی 
نابسامان است و هر از گاهی در رسانه 
مردم  های  دغدغه  از  هایی  گوشه  ملی 
شود. می  گذاشته  نمایش  به  دیار   این 

پایانی  دیار  این  در  را  جنگ  گویی 
نیز،  جنگ  از  پس  ها  سال  و  نیست 
حداقل  داشتن  برای  باید  مردمانش 
بجنگند! شهری  زندگی  یک   های 

نوشیدنی  آب  مخروبه،  های  خانه 
شهری،  نابسامان  مبلمان  نامناسب، 
آلودگی  فاضاب،  و  پسماند  معضل 
گرفتاری  از  بخشی  و...  بیکاری  هوا، 
این  مردمان  دست  دم  معضات  و  ها 
از  دیار است که سال ها برای حفاظت 
و  خود  ناموس  و  دین  و  آئین  و  کیان 
هم کیشان خود از بذل جان و خانه و 
کاشانه دریغ نورزیدند. مردمی که برای 
این سرزمین و حفظ امنیت کشور ، طی 
دوران هشت ساله جنگ تحمیلی مردانه 
مادر،  پدر،  کشیدند،  آوارگی  جنگیدند، 
عزیزان خود  و  بی گناه  فرزندان  همسر، 
را در خاک و خون غلطان دیدند، خانه 
یا  و  شد  ویران  و  غارت  شان  کاشانه  و 
از  بعد  امروز   ... و  شد  کشیده  آتش  به 
برای  جنگ،  پایان  از  سال  گذشت ۳۰ 
بر  زندگی  یک  های  حداقل  داشتن 
به  چشم  باید  جنگ،  های  ویرانه  روی 
باشند  مدیرانی  کمرنگ  های  وعده  راه 
جایی  در  قطعاً  جنگ،  زمان  در  که 
امن تر و زیباتر و مستحکم تر از خانه 
داشتند! سکنی  دیار  این  مردمان   های 

کهنه زخم های مردم این دیار در کنار 
در و دیوار خون آلود و زنگار گرفته ناشی 
نظامی  زیبنده  محرومیت،  و  جنگ  از 
همین  مرهون  را  اقتدارش  که  نیست 
جوانان  های  رشادت  و  ساله   8 جنگ 
دیروز و زخم خورده های امروز این دیار 

است! امروز آنها را در یابیم.

 جنگ تمام شد ما ماندیم و ....

 سردار حسین اشتری :

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       ۰936۱3779۱7

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

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

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

شرایط:

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

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

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

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

شد.

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

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

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

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

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

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

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

مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

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

اصغر پارسا – شهردار رباط کریم

توضیحات  مبلغ تضمین شرکت
درمناقصه )ریال

 مدت
اجرا

 مبنای قیمت
پیشنهادی

 مبلغ تامین
اعتبار

 مبلغ اعتبار مصوب
)ریال

موضوع مناقصه ردیف

 دارای
  گواهینامه
 صالحیت

 پیمانکاری در
 زمینه فضای

سبز

1/050/000/000 4ماه  بصورت
مقطوع

 ردیف بودجه
شماره

20102003

21/000/000/000  پروژه اجرای
 فضای سبز
 فاز 2 پارک
آبشناسان

1

) )

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
02156438444



سیاسی
خبر

فعالیت کادر درمان »نزاجا« تا 
ریشه کن شدن »کرونا« ادامه دارد

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش گفت: نیروی زمینی ارتش با اقدام 
کلی به میدان مبارزه با ویروس کرونا آمده است و این فعالیت ها تا ریشه کن 

شدن این ویروس ادامه خواهد داشت.
 امیر جهانشاهی معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش و فرمانده قرارگاه 
پدافند زیستی این نیرو  در همایش مدافعان سالمت که در محل ستاد نیروی 
سجایای  از  تا  شدیم  جمع  گردهم  امروز  گفت:  شد،  برگزار  ارتش  زمینی 
ارزشمند کادر پزشکی »نزاجا« که همانند دفاع مقدس در جهت خدمت به 
مردم تالش کردند، قدردانی کنیم؛  اگر در دفاع مقدس پزشکان در پشت 
جبهه به ارائه خدمت مشغول بودند امروز این عزیزان در جبهه مقابله با ویروس 

کرونا در خط مقدم قرار دارند.
در  تخصصی  تجهیزات  آوردن  کار  پای  با  ارتش  زمینی  نیروی  افزود:  وی 
رزمایش مقابله با ویروس کرونا، با استفاده از تجربیات هشت سال دفاع مقدس 

و کمک به مردم در حوادث غیرمترقبه به صحنه آمده است.
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: نیروی زمینی ارتش 
در ۲۴ استان و ۲۶۴ شهر و ۱۹ قرارگاه با بکارگیری ۶۰ هزار نفر با پنج اقدام 
کلی فعالیت خود را آغاز کرد که در این رابطه می توان به ایجاد ۱۱ هزار تخت 
نقاهتگاهی، بکارگیری ۲۸ مرکز درمانی نزاجا در سطح کشور، تولید میلیون ها 
عدد ماسک، تولید هزاران لیتر محلول ضدعفونی، برگزاری رزمایش همدلی و 
کمک مومنانه و هزاران اقدام دیگر اشاره کرد، البته این فعالیت ها تا ریشه کن 

شدن ویروس منحوس کرونا ادامه خواهد داشت.

سخنگوی دولت گفت: از اول هفته آینده 
توسعه  صندوق  دارایی  از  درصد  یک 
سرمایه  بازار  تثبیت  صندوق  در  ملی 

سپرده گذاری خواهد شد.
علی ربیعی سخنگوی دولت  در نشست 
اینکه  بیان  با  رسانه  اهالی  با  خبری 
مبارزه ای  مدارس،  بازگشایی  با  همزمان 
چند کرونایی دولت و ملت ما وارد مرحله 
جدیدی می شود، گفت: دوگانه هایی که در 
این مدت ایجاد شده و برنامه ریزی برای 
آنها به شکلی است که سیاستگذاری برای 
اداره کشور و توجه به نگرانی های مردم را 

با مشکل مواجه می کند.
ساده  مبارزه  یک  این  کرد:  تاکید  ربیعی 
نیست، مبارزه زندگی است، مبارزه ما با دو 
ویروس تحریم و کرونا مبارزه برای بقای 
ملی است. ما هم باید آموزش را طبق روال 
همیشگی به پیش ببریم و هم امر سالمت 
و مراقبت از جان فرزندان خودمان را در 
صدر همه اولویت ها قرار دهیم و هم اینکه 

امر آموزش تعطیل نشود.
و  جان  دوگانه های  همه  داد:  ادامه  وی 
آموزش  و  جان  و  عزاداری  و  جان  نان، 
آزمون هایی است که باید با همکاری هم 
و افزایش اعتماد بتوانیم با موفقیت از آنها 
برای  ملی  آزمون  یک  این ها  کنیم.  عبور 

همه ماست.
سخنگوی دولت تصریح کرد: ما در شرایط 
متفاوت با کشورهای دیگر قرار داریم. ما 
یک کرونا نداریم، دو کرونا داریم، کرونای 
ایاالت متحده  تحریم، کرونایی که دولت 
کرونایی  یعنی  است.  آن  مسئول  آمریکا 
وحش  حیات  در  میانجی  یک  از  که 
به شکل  که  کرونایی  و  کرد  پیدا  جهش 
از  اقتصادی و  ویروس تحریم و تروریسم 
مغز و از ذهنیت غلط و قلدرمنشانه آمریکا 
سیاستگذاری  بر  است،  گرفته  سرچشمه 

های ما اثر گذاشته است.
و  زحمتکش  معلمان  امروز  گفت:  ربیعی 
قرار  پیکار  این  مقدم  خط  در  ما  متعهد 
معلمان،  میان  مناسبات  امروز  از  و  دارند 
دانش آموزان و اولیاء و در مجموع با دولت 
وارد مرحله ای است که باید آموزش مان را 

با شرایط جدید تجربه کنیم.
برای  ما  ملت  مبارزه  کرد:  تصریح  وی 
مضاعف  مبارزه  یک  خود  بقای  حفظ 
است. مبارزه ای است برای سالمت و برای 
پیکار  این یعنی هم کار و هم  کرامت. و 
ما برای تحصیل و سالمت و همچنان که 
در رمضان و محرم دیدیم، هم دیانت وهم 

سالمت.
سخنگوی دولت گفت: ستاد ملی کرونا در 
تصمیمات آموزشی مدارس، همه ابعاد آن 
را مورد توجه قرار داد. اعم از آینده دانش 
آموزان، ضرورت تحرک و دریافت آموزش 
شیوه  و  شدن  اجتماعی  اینکه  و  بهتر 

استفاده از فضای مجازی را تمرین کنند.
مسئله  همچنین  کرد:  تصریح  ربیعی 
قرار  توجه  مورد  معلمان  نقش  و  منزلت 
دارد و در مورد عدالت آموزشی در دولت 

نیز تصمیماتی گرفته شد.
وی ادامه داد: همانطور که رئیس جمهور 
پدران  نگرانی  رفع  برای  که  کردند  اعالم 
و مادران، هیچ اجباری برای حضور دانش 
اموزان در مدارس وجود نخواهد داشت و 
اتخاذ  را  تمهیدی  که  است  مکلف  دولت 
عقب  دچار  اموزی  دانش  هیچ  که  کند 

ماندگی تحصیلی نشود.
پیشنهاد  بنابر  گفت:  دولت  سخنگوی 
ارتباطات، استفاده از شبکه شاد در  وزیر 
سرویس های خانگی و تلفن همراه رایگان 
اینترنت  به  مدرسه  هزار   ۸۶ است.  شده 
امکان  و  شده اند  مجهز  رایگان  پرسرعت 
استفاده پرسرعت رایگان معلمان از فضای 

مجازی فراهم شده است.
ربیعی اظهار کرد: برای حدود ۶۰۰ هزار 
رخ  ماه  فروردین  در  آنچه  همانند  معلم، 
هدیه  بسته  یک  ارتباطات  وزارت  داد، 
دانش  برای  کرد.  خواهد  ارائه  را  ماهه   ۳
تعریف  اختصاصی  های  بسته  هم  اموزان 
برای  بسته صرفا  این  ارائه خواهد شد.  و 
لیست  در  که  است  منتخب  سایت هایی 
سفید قرار دارند تا سالمت دانش آموزان 

در فضای مجازی تامین شود.
و دانشجویان  اساتید  برای  داد:  ادامه  وی 
هم بسته هایی در نظر گرفته شده که تا 

اول مهر اعالم خواهد شد.
سخنگوی دولت با اشاره به بحث عدالت 
در  که  دیگری  بحث  در  گفت:  آموزشی 
دولت صورت گرفت، رئیس جمهور تاکید 
کرد هیچ ایرانی نباید از تحصیل بازبماند. 
پرورش  و  آموزش  و  رفاه  های  وزارتخانه 
تحصیل  از  بازماندگی  که  شدند  مکلف 
اقتصادی،  علل  به  که  ابتدایی  دوران  در 
فرهنگی و معلولیت در ثبت نام ها نبودند 
را با جدیت دنبال و با تک تک خانواده ها 
گفتگو کنند و موانع حضور این کودکان 
را برطرف کنند.ربیعی با اشاره به مصوبه 
دوم  مرحله  درخصوص  کرونا  ملی  ستاد 
از مصوبات  انتخابات مجلس، گفت: یکی 
در ستاد ملی کرونا بود درباره مرحله دوم 
این  براساس  که  بود  مجلس  انتخابات 
مجلس  ای  دوره  میان  انتخابات  مصوبه 
در زمان مقرر با رعایت پروتکل ها برگزار 
تشکیل  مصوبه  این  براساس  شد.  خواهد 
و  تبلیغات  و  ممنوع  سخنرانی  و  ستاد 
اطالع رسانی نیز در فضای مجازی انجام 

خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برای شناسایی بیشتر 
داوطلبان، صداوسیما امکانات برابر اطالع 
در  متعارف  حد  در  تبلیغاتی  و  رسانی 

اختیار آنان قرار خواهد داد.
مسکن  ودیعه  وامد  به  دولت  سخنگوی 
دیگر  مصوبه  در  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز 
ودیعه  از  تعدادی  درخواست  به  توجه  با 
تا  شد  داده  اجازه  مسکن،  اجاره  گیران 
متقاضیان با بانک های عامل تفاهم کرده 
و مانده بدهی های آنها به اقساط تبدیل 

و پرداخت شود.
ربیعی گفت: دولت برای تسریع در برنامه 
طرح ملی مسکن و نیز کمک به کارکنان 
دستگاه ها، دولت تصویب کرد ۵۰ درصد 
از اراضی مازاد دستگاه ها به تامین مسکن 
و  یابد  اختصاص  واحد  همان  کارکنان 
برای  مسکن  تامین  برای  اراضی  مابقی 

تامین افراد فاقد مسکن تخصیص یابد.
روزهای گذشته شاهد  در  داد:  ادامه  وی 
توسعه  در  پیشرفتی  به  رو  و  تازه  مرحله 
تعامالت بین المللی سازنده و موثر بودیم 
بلندپایه  مقامات  اخیر  سفرهای  در  که 
هیئت  حضور  همینطور  و  اتمی  آژانس 

اروپایی در ایران بازتاب داشت.
این  کرد:  خاطرنشان  دولت  سخنگوی 
از  دیگری  نشانه  دیپلماتیک  تحرکات 
طرح  پیش برد  در  متحده  ایاالت  ناکامی 
نابودی  تنها  نه  که  است  ویرانگری  های 
برجام بلکه فراتر از آن تهاجم همه جانبه 
به چندجانبه گرایی و قانونمندی های بین 

المللی را در نظر داشت.
خارجه  امور  وزیر  اخیرا  گفت:  ربیعی 
اعمال  قصد  که  کرده  اعالم  آمریکا 
امنیت  تحریم های منسوخ شده شورای 
هایی  تحریم  همان  دارد،  را  ایران  علیه 
آن  با  یکصدا  امنیت  شورای  اعضای  که 
مخالفت کردند و هرگونه برگشت پذیری 
آن بدست آمریکا را ناممکن دانستند. ما 
نمایش های  و  تهدیدها  این  به  اعتنا  بی 
با  توأم  تعامل  تداوم  به  مصمم  معنا،  بی 
کشورهای  همه  با  نیت  حسن  و  احترام 
هستیم  بین المللی  سازمان های  و  جهان 
و در  یاغی گری کم سابقه  این  برابر  در  تا 
کنار ملت های جهان، از حاکمیت قانون 
دفاع  المللی  بین  مشترک  هنجارهای  و 

کنیم.
اعتمادسازی  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
روابط  ارتقای  زیربنای  عنوان  به  مستمر 
تالش  جهان،  با  موثر  و  سازنده  خارجی 
برای توسعه روابط تجاری و کاهش موانع 
در  هم  اقتصادی  مناسبات  به  مربوط 
مرکز توجه دور جدید از دیپلماسی فعال 
جمهوری اسالمی است. هیچ دستاوردی 
خود به خود حاصل نمی شود. وزارت امور 
خارجه در خط مقدم نبردهای دیپلماتیک 
را  فراوانی  زحمات  اخیر،  های  ماه  در 

متحمل شد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: این مسیر به 
عنوان خط مشی ثابت جمهوری اسالمی 
نیز  آینده  های  ماه  و  ها  هفته  در  ایران 
ادامه خواهد داشت و اطمینان داریم که 
بیش از این هم، شاهد خبرها و نشانه های 
امیدبخش دیگری در برابر اردوی تحریم، 
آمریکا  جهانی  پراکنی  نفرت  و  شرارت 

باشیم.
درخصوص  سوالی  به  پاسخ  در  ربیعی 
و  مدارس  در  آموزان  دانش  حضور  نحوه 
انتقادهای مطرح نسبت به تشبیه مدرسه 
گفت:  رئیس جمهور،  سوی  از  پادگان  و 
در  حضور  که  کرد  تاکید  جمهور  رئیس 
نیست.  اجباری  عنوان  هیچ  به  مدارس 
مدارس  در  حضور  نبود  قرار  هم  ابتدا  از 
اجباری باشد متاسفانه این روزها باب شده 
برخی به روش برجسته سازی آنچه را از 
هر متنی می خواهند استخراج و بازنمایی 
بود  این  مهم  بحث  افزود:  می کنند.وی 
مساله  دو  سالمت  موضوع  کنار  در  که 
یکی  دارد.  اهمیت  آموزان  دانش  برای 
اموزشی بود که دلسوزان  موضوع عدالت 
و شخصیت های تاثیرگذار نیز نسبت به 
نگرانی  این  و  داده  نشان  حساسیت  آن 
وجود داشت که همه دانش آموزان نتوانند 
از امکانات و فضای مجازی جهت آموزش 
استفاده کنند و باید این طبقه از جامعه را 
حتما در نظر گرفت.سخنگوی دولت گفت: 
و  آموزش  که  شد  تاکید  بارها  همچنین 
پرورش تنها بعد آموزشی ندارد و حضور 
سیاست های  افزایش  برای  مدارس  در 
شخصیت  گیری  شکل  و  اجتماعی 
عزیز  اموزان  دانش  خصوص  به  فرزندان 

این  با  است.  موثر  و  بسیار مهم  اول  پایه 
که حضور  کرد  تاکید  رئیس جمهور  حال 

در مدارس به هیچ عنوان اجباری نیست.
ربیعی گفت: در خصوص نظم در مدارس 
مجدد  برخی  هم  رئیس جمهور  تعبیر  و 
بازنمایی کردند. اتفاقا ما هم نگران پادگانی 
این هستیم  نگران  جامعه هستیم.  شدن 
که برخی بخواهند با همان نگاه پادگانی 
و  محدود  را  مجازی  فضای  و  اینترنت 
آزادی ها مشروع را محدود کنند. همیشه 
یکی از صفات نیروهای مسلح در نزد افکار 
عمومی نظم است و منظور رئیس جمهور 

نظم و انضباط در مدارس بود.
واژه های دوگانه  بردن  کار  به  وی گفت: 
میان  بتوانیم  که  کند  می  کمک  ما  به 
کنیم  ایجاد  تعادل  مختلف  های  دوگانه 
و به ما کمک می کند از افراط و تفریط 
دوری کنیم.  عده ای ما را تا مرز تعطیلی 
تعادل  نقطع  در  ما  بردند.  اقتصاد  کامل 
جان  توامان  تا  کنیم  می  سیاست گذاری 
حفظ شود و کار و عزاداری و صنعت حفظ 
شود و این در جلوگیری از افراط و تفریط 
برای ما موثر است. سخنگوی دولت اضافه 
کرد: آخرین شاهد ما دوگانه دین و جان 
برگزار  آمیزی  تحسین  شکل  به  که  بود 
شد و شکل عزاداری مقام معظم رهبری 
الگویی بود که اصل عزاداری انجام شد. در 
مورد دوگانه جان و نان هم ما روزی ۱۷ 

درصد آمار مراعات پروتکل ها را داشتیم.
مبنی  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  ربیعی 
ایرانیان به کرونا  ابتالی  اینکه آیا آمار  بر 
نشان دهنده موفقیت در زمینه ی برقراری 
تعادلی میان دوگانگی های موجود بوده یا 
خیر؟، اظهار کرد: اتقافا برگزاری و ایجاد 
تعادل بین این دوگانه ها رمز موفقیت ما 
باعث  این دوگانه ها  برگزاری  بوده است. 
اتفاقا  است.  تفریط  و  افراط  از  جلوگیری 
اینجا جای مقایسه با سایر کشورهای دیگر 
اروپایی دچار موج  هم هست. کشورهای 
سوم شدند و برخی کشورها در فستیوال ها 

و اجتماعات نتوانستند مراعات کنند.
موضوع  آخرین  بدهید  اجازه  افزود:  وی 
بگویم که شاهد  را  و جان  برگزاری دین 
بودیم که مردم در عزاداری ها تمام پروتکل 
ها را رعایت کردند. همکاران ما در وزارت 
بهداشت در گزارشی که ارائه کردند، نشن 
می داد که پروتکل های بهداشتی به اندازه 

مطلوبی مراعات شده است.
مورد  در  کرد:  تصریح  دولت  سخنگوی 
دو گانه نان و جان ما از این مرحله عبور 
ها  پروتکل  رعایت  درصد   ۱۷ از  کردیم. 
امروز گزارش ناظران وزارت بهداشت نشان 
می دهد در صنوف ۷۷.۵ درصد، در ادارات 
و بانکها ۹۰ درصد پروتکل ها رعایت شده 

است و تعطیالت کمی داشتیم.
رشد  به  امروز  گفت:  ادامه  در  ربیعی 
را  کمی  منفی  رشد  و  رسیدم  اقتصادی 
تجربه کردیم و امسال خوشبختانه نشان 

می دهد از رکود خارج می شویم.
وی ادامه داد: هرگونه تحلیل شرایط بدون 
دیدن محدودیت های طاقت فرسا و نفس 

گیر تبیینی صادقانه نیست.
مبنی  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  وی 
اعالم  مرکزی  بانک  کل  رئیس  اینکه  بر 
هستیم  مسیری  طراحی  دنبال  به  کرد 
کنترل  را  تورم  بتوانیم  آن  واسطه  به  که 
خصوص  این  در  کنیم،  هدف گذاری  و 
در  گفت:  رسیدید؟،  کاری  و  ساز  چه  به 
مرکزی  بانک  کل  رییس  منظور  واقع 
در  حتی  مختلف  تجربیات  از  استفاده 
پیشرفته  کشورهای  مرکزی  های  بانک 
در اجرای سیاست های نوین پولی است 
که »عملیات بازار باز« محور اساسی این 

سیاست برای کنترل تورمی است.
هدف  با  سیاست  این  کرد:  تاکید  ربیعی 
طریق  از  کند  می  تالش  تورمی  گذاری 
اوراق  فروش  و  با خرید  باز  بازار  عملیات 
تاثیر  بانکی  بین  سود  در  خزانه  اسالمی 
گذاشته و از آن طریق بر نرخ تورم تاثیر 
داشته باشد.سخنگوی دولت گفت: روش 
۶۰ سال گذشته در کشورمان این سیاست 
این  گذشته  ماه  چند  طی  است.  نبوده 
شده  اجرایی  مرکزی  بانک  در  سیاست 
است و بانک مرکزی با اجرای بخش هایی 
تورم  و  نقدینگی  کنترل  حال  در  آن  از 
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  است.وی 
اینکه با توجه به اعالم آمادگی ایران برای 
ساخت واکسن کرونا با همکاری روسیه آیا 
شاهد چنین همکاری بین ایران و روسیه 
خواهیم  کرونا  واکسن  ساخت  زمینه  در 

بود؟، گفت: در کشور خوشبختانه گروه های 
مختلف در ساخت واکسن کار می کنند.

ربیعی گفت: با کشور روسیه هم مذاکراتی 
که  دیگر  کشورهای  بعضی  و  داشته ایم 
تبادل اطالعات می شود. همچنین در مورد 
خرید واکسن از منابعی که احتماال موفق 

خواهند شد پیگیری می شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که 
آقای روحانی قرار است نقشه راه اقتصادی 
یک سال باقی مانده به قرن جدید را با مردم 
درمیان بگذارد، این نقشه راه چه تغییری 
به نفع مردم ایجاد می کند؟، تصریح کرد: 
این برنامه اقتصادی از چند جهت تدوین 
شده است، یکی تداوم بخشیدن و سرعت 
در  که  است  هایی  برنامه  به  بخشیدن 
سیاست های  است.  شده  انجام  ماه ها  این 
تکمیلی برای موثرتر بودن تداوم آن برنامه 
هاست. لحاظ کردن تحوالت بین المللی بر 
ظرفیت های همسایگان و شرایط داخلی 
اقتصاد کشور، تهدیدهای آمریکا و فرصت ها 
شده  گرفته  نظر  در  برنامه های  قوت ها،  و 

است.
برای  توسعه  صندوق  دارایی  درصد  یک 

تثبیت بازار سرمایه استفاده می شود
مبنی  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  ربیعی 
براینکه آیا شما و بقیه دولتمردان این روزها 
به بازار رفته اید و از قیمت ها خبر دارید؟، 
گفت: اینکه یک مقام مسئول صادقانه گفته 
که همسرش خرید انجام می دهد آیا کار 
اشتباهی است؟ آیا درست بود که در این 
خصوص دروغ گفته شود یا مثال گفته شود 

در محله ما قیمت ها ارزان است؟
در  گزارش ها  ترین  دقیق  داد:  ادامه  وی 
را  بازار  تحوالت  و  ها  قیمت  خصوص 
کاالهای  قلم   ۱۰۰ مورد  در  خصوص  به 
وزارت  دستگاه هایی چون  مهم  و  ضروری 
بودجه  و  برنامه  سازمان  کشور،  اطالعات، 
در  و  تهیه  ای  نوبه  بطور  مرکزی  بانک  و 
اختیار رییس جمهور و اعضای دولت ارائه 
تنش  که  زمانی  تا  بدانیم  باید  می کنند. 
قیمت ارز که ناشی از تحریم بوجود آمده را 
نتوانیم به سامان برسانیم این مشکالت را 

شاهد خواهیم بود.
سخنگوی دولت تاکید کرد: علیرغم حرکات 
جدید آمریکایی ها و فشارهای بین المللی 
و تکرار آن توسط رسانه های خارجی که 
روان جامعه را هدف قرار داده اند تالش می 

کنیم تکانه های ارزی را به ثبات برسانیم.
ربیعی گفت: کاهش تورم را بانک مرکزی 
و ستاد اقتصادی دنبال کرده اند. امیدواریم 
مسیر نرخ تورم در کانال های هدف گذاری 
شده قرار خواهد گرفت. اما مشخصا خودم 
قیمت برخی کاالها را که می خرم می دانم.

در  صبح  امروز  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
را  بورس  بحث  اقتصادی  ستاد  جلسه 
داشتیم. از سال ۹۴ یک مجوز قانونی وجود 
داشت که صندوق توسعه ملی یک درصد 
بازار  تثبیت  در صندوق  را  دارایی خود  از 
موضوع  این  تاکنون  کند.  گذاری  سپرده 
اخیراً  است،  نشده  اجرا  و  داشت  ابهام 
می کنم  اعالم  اینجا  و  شده  رفع  آن  ابهام 
از اول هفته آینده این سپرده گذاری صورت 

خواهد گرفت.
کارشناسان  کرد:  تاکید  دولت  سخنگوی 
پایداری  موجب  اقدام  این  که  معتقدند 
بورس خواهد شد. امروز در ستاد اقتصادی 
که  شد  اتخاذ  تصمیماتی  و  بحث  دولت 
پشتوانه های خوب خواهد داشت. بخشی 
از گالیه ها نسبت به حضور حقوقی ها بود 
که حقوقی ها متناسب با ضوابط شورای 
عالی بورس ملزم هستند حداکثر همکاری 
را انجام دهند و تصمیمات قاطعی در این 
بورس  عالی  شورای  شد.   اتخاذ  زمینه 
همه این تدابیر را در نظر گرفته و همین 
العاده ای در نظر  پنج شنبه جلسه فوق 
گرفته شده است که بتوانند دو موضوعی 
که گفته شد و برخی از مسائل دیگر را 
بازار  از  حمایت  افزود:  کنند.وی  بررسی 
سرمایه سیاست ماست ولی فراز و نشیب 
به  مدت  دراز  نگاه  و  است  بورس  ذات 
بورس را توصیه می کنیم. در کوتاه مدت 
مشاوره خوب به کار گرفته شود. برخی از 
رقبا برای زمین زدن دیگران مطالب روانی 
توجه  آنها  به  نباید  که  کنند  می  ایجاد 
و  است  بانک  با  بورس  تفاوت  این  شود. 
است.  بوده  ثبات  با  بورس در دراز مدت 
و  است  ما  توجه  مورد  بورس  از  حمایت 
وزیر اقتصاد با جدیت به دنبال آن هستند. 
درخواست من این است که افراد در نقد، 

مطالب درست را بیان کنند.

یک درصد دارایی صندوق توسعه برای 
تثبیت بازار بورس استفاده می شود

خبر

واعظی: کمیسیون مشترک اقتصادی ایران 
و ترکیه به زودی تشکیل می شود

رییس دفتر رییس جمهور گفت: کمیسیون مشترک اقتصادی ایران 
و ترکیه با هدف تالش و تصمیم گیری برای توسعه و تعمیق روابط 

تجاری و اقتصادی به زودی برگزار شود.
نشست  این  حاشیه  در  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس  واعظی  محمود   
مشترک که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، در گفت و گو با 
و  ایران  اقتصادی  و  تجاری  روابط  افت حجم  به  اشاره  با  خبرنگاران 
ترکیه پس از شیوع ویروس کرونا، خاطرنشان کرد: دو کشور مصمم 
هستند سطح روابط اقتصادی خود را به سرعت به زمان قبل از کرونا 
بازگردانند. رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه با اشاره 
به اینکه بنیان روابط اقتصادی دو کشور خوب بوده و اسناد همکاری 
دو  بین  بانکی  روابط  بر گسترش  است،  امضا شده  نیز  بسیار خوبی 
کشور، تاکید کرد و ادامه داد: در این جلسه مقام های دو کشور بر روی 
این مساله تاکید داشتند که در روابط و معامالت از پول ملی دو کشور 
استفاده شود و بنا شد تا دو کشور در خرید محصوالت اولویت را به 
یکدیگر بدهند و همچنین بر روی تهاتر کاال به کاال در روابط تجاری 

تاکید شد.
واعظی تعمیق همکاری ها و تشکیل کمیته های مشترک در حوزه انرژی، 
صادرات گاز، فرآورده های پتروشیمی، همکاری های برق، همکاری های 
نزدیک تر گمرکی و استفاده از سامانه های الکترونیکی در این زمینه، 
حمل و نقل و ترانزیت ریلی و جاده ای و تقویت همکاری های مرزی دو 

کشور را از جمله مهم ترین محورهای این نشست برشمرد.
عالی  شورای  نشست  ششمین  در  کشور  دو  کرد:  نشان  خاطر  وی 
راهبردی ایران و ترکیه توافق کردند که در موافقتنامه تجارت ترجیحی 
انعطاف بیشتری نشان دهند و تبادل ۶۰ قلم کاال از دو طرف انجام 
شود و در زمینه سرمایه گذاری و ایجاد کمیته مشترک برای حمایت 
از شرکت ها و سرمایه گذاری های متقابل نیز همکاری ها گسترش یابد 
و وزرای دو کشور براساس توافقات انجام شده تصمیمات را به صورت 

حضوری یا ویدئو کنفرانس پیگیری کنند.
و  مسائل سیاسی  زمینه  در  مطرح شده  مباحث  به  اشاره  با  واعظی 
منطقه ای و تاکید بر اینکه همکاری های منطقه ای و سه جانبه می تواند 
صلح و ثبات را در منطقه به ارمغان بیاورد، افزود: ترکیه تحریم های 
چه  هر  کرد  امیدواری  ابراز  و  محکوم  را  ایران  علیه  آمریکا  ظالمانه 

سریع تر این تحریم ها برداشته شود.

اعتماد جامعه به فرهنگیان مسئولیت 
آموزش و پرورش را دو چندان می کند

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه براساس نظرسنجی های متعدد، 
معلمین و فرهنگیان از باالترین درجه اعتماد در جامعه برخوردار هستند، 
گفت: این اعتماد، مسئولیت آموزش و پرورش را بسیار سنگین می کند.

 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور  برای اطالع از روند اجرای 
شیوه نامه های بهداشتی در محیط های آموزشی و مدارس، با حضور در 
دبستان پسرانه دکتر حافظی، به همراه وزیر آموزش و پرورش از برخی 
از کالس های درس حضوری و تدریس از طریق فضای مجازی بازدید 
کرد و با توضیحات مدیر این دبستان در جریان برنامه های این مدرسه 
برای پیشگیری از شیوع کرونا و حفظ سالمت دانش آموزان قرار گرفت.

وی همچنین در جمع مدیر، کارکنان و معلمین این مدرسه ابتدایی با 
اشاره به اینکه براساس نظرسنجی های متعدد، معلمین و فرهنگیان از 
باالترین درجه اعتماد در جامعه برخوردار هستند، گفت: این اعتماد، 
و  معلمین  و  کند  می  سنگین  بسیار  را  پرورش  و  آموزش  مسئولیت 
کادر آموزشی باید در ساعاتی که دانش آموزان در مدرسه حضور دارند، 
همانند والدین آنها با دلسوزی کامل از سالمت همه فرزندان مراقبت 

کنند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه بهار تعلیم و تربیت و آغاز 
سال تحصیلی همواره از ابتدای مهر ماه آغاز شده است، افزود: امسال به 
دلیل شیوع بیماری کرونا و مشکالتی که از اسفندماه سال گذشته ایجاد 
شد، آموزش و پرورش تصمیم گرفت که سال تحصیلی را چند روزی 
زودتر آغاز کند تا مروری بر درس های سال گذشته نیز انجام شود که 
خوشبختانه براساس گزارش مدیر این دبستان، ارزیابی های انجام شده 
نشان می دهد که دانش آموزان از آمادگی کافی برای رفتن به پایه باالتر 

برخوردار هستند.
جهانگیری با بیان اینکه یکی از دغدغه های سال جاری نحوه بازگشایی 
مدارس و مراکز آموزشی بود، اظهار داشت: براساس اعتمادی که مردم 
به آموزش و پرورش و معلمین دارند، اطمینان دارم آموزش و پرورش 
قادر خواهد بود بهتر از سایر دستگاه ها، برنامه های مراقبتی و کنترلی 
را اجرا کند تا خانواده ها دغدغه ای نسبت به سالمت فرزندان خود 

نداشته باشند.
وی گفت: آموزش و پرورش و مدیران مدارس باید به مردم این اطمینان 
را بدهند که با نظارت های مداوم در کنار استمرار برنامه های آموزشی، 
مراقبت های بهداشتی و حفظ سالمت دانش آموزان را نیز به طور جدی 

در دستور کار خود دارند.
معاون اول رییس جمهور با قدردانی از آموزش و پرورش برای مدیریت 
برنامه های آموزشی در کنار شیوه نامه های بهداشتی گفت: براساس 
آنچه که وزیر آموزش و پرورش نیز اعالم کرده است، خانواده ها هیچ 
اجباری برای نحوه آموزش فرزندان خود ندارند و روش های مختلف و 
متنوعی پیش روی جامعه قرار گرفته و خانواده ها می توانند هر روشی 

که مناسب می دانند را انتخاب کنند.

سیاستهای کلی به قانون
 تبدیل نمی شود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: می خواهند ریسمان والیت که باید 
از باال به پایین جاری شود را قطع کنند، به همین دلیل است که سیاست های 

کلی در این کشور به قانون و برنامه تبدیل نمی شود.
افتتاحیه  آیین  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی  محسن   
مدرسه  در  خانواده  و  زنان  حکمرانی  ویژه  مدرس  تربیت  دوره  نخستین 
حکمرانی شهید بهشتی، گفت: باید از رهبر معظم انقالب تشکر کنیم که 
عنایتی به نسل های بعدی انقالب داشتند و برای اینکه حکمرانان آینده از این 

نسل باشند، دستور تشکیل این مدرسه را دادند.
انقالب  نسل سومی های  از  باید  آینده  دولت  وزیران  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به قواعدی  باید  بمانند  پایدار  اگر بخواهند  باشند، گفت: نظام های سیاسی 
پایبند باشند که یکی از این قواعد، انتقال به موقع مسئولیت ها از نسلی به 

نسل دیگر است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: یکی از خالءهایی که ما دیر 
متوجه آن شدیم، انتقال بین نسلی است. نظام های سیاسی اگر بخواهند پایدار 
بمانند باید به قواعدی پایبند باشند که یکی از این قواعد، انتقال به موقع 
مسئولیت ها از نسلی به نسل دیگر است. این انتقال مسئولیت ها از نسلی به 
نسل دیگر هم باید به موقع صورت بگیرد و هم باید با کارآمدی همراه باشد اگر 
دیر شود آسیب های را وارد نظام می کند که این آسیب ها کل نظام را متزلزل 
کند و اگر به صورت ناکارآمد انتقال مسوولیت ها صورت بگیرد آسیب های 

خود را خواهد داشت.
رضایی با بیان اینکه انتقال کارآمدانه مسوولیت ها بین نسلی یکی از قواعد 
بنیادین حفظ نظام ها است گفت: این قاعده باید در جمهوری اسالمی هم 
رعایت شود که متأسفانه این کار را به موقع انجام ندادیم و با تاخیر زمانی 
مواجه ایم که اگر حتی در ۱۰ سال آینده حتی اگر نسل دوم انقالب در قید 
حیات باشند، نمی توانند نقش محوری را در سکانداری این انقالب و جامعه 

را بر عهده داشته باشند.
رضایی ادامه داد: ۱۰ سال زمان کمی است که جامعه پذیرا و آماده ساز انتقال 
بین نسلی باشد چرا که معموالً این موضوع، سرمایه گذاری باالتر از بیست 
سال است چرا که زیرساخت های انتقال بین نسلی باید فراهم شود که بعداً 
هر ۱۰ سال این انتقال بین نسلی صورت بگیرد مثل هر کاری که می خواهد 
برای  مدتی هم  و  است  نیاز  وقت  برای سرمایه گذاری  مدتی  برسد  ثمر  به 
بهره برداری، بنابراین تربیت حکمرانان به معنای تولید کادر است که نیاز به 

سرمایه گذاری دارد ما در این موضوع تأخیر داریم.
وی با بیان اینکه باید می توانستیم انتقال بین نسلی را االن شروع می کردیم 
نسل  از  توجهی  قابل  بخش  جدید  مجلس  کردیم  شروع  االن  البته  گفت: 
سومی های انقالب هستند که وارد شدند، دولت آینده باید اکثر وزیران آن از 
نسل سومی ها باشند اما سوال اینجاست که چقدر فرصت کردیم که ما اینها 

را آماده کنیم بنابراین ما با یک خالء مواجه هستیم.
بحث  گفت:  حکمرانی  بحث  درباره  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
حکمرانی یک سامانه فکری، ایمانی و انضباطی است که برای هماهنگ و 
شکل  مشترک  اهداف  به  رسیدن  برای  جمعی  تالش های  سازی  یکپارچه 

می گیرد که این تعریف خیلی با مفهوم والیت نزدیکی دارد.
رضایی با بیان اینکه والیت به تعبیر رهبر معظم انقالب یعنی کنارهم قرار 
گرفتن یعنی پیوند و وحدت داشتن است، گفت: من از این تعبیر رهبری الهام 
گرفتم و می گویم درهم تنیدگی. بنابراین ما یک ولی داریم و یک والیت. 
می خواهند ریسمان والیت که باید از باال به پایین جاری شود را قطع کنند، به 
همین دلیل است که سیاست های کلی در این کشور به قانون و برنامه تبدیل 

نمی شود و رهنمودهای رهبر معظم انقالب اجرا نمی شود.
وی ادامه داد: والیت چون سامانه ای است که از ولی شروع می شود و مانند 
یک سرچشمه، این آب جاری فکری، ایمانی و انضباطی تا آن پایین می رود 
و محصول می دهد یعنی زمین را آباد می کند و محصول والیی مانند قاسم 
سلیمانی و شهید باکری می دهد لذا در جایی این سامانه والیی کاماًل از باال تا 

پایین جاری شده که آن در دفاع، امنیت و سیاست مشخص است.
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اقتصاد
اخبار

مقیمی: به دنبال قطع وابستگی به منابع 

خارجی در صنعت خودروی کشور هستیم

هم زمان با بازدید مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو از نمایشگاه 
نهضت قطعه سازی وزارت دفاع، چند قطعه گلوگاهی خودرو اعم از

ACU، توربوشارژر، ایربگ و باتری های ویژه خودروهای عمومی 
و تاکسی و مناطق گرمسیری، ساخت متخصصان صنعت دفاعی 

وزارت دفاع رونمایی شد.
از این  ایران خودرو در مراسم رونمایی   مدیرعامل گروه صنعتی 
قطعات، گفت:  درحال حاضر ۱۰ شرکت در مجموعه وزارت دفاع 
در تولید و داخلی سازی ۳۰ پروژه ایران خودرو درحال همکاری 
هستند که با اجرای کامل این پروژه ها، گام بزرگی در داخلی سازی 

و قطع وابستگی به منابع خارجی برداشته می شود. 
فرشاد مقیمی، اظهار کرد: همکاری های خود با مجموعه دفاعی 
را از سال گذشته با قدرت و قوت بیشتری دنبال کرده ایم و در 
به  گرفته  کشور شکل  در خودروسازی  که  سازی  داخلی  نهضت 

دنبال داخلی سازی و خودکفایی در تولید هستیم.  
وزارت صمت  توسط  که  خودکفایی  میز  چهار  در  داد:  ادامه  وی 
برگزار شد، همکاری هایی با وزارت دفاع شکل گرفت که بخشی 
از قطعات در پروژه های تعریف شده به تولید انبوه و خودکفایی 

رسیده است. 
صنایع  کمک  به  خودرو  صنعت  گذشته  این  در  بیان  با  مقیمی 
دفاعی کشور رفته و امروز صنایع دفاعی در بخش هایی که نیاز به 
دانش فنی باال وجود دارد به حمایت خودروسازی کشور آمده است 
تصریح کرد: از ۳۰ پروژه همکاری با وزارت دفاع، برخی به تولید 
انبوه رسیده و برخی دیگر نیز در مرحله تست یک روز خط هستند، 

برخی دیگر نیز در مرحله نمونه سازی و یا انعقاد قرارداد هستند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: درحال حاضر با 
قطع وابستگی به منابع خارجی در بخش های زیادی از تولید، می 

توانیم میزان تولید را بهتر از گذشته مدیریت کنیم.
مجید هدایت، معاون وزیر دفاع و مدیر عامل سازمان توسعه منابع 
انرژی وزارت دفاع نیز در آیین رونمایی از این سامانه ها اظهار کرد: 
نمایشگاه نهضت قطعه سازی در دو حوزه نظامی و غیرنظامی دو 
هزار قطعه، دستاوردهای ارزشمند نیروهای مسلح را برای تأمین 

نیاز ملی و صنایع به نمایش گذاشته است.
وی با بیان ظرفیت و توانمندی باالی وزارت دفاع در حوزه تولید 
انواع قطعات پیچیده و حساسی که مورد تحریم کشورهای بیگانه 
است، گفت: امروز در وزارت دفاع  بیش از ۳۸ هزار قطعه تولید می 
شود که در این نمایشگاه تنها  دو هزار قطعه به نمایش گذاشته 

شده است.
ها،  سامانه  انواع  سازی  بومی  با  دفاع  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
توانمندی خود را  در حوزه های مختلف  نشان داده است، گفت: 
کشور می تواند همه نیازهای خود را از طریق ظرفیت های موجود 
در صنعت دفاعی تامین کند؛ تمرکز ما برای تامین نیازمندی ها 
سازی  خودرو  طریق صنعت  این  از  و  باشد  کشور  داخل  به  باید 

نیزهمانند صنایع دفاعی می تواند از تحریم ها عبور کند.
هدایت در خصوص رونمایی از باتری های ویژه خودروهای عمومی 
گفت: این باتری ویژه خودروهای عمومی سبک با استارت مکرر 
برابر  در  باال  اطمینان  و  مقاومت  جمله  از  ویژگی هایی  که  است 
استارت های پیوسته، ۷۰ درصد طول عمر بیشتر در دمای زیاد، 
ظرفیت بسیار باال برای ذخیره بیشتر و همچنین ۲۵ درصد ایمنی 

و شارژ سریع باالتر را دارا است.
وی در خصوص باتری ویژه مناطق گرمسیری  نیز افزود: در این 
نوع باتری ها عمر و مقاومت باتری افزایش یافته است که می تواند 
تا حد زیادی دغدغه رانندگان مناطق گرمسیری را در تعویض زود 

هنگام باتری رفع کند.
هدایت در خصوص ساخت توربوشارژر خودرو توسط متخصصان 
با  که  است  کمکی  ای  سامانه  شارژر  توربو  گفت:  دفاعی  صنعت 
بازده  و  خروجی  توان  احتراق،  محفظه  به  بیشتر  هوای  تزریق 

موتورهای درون سوز را افزایش می دهد.
متخصصین  توسط   ACU ساخت  خصوص  در  هدایت  مجید 
صنعت دفاعی تصریح کرد:ACU  رایانه کنترل هوشمند ایربگ و 
همان یونیت کنترلی است که فرامین مربوط به فعال سازی ایربگ 
را صادر می کند و تا کنون حدود ACu ۳۰۰۰  تحویل شرکت های 

خودروسازی شده است.
شرکت  با  تنگاتنگ  تعامل  در  دفاعی  صنعت  اینکه  بیان  با  وی 
های خودروساز بخش عمده ای از تعهدات خود در زمینه باتری، 
توربوشارژر ACU تأمین و تحویل داده و بخش دیگری از قطعات  
تأمین  آماده  دفاع  وزارت  گفت:  است،  رسیده  انبوه  تولید  به  نیز 

نیازمندی صنایع مختلف برای قطع وابستگی است.

مدیر پروژه حفاری میدان نفتی آزادگان 
ایران  حفاری  ملی  شرکت  در  جنوبی 
گفت: اجرای پروژه حفاری ۳+۲۰ حلقه 
 ۹۸ با  میدان  این  در  توسعه ای  چاه 
کار  پایانی  مراحل  در  پیشرفت  درصد 

قرار دارد.
 ۹۸ پیشرفت  از  خاوری نژاد  محمد 
درصدی حفاری ۲۳ حلقه چاه توسعه ای 
میدان آزادگان جنوبی خبر داد و عنوان 
کرد: از این تعداد چاه، تاکنون حفاری و 

تکمیل ۲۱ حلقه پایان یافته است.
 ۲۰+۳ حفاری  پروژه  در  افزود:  وی 
حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی، 
حفاری  متر   ۱۰۳ و  هزار   ۸۱ تاکنون 
انجام شده است، در ضمن با توجه به 
پایان  مراحل  با  پروژه  این  آغاز  اینکه 
عملیات حفاری ۴۰ حلقه چاه در این 
موقعیت از سوی ملی حفاری هم زمان 
یک  با  اجرایی  عملیات  ابتدا  در  شد، 
دستگاه حفاری کلید خورد و در ادامه 

به ۹ دکل حفاری رسید.
مدیر پروژه حفاری میدان نفتی آزادگان 
ایران  حفاری  ملی  شرکت  در  جنوبی 
حفاری  پروژه  کار  پیشرفت  با  گفت: 
میدان آزادگان جنوبی، تعداد دکل ها به 
یافت و هم اکنون  تقلیل  چهار دستگاه 
پروژه،  پایان  زمان  به  شدن  نزدیک  با 
تنها دستگاه حفاری ۲۸ فتح در منطقه 

استقرار دارد.

تکمیل شده  افزود: چاه های  خاوری نژاد 
طبق روال به شرکت مهندسی و توسعه 
طرح  مجری  عنوان  به  )متن(  نفت 
توسعه میدان های غرب کارون تحویل 

می شود.
همکاری  و  هم افزایی  به  اشاره  با  وی 
مؤثر و مستمر میان مدیران اجرایی و 
متخصصان شرکت ملی حفاری و متن، 
ایران  حفاری  ملی  شرکت  کرد:  اظهار 
در میدان نفتی آزادگان افزون بر پروژه 
۳+۲۰ حلقه چاه، پروژه موسوم به ۱۰ 

حلقه چاه دیگر را نیز در حال اجراست 
که در این ارتباط، دکل های سنگین ۳۷ 
و ۹۲ و دکل فوق سنگین ۶۰ فتح در 
حال حفاری چاه های توسعه ای هستند.

مدیر پروژه حفاری میدان نفتی آزادگان 
جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران با 
این توضیح که متراژ حفاری در پروژه 
جنوبی  آزادگان  میدان  چاه  حلقه   ۱۰
به حدود ۱۲ هزار متر بالغ شده است، 
گفت: پیش بینی می شود پروژه حفاری 
۱۰ حلقه چاه دیگر تا اوایل سال ۱۴۰۰ 

پروژه،  کارفرمای  به  و  برسد  پایان  به 
شرکت مهندسی و توسعه نفت تحویل 

شود.
تاکنون ۶۴  ایران  حفاری  ملی  شرکت 
کلید  قراردادهای  قالب  در  چاه  حلقه 
در بخش جنوبی   )EPDS( در دست 
میدان نفتی آزادگان حفاری کرده و ۱۰ 
حلقه در مراحل اجرا دارد و در بخش 
مهندسی  فنی  یکپارچه  خدمات  ارائه 
نفت  توسعه  و  مهندسی  با شرکت  نیز 

همکاری می کند.

حفر ۲۳ حلقه چاه آزادگان 
جنوبی در مراحل پایانی است

گزارش

۸۶ درصد اراضی کشاورزی کشور خرد 
است

توسط  کشور  کشاورزی  درصد   ۸۶ اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  یک 
های  فعالیت  درصد  تنها ۱۴  گفت:  می شود،  انجام  کشاورزان خرد 

کشاورزی ایران دارای شرایط اقتصادی است.
غالمحسین طباطبایی مدیرعامل شرکت سهامی زراعی فعالیت های 
درصد   ۸۶ اینکه  به  اشاره  با  خبری  نشستی  در  ایران  کشاورزی 
زمین  انجام می شود که مساحت  توسط کشاورزانی  ایران  کشاورزی 
آنها کمتر از ۱۰ هکتار است، گفت: در واقع می توان عنوان کرد که 
کشاورزی ما یک کشاورزی خرد است و فقط ۱۴ درصد فعالیت های 

این بخش دارای شرایط اقتصادی هستند.
کشاورزان  زراعی  سهام  شرکت های  کشاورزی  در  اینکه  بیان  با  وی 
می توانند با تشکیل یک شرکت زیرنظر شرکت سهامی بزرگ تری قرار 
و  می شود  اقتصادی  فعالیت ها  شرایط  این  در  داشت:  اظهار  بگیرند، 
همچنین کشاورزان می توانند از معافیت مالیاتی برای مدت ۱۰ سال 

استفاده کنند.
طباطبایی تصریح کرد: براساس محاسبات صورت گرفته، کشاورزانی 
که تحت پوشش شرکت های سهامی فعالیت می کنند ۲ تا ۲.۵ برابر 

کشاورزان خرد بهره وری دارند.
مدیرعامل شرکت سهامی زراعی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به ایجاد برندی برای عرضه مطلوب تر محصوالت کشاورزی گفت: 
در حال حاضر تمام شرکت های سهامی محصوالت خود را با این برند 
در بازار عرضه می کنند که این باعث می شود مصرف کنندگان نیز از 

شرایط تولید آن محصول، اطمینان الزم را داشته باشند.
وی ادامه داد: کشاورزانی که تحت پوشش شرکت های سهامی فعالیت 
کنند مالکیت زمین خود را دارند اما براساس قرارداد منعقد شده حق 
استفاده از آب و خاک خود را به شرکت سهامی واگذار می کنند که 

خود نیز عضو آن شرکت هستند.
طباطبایی گفت: کشاورزان با فعالیت در قالب این شرکت ها عالوه بر 
اینکه هزینه های خود را کاهش می دهند و آن را مدیریت می کنند، 
هم میزان بهره وری شأن افزایش می یابد و هم قادر هستند درآمد 

باالتری کسب کنند.

ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی
 به ۱۵۰ میلیون تن می رسد

با  افق ۱۴۰۵  در  پتروشیمی  تولید صنعت  نفت گفت: ظرفیت  وزیر  معاون 
اجرای طرح های راهبردی، پیشران و خوراک ترکیبی به ساالنه ۱۵۰ میلیون 

تن خواهد رسید.
 بهزاد محمدی در جریان بازدید از واحد اراک یکی از شرکت های پتروشیمی 
با  کرد:  اظهار  پتروشیمی،  صنعت  سوم  و  دوم  جهش  اهداف  بر  مروری  با 
برنامه ریزی های راهبردی که انجام شده، این نوید را می توان داد که صنعت 
پتروشیمی به سمت هوشمندسازی بیشتر سوق پیدا کرده است و بر این مبنا 
مسیر توسعه این صنعت تاب آوری باالتر و آسیب پذیری کمتری خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه با تکمیل طرح های فعال و در حال اجرا در قالب جهش 
دوم و سوم و اجرای راهبردهای برنامه ریزی شده تعداد مجتمع های پتروشیمی 
کشور به ۱۳۴ مجتمع و ظرفیت تولید به ۱۵۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۵ 
جدید  طرح های  تعریف  انجام شده  سیاست گذاری های  با  افزود:  می رسد، 
متانول  نظیر  این صنعت  پایه  خوراک های  از  استفاده  به سمت  پتروشیمی 
نقش  بر  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  شد.  خواهد  داده  سوق 
صنعت  پایدار  و  هوشمند  توسعه  مسیر  در  شرکت  این  تأثیرگذار  و  پررنگ 
پتروشیمی تأکید کرد و گفت: با تالش های شرکت پژوهش و فناوری در تأمین 
کاتالیست های مهم، کشور از واردات بی نیاز و اتفاق های بسیار مهم و ارزنده ای 

در این حوزه محقق می شود.

۲۹ درصد اشتغال های جدید در روستاها بوده است

معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: پرداخت تسهیالت به 
طرح های اشتغال پایدار روستایی و عشایری موجب شد، ۲۹ درصد از 

اشتغال های جدید در روستاها اتفاق بیفتد.
به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری اظهار 
سه  تنها  عشایری،  و  روستایی  تسهیالت  پرداخت  از  پیش  داشت: 
درصد از ایجاد اشتغال جدید در روستاها اتفاق می افتاد؛ اما با پرداخت 
این رقم  پایدار روستایی و عشایری،  اشتغال  به طرح های  تسهیالت 

اکنون به ۲۹ درصد رسیده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و  رفاه اجتماعی 
مناطق  در  تسهیالت  پرداخت  دولت،  خوب  اقدامات  از  یکی  افزود: 
شده  مناطق  این  در  زیادی  اشتغال  ایجاد  سبب  که  بوده  روستایی 
است، در این زمینه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان دبیر این 
کارگروه، باید نتایج پرداخت این تسهیالت را بازگو کند تا اثرگذاری 

اجرای طرح ها تبیین شود. 
وی تاکید کرد: باید در کنار اطالعات از پرداخت تسهیالت، نتایج آن 

هم بیان شود.

3

برای دوره کنونی ریاست جمهوری؛

مکزیک حد مجاز بدهی دولت را باال برد

مکزیک سطح مجاز بدهی دولت را برای این دوره ریاست جمهوری، 
به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد که این سطح، ۲۰ 

درصد نسبت به سال گذشته باالتر است.
به نقل از رویترز، مکزیک سطح مجاز بدهی دولت را برای این دوره 
ریاست جمهوری، به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد. این 
سطح ۲۰ درصد، نسبت به سال گذشته باالتر است؛ این در حالی 
انجام می شود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی مکزیک به 

دقت زیر نظر مؤسسه های اعتبارسنجی بین المللی قرار دارد.
رتبه  مکزیکانوس،  پترولیوس  مکزیک،  نفت  ملی  شرکت  امسال 
و  داد  دست  از  را  خود  سرمایه گذاری«  برای  »مناسب  اعتباری 
ملی  اقتصادی  رتبه  که  دادند  هشدار  اعتبارسنجی  مؤسسه های 

مکزیک در نوبت بعدی قرار دارد.
داخلی  ناخالص  تولید  به  بدهی  نسبت  دولت،  گزارش  آخرین  در 
مکزیک ۶۰.۲ درصد اعالم شد که این ۱۰ درصد از سطح بدهی در 

انتهای سال ۲۰۱۹ میالدی باالتر است.
در آماری که پس از سخنرانی ملی رئیس جمهور در هفته گذشته 
منتشر شد، دولت اعالم کرد که محدوده مجاز بدهی را به ۷۰ درصد 

تولید ناخالص داخلی افزایش داده است.
بانک مرکزی مکزیک پیش بینی می کند اقتصاد این کشور در سال 

جاری تحت تأثیر پاندمی کرونا ۱۳ درصد آب برود.

بیان  با  ایران  شیالت  سازمان  رییس 
هکتار  هزار   ۱۲ حداقل  امسال  که  این 
رفته  میگو  کشت  زیر  مستعد  اراضی  از 
است، پیش بینی کرد: میزان تولید میگوی 
پرورشی در سال ۹۹ به رقمی بالغ بر ۵۲ 

هزار تن برسد.
به  توجه  با  افزود:  میرزایی  خون  نبی اله 
اقدامات زیرساختی و سیاست های حمایتی 
در بخش شیالت کشور، تولید آبزیان به یک 
میلیون و ۲۸۲ هزار و ۴۵۷ تن رسیده است 

که رقم قابل توجهی است.
وی اظهار داشت: از این میزان تولید ۵۲۶ 
هزار و ۷۲۹ تن از محل آبزی پروری و ۷۵۵ 
هزار و ۷۲۸ تن از محل صید تأمین شده 
این  در  مهمی  نقش  آبزی پروری  که  است 

بخش داشته است.
به  توجه  با  اینکه  بیان  با  میرزایی  خون 
مصرف  برای  فرهنگ سازی  اقدامات  انجام 
آبزیان، در دولت تدبیر و امید سرانه مصرف 
در  کیلوگرم   ۱۳.۳ به  شیالتی  محصوالت 
مصرف  به  توجه  با  که  است  رسیده  سال 
جمله  از  دیگر  پروتئینی  محصوالت  سایر 
گوشت قرمز و گوشت مرغ در کشور رقم 
مناسبی است اما باید مصرف آبزیان بیش 

از این افزایش یابد.
محصوالت  واردات  و  صادرات  درباره  وی 
شیالتی گفت: سال گذشته ۱۴۶ هزار تن 
انواع آبزیان و محصوالت شیالتی به ارزش 
۵۳۸.۹ میلیون دالر صادر و ۲۹ هزار تن به 
ارزش ۹۸.۹ میلیون دالر واردات انجام شده 
که همین امر ۴۴۰ میلیون دالر تراز تجاری 

محصوالت شیالتی را در پی داشته است.
به گفته وی، بنابراین ۲۳۳ هزار و ۵۹ نفر 
در بخش شیالت کشور به طور مستقیم و 

غیرمستقیم فعالیت دارند.
پروژه های  ایران  شیالت  سازمان  رئیس 
شاخص در سال ۹۹ را برای بخش شیالت 
پرورش  میگو،  پرورش  و  تکثیر  کشور، 
دریا،  در  ماهی  پرورش  خاویاری،  ماهیان 
پرورش ماهی تیالپیا، صید تون ماهیان در 

آب های فراساحلی برشمرد.
تولید ۳۶۰۰ تن ماهیان خاویاری در سال 

جاری
 ۱۲۶ اکنون  کرد:  تصریح  خون میرزایی 
 ۲۱ در  خاویاری  ماهیان  پرورش  مزرعه 
که  است  فعالیت  حال  در  کشور  استان 
تولید   ۱۳۹۹ سال  در  می شود  پیش بینی 
 ۶۰۰ هزارو  سه  بر  بالغ  ماهیان  گونه  این 

تن برسد.
)قفس(  دریا  در  ماهی  پرورش  درباره  وی 
گرفته  صورت  مطالعات  براساس  افزود: 
سواحل خلیج فارس، دریای عمان و دریای 
و  هزار  چهار  از  بیش  تولید  ظرفیت  خزر 

۶۰۰ تن آبزیان در قفس را دارد.
کرد:  تصریح  ایران  شیالت  سازمان  رئیس 
تن  هزار   ۳۰۰ از  بیش  اکنون  بنابراین 

تن  هزار   ۱۵۰ حدود  و  اصولی  موافقت 
پروانه تأسیس صادر شده است که به دلیل 
عدم حمایت کافی در تأمین ارز تسهیالت 
و تأسیسات پشتیبانی تنها حدود ۳۰ هزار 
تن ظرفیت تولید در شمال و جنوب کشور 

ایجاد شده است.
وی پیش بینی کرد: در سال ۱۳۹۹ پرورش 

ماهی در دریا به حدود ۱۵ هزار تن برسد.
ماهی  پرورش  درباره  مسئول  مقام  این 
تیالپیا در کشور گفت: در سال ۱۳۹۸ برای 
خراسان  و  سمنان  قم،  یزد،  استان  چهار 
جنوبی، مجوز تولید و پرورش گونه تیالپیا 
صادر شده که پیش بینی می شود در صورت 
این  تولید   ۱۳۹۹ سال  در  الزامات  تأمین 

گونه به پنج هزارتن برسد.
خصوص  در  ایران  شیالت  سازمان  رئیس 
فراساحلی  آب های  در  ماهیان  تون  صید 
فروند  هزار  یک  از  بیش  ایران  در  افزود: 
روش  به  ماهیان  تون  صید  کار  به  لنچ 
گوشگیر می پردازند با توجه به تحت فشار 
نیز  و  ساحلی  آبزیان  گونه های  اکثر  بودن 
با توجه به ظرفیت های موجود در آب های 
از  )اقیانوس هند( رویکرد بهره برداری  دور 
ایران  شیالت  سوی  از  بین المللی  آب های 

مورد توجه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: بیش از ۷۰۰ شناور صیادی 
اشتغال  صید  به  فراساحلی  آب های  در 
داشته و در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۵۰ هزار 
تن از آبزیان در خارج از منطقه انحصاری 
صید   )eez( اسالمی  جمهوری  اقتصادی 

شده است.
خون میرزایی ادامه داد: صید در آب های فرا 
سرزمینی در این زمینه آب های کشورهای 
با  اولیه  مذاکرات  و  هدفگذاری  آفریقایی 
با  اولیه  هماهنگی های  و  خارجه  وزارت 
و  است  شده  انجام  بهره بردار  گروه های 
برای اجرایی شدن موضوع نیاز به مطالعات 

میدانی و توافقات موردی است.
صید  برای  هدف  کشورهای  وی،  گفته  به 

تون ماهیان در آب های فراساحلی کومور، 
ماداگاسکار،  موزامبیک،  تانزانیا،  سومالی، 

سیشل، کنیا و ماالوی هستند.
نبی اله خون میرزایی در گفتگویی افزود: با 
توجه به اقدامات زیرساختی و سیاست های 
تولید  کشور،  شیالت  بخش  در  حمایتی 
آبزیان به یک میلیون و ۲۸۲ هزار و ۴۵۷ 
تن رسیده است که رقم قابل توجهی است.

وی اظهار داشت: از این میزان تولید ۵۲۶ 
هزار و ۷۲۹ تن از محل آبزی پروری و ۷۵۵ 
هزار و ۷۲۸ تن از محل صید تأمین شده 
این  در  مهمی  نقش  آبزی پروری  که  است 

بخش داشته است.
به  توجه  با  اینکه  بیان  با  میرزایی  خون 
مصرف  برای  فرهنگ سازی  اقدامات  انجام 
آبزیان، در دولت تدبیر و امید سرانه مصرف 
در  کیلوگرم   ۱۳.۳ به  شیالتی  محصوالت 
مصرف  به  توجه  با  که  است  رسیده  سال 
جمله  از  دیگر  پروتئینی  محصوالت  سایر 
گوشت قرمز و گوشت مرغ در کشور رقم 
مناسبی است اما باید مصرف آبزیان بیش 

از این افزایش یابد.
محصوالت  واردات  و  صادرات  درباره  وی 
شیالتی گفت: سال گذشته ۱۴۶ هزار تن 
انواع آبزیان و محصوالت شیالتی به ارزش 
۵۳۸.۹ میلیون دالر صادر و ۲۹ هزار تن به 
ارزش ۹۸.۹ میلیون دالر واردات انجام شده 
که همین امر ۴۴۰ میلیون دالر تراز تجاری 

محصوالت شیالتی را در پی داشته است.
به گفته وی، بنابراین ۲۳۳ هزار و ۵۹ نفر 
در بخش شیالت کشور به طور مستقیم و 

غیرمستقیم فعالیت دارند.
پروژه های  ایران  شیالت  سازمان  رئیس 
شاخص در سال ۹۹ را برای بخش شیالت 
پرورش  میگو،  پرورش  و  تکثیر  کشور، 
دریا،  در  ماهی  پرورش  خاویاری،  ماهیان 
پرورش ماهی تیالپیا، صید تون ماهیان در 

آب های فراساحلی برشمرد.
تولید ۳۶۰۰ تن ماهیان خاویاری در سال 

جاری
 ۱۲۶ اکنون  کرد:  تصریح  خون میرزایی 
 ۲۱ در  خاویاری  ماهیان  پرورش  مزرعه 
که  است  فعالیت  حال  در  کشور  استان 
تولید   ۱۳۹۹ سال  در  می شود  پیش بینی 
 ۶۰۰ هزارو  سه  بر  بالغ  ماهیان  گونه  این 

تن برسد.
)قفس(  دریا  در  ماهی  پرورش  درباره  وی 
گرفته  صورت  مطالعات  براساس  افزود: 
سواحل خلیج فارس، دریای عمان و دریای 
و  هزار  چهار  از  بیش  تولید  ظرفیت  خزر 

۶۰۰ تن آبزیان در قفس را دارد.
کرد:  تصریح  ایران  شیالت  سازمان  رئیس 
تن  هزار   ۳۰۰ از  بیش  اکنون  بنابراین 
تن  هزار   ۱۵۰ حدود  و  اصولی  موافقت 
پروانه تأسیس صادر شده است که به دلیل 
عدم حمایت کافی در تأمین ارز تسهیالت 
و تأسیسات پشتیبانی تنها حدود ۳۰ هزار 
تن ظرفیت تولید در شمال و جنوب کشور 

ایجاد شده است.
وی پیش بینی کرد: در سال ۱۳۹۹ پرورش 

ماهی در دریا به حدود ۱۵ هزار تن برسد.
ماهی  پرورش  درباره  مسئول  مقام  این 
تیالپیا در کشور گفت: در سال ۱۳۹۸ برای 
خراسان  و  سمنان  قم،  یزد،  استان  چهار 
جنوبی، مجوز تولید و پرورش گونه تیالپیا 
صادر شده که پیش بینی می شود در صورت 
این  تولید   ۱۳۹۹ سال  در  الزامات  تأمین 

گونه به پنج هزارتن برسد.
خصوص  در  ایران  شیالت  سازمان  رئیس 
فراساحلی  آب های  در  ماهیان  تون  صید 
فروند  هزار  یک  از  بیش  ایران  در  افزود: 
روش  به  ماهیان  تون  صید  کار  به  لنچ 
گوشگیر می پردازند با توجه به تحت فشار 
بودن اکثر گونه های آبزیان ساحلی و نیز با 
آب های  در  موجود  ظرفیت های  به  توجه 
از  بهره برداری  رویکرد  )اقیانوس هند(  دور 
ایران  شیالت  سوی  از  بین المللی  آب های 

مورد توجه قرار گرفته است.

هدف گذاری برای تولید ۵۲ هزارتن 
میگو تا پایان سال  جاری
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اجتماعی
خبر

خط ۱۰ مترو سیاهچاله های تهران را 
پوشش می دهد

شهردار تهران گفت: از ویژگی های خط ۱۰ مترو این است 
که بخشی از سیاهچاله های تهران از جمله خاک سفید، 
المللی، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه  بین  نمایشگاه 

آزاد واحد علوم تحقیقات را پوشش می دهد.
 پیروز حناچی شهردار تهران در آئین آغاز عملیات اجرایی 
اینکه  بیان  با   ۷ شمالی خط  توسعه  و  احداث خط ۱۰ 
تمرکز  تهران  خصوص  به  کالنشهرها  معضل  اصلی ترین 
در  جمعیت  استقرار  آن  حل  راه  گفت:  است  جمعیت 
مسافت بیشتر است و حمل و نقل ریلی اصلی ترین راه 

آن است.
وی با اشاره به اینکه همه کالنشهرها تالش می کنند با 
اتصال به حمل و نقل ریلی توسعه یابند افزود: در سال های 
اخیر، شهرهای اقماری هشتگرد و پرند به متروی تهران 
وصل شده اند و در آینده نیز شهر جدید پردیس به متروی 

تهران وصل می شود.
بهره  قابل  خط  کیلومتر  حدود ۲۴۰  داد:  ادامه  حناچی 
تأسیس شده و حدود  تهران  برداری در خطوط متروی 

۴۰ کیلومتر دیگر نیز در خط ۱۰ به آن افزود می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این خط در مجموع با ۴۳ 
کیلومتر طول و ۳۵ ایستگاه دارد گفت: کریدورهای آن به 
تصویب رسیده است و از ویژگی های این خط این است 
که بخشی از سیاهچاله های تهران از جمله خاک سفید، 
از  بیش  با  بهشتی  شهید  دانشگاه  بین المللی،  نمایشگاه 
علوم  احد  و  آزاد  دانشگاه  همچنین  و  دانشجو  هزار   ۲۰

تحقیقات را هدف قرار داده است.
و  میان حمل  تعادلی  مترو  اینکه  بیان  با  تهران  شهردار 
نقل شخصی و عمومی ایجاد می کند و ایستگاه های تبادلی 
استفاده بیشتری به دنبال دارد. گفت: فرصت های زیادی را 
وقتی که پول داشتیم از دست داده ایم و به تنهایی تأمین 
از  باید  و  نمی آید  بر  از عهده دولت  ریلی  اعتبار خطوط 

راه های دیگر تأمین اعتبار کنیم.
وی افزود: حمل و نقل و شهرسازی دو بال یک مجموعه 
بیش  بارگذاری  با  منطقه ۲۲  محدوده  در  االن  هستند، 
تعادل  و  نداشتیم  ریلی  شبکه  برنامه ریزی  نفر   ۴۵۰ از 
و توسعه را با ریل به مناطق می بریم و از همه ظرفیت 
شهرسازی برای ایجاد تعادل، تولید ثروت و منابع استفاده 

می کنیم.

فرمانده ناجا در خصوص اختصاص اعتبارات عمرانی 
در نیروی انتظامی عنوان کرد: سهم اختصاص یافته 
به نیروی انتظامی در این حوزه ناچیز است که باید 

این موضوع نیز مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد.
 سردار حسین اشتری در جمع نمایندگان مردم 
مازندران در مجلس شورای اسالمی ضمن گرامی 
داشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی، دوران 
دفاع مقدس، مدافعان حریم و شهیدان عرصه نظم 
ملکوتی حضرت  و  بلند  روح  بر  درود  و  امنیت  و 
عمر  و طول  آرزوی سالمتی  و  )ره(  امام خمینی 
با عزت برای فرماندهی معزز کل قوا امام خامنه ای 
عزیز )مدظله العالی( و تسلیت ایام سوگواری آقا ابا 
عبداهلل الحسین )ع(، گفت: مطالبی که توسط شما 
در این جلسه مطرح شد بسیار مفید بود و نیروی 
انتظامی نیز آماده هرگونه همکاری برای پیگیری 
و اجرای مصوبات است؛ ان شاء اهلل از این فرصت 
به دست آمده و ظرفیت خوب مجلس یازدهم در 
امنیت  در حوزه  پیشرفت کشور خصوصاً  راستای 

بهره الزم را ببریم.
به  توجه  با  مازندران  استان  اینکه  بیان  با  وی 
مسئوالن  تمامی  توجه  مورد  خاص،  ویژگی های 
است، ادامه داد: ناجا در حد توان و بضاعت خود 
به صورت ویژه به این استان توجه الزم را دارد و 
تاکنون اقدامات مطلوبی از لحاظ پشتیبانی انجام 

شده است؛ اما این میزان اقدامات کافی نیست.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه از ظرفیت های 
موجود در راستای حل مشکالت استفاده مطلوب 
محدود،  اعتبارات  باوجود  کرد:  تصریح  کرده ایم، 
مردم  مشارکت  و  انقالبی  جهادی،  روحیه  با  اما 
مأموریت ها را به خوبی به انجام رسانده ایم به طوری 
ما مورد رضایت مقام معظم رهبری،  که عملکرد 
امام خامنه ای عزیز مدظله العالی مسئوالن و مردم 
نیز قرار گرفته است، اما تا رسیدن به نقطه ایده آل 

فاصله داریم.
شأن و منزلت ناجا در حد رضایت بخش است

ناجا  باید جایگاه  اینکه  بر  تاکید  با  اشتری  سردار 
ارتقا یابد، عنوان کرد: امروز شأن و منزلت ناجا بر 
نظرسنجی ها در حد رضایت بخشی  اعالم  اساس 

است؛ این در حالی است که مجموعه ای که ابزار 
الزم را نداشته باشد نمی تواند مأموریت های خود را 
به درستی انجام دهد، از این رو الزم است برای رفع 
مشکالت موجود تمام تالش خود را به کار بگیریم.

اجرای  و  انجام  در  پشتیبانی  کرد:  تاکید  وی 
مأموریت ها، مطلوب و تأثیرگذار است، هر چند در 
برخی از موارد پشتیبانی صورت نگرفته اما هرگز 

مأموریت های ما متوقف نشده است.
سردار اشتری با بیان اینکه امنیت، سالمت و آموزش 
جز اصول یک حاکمیت است، خاطر نشان کرد: در 
کنار موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … 
باید موضوع امنیت نیز در برنامه های مجلس مدنظر 

قرار بگیرد.
وی ادامه داد: باید عالوه بر امکانات موجود، بودجه 
اهتمام  مورد  سال ۱۴۰۰  در  نیز  انتظامی  نیروی 
استاندار  باید  زمینه  این  در  که  بگیرد  قرار  ویژه 
مازندران، نمایندگان مجلس و خیران نیز پای کار 

باشند.
رئیس پلیس کشور به تاکید مقام معظم رهبری 
ساز  امنیت  خیران  خصوص  در  )مدظله العالی( 

نیز اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم این موضوع را 
به خوبی با کمک شما نمایندگان مجلس و سایر 
مسئوالن مربوطه جهت دهی کنیم قطعاً در انجام 
خواهیم  موفق  محوله  وظایف  سایر  و  مأموریت ها 

بود.
در  عمرانی  اعتبارات  اختصاص  خصوص  در  وی 
نیروی انتظامی عنوان کرد: سهم اختصاص یافته 
به نیروی انتظامی در این حوزه ناچیز است که باید 

این موضوع نیز مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد.
این مقام انتظامی با تاکید بر لزوم ایجاد تحول در 
موضوعات عمرانی ناجا گفت: اعتبارات ما در نیروی 
انتظامی محدود است این در حالی است که ناجا 
ایران  نقاط  اقصی  در  که  است  سازمان هایی  جز 
حضور دارد و بیشترین خدمات رسانی را به مردم 
ارائه می دهد؛ بنابراین الزم است کمیسیون عمرانی 
از مشکالت  بخشی  دارد  که  اختیاراتی  با  مجلس 

موجود را در این زمینه مرتفع کند.
نیروی  عمرانی  نیازمندی های  باید  داد:  ادامه  وی 
با  در سطح کشور  آینده  برنامه سال  در  انتظامی 
هدایت های فنی شما مسئوالن محلی و خیران رفع 

شود.
لزوم اهتمام ویژه به معیشت کارکنان ناجا

سردار اشتری به اهمیت معیشت کارکنان نیز اشاره 
و عنوان کرد: بر اساس نیاز موجود و مأموریت های 
به صورت  ناجا  کارکنان  معیشت  به  باید  سنگین 
ویژه توجه شود؛ حداقل در استان مازندران مشکل 
مسکن کارکنان )ملکی یا سازمانی( باید رفع شود 
به طوری که کارکنان ناجا برای انجام مأموریت های 

خود دارای آرامش و امنیت خاطر باشند.
به  همچنین  کشور  انتظامی  مقام  عالی ترین 
موضوعات فرهنگی حادث شده در استان مازندران 
اشاره کرد و گفت: به دلیل تعطیالت در طول سال 
بروز  استان شاهد  این  یا حضور گردشگران در  و 
برخی ناهنجاری ها هستیم، البته نیروی انتظامی با 
برنامه ریزی اصولی همچون طرح سالم سازی دریا 
به خوبی توانسته به این موضوع ورود پیدا کند، از 
این رو بایستی با توجه به امکانات موجود تمام توان 
بروز  از  آینده و پیشگیری  برای سال های  را  خود 
برخی ناهنجاری ها به کار بگیریم و در این حوزه 

قوی تر و کامل تر حضور داشته باشیم.

سهم بودجه های عمرانی ناجا ناچیز است

ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
میلیارد   ۷,۵۰۰ پیش  ماه  سه  گفت: 
 ۷۱۰۰ امروز  و  داشتیم  بدهی  تومان 

میلیارد آن را پرداخت کرده ایم.
اعضای  با  نشست  در  اوحدی  سعید   
شورای  مجلس  ایثارگران  فراکسیون 
به  اسالمی گفت: طی سه ماه گذشته 
انضباط  لزوم  که  رسیدیم  نتیجه  این 
مالی الزمه بنیاد شهید است به همین 
منظور کار گروهی برای این امر تشکیل 
ازجمله  خوبی  دستاوردهای  و  شد 
زیان  شرکت های  کردن  فعال  غیر 
داشته ایم.  را  آنها  کاربری  تغییر  یا  ده 
گرفته  نیز  تصمیم هایی  خوشبختانه 
تا بتوانیم یک مقاوم سازی برای  شده 

سهام شرکت ها ایجاد کنیم.
وی افزود: ۵ کار گروه مسکن، اشتغال، 
و  لوایح  کارگروه  و  درمان  فرهنگ، 
ایجاد  مجلس  با  تعامل  برای  قوانین 
در  به  توجه  با  نیز  امسال  است.  شده 
آستانه زمان تنظیم الیحه بودجه بودن، 
باید چند حکم قوی را در برنامه هفتم 

داشته باشیم.
از  گزارشی  ارائه  با  شهید  بنیاد  رئیس 
کرد:  عنوان  خود  ماهه  سه  عملکرد 
استان   ۱۰ به  ماه  سه  این  طول  در 

سفرهای  از  ما  رویکرد  کرده ایم.  سفر 
نامه هایی  تفاهم  که  است  این  استانی 
تا مشکل  برای هر استان تنظیم شود 
متأسفانه  شود.  حل  ایثارگران  مسکن 
نیازمند  ما  ایثارگران  از  نفر  هزار   ۱۴۰
مسکن هستند و تا این لحظه نیز ۳۵ 
مسکن  تأمین  برای  زمین  مورد  هزار 

ایثارگری تأمین شده است.
اوحدی افزود: به عالوه مصوبه ای برای 
ایثارگران  برای  درصد   ۴ وام  هزار   ۵۰
آن حدوداً ۱۶۰  رقم  که  تصویب شده 
در  استان  در  است.  وام  تومان  میلیون 
تهران  اطراف  در  را  واحد  هزار  تهران 

کلنگ زدیم.
با اشاره بر اقدامات انجام شده در  وی 
با  نامه ای  تفاهم  گفت:  اشتغال  حوزه 
رفاه  وزارت  و  وزارت صمت،  سرپرست 
ایثارگران  خودروی  مسئله  تا  داشتیم 
حل شود. در اشتغال نیز بر مبنای کار 
در  و  رایگان  آموزش  موضوع  آفرینی 

کانون های فنی و حرفه ای تأیید شد.
رئیس بنیاد شهید خبر داد: طی تفاهم 
از  نفر   ۱۴۲۰ نیز  دیه  ستاد  با  نامه 
زندان  در  عمد،  غیر  جرایم  ایثارگران 
هستند که تمام این افراد آزاد خواهند 

شد.

اوحدی درباره اقدامات حوزه درمان نیز 
تصریح کرد: در حوزه درمان نیز ۱,۷۰۰ 
از سال گذشته کمبود  تومان  میلیارد. 
داشتیم و در سال جدید نیز تنها ۲۰۰ 
میلیارد تخصیص یافت اما خوشبختانه 
هزار  و  نقد  میلیارد   ۷۰۰ گذشته  روز 
میلیارد اوراق از سازمان برنامه و بودجه 
دریافت کردیم تا این بدهی تسویه شود.

وی خاطرنشان کرد: تمام مراکز درمان 
تأمین اجتماعی نیز طرف قرار داد بیمه 

دی خواهند شد.
وضعیت  تبدیل  موضوع  افزود:  وی 
فرزندان ایثارگران نیز طبق برنامه ششم 
متأسفانه  که  شود  انجام  باید  توسعه 
انجام نشده و تقاضای ما از مجلس طرح 

این موضوع و تصویب آن است.
بند  بعدی  موضوع  کرد:  ابراز  اوحدی 
است  ششم  برنامه  قانون   ۸۷ ماده  ج 
که دولت موظف است تمامی فرزندان 
فرزندان  و  درصد   ۷۰ باالی  جانبازان 
حال  در  درآورد  اشتغال  به  را  شهدا 
سازمان  با  خوبی  هماهنگی  حاضر 
فراکسیون  از  داریم.  استخدامی  امور 
تحقق  به  نسبت  می خواهیم  ایثارگران 

این امر اقدام جدی کنند.
پیش ۷,۵۰۰  ماه  سه  کرد:  تاکید  وی 

امروز  و  داشتیم  بدهی  تومان  میلیارد 
کردیم.  پرداخت  را  آن  میلیارد   ۷۱۰۰
کاماًل  دانشگاه  به  ما  بدهی  درصد   ۸۰
آزاد  دانشگاه  بدهی  است.  تسویه شده 
نیز  نهاد  این  مهربانی های  نا  وجود  با 
تسویه شده و تنها مقداری از آن باقی 

مانده است.
رئیس بنیاد شهید عنوان کرد: شرایط 
اما در یک  نیست  ایده آل  در مجموع 
قرار  خدمات  ارائه  برای  روشن  مسیر 
مقدس  دفاع  هفته  در  است.  گرفته 
داریم  را  پر ستاره  برنامه شب های  نیز 
وو هفته آینده نیز تفاهم نامه ما با صدا 
دفاع  هفته  برنامه های  برای  سیما  و 

مقدس را امضا خواهیم کرد.
نامه  تفاهم  کرد:  خاطرنشان  اوحدی 
کرمان  استاندار  با  ما  آتی  هفته های 
نیز در محل مزار شهید سلیمانی امضا 
خواهد شد. در حوزه نیروهای مسلح نیز 
باقری و عزیزان  با سر لشکر  جلسه ای 
ارتش داشتیم و بحث جانبازان نیروهای 
و  است  رفتن  جلو  حال  در  نیز  مسلح 
بنیاد  در  سازمان  هر  نماینده  امروز  از 
شهید مستقر خواهد شد تا امور مربوط 
پیگیری  با  دستگاه  آن  جانبازان  به 

بیشتری پیش رود.

تمام ایثارگران 
جرائم غیرعمد آزاد 

می شوند

خبر

درخواست کمک ۴۰۰۰ میلیارد تومانی 
اورهال کردن ۴۴ قطار متروی فرسوده

از  تهران  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
درخواست شهرداری برای کمک ۴۰۰۰ میلیارد تومانی 

دولت برای اورهال کردن قطارهای مترو خبر داد.
ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون  هاشمی  مناف  سید   
شهرداری تهران در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث 
خط ۱۰ مترو و توسعه شمالی خط ۷ مترو با بیان اینکه 
خط ۱۰ مترو به عنوان یکی از طوالنی ترین خطوط مترو 
از  نیز یکی  بار مالی  از نظر تأمین  شناخته می شود که 
بزرگترین پروژه ها محسوب می شود و کار سختی است. 
را  سفرها  تعداد  تبادلی  ایستگاه   ۷ با  خط  این  گفت: 

افزایش می دهد.
وی با اشاره به اینکه ما به مردم قول دادیم که تا پایان 
سال ۱۲ ۱۴ ایستگاه مترو در خط شش و هفت را تکمیل 
کنیم و با قیمت دالر امروز هر ایستگاه مترو بین ۴۰۰ تا 
۶۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. گفت: برآورد مالی هفت 
ماه پیش ما نشان می داد که خط ۱۰ مترو به بیش از ۱۹ 
هزار میلیارد تومان منابع مالی احتیاج دارد، اما حاال به 
نظر می رسد که بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز 

داشته باشیم.
هاشمی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
حدود ۳,۰۰۰ میلیارد تومان منابع مالی از طریق اوراق 
مشارکت برای سال ۹۷ و ۹۸ تأمین شده، اما به زودی 
 ۴,۰۰۰ انتشار  اجازه  خصوص  در  تهران  شهردار  نامه 
متروی  قطار   ۴۴ کردن  اورهال  برای  تومان  میلیارد 

فرسوده به دست شما می رسد.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه برای خرید ۶۳۰ واگن 
با طرف چینی قرار داد بسته شده و نماینده بانک مرکزی 
نیز برای مذاکرات اعزام شده است گفت: اما الزم است 
که دولت وارد عمل شود چرا که در مرحله ای هستیم که 

بیشتر از این اختیارات شهرداری جوابگو نیست.
هاشمی با بیان اینکه ۱۵۰۰ دستگاه واگن کسری داریم 
که اگر تأمین شود تعداد جابجایی مسافران از دو میلیون 
نفر به ۶ الی ۷ میلیون سفر می رسد، افزود: ۶۰۰۰ دستگاه 
است  باالی ۱۲ سال  آنها  داریم که سن عمده  اتوبوس 
و فرسوده هستند و ۴۰۰۰ دستگاه اتوبوس نیز کسری 

داریم.
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آمادگی ناوگان اتوبوسرانی برای پاسخ گویی 
به سفرهای آموزشی پایتخت

محمود ترفع با اعالم اینکه در دو روز نخست 
در  اتوبوسرانی  ناوگان  مدارس،  بازگشایی 
خدمت دانش آموزان و والدین آنها بود، گفت: 
در  مدرسه  اتوبوس  سرویس  هفته  اول  از 

محلهای مورد نظر مدارس استقرار یافت.
 محمود ترفع، افزایش اعزام و کاهش سرفاصله 
زمانی حرکت اتوبوس ها از مبدأ در نقاط پر 
تراکم با نصف ظرفیت را از تدابیر این شرکت 
در روزهای بازگشایی مدارس برشمرد و افزود: 
ناوگان اتوبوسرانی تهران برای پاسخ گویی به 
سفرهای آموزشی دانش آموزان و دانشجویان 

آمادگی دارد.
وی با اشاره به اینکه ماسک و لوازم ضد عفونی 
بخش  و  واحد  شرکت  رانندگان  اختیار  در 
در  کرد:  اظهار  است،  گرفته  قرار  خصوصی 
طول روز و در ابتدا و انتهای خطوط، نسبت 
به ضدعفونی کردن اتوبوس ها اقدام می شود، 
ضمن اینکه عالوه بر اتوبوس های دو کابین، 
اتوبوس های بخش خصوصی نیز با استفاده از 
۵۴ دستگاه مه پاش )فوگر( که حجم باالتر و 
اثرگذاری بیشتری دارند، ضد عفونی می شوند 
افزایش  ناوگان  ایمنی  از  اطمینان  تا ضریب 

پیدا کند.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با 
تاکید بر اینکه از دو ماه قبل برنامه ریزی های 
انجام  مدارس  بازگشایی  برای  را  الزم 
را  خود  عزم  کرد:  خاطرنشان  بودیم،  داده 
را  دانش آموزان  تنها  نه  تا  کرده ایم  جزم 
برسانیم،  مقصد  به  مشکل  بدون  و  موقع  به 
اجرای  طریق  از  ناوگان  ایمن سازی  با  بلکه 
این  بر  نظارت  و  بهداشتی  دستورالعمل های 
و سالمت  امنیت  به سهم خود  شیوه نامه ها، 

این عزیزان را نیز تأمین کنیم.
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شهرداری رباط کریم در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران 

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

آگهی تجدید مناقصه عمومی )نوبت اول(

شرایط:

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

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

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

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

شد.

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

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

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

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

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

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

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

مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

8 – سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
اصغر پارسا – شهردار رباط کریم

توضیحات  مبلغ تضمین شرکت
درمناقصه )ریال

 مدت
اجرا

 مبنای قیمت
پیشنهادی

 مبلغ تامین
اعتبار

مبلغ اعتبار مصوب )ریال  موضوع
مناقصه

ردیف

 داشتن
 حداقل

 صالحیت
 پیمانکاری در
 رشته راه و
باند رتبه5

1/250/000/000 5ماه  براساس
 فهرست
 بهای راه
 و باند

سال99

 ردیف بودجه
شماره

40101005

25/000/000/000  اجرای پروژه
 لکه گیری
 و آسفالت

 مناطق پایین
 دست ریل
 راه آهن

 ضلع غربی
مصلی
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)
)



اخبار

شهردار رباط کریم : ساختمان خدمات شهری 

در دهه مبارک فجر افتتاح می شود

ساختمان  مناسب  پیشرفت  از  کریم  رباط  شهردار 
این  گفت:  و  داد  خبر  شهرداری  شهری  خدمات 
دهه  در  که  است  هایی  پروژه  جمله  از  ساختمان 

مبارک فجر به بهره برداری می رسد.
افزود:  فوق  خبر  اعالم  با  پارسا  اصغر  مهندس   
شهرداری رباط کریم در راستای خدمت رسانی و رفاه 
حال شهروندان، در دهه مبارک فجر چندین پروژه 
مهم به بهره برداری می رساند که یکی از این پروژه 

ها افتتاح ساختمان خدمات شهری می باشد.
شهرداری رباط کریم احداث این ساختمان را ایجاد 
تکریم  و  عملکرد  ارتقای  جهت  مناسب  فضاسازی 
پروژه  این  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  رجوع  ارباب 
ها  هزینه  کاهش  مطلوب،  رسانی  خدمات  بمنظور 
مکان  یک  در  ها  سازمان  و  معاونت  تجمیع  نیز  و 
از  جلوگیری  و  رجوع  ارباب  آسانتر  دسترسی  برای 

سردرگمی آنان احداث می شود.
به  یادآور شد: ساختمان مذکور در ۳ طبقه  ایشان 
مساحت هر طبقه ۶۰۰ مترمربع احداث می شود که 

هم اکنون به مرحله نماکاری رسیده است.
شایان ذکر است این ساختمان در کمربندی شمالی، 

باالتر از منطقه اصغرآباد در حال احداث می باشد.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس 
بر لزوم تکمیل پروژه های ملی در رباط کریم 
و بهارستان در سریع ترین زمان ممکن تاکید 

کرد.
پیشرفت  عدم  از  انتقاد  با  نوروزی،  حسن 
و  کریم  رباط  در  ملی  های  پروژه  محسوس 
به  نسبت  دولت  متاسفانه  گفت:  بهارستان 
تکمیل و بهره برداری پروژه های ملی در زمان 
مقرر تالش محسوس صورت نداده و بسیاری 
از این پروژه پیشرفت میدانی بسیار آهسته ای 

دارند.
در  بهارستان  و  کریم  رباط  مردم  نماینده 
حال  در  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس 
پروژه  جمله  از  ملی  پروژه  چندین  حاضر 
کمربند جنوبی تهران، پروژه ریل باس و پروژه 
بهره  و  شده  وضعیت  تعیین  باید  پرند  مترو 
برداری صورت می گرفت که متاسفانه اقدامات 

درخور توجهی صورت نگرفته است.
افزود:  یازدهم  دور  در  مجلس  نماینده  این 
از  برخی  به  دولت  رسیدگی  عدم  متاسفانه 
باعث  آن  تکمیل  بودن  بر  زمان  و  ها  پروژه 
از  بسیاری  به  و  شده  ها  سرمایه  هدررفت 
با تکمیل  پروژه ها آسیب می رساند؛ چراکه 
شدن پروژه ها مشکالت کاهش یافته و سبب 

رضایتمندی مردم خواهد شد.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس 
خاطرنشان کرد: شهرستان های رباط کریم و 
بهارستان از محرومیت رنج برده و تکمیل پروژه 
های ملی می تواند بسیاری از مشکالت مردم 
در این دو شهرستان را تا حد بسیاری مرتفع 
و  استانی  مسئوالن  و  دولت  از  بنابراین  کند، 
محلی انتظار می رود توجه ویژه ای به قسمت 
جنوب غربی استان تهران داشته و پروژه ها را 

در زمان مقرر بهره برداری کنند.

لزوم تکمیل پروژه های ملی در رباط کریم 
و بهارستان در سریع ترین زمان ممکن

اخبار

رکن اساسی پیشرفت در تحصیل دانش 
آموزان ، تعهد و مسئولیت پذیری است 

 علی ملکی شهردار اندیشه در آیین بازگشایی مدارس 
شهر اندیشه گفت : رکن اساسی یادگیری ، پیشرفت در 
تحصیل دانش آموزان تعهد و مسئولیت پذیری معلمان 
، اولیا و محصالن است تا بتوان شاهد آینده ای درخشان 

در حوزه آموزش کشور و شهر باشیم .
وی در آیین بازگشایی مدارس شهر اندیشه که با حضور 
آموزش  دبیران  و  مدیران  و  اسالمی  شورای  اعضای 
افزود  شد  برگزار  اردیبهشت   12 مدرسه  در  پرورش  و 
فرزندان  باید  که  دهد  می  نشان  امروز  شرایط خاص   :
کشور تالش بیشتری برای اعتالی جایگاه انقالب اسالمی 
نمایند و در صحنه آموزش آنقدر با جدیت کار کنند تا 
کشورمان به واسطه متخصصان و کارشناسان بزرگ که 
از بطن همین محصالن و دانش آموزان متولد می شوند 

قله های تعالی و پیشرفت را بپیماید .
مسئولیت  و  تعهد  با  تنها  مهم  این   : یادآور شد  ملکی 
ها  خانواده  و  دبیران   ، دانش آموزان  همگانی  پذیری 
ومسئولین بعنوان سیاست گذاران اصلی عملی خواهد 

شد .
جدید  تحصیلی  سال   : افزود  ادامه  در  اندیشه  شهردار 
به شیوع ویروس کرونا و مشکالتی که جهان  توجه  با 
با آن روبرو هستند تفاوتهایی را در حوزه رعایت موارد 
بهداشتی برای دانش آموزان خواهد داشت تا ضمن عمل 
ستاد  و  پرورش  و  آموزش  های  دستورالعمل  و  آنها  به 
مقابله با کرونا بدون هیچ مشکلی از این مرحله نیز عبور 
و در حوزه آموزشی به خوبی موانع حضور محصالن رفع 

گردد.
شهردار اندیشه خاطر نشان ساخت : از مدیران و اولیا می 
خواهیم نسبت به یادگیری و آموزش و تاکید بر رعایت 

پروتکل های بهداشتی به دانش آموزان اهتمام ورزند.
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عملیات اصالح برج های نوری وتعویض 
کامل پروژکتورهای قدیمی

کامل  وتعویض  نوری  های  برج  اصالح  عملیات 
پروژکتورهای قدیمی پارک ها ومیادین سطح شهر در 

دستور کار شهرداری شهریار قرار دارد.
از  هدف  مناطق  وامور  شهر  خدمات  معاونت  کریمی 
اجرای این طرح را تأمین روشنایی الزم و ایجاد آرامش 
و امنیت بیشتر برای شهروندان عنوان کرد و گفت: با 
اصالح و تعمیر برج های نوری و تعویض پروژکتور در 
این برج ها، روشنایی مورد نیاز میادین و پارک ها تأمین 

خواهد شد.
معاونت خدمات شهری و امور مناطق در ادامه از خرید 
2۵ برج نوری جدید خبر داد و گفت :عملیات نصب این 
تاریک  نقاط  به زودی در  و  بوده  انجام  برجها در حال 
این برج ها را  انداری خواهند شد وی محل نصب  راه 
بوستان پردیسان ،جاده سالمت اندیشه ودیگر نقاط شهر 

اعالم کرد.
ارتباط  با  تا  خواست  شهروندان  از  پایان  در  کریمی 
مستقیم با سامانه 1۳۷ مشکالت شهر راگزارش نموده تا 

در اسرع وقت نسبت به رسیدگی آن اقدام گردد.

تاکید استاندار تهران بر پیگیری 
مطالبات مردمی؛ مسئوالن در پیگیری 

مشکالت مردم کوتاهی نکنند

استاندار تهران با اشاره به ضرورت پیگیری مطالبات مردمی 
گفت: مسئوالن در پیگیری مشکالت مردم کوتاهی نکنند.  
سامانه  در  حضور  حاشیه  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
مردم  مطالبات  و  ها  درخواست  وضعیت  مورد  در  سامد 
اظهار داشت: مالقات مردمی با شهروندان استان برگزار شد 
که ابتدا در قالب تماس های تلفنی بود و 19 نفر مشکالت 
خودشان را عنوان کردند.وی ادامه داد: یکی از موارد مطرح 
شده در زمینه مکان سنجی آرامستان در شمیرانات بوده 
و محیط  درمان  و  بهداشت  از طریق شبکه  قرار شد  که 
زیست ارزیابی مجدد صورت گیرد، برخی دیگر نیز در مورد 
عنوان  تهران  داشتند.استاندار  سواالتی  کارمندی  حقوق 
کرد: قسمت دوم مالقات حضوری با شهروندان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و با حضور مدیران ذی ربط بود که 
مسائل و مشکالت در حوزه استمهال، مشکالت بانکی و 
غیره مطرح شد که در مجموع 8۰ درصد مسائل مطرح 
زودی  به  که  بود  بررسی  نیازمند  و 2۰ درصد  رفع  شده 
شود.محسنی  می  اعالم  شهروندان  به  نتیجه  و  پیگیری 
مشکالت  رفع  مسئوالن  وظیفه  کرد:  خاطرنشان  بندپی 
مردم است، که در این زمینه به همه مسئوالن استان تاکید 
شده تا با پیگیری مشکالت در رفع دغدغه ها و مطالبات 

مردمی کوتاهی نکنند.

با هدف شفاف سازی احجام آب استحصالی 9 
دستگاه فلومتر مغناطیسی بر روی منابع تامین 

آب در شهر رباط کریم نصب و راه اندازی شد .
با  شرکت  این  برداری  بهره  بر  نظارت  معاون   
اعالم خبر فوق  اظهار داشت: با توجه به لزوم 
ضرورت  و  تولیدی  آب  احجام  سازی  شفاف 
کاهش هدررفت آب در شهرهای دارای وضعیت 
برنامه  لذا   ، درآمد  بدون  آب  زمینه  در  هشدار 
ریزی و اقدامات الزم در این خصوص و مطابق 

اولویت بندی صورت گرفته در شهر رباط کریم 
به مرحله انجام درآمد که در این زمینه نصب و 
راه اندازی 9 دستگاه فلومتر مغناطیسی بر روی 
منابع تامین آب این شهر اجرا و در مرحله بهره 

برداری قرار گرفت .
صرف  با  عملیات  این  افزود:  شکیبی  آرش 
هزینه ای معادل یک میایارد و پانصد و پنجاه 
میلیون ریال از محل اعتبارات ملی طرح کاهش 
هدررفت و با هدف رویکرد شفاف سازی احجام 

آب استحصالی و کاهش هدررفت در شهرهای 
تحت پوشش انجام شده و قطعا مدیریت عرضه و 
مصرف آب با استفاده از تجهیز منابع و تاسیسات 
به ابزار دقیق مربوطه راهکاری بهینه و اثربخش 
رسانی  آب  مطلوب  استمرار وضعیت  زمینه  در 
آب  هدررفت  کاهش  و  مصرف  پیک  دوران  در 
خواهد بود که در این زمینه تمامی فلومترهای 
نصب شده مجهز به سیستم ثبت و قرائت از راه 

دور و به صورت آنالین ) لحظه ای ( می باشد.

آبفای  شرکت  برداری  بهره  بر  نظارت  معاون 
جنوب غربی استان تهران در پایان خاطر نشان 
کرد: در حال حاضر تمامی منابع تامین آب در 
با  مغناطیسی  فلومتر  دارای  کریم  رباط  شهر 
قابلیت قرائت لحظه ای از راه دور می باشند . 
در خصوص  الرم  ریزیهای  برنامه  و  مقدمات  و 
فراهم  این تجهیزات  به  منابع  باقیمانده  تجهیز 
شده و مطابق برنامه ریزی صورت گرفته انجام 

خواهد شد .

با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال انجام شد

نصب و راه اندازی 9 دستگاه فلومتر مغناطیسی بر روی منابع تامین آب رباط کریم

اعتبارات  محل  از  الزم  های  هزینه  صرف  با 
تعویض ۳۶  و  و داخلی عملیات نصب  جاری 
دستگاه شیرآالت در شهر گلستان انجام و به 

اتمام رسید . 
مدیر امور آبفای شهرستان بهارستان  با اعالم 
ایزوله  : در راستای  اظهار داشت  خبر مذکور 
آبرسانی  خطوط  ساماندهی  و  شبکه  نمودن 
به منظور ارتقاء کّمی و کیفی آب آشامیدنی 
شهروندان و مشترکین محترم ، موضوع نصب 
شیرآالت جدید و تعویض و بهسازی شیرآالت 

گرفته  قرار  کار  دستور  در  فرسوده  و  قدیمی 
این شهر  مناطق مختلف  در  برنامه  مطابق  و 

انجام شد . 
سید محمد رضازاده ضمن تشریح پروژه های 
انجام شده در این خصوص خاطر نشان کرد : 
زمانبندی  برنامه  مطابق  و  امسال  ماه  طی ۵ 
ای  فلکه  شیرآالت  دستگاه   ۳۶ تعداد  شده 
دفنی و آتش نشانی در سایزهای 11۰ تا 2۵۰ 
با صرف هزینه ای معادل ۳2۰ میلیون ریال از 
محل اعتبارات جاری و داخلی و در خیابانهای 

قلعه میر ، سبزدشت ، گلستان و سلطان آباد 
نصب و راه اندازی شد . 

مدیر امور آبفای شهر گلستان با تاکید بر اینکه 
اندازی این شیر آالت  با نصب و راه  همزمان 
بازسازی  نیز  مرتبط  های  دریچه  و  حوضچه 
شیرآالت  از  استفاده  با   : گفت  گردید  کامل 
از  ضروری  موارد  در  استفاده  ضمن  مذکور 
از  نشانی  آتش  خودروهای  آبگیری  جمله 
طریق شیرآالت آتش نشانی و در مواردی از 
جمله مدیریت و کنترل کامل شبکه با استفاده 

ایجاد  و  شکستگی  زمان  در  ها  فلکه  شیر  از 
حوادث و همچنین شستشوی خطوط و شبکه 
استفاده  مورد  نیز  زدایی  مواقع رسوب  در  ها 

قرار میگیرد .
ها  برنامه  این   : شد  آور  یاد  پایان  در  وی 
انتظار  و   . دارد  قرار  کار  دستور  در  همچنان 
می رود با تامین اعتبارات الزم و مطابق برنامه 
ریزی صورت گرفته  تا پایان سال تعداد 4۰ 
نصب  و  تعویض  نیز  دیگر  شیرآالت  دستگاه 

گردد .

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد

نصب و تعویض شیرآالت و بهسازی حوضچه ها در شهر گلستان

توانمندسازی  با  احمر  هالل  جمعیت  طاهری: 
دست های یاریگر خود امکان امدادرسانی به مناطقی 
که حتی دسترسی به آنها محدودتر است را فراهم 
کرده و در قالب تیم های فعال و منسجم و جوان 
در مواقع بحران، به یاری آسیب دیدگان می پردازد. 

با  رنگرز   و  آباد  رضی  روستای  هالل  خانه های 
فرماندار شهرستان شهریار، فتحی  حضور طاهری 
تهران،  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل  
نادرزاده مدیرعامل جمعیت هالل احمر شهرستان 
به  جوقین   و  مرکزی  بخش  بخشداران  شهریار، 
با  احمر شهرستان  اعضای هالل  از  همراه جمعی 
هدف ایجاد فرصت های مناسب در اتصال حلقه های  

مشارکتی و داوطلبانه راه اندازی گردید.
مطلب  این  ذکر  با  مراسم  این  در حاشیه  طاهری 
که تاسیس خانه های هالل در شهرها، روستاها و 
بخش ها که به صورت داوطلبانه به جذب و آموزش 

امداد و نجات  امر  با استعداد و نخبه در  نیروهای 
و فعالیت های عامل المنفعه می پردازند نوید بخش 
گسترش فرهنگ نوع دوستی و بشردوستانه است، 
اظهار داشت: جمعیت هالل احمر با توانمندسازی 
دست های یاریگر خود امکان امدادرسانی به مناطقی 
که حتی دسترسی به آنها محدودتر است را فراهم 
کرده و در قالب تیم های فعال و منسجم و جوان 

در مواقع بحران، به یاری آسیب دیدگان می پردازد.
 طاهری با اشاره به این مطلب که یکی از اقدامات 
امداد  و  خدمت  فرهنگ  ترویج  نظام  ارزشمند 
در  فعال  مسئوالن  از  دارد  جا  بوده   داوطلبانه 
ویژه ای  نگاه  که  فتحی  جناب  این حوزه، خصوصاً 
ایشان در کل کشور  امر داشته و خدمات  این  در 
شک  بدون  گفت:  گردد،  قدردانی  است  مشهود 
تالش و خدمات دلسوزانه جمعیت هالل احمر در 
تقدیراست  قابل  کشور  در  آمده  پیش  بحران های 

اقدامات  از  کشور  در  هالل  خانه های  افتتاح  و 
ارزشمندی بوده که در پیش بینی و در نظر گرفتن 

اثرگذار  مترقبه  غیر  بحران های  در  الزم  تمهیدات 
است.

افتتاح ۲ خانه هالل در شهرستان شهریار با هدف توانمندسازی 
داوطلبان خدمت رسان و گسترش فرهنگ مشارکت های مردمی
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اصالح و بهسازی و مهندسی مجدد 

ایستگاه پمپاژ شهرستان بهارستان 
و  تاسیسات  سازی  استاندارد  و  رسانی  روز  به  هدف  با 
پمپاژهای  ایستگاه  بازسازی  و  اصالح  عملیات  تجهیزات 

شهر گلستان انجام و مجددا در مدار قرار گرفت . 
مدیر امور آبفای شهرستان بهارستان با اعالم خبر مذکور 
اظهار داشت : با عنایت به تامین و توزیع آب آشامیدنی 
طریق  از  گلستان  شهر  محترم  مشترکین  و  شهروندان 
ایستگاههای پمپاژ این شهر و لزوم به روز بودن و سالمت 
تجهیزات و اتصاالت این ایستگاهها ، لذا به منظور رعایت 
استانداردهای الزم و بهسازی تجهیزات و اتصاالت بلحاظ 
این  تجهیزات  و  ابنیه  از  بخشی  فرسودگی  و  قدمت 
ایستگاهها ، موضوع بهسازی و رفع معایب و نواقص ایستگاه 
پمپاژ  شماره 4 در دستور کار قرار گرفته و مطابق برنامه 

طی شهریور ماه جاری انجام شد . 
سید محمد رضازاده ضمن تشریح مشخصات پروژه مذکور 
و اقدامات صورت گرفته در این خصوص یاد آور شد : در این 
عملیات که با هدف بهسازی کل ایستگاه پمپاژ شامل ابنیه 
انجام گرفت . عملیات مهندسی  و مکانیکال و تجهیزات 
مجدد ایستگاه پمپاژ شامل بازسازی فنداسیونهای قدیمی 
، عملیات تعویض تابلوهای برق ، تعویض شیرآالت ، اصالح 
و بهسازی الکترو مکانیکال ، تاسیسات و اتصاالت  و تعمیر 
و بازبینی و بهسازی پمپها ، به منظور افزایش بهره وری 

انجام و به اتمام رسید . 
این عملیات   : آور شد  یاد  امورآبفای شهر گلستان  مدیر 
با صرف هزینه ای معادل یک میلیارد و دویست میلیون 
ریال از محل اعتبارات جاری و داخلی انجام شد و در حال 
کامل  رعایت  با  این شهر  پمپاژ شماره 4  ایستگاه  حاضر 
و در حال  قرار گرفته  توزیع  استانداردهای الزم در مدار 

بهره برداری می باشد .

آسفالت معابر اصلی و فرعی نسیم شهر 
شتاب گرفت

رییس شورای شهر نسیم شهر تاکید کرد که در راستای 
تحقق اصل خدمتگذاری و توزیع عادالنه سرانه شهری ، 
 آسفالت معابر اصلی این شهر آغاز شد و تا آخر امسال 

پایان می یابد.
شهر  شورای  سیاست  راستاي  در  گفت:  زارعی  حسن 
جهت  روستایي،   و  محروم  مناطق  توسعه  بر  مبني 
محرومیت زدایی از کوچه های نسیم شهر، معابر اصلي و 

فرعي این شهر زیرسازي و آسفالت می شود.
اجرایي  عملیات  از  بازدید  در  شهر  شورای  رئیس   
افزود:  آباد  وجه   ۷ عصر  کوچه  آسفالت  و  سازی  زیر 
ایجاد  و   مردم  به   خدمت  شهر  شورای  دغدغه  تمام 
اولویت  راستا  این  در  است  شهروندان  رضایتمندی 

شهرداری ساماندهي معابر و کوچه های شهر است.
زارعی همچنین با اشاره به برنامه ریزی شورا و شهرداری 
اذعان داشت : سطح قابل توجهي از معابر و کوچه های 

این شهر تا پایان سال  بهسازي و آسفالت خواهد شد. 

استان تهران

فرماندار رباط کریم گفت: روند بهسازی و تعریض 
مطلوبی  پیشرفت  از  آبشناسان  ارتباطی  مسیر 
برخوردار است و عالوه بر تعمیر و روکش آسفالت، 
تامین خواهد شد.   تعریض جاده  براي  اعتبار الزم 
پروژه  بررسی مشکالت  در جلسه  ملکشاهی  نظام 
تعریض محور آبشناسان که با حضور روسای ادارات 
شهرسازی،  و  راه  مسکن،  بنیاد  رسان،  خدمات 
شنیدن  از  پس  شد،  برگزار  راهداری  و  مخابرات 
جاده  این  تعریض  زمینه  در  موجود  مشکالت 
دستورات الزم را اتخاد نمود و بیان کرد: نقشه های 
پس  و  تهیه  رسان  خدمات  ادارات  توسط  اجرایی 
مسیرهای  گذاری  لوله  و  حفاری  ریالی،  برآورد  از 
مشخص شده توسط ارتش جهوری اسالمی انجام و 

سپس ترمیم آن با همت بنیاد مسکن صورت پذیرد.
نماینده عالی دولت در خصوص زمان اجرایی شدن 
پروژه عنوان کرد: دستگاه های خدمات رسان مکلف 
از زمان  بازه زمانی حداکثر ۶۰ روز  هستند ظرف 
هم  نمایند.  عمل  خود  تعدات  به  پروژه   اجرای 
چنین بنیاد مسکن زمان الزم جهت اجرای پروژه را 

حداکثر ۶ ماه تعیین می شود.
وی در ادامه افزود: با عنایت به فرموده مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( در خصوص نامگذاری سال 
به نام جهش تولید، امیدواریم با همدلی مسئوالن 
و تخصیص اعتبارات بتوانیم با تکمیل پروژه ها هر 
چه سریع تر طرح ها را مورد بهره برداری و برای 
سهولت و امنیت در دسترس شهروندان قرار دهیم.

فرماندار شهرستان رباط کریم: تعریض و ایمن سازی جاده 
آبشناسان در دست اقدام است



سالمت
خبر

اجرای نسخه الکترونیک 

در ۷۶ درصد مطب ها

حاضر  حال  در  گفت:  سالمت،  بیمه  سازمان  سرپرست 
نسخه الکترونیک در ۷۶ درصد مطب ها به صورت آنالین 

اجرایی می شود.
گواهی های صالحیت  اعطای  مراسم  در  موهبتی،  طاهر   
عملکرد نسخه الکترونیک، افزود: در ابتدای شروع کار در 
سازمان بیمه سالمت وقتی به هر نقطه ای برای اصالح نگاه 
می کردیم، مشاهده می شد که ردپایی در فناوری اطالعات 
دارد. در نتیجه یکی از رویکردهای اصلی سازمان، استقرار 
سازمان الکترونیک قرار گرفت. این موضوع به ابزارهایی نیاز 
داشت که اولین اقدام، ایجاد معاونت فناوری اطالعات بود. 
در آن زمان در حد مدیریت منابع و مصارف حرف می زدیم 
صحبت  اطالعات  فناوری  در  قله هایی  فتح  از  امروز  و 
می کنیم. در این میان پروژه های خیلی خوبی اجرایی شد 
که مهم ترین آن، رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری بود 

که امروز در بخش خصوصی نیز آغاز می شود.
در ۷۶  حاضر  حال  در  الکترونیکی  نسخه  داد:  ادامه  وی 
تا  می شود. ۶۰  اجرایی  آنالین  به صورت  مطب ها  درصد 
۷۰ درصد این میزان نسخه الکترونیکی و بقیه، استحقاق 
سنجی است. در حال حاضر ۵۰ درصد داروخانه ها با تمام 
مشکالتی که دارند تحت پوشش نسخه پیچی الکترونیک 
هستند. راهنماهای بالینی در حال حاضر کنترل می شود 
و ۷۳۰ خدمت در سامانه تعیین خدمت در حال کنترل 
است. سامانه تأیید دارو نیز داروها را کنترل می کند. اگر 
حداقل  به  آن  غیرقانونی  فروش  و  خرید  یا  دارو  قاچاق 

رسیده به خاطر همین سامانه هاست.
این سامانه ها  کرد:  بیان  بیمه سالمت  سرپرست سازمان 
مانند بانک داری الکترونیک به مرور زمان بالغ می شوند. 
البته زمانی که در این بخش هزینه می شود، ارزش دارد. 
تلفن همراه در ابتدا فقط برای مکالمه استفاده می شد و 
امروز کمترین استفاده ما از تلفن همراه برای مکالمه است.

موهبتی اظهار کرد: بسیاری از کارهایی که در سه سال 
اخیر در سازمان بیمه سالمت انجام شده در نهایت وظیفه 
پر  دولتی  بخش  هرچه حضور  زیرا  نیست.  دولتی  بخش 
رنگ شود، حضور بخش خصوصی کم رنگ می شود. با این 
حال، باید بتوانیم بازار و محیط کسب و کار را فراهم کنیم. 

وزیر بهداشت، در نامه ای به مدیر کل سازمان 
جهانی  فراخوانی  خواستار  بهداشت،  جهانی 
برای پایان دادن تحریم های نامشروع و یکجانبه 
ایاالت متحده که سالمت جهانی را به مخاطره 

انداخته است، شد.
 سعید نمکی، در این نامه خطاب به »تدروس 
فراخوان  زمان  است:  کرده  تاکید  آدهانوم« 
برداشته  تحریم ها  همه  که  رسیده  فرا  جهانی 
شود و سالمت افراد تحت تاثیر به خطر نیفتد 
الزم  اقدامات  دارم  خواست  در  جنابعالی  از  و 
برای پایان دادن تحریم های نامشروع و یکجانبه 
مرگ  و  درد  و  رنج  موجب  که  متحده  ایاالت 
مردم ایران و سایر ملت ها شده و عواقب منفی 
بار  به  بهداشت  امنیت  و  برای سالمت جهانی 

می آورد، انجام شود.
سازمان  مدیرکل  به  بهداشت  وزیر  نامه  متن 

جهانی بهداشت
در  بهداشت،  جهانی  سازمان  رهبری  از  مایلم 
به  نیازمند  که   ۱۹ کووید  پاندمی  با  مبارزه 
سطوح  همه  در  تعهد  و  فداکاری  همبستگی، 
در سراسر جهان می باشد، تشکر نمایم. در ابتدا 
جامعه  مبارزه  وضعیت  آخرین  دانم  می  الزم 
با ویروس کووید ۱۹ را  ایران  با  ایران  سالمت 
به اطالع شما برسانم. طی ۷ ماه گذشته، ما سه 
دوره غربالگری در سراسر کشور را اانجام دادیم 
که در آخرین دوره که از دو هفته پیش شروع 
شده، ۲۸ میلیون نفر از افراد با ریسک باال مورد 
غربالگری قرار گرفتند. ضمناً، ما از سه ماه پیش 
بازگشایی مشاغل با مدنظر قرار دادن »فاصله 
بازگشایی  اخیراً  و  زدن«  »ماسک  هوشمند«، 
بهداشت  اقدامات  کرده ایم.  آغاز  را  مدارس 
شده،  روز  به  درمانی  پروتکل های  عمومی، 
تولید محلی تجهیزات محافظت فردی، ارتقای 
پیشگیری  و  کنترل  تشخیصی،  ظرفیت های 
از عفونت، آگاهی و اطالع رسانی مخاطرات و 
مشارکت جامعه، محافظت از خدمات بهداشتی 
ضروری، ارائه خدمات غیر کوویدی و مهمتر از 
همه، رویکرد »کل دولت« انجام گرفت که همه 
اینها برای به حداقل رساندن عوارض جانبی این 

پاندمی اجرا شد.
با وجود تمام تالش های ما، ده ها نفر از پرسنل 
بهداشت  حوزه  در  متعهد  و  کرده  تحصیل 
از دست دادیم که  به طور دردناکی  را  درمان 
آنها  از  پزشک  روز  مناسبت  به  شما  پیام  در 
جانبه  همه  مبارزه  علیرغم  گردید،  یادآوری 
با  ایران  اسالمی  جمهوری   ،۱۹ کووید  با  ما 
قوانین  آشکار  و  غیرقانونی  یکجانبه،  نقض 
مواجه می باشد که  برجام  از جمله  بین المللی 
این امر باعث تحریم های گسترده، همه جانبه 
است. در  ایران شده  علیه مردم  بی رحمانه  و 
همین حال، مسدود کردن دسترسی ایران به 
کانال های بانکی جهانی به اقتصاد ایران آسیب 
دارو  از جمله  تجاری  فعالیت های مهم  و  زده، 
که  است.  کرده  مختل  را  پزشکی  تجهیزات  و 
این امر، سالمت مردم کشورمان را در شرایط 

شیوع بیماری کووید هدف قرار داده و آسیب 
معاهدات  و  عام  تعهدات  بر  عالوه  است.  زده 
دستور  مبنای  بر  آمریکا  دولت  جانبه،  چند 
به  ملزم  دادگستری،  بین المللی  دیوان  موقت 
رفع تحریم ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 

است.
به  را  شما  نظر  دارم  تمایل  راستا،  این  در 

موضوعات ذیل جلب نمایم:
۱. بر اساس سوگندنامه بقراط اصل تساوی و 
و  امکانات  از  برخورداری  در  مساوات  برقراری 
است.  بشر  ابنای  همه  برای  سالمت  خدمات 
برای  خود،  سوگند  حکم  به  پزشکی  جامعه 
به رفع تحریم های دارویی و غذایی در  کمک 

ایران وظیفه انسانی دارند.
۲. ما در ۷ ماه گذشته شرایط سختی را متحمل 
شده ایم، در حالی که همزمان علیه کووید ۱۹ و 

تحریم های غیر قانونی و یکجانبه در حال مبارزه 
بودیم. بنابراین، انتظار قانونی و مشروع در این 
شرایط اضطراری این است که سازمان جهانی 
بهداشت، سازمان ملل متحد و تمام آژانس های 
بین المللی این اطمینان را بوجود آورند که دارو 
و اقالم بشردوستانه در دسترس مردم ایران قرار 

می گیرد.
همه  که  رسیده  فرا  جهانی  فراخوان  زمان 
تحت  افراد  سالمت  و  شود  برداشته  تحریم ها 

تاثیر به خطر نیفتد.
بنابراین، از جنابعالی در خواست دارم اقدامات 
و  نامشروع  تحریم های  دادن  پایان  برای  الزم 
یکجانبه ایاالت متحده که موجب درد و مرگ بر 
مردم ایران و سایر ملت ها شده و عواقب منفی 
بار  به  بهداشت  امنیت  و  برای سالمت جهانی 

می آورد، انجام دهد.

جهان به تحریم های نامشروع آمریکا 
پایان دهد

خبر

دیابت از عوامل اصلی بروز 
حوادث قلبی عروقی است
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استاد قلب و عروق دانشگاه آخن آلمان، گفت: دیابت از عوامل 
اصلی بروز حوادث قلبی عروقی است.

 »نیکالس مارکس« با بیان اینکه دیابت از عوامل اصلی بروز 
ابزارهای جدید  اظهار داشت:  قلبی و عروقی است،  حوادث 
درمانی برای بهبود بخشیدن پیش آگاهی دیابت در جهان در 

دسترس قرار گرفته است.
اینکه  درباره  آلمان،  آخن  دانشگاه  عروق  و  قلب  استاد 
رویکرد  عروق  و  قلب  گایدالین های  اخیر،  سال های  در 
گذشته  دهه  افزود: طی چند  دارند،  دیابت  به  متمرکزتری 
متخصصان قلب و عروق تشخیص داده اند که دیابت از عوامل 
اصلی بروز حوادث قلبی و عروقی مرتبط با تصلب شرایین 
قلبی  نارسایی  و  مغزی  سکته  و  میوکارد  انفارکتوس  مانند 
سامیت  اینکرتین  رویداد  سخنرانان  از  یکی  که  است.وی 
نزدیک  حضور  با  که  بود   ) INCRETIN SUMMIT (
به هزار نفر از اساتید و  متخصصان حوزه سالمت داخلی و 
خارجی به صورت مجازی برگزار شد  در حاشیه این وبینار، 
گفت: با توجه به افزایش تعداد بیماران مبتال به دیابت که 
بسیاری از آنها حتی از بیماری خود بی خبرند، بیماری های 
باید  و  است  دیابت  به  مبتالیان  کمین  در  عروقی  و  قلبی 

اقدامات الزم و اساسی در این زمینه انجام شود.
و  قلبی  مختلف  آزمایش های  نتایج  به  توجه  با  افزود:  وی 
عروقی با مهارکننده های SGLT۲ و آگونیست های گیرنده 
GLP-۱ ابزارهای جدید درمانی برای بهبود بخشیدن پیش 

آگهی دیابت در دسترس قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه، درباره چگونگی مدیریت بهینه دیابت و 
بیماران قلبی و عروقی توسط متخصصان قلب و عروق در 
کشورهای مختلف، گفت: از آنجا که آگونیست های گیرنده 
هستند  داروهایی   SGLT۲ مهارکننده های  و   ۱-GLP
بهبود  باعث  طور چشمگیری  به  است  داده شده  نشان  که 
متخصصان  می شوند،  دیابت  به  مبتال  بیماران  پیش آگاهی 
قلب و عروق احتیاج دارند از این داروها برای بیماران جهت 
استفاده  عروقی  قلبی  بیماری های  با  همراه  دیابت  درمان 
بیماری قلبی و  به  افراد مبتال  ابتدا در همه  بنابراین  کنند. 
داده نشده  دیابت تشخیص  آیا  بررسی شود که  باید  عروقی 
دارند یا خیر و در صورت ابتالء تمام روش های درمانی توصیه 
شده در گایدالین هایی مانند گایدالین انجمن قلب اروپا برای 
باید بالفاصله توسط متخصصان قلب به  بهبود پیش آگاهی 

کار گرفته شود.

متابولیسم  و  غدد  متخصص 
کودکان، گفت: دستگاه بخور برای 
مرطوب نگه داشتن مناسب نیست 
ویروس  بیشتر  رشد  باعث  زیرا 

کرونا می شود.
به  اشاره  با  پور،  صالح  شاداب   
کرد:  اظهار  مدارس،  بازگشایی 
همچنان  کرونا  که  درروزهایی 
های  بازگشایی  دارد،  ادامه 
اصول  رعایت  نیازمند  حضوری 
کادر  سوی  از  ایمنی  و  بهداشتی 
والدین  و  آموزان   دانش  آموزش، 

است.
آموزان  دانش  کرد:  تاکید  وی 
حداکثری  رعایت  با  باید 
در  بهداشتی  دستورالعمل های 

کالس های درس حاضر شوند.
حضور  که  این  بیان  با  پور  صالح 
کودکان در محیط های اجتماعی  
توضیح  است  انکارناپذیر  ضرورتی 
داد: کودکان باید با سایرهمساالن 
خود در ارتباط باشند چرا که این 
شخصیت  گیری  شکل  در  مهم 
بسیار  و علمی کودکان  اجتماعی 

موثر است.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه 
بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم 
بهداشتی  زیرساخت های  تقویت 
یک  کرونا،  دوران  در  آموزشی  و 
دانش  حضور  و  است  ضرورت 
صورت  به  ها  کالس  در  آموزان 
این  تامین  به  بستگی  حضوری 

زیرساخت ها دارد.
به نظر می رسد  وی عنوان کرد: 
در صورت تامین زیرساخت ها به 
های  پروتکل  کامل  رعایت  شرط 
کالس  برقراری  تجربه  بهداشتی 
های حضوری توام با آموزش های 
مجازی می تواند تا پایان پاندمی 

کرونا کمک کننده باشد.
صالح پور نسبت به حضور دانش 
بیماری های زمینه ای  با  آموزان 
قلبی  های  بیماری  آسم،  مانند 
دیابت  و  ایمنی  خود  عروقی، 
که  آموزانی  دانش  همچنین  و 
سیستم  کننده  سرکوب  داروهای 
ایمنی)کورتون( مصرف می کنند 
گفت:  و  داد  هشدار  مدرسه  در 
باید  آموزان  دانش  این  والدین 
وضعیت  رسانی  اطالع  ضمن 
خود  فرزند  جسمانی  و  عمومی 
هر  از  پیش  مدرسه  مسووالن  به 

اقدامی با پزشک مشورت کنند.
در  که  کودکانی  کرد:  تاکید  وی 
گروه های پرخطر ابتال به بیماری 
سایرین  از  بیش  دارند  قرار  ها 
تنفسی  های  عفونت  معرض  در 
قرار دارند بنابراین باید با دقت و 
وسواس بیشتری در مدارس حاضر 

شوند.
نکات  پور، ضرورت آموزش  صالح 
به  را  بهداشتی  های  توصیه  و 
قرار  تاکید  مورد  آموزان  دانش 
توصیه  والدین  به  خطاب  و  داد 
پذیر  آموزش  کرد: کودکان کامال 
موارد  از  دربسیاری  و  هستند 
حتی بیشتر از بزرگساالن قوانین 
کنند  می  رعایت  را  مقررات  و 
آموزش  کودکان  به  باید  بنابراین 
داد مواردی چون داشتن ماسک و 
دستکش و اصول استفاده صحیح 
و دفع مناسب آن، رعایت حداقل 
فاصله یک متری با هم کالس ها 
بودن  ممنوع  مدارس،  کارکنان  و 
دست دادن و روبوسی در مدرسه، 
و  التحریر  لوازم  داشتن  همراه  به 
گذاری  اشتراک  به  از  خودداری 

وسایل خود توجه داشته باشند.
متابولیسم  و  غدد  تخصص  فوق 
کودکان ازمدیران مدارس خواست 
فاصله  رعایت  بدون  تجمعات  از 
مناسب در محوطه مراکز آموزشی 
و کالس درس معلمان جلوگیری 

کنند.
صالح پور افزود: بهتر است دانش 
را  غذایی  وعده  درمنزل  آموزان 
باید  نیاز  و درصورت  صرف کنند 
ها،  دست  شوی  و  شست  ضمن 
از  قبل  خوراکی  مواد  های  بسته 
مصرف کامال شسته و یا ضدعفونی 

شود.
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
با  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم 
محض  به  ها  خانواده  اینکه  بیان 
مشاهده عالئم بیماری نظیر تب، 
با  باید  گوارشی  عالئم  یا  و  سرفه 
توضیح  باشند،  ارتباط  در  پزشک 
به  صرفا  پزشک  با  ارتباط  داد: 
حضوری  ارتباط  برقراری  معنای 
دوران  در  توان  می  بلکه  نیست 
یا  و  مجازی  صورت  به  پاندمی 
پزشک  مشاوره  از  تلفنی  تماس 

متخصص بهره مند شد.
استفراغ،  تهوع،  گفت:  پور  صالح 

دل درد، قرمزی یا پوسته پوسته 
دیگر  از  تواند  می  پوست  شدن 
نشانه های ابتال به کرونا باشد که 
از سوی  مشاهده  در صورت  باید 
والدین اقدامات بعدی انجام شود.

مشاوران  از  مندی  بهره  وی، 
بهداشت  وزارت  تخصصی 
واستفاده از کتابچه ها و گایدالین 
از سوی  بهداشتی  راهنمای  های 
راههای  از  دیگر  یکی  را  والدین 

کنترل و درمان کرونا ذکر کرد.
متابولیسم  و  غدد  تخصص  فوق 
کودکان با اشاره به اهمیت تقویت 
سیستم ایمنی برای مقابله با کرونا 
به  متعادل  تغذیه  کرد:  تاکید 
سیستم ایمنی کمک می کند ولی 
هیچ ماده غذایی یا مکملی وجود 
ندارد که بتواند سیستم ایمنی را 
فراتر از حد طبیعیش تقویت کند.

نقش  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
سیستم  تقویت  در   D ویتامین 
پیشگیری  جمله  از  بدن  ایمنی 
در  و  تنفسی  بیماری های حاد  از 
استفاده  ضرورت  کنونی  شرایط 
در   D ویتامین  مکمل  از  مکرر 
یادآور  را  سنی  گروه های  تمامی 

شد.
صالح پور با بیان این که دریافت 
راه  از  فقط  کافی  دی  ویتامین 
گفت:  نیست  آسانی  کار  تغذیه 
دی  ویتامین  از  سرشار  غذاهای 
تخم  و  روغنی  ماهی های  انواع 
دریافت  برای  ولی  هستند  مرغ 
مقدارکافی از این ویتامین باید به 
صورت روزانه وبا مشورت پزشک 
ویتامین دی به صورت قطره و یا 

قرص مصرف شود.
عالئم  تب،  اینکه  بیان  با  وی 
شایع ترین  گوارشی  و  تنفسی 
به  کرونا  ویروس  با  عفونت  علل 

تب  داد:  توضیح  رود  شمارمی 
عالمت  یک  عنوان  به  می تواند 
هشداردهنده در شک به عفونت با 
ویروس کرونا مطرح باشد بنابراین 
در اویلن اقدام استفاده از داروهای 
و  فراوان  مایعات  مصرف  بر،  تب 

چای کم رنگ توصیه می شود.
والدین  به  دانشگاه  استاد  این 
کودکان  نباید  هرگز  کرد:  توصیه 
که  چرا  کنیم  تغذیه   به  وادار  را 
مراتب  به  اقدام   این  مخرب  آثار 

خطرناک تر از منفعت آن است.
و  ها  فود  فست  مصرف  از  پرهیز 
استفاده از ماست و آب میوه های 
طبیعی یکی دیگر از مواردی بود 
در  را  آن  ضرورت  پور،  صالح  که 
دوران مشاهده عالئم بیماری مورد 
مصرف  گفت:  و  داد  قرار  توجه 
گوشت نیز در دوران بیماری هیچ 
گونه منعی ندارد و گوشت سفید، 
قرمز، انواع کربوهیدارت ها و میوه 
باید  کودک  میل  با  متناسب  ها 
مصرف شود.وی تاکید کرد: باید تا 
پایان پاندمی کرونا و برای کاهش 
ریسک انتقال ویروس تمامی مواد 
دقت  با  نیز  بندی  بسته  غذایی 
شست و شو، ضدعفونی  و طبخ 
دانشگاه  علمی  هیئت  شود.عضو 
بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم 
رشد بیشتر ویروس کووید ۱۹ در 
محیط  های مرطوب را یادآور شد 
بخور  دستگاه  کرد:  خاطرنشان  و 
برای مرطوب نگه داشتن مناسب 
بیشتر  رشد  باعث  زیرا  نیست 
ویروس کرونا می شود. همچنین 
والدین توجه داشته باشند اگر در 
با روشن  باشد  منزل کسی مبتال 
بخور ممکن است  کردن دستگاه 
احتمال انتقال ویروس به اطرافیان 

افزایش پیدا کند.

دستگاه بخور باعث رشد بیشتر ویروس کرونا می شود
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بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی 
بانکی شماره  به استناد قرارداد  رباط کریم کد 2354 
تا  541294 جهت وصول مبلغ 70/834/100  ریال 
تاریخ 1398/04/05 بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و 
از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات 
به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه  شما  علیه 
طبق  و  تشکیل شده  اداره  این  در  کالسه 9800084 
گزارش ماموربه تاریخ 1398/04/05 محل 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 االنتشار محلی اگهی میشود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز 
خود  بدهی  پرداخت  به  میگرددنسبت  محسوب  ابالغ 
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 :139904901107001819

تاریخ نامه :1399/06/13
شماره پرونده :139904001107000035/1

شماره بایگانی پرونده :9800076
اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

بدین وسیله به 1- اقای خدامراد موحدیان  فرزند قاسم 
کریم  :رباط  نشانی  به   4189248622 ملی  شماره  به 
پالک 16  ابشار  کوچه  ابطحی  خیابان  خوار  شهرک شتر 
بعنوان وام گیرنده 2- اقای امیر حسین جهانیان فرزند 
نشانی  به  ملی 4189423483  به شماره  قلی  محمد  
هشتم  ارغوان   – یک  –فاز  –اندیشه  –شهریار  البرز   :
–پالک   5 واحد  توکلی  بست  –بن  صابر  کوچه   – غربی 
فرزند  ترامشلو  اکبر  علی  اقای   -3 ضامن  بعنوان   17
نشانی  به   4609733218 ملی  شماره  به  اله  فیض 
استان البرز –کرج – حصار – کمربندی چالوس – کوچه 
حسینی  علی  ضامن 4-سید  بعنوان  کندوان  بست  بن 
 4897508215 ملی  شماره  به  چراغعلی  سید  فرزند 
فاز یک   – اندیشه   – – شهریار  البرز  به نشانی استان 
–خیابان ارغوان هشتم غربی –کوچه صابر – پالک 44 به 
عنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی 
بانکی شماره  به استناد قرارداد  رباط کریم کد 2354 
87006509 جهت وصول مبلغ 388/707/900  ریال 
تا تاریخ 1398/04/01 بانضمام خسارت تاخیر متعلقه 

و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات 
به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه  شما  علیه 
کالسه 9800085 در این اداره تشکیل شده وبا توجه 
به عدم دریافت ابالغیه از طریق پست و طبق گزارش 
مامور پست به تاریخ 1398/04/12 محل 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 االنتشار محلی اگهی میشود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز 
خود  بدهی  پرداخت  به  میگرددنسبت  محسوب  ابالغ 
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 :139904901107001814

تاریخ نامه :1399/06/13
شماره پرونده :139904001107000206/1

شماره بایگانی پرونده :9900287
اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

بدین وسیله به 1- خانم نرگس درویش محمدی   فرزند 
هاشم  به شماره ملی 4910511717به نشانی :تهران 
– شهرستان شهریار – شهر انجم اباد خیابان اصلی نبش 
گلستان 15 پالک 67 بعنوان وام گیرنده 2- اقای محسن 
شیرازی  فرزند اصغر شماره ملی 4910515747  به 
نشانی : تهران شهرستان رباط کریم – وحیدیه کمربندی 
پالک 20 واحد 6 و به نشانی تهران شهرستان رباط کریم 
می  ابالغ  ضامن  بعنوان    80 پالک  کمربندی  وحیدیه 
شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 
به استناد قرارداد بانکی شماره 6200189085006 
تاریخ  تا  ریال   87/000/000 مبلغ  وصول  جهت 
از  و  متعلقه  تاخیر  خسارت  بانضمام   1399/04/26
مقررات  طبق  بدهی  کامل  تسویه  روز  تا  مذکور  تاریخ 
به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه  شما  علیه 
کالسه 9900287 در این اداره تشکیل شده  و با توجه 
به عدم دریافت ابالغیه از طریق پست ،محل 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 االنتشار محلی اگهی میشود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز 
خود  بدهی  پرداخت  به  میگرددنسبت  محسوب  ابالغ 
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 :139904901107001813

تاریخ نامه :1399/06/13
شماره پرونده :139904001107000041/1

شماره بایگانی پرونده :9800085
اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

بدین وسیله به 1- اقای بهروز عنداله  فرزند ابوالقاسم  
به شماره ملی 0075601575 به نشانی :تهران -رباط 

بلوک  هواپیمایی  مجتمع  صفر  فاز  پرند  –شهر  کریم 
غالمحسین  اعظم  خانم   -2 گیرنده  وام  بعنوان   10
به   0042666929 ملی  شماره  جواد   فرزند  فرد  
هواپیمایی  مجتمع  صفر  فاز  پرند  شهر  تهران   : نشانی 
ملی  بانک  که  شود   می  ابالغ  ضامن  10بعنوان  بلوک 
شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد قرارداد 
مبلغ  وصول  جهت   6100844327005 شماره  بانکی 
68/656/030 ریال تا تاریخ 1398/04/05 بانضمام 
تا روز تسویه  تاریخ مذکور  از  تاخیر متعلقه و  خسارت 
صادر  اجرائیه  شما  علیه  مقررات  طبق  بدهی  کامل 
این  در  به کالسه 9800085  اجرایی  پرونده  و  نموده 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست به تاریخ 
سند  متن  شرح  به  شما  اقامت  محل   1399/04/12
 18 ماده  طبق  بستانکار  تقاضای  به  لذا  نشده  شناخته 
ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روز نامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه 
ابالغ  روز  که  اگهی  این  تاریخ  از  روز  ده  مدت  ظرف 
اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  میگرددنسبت  محسوب 
ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام 

خواهد شد .

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

  
شماره نامه :139904901107001809

تاریخ نامه :1399/06/13
شماره پرونده :139904001107000298/1

شماره بایگانی پرونده :9900425
اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

بدین وسیله به 1- اقای حمید کمرئی  فرزند باقر به شماره 
ملی 0492985987به نشانی :تهران – شهرستان رباط 
کریم  –منجیل اباد خیابان شهید سلیمی طبقه باالی بانک 
ملی بعنوان وام گیرنده 2- خانم فاطمه نجفی   فرزند 
 : محمدعلی به  شماره ملی 4911324058 به نشانی 
تهران شهرستان رباط کریم –منجیل اباد خیابان ولیعصر 
کوچه کاشانی پالک 4 بعنوان ضامن ابالغ می شود  که 
بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد 
قرارداد بانکی شماره 6101813543003جهت وصول 
 1399/06/04 تاریخ  تا  ریال   57/000/000 مبلغ 
بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز 
تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
این  در  به کالسه 9900425  اجرایی  پرونده  و  نموده 
اداره تشکیل شده  و با توجه به عدم دریافت ابالغیه از 
طریق پست ،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه 
نامه  از روز  اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
ظرف  چنانچه  و  میشود  اگهی  محلی  االنتشار  کثیر  های 
مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب 
میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با 
خواهد  اقدام  شما  با  مقررات  برابر  بستانکار  تقاضای 

شد .

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



گزارش

افزایش زمین های آبی ایالم به ۱۷۰ هزار 
هکتار تا پایان دولت

استاندار ایالم گفت: قبل از سال ۹۶ بین ۶۵ تا ۷۰ هزار هکتار زمین آبی 
در استان داشته ایم و در حال حاضر این میزان به ۱۱۰ هزار هکتار رسیده 
و حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار هکتار هم در دست اقدام داریم که تا پایان دولت 

به بهره برداری خواهد رسید.
»قاسم سلیمانی دشتکی« در جلسه کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری 
با کم آبی، اظهار کرد: در استان ایالم اقدامات و برنامه های بسیار خوبی 
در زمینه صرفه جویی و کاهش مصرف آب انجام شده است که جا دارد 
به عنوان الگو در کشور مطرح بشود و مورد توجه مسئوالن وزارتخانه ها 

قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه در سال های اخیر تحول عظیمی در آبی کردن اراضی 
کشاورزی استان رخ داده است، گفت: قبل از سال ۹۶ بین ۶۵ تا ۷۰ هزار 
هکتار  زمین آبی در استان داشته ایم، در حال حاضر این میزان به  ۱۱۰ 
هزار هکتار رسیده است و حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار هکتار هم در دست اقدام 

داریم که تا پایان دولت به بهره برداری خواهد رسید.
استاندار ایالم ادامه داد: در استان ایالم بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی را 
که به شکل سنتی آبیاری می شدند تبدیل به آبیاری مدرن کرده ایم و در 
صرفه جویی آب از ۱۲ هزار متر مکعب مصرف آب در هر هکتار به هفت یا 
هشت هزار متر مکعب در هکتار رسیده ایم و این صرفه جویی بسیار خوبی 

در مصرف آب در حوزه کشاورزی است.
سنتی  آبیاری  از  هکتار  هزار   ۴۰ حدود  این،  بر  عالوه  گفت:  سلیمانی 
برای تبدیل به آبیاری مدرن در دست اقدام داریم که این اقدامات باعث 

صرفه جویی ۴ متر مکعبی در هر هکتار خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر استاندارد ۸۰۰۰ متر مکعب در هر هکتار را در نظر 
بگیریم، حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون متر مکعب نیاز آبی داریم و اگر 
کشت دوم را هم به آن اضافه کنیم تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت و نیاز 

آبی ما به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید.

بر  تأکید  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
این  گفت:  زیارت،  امر  بر  قرآن  اولویت 
به  قرآن  طریق  از  باید  که  ماست  اعتقاد 
مطهر  حرم  و  برسیم  رضا)ع(  امام  زیارت 
و  قراء، حافظان  تربیت  باید کانون  رضوی 
مفسران قرآن باشد.به گزارش آستان نیوز، 
در  مروی  احمد  حجت االسالم والمسلمین 
قاریان حرم مطهر رضوی  با جامعه  دیدار 
که در تاالر والیت بارگاه امام رضا)ع( برگزار 
شد، با تأکید بر اینکه حرم مطهر حضرت 
ثامن الحجج)ع( باید کانون تربیت قاریان، 
حافظان و مفسران قرآن کریم باشد، گفت: 
نخست  وهله  در  رضوی  مطهر  حرم  در 
قرآن کریم اولویت دارد و سپس تبیین و 
اشاعه معارف اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 

موردتوجه و تأکید ماست.
وی تصریح کرد: قرآن و معارف آن به شقوق 
مختلف در آستان های مقدس اهل بیت)ع( 
و  باشد  داشته  قرار  برنامه ها  رأس  در  باید 
رضا)ع(  حضرت  قطعاً  باشد  این گونه  اگر 
ائمه  زیرا  بود،  خواهند  راضی  ما  از  بیشتر 
اطهار تمام تالشی که کردند و همه رنجی 
که متحمل شدند و درنهایت در این مسیر 
به شهادت رسیدند، برای احیای قرآن بود.

بر  تأکید  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
اینکه کار برای قرآن از برنامه های محوری 
فرهنگ  حوزه  در  قدس  آستان  اصلی  و 
کریم  قرآن  اهمیت  به سبب  افزود:  است، 
نمی توانیم  ما  مذهبی،  و  دینی  معارف  در 
برنامه های آستان قدس حذف  از  را  قرآن 
و یا کمرنگ و تشریفاتی کنیم. چراکه اگر 
غیر از این باشد در روز قیامت نزد خداوند 
متعال پاسخی در برابر ادای حق این امانت 
بزرگ الهی که بر عهده ما نهاده شده است، 

نخواهیم داشت.
اولویت دادن به گسترش امور قرآنی

حجت االسالم والمسلمین مروی یادآور شد: 
فعالیت های مختلف قرآنی ازجمله قرائت، 
کریم  قرآن  معارف  بیان  و  تفسیر  حفظ، 
انقالب اسالمی رشد قابل  از پیروزی  پس 
مالحظه ای داشته است؛ با این وجود ما باید 
با تشویق و تربیت فعاالن این حوزه ها، به 
رشد و گسترش امور قرآنی به ویژه در میان 

نسل جوان کمک کنیم.
وی، گستره روزافزون علوم و معارف قرآنی 
رهبر  ویژه  عنایت  و  اهتمام  برکات  از  را 
معظم انقالب به قرآن کریم و جامعه قاریان 
دانست و با اشاره به تأکیدات معظم له در 
زندگی  در  قرآن  حضور  ضرورت  خصوص 
اجتماعی و لزوم تدبّر در قرآن و انس بیشتر 
به  نسبت  رهبری  گفت:  قرآن،  با  جامعه 
قبل  چه  قرآنی  محافل  و  جلسات  برپایی 
داشتند  ویژه  اهتمام  انقالب  از  بعد  چه  و 
و هر آنچه امروز از پیشرفت در حوزه های 

مختلف تربیت نسل قرآنی در اختیار داریم، 
از برکات توجه ایشان به قرآن است.

تولیت آستان قدس رضوی از فعاالن قرآنی 
و  برنامه ها  ارائه طرح ها،  با  کشور خواست 
فعالیت های  اعتالی  به  خود  پیشنهاد های 
قرآنی آستان قدس رضوی کمک کنند و 
ادامه داد: هر آنچه از آستان قدس به میزان 
توان و امکانات ساخته باشد، انجام خواهد 

داد و این امر را وظیفه خود می دانیم.
تاکید  با  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
شدن  کمرنگ  عدم  جهت  در  تالش  بر 
دوره های سنتی قرآن کریم در میان مردم، 
دوره های  داشتن  برپا  و  احیا  کرد:  بیان 
خانگی و محلی به تقویت قرآن در جامعه 
جهت  در  که  است  خوب  می کند؛  کمک 
رونق دوباره این محافل در منازل و مساجد 

برنامه ریزی و تالش شود.
منبر  مانند  را  قرآن  سنتی  دوره های  وی، 
کرد:  عنوان  و  ارزیابی  بسیار  اثرات  دارای 
تأثیرگذاری قرآن در دیدارها و مواجهه های 
این  طریق  از  قرآن  اهالی  به چهره  چهره 
محافل قرآنی، بیشتر از دیدن آن از طریق 
این  باید  ما  است.  گروهی  رسانه های 
باقوت  را  منبرها  و  قرآن  سنتی  دور ه های 
حفظ کنیم. تولیت آستان قدس رضوی در 
با اشاره به  از سخنان خود  بخش دیگری 
پخش صوت تالوت قراء برجسته مصری در 
حرم حضرت رضا)ع(، توضیح داد: برخی از 
اوقات اقامه نماز جماعت در حرم مطهر با 
مصری  برجسته  قاریان  صوت  از  استفاده 
همراه شده است؛ اما این امر به هیچ عنوان 
ایرانی و  این معنا نیست که به قاریان  به 
قرائت زنده بی اعتنایی و بی توجهی می شود. 

از زائران از صوت قراء مصری بهره  برخی 
مندی خاصی دارند و اشکالی هم ندارد.

برخی  مروی،  حجت االسالم والمسلمین 
استعداد  از  برخوردار  را  مصری  قاریان  از 
خاصی در صوت و تالوت قرآن کریم عنوان 
مانند  مصری  قاریان  برخی  گفت:  و  کرد 
مصطفی اسماعیل، منشاوی، عبدالباسط و 
غیره در تالوت شماری از سوره های قرآنی، 
حس خاصی را به شنونده منتقل می کنند. 
قاریان در سنین طفولیت  این  از  بسیاری 
حافظ قرآن بوده اند و افراد بسیاری با صوت 

و تالوت آن ها مسلمان شده اند.
وی در ادامه تأکید کرد: ما به دست اندرکاران 
قرآنی حرم مطهر رضوی  و  فرهنگی  امور 
توصیه کرده ایم که بعضی از روزها، از صوت 
بعضی از قاریان مصری استفاده کنند؛ اما 
زنده  قرائت  شدن  تعطیل  معنای  به  این 
مصری  قراء  صوت  پخش  و  نیست  قرآن 
ضمن  ایرانی،  قاریان  تالوت  البه الی  در 
مطهر،  حرم  قرآنی  فضای  به  تنوع بخشی 
موجب تقویت روابط با طیف مختلف زائران 

با سالیق و عقاید گوناگون می شود.
به  توصیه  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
حرم  در  زنده  قرائت  اوقات  شدن  بیشتر 
مسجد  باید  نظرم  به  کرد:  ابراز  رضوی 
گوهرشاد قرائت زنده داشته باشد. مسجد 
که  است  خوب  است.  قرآن  قرائت  جای 
تا نیم  زمان تالوت هم از حدود ۵ دقیقه 

ساعت افزایش پیدا کند.
بیان  با  مروی،  حجت االسالم والمسلمین 
قرآن  زنده  قرائت  کوتاه  زمان  اینکه؛ 
رضوی  منور  حرم  چون  اماکنی  در  کریم 
در  قرآن  قرائت  افزود:  نیست،  پذیرفتنی 

حرم مطهر موضوعیت دارد، باید برای این 
امر جایگاهی مناسب و در شأن قرآن کریم 

در نظر گرفت.
حرم  تبلیغات  معاونت  از  همچنین  وی 
قرآن  دوره های  که  رضوی خواست  مطهر 
در مسجد گوهرشاد حرم رضوی دایر شود 
و تصریح کرد: تشکیل این محافل نباید به 
شود،  محدود  خوانی  ترتیل  و  رمضان  ماه 
ندارد.  تعلق  رمضان  ماه  به  فقط  قرآن 
معتقدم که باید قرائت زنده در بارگاه مطهر 

رضوی بیشتر شود.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: این شعار، 
هدف و اعتقاد ماست که باید از طریق قرآن 
به زیارت امام رضا)ع( برسیم و فضای حرم 
قرآن  فضایی  باید  رضا)ع(  حضرت  مطهر 
شود و از همه دلسوزان و دغدغه مندان امور 
که  می کنیم  درخواست  قرآنی  و  فرهنگی 
برای رسیدن به این هدف ما را یاری کنند.

پرداختند  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
در  کریم  قرآن  آیات  مفاهیم  و  معنا  به 
جهت تأثیرپذیری جامعه را از دیگر نکات 
حائز اهمیت برشمرد و از قاریان و حافظان 
مسابقات  در  کننده  شرکت  ایراني  ممتاز 
محصول  ارائه  سبب  به  قرآن  بین المللی 
پربرکت انقالب اسالمي به جهان تقدیر و 
تشکر کرد.گفتنی است، در این مراسم که 
انجامید، چند  از دو ساعت به طول  بیش 
تن از حافظان و قاریان، ضمن بیان نقطه 
نظرات خود به تالوت آیاتی از قرآن کریم 
گنابادی  حجت  حجت االسالم  و  پرداخت 
مطهر  حرم  اسالمی  تبلیغات  معاون  نژاد 
رضوی گزارش کاری از فعالیت های قرآنی 

حرم امام رضا)ع( را ارائه کرد.

حجت االسالم مروی در دیدار با جامعه قاریان حرم مطهر حضرت رضا)ع(:

 قرآن مقدمه امر زیارت است
گزارش

فرماندار رشت: افزایش بی منطق قیمت 
کاالها از دغدغه های اصلی مردم است

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه افزایش بی منطق قیمت کاالها 
و خدمات از دغدغه های اصلی عموم مردم جامعه است، گفت: مسئوالن 
و مدیران موظف هستند منطبق با مسئولیت شان کنترل مستمری بر 

قیمت ها داشته و با افراد سودجو برخورد جدی کنند.
علی فتح اللهی در جلسه ستاد تنظیم بازار مرکز شهرستان رشت که در 
فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه دست اندرکاران و مسئوالن جلسه 
ستاد تنظیم بازار شهرستان باید دارای برنامه و ایده برای حل مشکالت 
باشند، اظهار کرد: مصوبات جلسات از جمله ستاد تنظیم بازار باید به 
گونه ای باشد که آثار آن برای عموم مردم ملموس باشد به طوری که 

مردم بتوانند آثار این جلسات را در سطح بازار ببینند.
فرماندار شهرستان رشت با تاکید بر اینکه در همه موارد نباید منتظر 
ابالغ دستورالعمل از سوی وزارتخانه باشیم، افزود: ما در میان مردم 
هستیم و مشکالت آنان ناشی از افزایش قیمت ها به ما منتقل می شود، 
لذا بهتر می توانیم مسائل را درک و در خصوص آن تصمیم گیری کنیم.

وی بر لزوم کنترل و نظارت جدی بر قیمت ها از سوی دستگاه های 
ذیربط تاکید و خاطرنشان کرد: نظارت بر قیمت ها نباید تنها محدود 
به سوپرمارکت ها باشد بلکه این نظارت باید در همه صنوف، مشاهده 

شود.
بی  افزایش  اینکه  بیان  با  رشت  بازار شهرستان  تنظیم  ستاد  رئیس 
منطق قیمت کاالها و خدمات از دغدغه های اصلی عموم مردم جامعه 
است، ادامه داد: مسئوالن و مدیران از افراد تحصیل کرده و فهمیده 
جامعه هستند، پس موظف هستند منطبق با مسئولیت شان کنترل 

مستمری بر قیمت ها داشته و با افراد سودجو برخورد جدی کنند.
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فعالیت های اشتغال محور مرکز نوآوری و 
شتابدهی جهاد دانشگاهی استان بوشهر

ادامه  در  )منش(  بوشهر  استان  دانشگاهی  جهاد  شتابدهی  و  نوآوری  مرکز 
مجموعه رویدادهای اشتغال محور خود در مرداد و شهریورماه سال جاری 

چندین کارگاه کاربردی با رویکرد اشتغال و کارافرینی برگزار کرده است.
تکنیک های حل خالقانه مسائل در کسب و کار، تفکر انتقادی و کارکردهای 
آن در توسعه کسب و کار، مسئله یابی و ایده پردازی، تفکر خالق و کارکردهای 

آن در توسعه کسب و کار از جمله این کارگاه ای تابستانه هستند. 
کار   و  کسب  توسعه  در  آن  کارکردهای  و  انتقادی  تفکر  آموزشی  دوره  در 
مباحثی از جمله درک ارتباطات منطقی بین ایده ها؛ تشخیص، ایجاد و ارزیابی 
بحث ها، تشخیص اشتباهات رایج و ناهماهنگی ها در استدالل، حل مسئله به 
طور سیستماتیک، تشخیص ارتباط و اهمیت ایده ها و تاثیر بر روی اعتقادات و 
ارزش های هر فرد ارائه گردید.   در کارگاه مسئله یابی و ایده پردازی، ایده های 
خام مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند تا بهترین آنها عملی شود. متخصصان 
مرکز نوآوری و شکوفایی شتابدهی کسب وکارهای فناورانه جوانان به دنبال 
این هستند که خدماتی را به افراد خالق و دارای ایده کسب و کار ارائه کنند. 
در این مراکز، امکاناتی از جمله فضا، اینترنت و سایر خدمات از سوی جهاد 
دانشگاهی در اختیار ایده پردازان قرار می گیرد و در بازه زمانی ۳ تا ۶ ماهه، 

یک شبکه یا تیم تشکیل می شود.

همزمان با بازگشایی مدارس؛ ناوگان اتوبوسرانی تبریز 

با رعایت دستورالعمل های بهداشتی فعالیت می کند

ناوگان  گفت:  حومه  و  تبریز  اتوبوسرانی  واحد  شرکت  مدیرعامل 
اتوبوسرانی همزمان با بازگشایی مدارس با تمام ظرفیت و با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی ستاد کرونا فعالیت می کنند.
ایمان غنی زاده با اعالم این مطلب اظهار کرد: شرکت واحد اتوبوسرانی 
با توجه به شرایط ویژه کرونایی و آغاز زودهنگام بازگشایی مدارس،  
با تشکیل کارگروه ستاد بازگشایی مدارس، با برنامهریزی های مورد 
نیاز و تعیین ماموریت های حوزه های مختلف با توان حداکثری نسبت 
به ارائه خدمات به دانش آموزان، دانشجویان و مسافران و با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی اقدام کرده است.
وی افزود: معاونت های  فنی، اجرایی، خصوصی سازی و اداری و مالی 
اتوبوسرانی بطور مستمر با تشکیل جلسات تخصصی نسبت به رصد 
ستاد  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  و  رسانی  خدمات  وضعیت 

کرونا بمنظور صیانت از سالمتی شهروندان اقدام می کنند.
به نقل از روابط عمومی شرکت واحد تبریز وحومه، غنی زاده ادامه داد: 
رسیدگی به نظافت و ضدعفونی مستمر اتوبوس ها، سایه بان ها و رفع 
نواقص فنی و سایر اقدامات الزم برخی از مهم ترین اقدامات اتوبوسرانی 

در این راستا است.
اتوبوس های فعال در خطوط، به ویژه  افزایش تعداد  با اشاره به  وی 
و کاهش  اتوبوس  تعداد  افزایش  با  تندرو، گفت:  اتوبوس های  سامانه 
ارتقاء  و  پویایی  شاهد  اجتماعی  فاصله  رعایت  ضمن  انتظار،  زمان 

خدمات در این مسیر هستیم.
و  کنترل  و حومه، طرح  تبریز  اتوبوسرانی  واحد  عامل شرکت  مدیر 
بازرسی  و  نظارت  گشت های  استقرار  با  ناوگان  عملکرد  بر  نظارت 
پایانه های  بویژه در  افزایش خدمات،  و  در راستای کاهش کاستی ها 
اتوبوسرانی را از اقدمات موثر این شرکت دانست و افزود: با توجه به 
اینکه پایانه های اتوبوسرانی در محدوده مرکزی شهر مستقر هستند، 
گشت های  اصلی  وظایف  از  یکی  مرکزی  محدوده  ترافیک  کاهش 
نظارتی و مسئولین مناطق بوده و برنامه ریزی جهت ارائه خدمات بهتر 

و بیشتربه  نحو مطلوب انجام شده است.
کنترل  مرکز  نظارتی،  گشت های  استقرار  کنار  در  کرد:  اظهار  وی 
هوشمند شرکت واحد با  بهره مندی از بیش از ۴۰ دوربین در سطح 
شهر و سیستم کنترل هوشمند )AVL( توان نظارتی را بیش از بیش  
راهور  پلیس  با  همکاری صمیمانه  اینکه  داد، ضمن  خواهد  افزایش 
در راستای کمک به وضیعت ترافیکی  و کاهش ترافیک پایانه ها و 

ایستگاه ها با توجه با بازگشایی مدارس در حال انجام است.
وی در پایان بر لزوم همکاری شهروندان در خصوص استفاده از ماسک 
و رعایت فاصله اجتماعی در اتوبوس ها و ایستگاه ها و پرداخت کرایه 
سفر با کارت بلیت شخصی  بمنظور جلوگیری از گسترش بیماری 

تاکید کرد.

ابالغ ۲۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های اردبیل

میلیارد  ابالغ ۲۳۵  از  اردبیل  استان  ریزی  برنامه  و  رئیس سازمان مدیریت 
تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های عمرانی در استان اردبیل خبر داد.

 داود شایقی ۱۸ شهریور با اعالم این خبر اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه 
مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای راه آهن اردبیل اختصاص داد تا روند احداث این 
خط ریلی سرعت بیشتری بگیرد.وی خاطرنشان کرد: رییس سازمان برنامه و 
بودجه در بازدیدهای متعدد از راه آهن اردبیل _ میانه تاکید کرد که این پروژه 
هیچگونه محدودیت اعتباری ندارد و تا پایان دولت تدبیر و امید آماده افتتاح 
خواهد شد.شایقی از اختصاص ۱۰۰ میلیاردتومان برای پروژه های سفر رییس 
جمهور در سال گذشته به اردبیل خبر داد و بیان کرد: عمده پروژه های مصوب 
سفر مربوط به توسعه بزرگراه و حوزه آب و خاک است که با تزریق این اعتبار 
عملیات اجرایی آنها تسریع می شود. دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
گفت: همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز ۳۵ میلیارد تومان برای 
تکمیل پل قدس ابالغ کرد تا روند احداث این پروژه شهری سرعت بیشتری 
بگیرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل اضافه کرد: با تزریق 
این منابع شهرداری نسبت به خرید میلگرد و سایر مصالح مورد نیاز پل اقدام 

کرده و چندین محموله نیز در کارگاه تخلیه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان خبر داد:

پروژه های راهسازی استان کردستان با شتاب مناسب 
در حال اجرا هستند

مدیرکل راه وشهرسازی کردستان با اشاره به تالش مجموعه مدیریتی 
استان در راستای بهره برداری از پروژه های راهسازی گفت: هم اکنون 
پروژه بهسازی و احداث راه جدید سنندج – مریوان با شتاب مناسب 

در حال اجرا است.
های  شاخص  کرد:  اظهار  خبرنگاران،  در جمع  ثابتی   محمدصدیق 
بهره مندی از راه در استان کردستان در دولت تدبیر و امید از رشد 
چشم گیری برخوردار بوده و در این دولت بهسازی راه در حوزه های  
مختلف بین شهری، بزرگراهی و راه روستایی همواره در اولویت پروژه 

های عمرانی استان بوده است.
وی افزود: از سال ۹۲ تاکنون بهره مندی از راه آسفالته روستایی از 
۳۶ درصد به چیزی حدود ۵۰ درصد نزدیک شده و بهره مندی از 
فاصله  میانگین کشوری  با  اکنون۲۱ درصد است که  نیزهم  بزرگراه 

چندانی ندارد.
 مدیرکل راه و شهرسازی کردستان از شتاب مناسب در اجرای پروژه 
های راهسازی از جمله پروژه بهسازی و احداث جاده جدید سنندج 
به مریوان مشهور به واریانت تیژتیژ – گاران خبر داد و گفت: پروژه 
بهسازی سنندج – مریوان ۵۲ کیلومتر است که در ۶ قطعه تعریف 
شده و قطعات ۱و ۲ و۳ آن با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد، هم اکنون 
چنین  هم  و  گزردره  و  همرو  های  تونل  داخل  روشنایی  اجرای  با 

تابلوگذاری و خط کشی مسیر در شرف اتمام است.
روند  و  دارد  فعالی  پیمانکاران  نیز  ۴و۵و۶  قطعات  کرد:  ذکر  ثابتی 
ساخت این قطعات نیز با شتاب مناسب در جبهه های مختلف در حال 
انجام است که اگر این روند به همین منوال ادامه پیدا کند در آینده 
نزدیک شاهد اتمام پروژه و تحقق یکی از وعده های مورد مطالبه مردم 

شریف استان خواهیم بود.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان به اهمیت ویژه این پروژه اشاره کرد 
و گفت: کاهش زمان سفر، تسهیل در دسترسی به مرز رسمی باشماخ، 
کاهش استهالک خودرو و کاهش هزینه حمل کاال، ایجاد درآمد ارزی، 
توسعه دیپلماسی اقتصادی و ارتقای مبادالت مرزی، صرفه جویی در 
زمان و انرژی و از همه مهم تر افزایش ایمنی حمل و نقل و رضایت 

مندی استفاده کنندگان از اهم اهداف احداث این جاده است.
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شماره نامه :139904901107001834
تاریخ نامه :1399/06/15

پرونده  شماره 
139904001107000281/1:
شماره بایگانی پرونده :9900399

اخطار ابالغیه چک بالمحل 
بدین وسیله به  اقای بهرام بهرامی  فرزند 
و   6479913671 ملی  شماره  به  علی 
ناشناخته  نشانی  به  شماره شناسنامه  12 
بالمحل  چک  استناد  به  که  میشود  ابالغ 
شما   99/5/20 مورخ   879003 شماره 
مبلغ  بزچلویی  ابادی  محمود  محمد  اقای  به 
حقوق  انضمام  ریال   100/000/000
دولتی بدهکار میباشید و طبق مقررات علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی 
به کالسه 9900399 در این اداره تشکیل 
شده  ،طبق گزارش مامورمحل 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 
و  میشود  اگهی  محلی  االنتشار  کثیر  های 
این  تاریخ  از  روز  ده  مدت  ظرف  چنانچه 
میگرددنسبت  محسوب  ابالغ  روز  که  اگهی 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید برابر 

مقررات اقدامات قانونی انجام میپذیرد .

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

  

                             شورای حل اختالف               

تاریخ :99/4/4                کالسه پرونده 
        974/1/98:

حل  شوراهای  اول  حوزه   : رسیدگی  مرجع 
اختالف مرکزی رباط کریم 

کاشتی      دارد  گرائلی  :رضا  خواهان 
میدان  از  بعد  پرند  صنعتی  ادرس:شهرک 

فناوری خ گلزار خ گل بهشت پ 11

پوری                      قاسم  حسن  :سید  خوانده 
ادرس :مجهول المکان 

خواسته :مطالبه وجه طی 2 فقره چک جمعا 
انضمام  به  ریال  میلیون  هشتاد  مبلغ  به 

خسارات وارده دادرسی 
به مراتب قاضی شورا ختم  بنا   : گردشکار 
رسیدگی را اعالم و مبادرت به انشا رای می 

نماید .
                           رای قاضی شورا 

در خصوص دعوی رضا گرائلی داردکاشتی 
به  پوری  قاسم  حسن  سید  طرفیت  به 
به  چک  فقره   2 طی  وجه  مطالبه  خواسته 
شماره سریال های 07-9611/791286    
97/12/30    به مبلغ چهل میلیون ریال و 
9611/791285-07   97/11/30   به 
بانک  ریال هر دو عهده  میلیون  مبلغ چهل 
به  ریال  میلیون  مبلغ هشتاد  به  جمعا  ملی 
سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام 
رسید چکها 97/11/30  - 97/12/30  تا 
یوم الوصول طبق شاخص تورم اعالمی بانک 
مرکزی با احتساب خسارات وارده دادرسی 
 ( خواهان  ابرازی  مستندات  به  عنایت  با 
کپی مصدق چکهای برگشتی / کپی مصدق 
گواهی نامه عدم پرداخت چکها (که داللت 
استحقاق  و  خوانده  ذمه  دین  استقرار  بر 
اینکه  و  دارد  وجه  ان  مطالبه  در  خواهان 
در  رسیدگی  وقت  ابالغ  رغم  علی  خوانده 
واصل  نیز  ای  الیحه  و  نشده  حاضر  جلسه 
شورا  قاضی  الوصف  مع  است  نگردیده 
مستندات  دعوی  ماندن  مصون  لحاظ  به 
خواهان از هرگونه خدشه و تعرض قانونی 
و  خوانده  ذمه  بر  دین  بقاء  استصحاب  با  و 
به  و  وجه  ان  مطالبه  در  خواهان  استحقاق 
و  مدنی  قانون   271 و   265 مواد  استناد 
ائین  قانون   522/519/515/198 مواد 
 2 ماده  الحاقی  تبصره  و  مدنی  دادرسی 
مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  مدنی  قانون 
خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  هشتاد 
هزینه  بابت  ریال   2/132/500 مبلغ  و 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چکها 97/11/30   -  97/12/30  
تورم  شاخص  مبنای  بر  الوصول  یوم  تا 
اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم 
و اعالم میدارد . رای صادره غیابی تلقی و 
قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف 
انقضا  از  پس  و  شعبه  این  در  واخواهی 
مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز قابل 
دادگستری  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید 

شهرستان رباط کریم می باشد . 

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی 
رباط کریم 

  
برگ اجرائیه

دارد  گرایلی  رضا  له:  محکوم  مشخصات 
کاشتی

نشانی محل اقامت: شهرک صنعتی پرند بعد 
گل  خیابان  گلزار  خیابان  فناوری  میدان  از 

گشت پالک 11 

محکوم به:
مورخ  شماره235-99  دادنامه  بموجب 
اختالف  حل  شورای  دادگاه   99/04/04
فوق  شماره  دادنامه  وفق  که  اول   شعبه 
رباط  اختالف  حل  شورای  اول   شعبه 
محکوم  است.  کرده  حاصل  قطعیت  کریم 
به  له  محکوم  حق  در  است  محکوم  علیه 
هشتاد  پرداخت  به  فوق  دادنامه  مفاد 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون 
دادرسی  هزینه  بابت  ریال   2/132/500
رسید  تاریخ سر  از  تادیه  تاخیر  و خسارت 
یوم  تا    97/12/30 – چکها 97/11/30 

الوصول 

مشخصات محکوم علیه:
نام: سید حسن 

نام خانوادگی: قاسم پوری 
نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم   
اجرائیه:

مفاد  روز  ده  ظرف  اجرائیه  ازابالغ  1-پس 
آن را بموقع اجرا بگذارد.

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

یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
محکوم  ماه  تا 6  روز  از 61  مجازات حبس 

خواهید شد.
ماده  از  قسمتی  که  باال  موارد  بر  4-عالوه 
به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای  قانون   34
قانون  و  احکام  اجرای  قانون  از  مواردی 
 79/1/21 مصوب  مدنی  دادرسی  آئین 
اجرای  نحوه  قانون  مفاد  همچنین  و 
 1377 آبان   10 مصوب  مالی  محکومیتهای 
است.  گردیده  درج  اجرائیه  برگ  ظهر  که 

توجه نموده و به ان عمل نمایید.
  

شماره نامه :139904901107001889
تاریخ نامه :1399/06/17

پرونده  شماره 
139504001107000140/1:
شماره بایگانی پرونده: 9500220

 ( منقول   غیر  اموال   -101 ماده  اخطاریه 
سند رهنی (

به فاطمه خلیلی راد بدهکارپرونده اجرایی 
کالسه 9500220

در  که  میگردد  ابالغ  شما  به  بدینوسیله 
خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق ، برابر 
صورتجلسه مورخ 98/08/16 طبق نظریه 
فرعی  ثبتی 6848  پالک  رسمی  کارشناس 
مربوط  کریم  رباط  در  واقع  اصلی   115 از 
به شما موضوع سند رهنی شماره 26685 
کریم  رباط  رسمی 31  اسناد  دفتر  تنظیمی 
به مبلغ 1/600/000/000 ریال ارزیابی 
عدم  طبق  فوق  اخطاریه  ابالغ  و  گردیده 
امکان  مامور پست  توسط  ادرس  شناسایی 
بدینوسیله  لذا  نگردیده است  میسر  ابالغ 
توسط نشر در یکی از جراید کثیر االنتشار 
به  چنانچه  لذا  میگردد  ابالغ  شما  به  محلی 
مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید 
پنج روز  را ظرف مدت  کتبی خود  اعتراض 
به  جراید  در  اخطاریه  این  انتشار  تاریخ  از 
کارشناس  دستمزد  بانکی  فیش  ضمیمه 
ریال   12/600/000 مبلغ  به  نظر  تجدید 
به دفتر این اجرا تسلیم نمایید . ضمنا به 
فیش  فاقد  یا  موعد  از  خارج  که  اعتراضی 
بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد .
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک  رباط کریم 
– احمد رحیمی شورمستی 
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محققان دانشگاه پردو با استفاده از یک فناوری 
به تولید کاغذهای جدیدی  جدید چاپ موفق 
شده اند که ضدآب و تعاملی بوده و قادر به انتقال 

انرژی هم هستند.
می تواند  یادشده  فناوری  نیواطلس،  از  نقل  به 
دستگاه  همچون  ابزاری  به  را  کاغذ  صفحات 
ده ها  و  زنگ  کلید،  صفحه  موسیقی،  پخش 

محصول متنوع مبدل کند.
صفحات کاغذی تعاملی مذکور با دریافت انرژی 
از منابع گوناگون محیطی می توانند بدون نیاز به 
اتصال به برق به فعالیت ادامه دهند. کاغذهای 
و  خاک  و  گرد  روغن،  نفوذ  برابر  در  یادشده 
پوششی  منظور  بدین  مقاوم هستند.  نیز  غیره 

از مولکول های گاز فلوئور به این صفحات کاغذ 
اضافه می شود. پوشش سرتاسری مذکور افزودن 
سطوح نازک و متعدد بیشتری را به کاغذهای 
مذکور بدون نگرانی از نفوذ و نشت محتوای یک 

صفحه به صفحات دیگر ممکن می کند.
امکان افزودن حسگرهای ظریف به هر یک از 
با فشار دست کاربر  این الیه ها وجود دارد که 
می کنند.  اجرا  و  دریافت  را  مختلفی  فرامین 
همچنین فشار دست کاربر بر روی این صفحات 
می تواند منجر به جذب و ذخیره سازی انرژی 
شود و از این انرژی می توان برای تأمین نیروی 
استفاده  نیز  بلوتوث  ارتباطات  برای  نیاز  مورد 

کرد.

تولید کاغذهای ضدآب و تعاملی

تهران در نوآوری از برلین پیشی گرفت

فناوری اطالعات گفت:  ارتباطات و  وزیر 
کشور،  جمعیتی  نقاط  درصد   ۵ در  ما 
مربوط  ایراد  که  نداریم  اینترنت  پوشش 
به وزارت ارتباطات است.به نقل از وزارت 
در  جهرمی  آذری  محمدجواد  ارتباطات، 
و  سه  آمار  درباره  تلویزیونی  برنامه  یک 
امکانات  به  که  آموز  دانش  میلیون  نیم 
فضای مجازی دسترسی ندارند گفت: بر 
اساس اعالم آموزش و پرورش سه و نیم 
برنامه  دلیلی  هر  به  آموز  دانش  میلیون 
شاد را نصب نکرده اند و آمار باالیی است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: ما در ۵ درصد 
نداریم  اینترنت  پوشش  جمعیتی  نقاط 
که ایراد مربوط به وزارت ارتباطات است 
تعداد در حدود ۷۰۰ هزار دانش  این  از 
آموز در این مناطق هستند و بقیه دانش 
آموزانی هستند که ابزار دسترسی ندارند 

و ما اعالم کردیم تا پایان سال تمام نقاط 
روستایی کشور به شبکه اینترنت متصل 
اتصال به شبکه به صد  تا آمار  می شوند 

در صد برسد.
آخرین  با  گفت:  جهرمی  آذری 
در  مدرسه  هزار   ۸۶ روز  تکنولوژی های 
کل کشور به شبکه ملی اطالعات متصل 
موضوع  طرح  با  همچنین  و  است  شده 
به  مدارس  این  ابتدا،  در  کپری،  مدارس 

شبکه متصل شدند.

۵ درصد نقاط کشور پوشش اینترنت ندارد

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  

هفته نامه  اجتماعی-فرهنگی - اقتصادی

نشانی تحریریه : رباط کریم- داودیه- نبش بوستان 5- ساختمان میالد- طبقه 2- واحد 3 تلفن: 56438444

نشانی دفتر  : شهریار- خیابان ولیعصر-برج سعدی- طبقه 4- واحد 5 تلفن: 65276367

سردبیر: احسان همتی

سازمان آگهی ها:   09193302751-  56763626

نشانی امور استان ها : بهارستان- نسیم شهر- نبش چمران- پالک 568 طبقه 3- واحد 5   تلفن: 56783532

آغاز عملیات اجرایی 

احداث خط 1۰ مترو

توزیع : 56771992

خبر

خبر

چاپخانه گل آذین

ارتباط با مدیر مسئول و سر دبیر: 09146852362-09126966214

محققان دانشگاه کالیفرنیا از ابداع 
دستگاهی خبر داده اند که با اتصال 
به مغز می تواند سیگنال های آن را 
کند. سپس  رمزگشایی  و  دریافت 
به راحتی می توان این دستگاه را از 

مغز جدا کرد.
رمزگشایی  نیواطلس،  از  نقل  به 
مدتی  مغزی  سیگنال های  از 
این طریق  از  و  است ممکن شده 
مانند  بیماری هایی  شناسایی 
آلزایمر و برخی بیماری های دیگر 
مغزی ممکن می شود. از این طریق 
تسهیل  برای  می توان  همچنین 

کنترل پروتزهای کار گذاشته شده 
در بدن برنامه ریزی کرد.

ابزار جدیدی که به راحتی به مغز 
متصل شده و از آن جدا می شود، 
بی  یا  مغز  به  رایانه  کاربری  رابط 
به  اتصال  با  و  دارد  نام  آی  سی 
مغز به راحتی داده های مختلف را 
دریافت کرده و از آنها رمزگشایی 
بر  مبتنی  آی  سی  بی  می کند. 
هوش  پیشرفته  الگوریتم های 
سیگنال های  و  است  مصنوعی 
قابل  داده های  به  را  الکتریکی 
بدن  دیگر  بخش های  برای  درک 

مانند اندام های مصنوعی و پروتز، 
اسکلت های بیرونی تقویت کننده 

و افزایش دهنده توان بدن و حتی 
پهپادها مبدل می کند.

ایجاد دیتاسنتر از داده های حمل و نقل نوشتار اختراع دستگاه رمزگشایی از سیگنال های مغزی

کشاورزی  نوآوری حوزه  مرکز 
ظرفیت  از  استفاده  هدف  با 
های علمی در بخش کشاورزی 

راه اندازی شد.
و  علمی  معاونت  از  نقل  به 
راه اندازی  فناوری،تفاهم نامه 
حوزه  نوآوری  مرکز  نخستین 
علمی  معاونت  بین  کشاورزی 
و  ریاست جمهوری  فناوری  و 
وزارت جهاد کشاورزی منعقد 
این  فناورانه  نیازهای  تا  شد 
توسط  مرکز  این  در  حوزه 
دانش بنیان ها و توانمندی های 
»ایران  کشور  در  موجود 

ساخت« شود.
این تفاهم نامه به امضای سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری 
جهاد  وزیر  خاوازی  کاظم  و 
کشاورزی رسید. با امضای این 
راه  و  ایجاد  مسیر  نامه  تفاهم 
اندازی مرکز بین المللی تجارت 
و نوآوری کشاورزی »آی تک« 
بخش  در  تولید  تا  شد  هموار 
کشاورزی با محصوالت »ایران 

ساخت« رونق گیرد.
نظام  در  وری  بهره  افزایش 

از  هدف  ایران  کشاورزی 
است  تفاهم نامه  این  امضای 
استفاده  تحقق  مسیر  که 
توانمندی های  و  ظرفیت  از 
اجرایی  و  آموزشی  علمی، 
خصوصی  و  دولتی  نهادهای 
توسعه  و  فرهنگسازی  برای 
نوآوری در بخش کشاورزی را 

هموار می کند.
این  موضوعات  از  همچنین   
تفاهم نامه می توان به استفاده 
فناوری،  ظرفیت های  از 
طرف  دو  علمی  و  اقتصادی 
توانمندی های  در فعال کردن 
بالقوه و توسعه همکاری ها در 

اشاره  کشاورزی  حوزه های 
و  تجهیز  ایجاد،  کرد.البته 
نوآوری  تجارت  مرکز  توسعه 
کشاورزی در محل برج نوآوری 
دیگر  از  فرنگی(  )کاله  کرج 

موضوعات تفاهم شده است.
 با این اقدام حمایت از ایجاد 
دانش  شرکت های  توسعه  و 
دهنده های  شتاب  و  بنیان 
و  کشاورزی  حوزه  تخصصی 
محصوالت  فروش  از  حمایت 
دانش  شرکت های  فناورانه 
در  مستقر  تیم های  و  بنیان 
تخصصی  شتابدهنده های 
حوزه کشاورزی انجام می شود.

نخستین مرکز نوآوری حوزه کشاورزی 
راه اندازی شد نوشتار

به  موفق  نیوکسل  دانشگاه  مهندسان 
تولید نوع جدیدی از آجر شده اند که 
با گرم شدن انرژی حرارتی را در خود 
ذخیره می کند و در صورت سرد شدن 

انرژی ذخیره شده را منتقل می کند.
آجرها  این  از  نیواطلس،  از  نقل  به 
می توان در نیروگاه ها و محل هایی که 
گرما از آنها دفع می شود برای دریافت 
و ذخیره سازی انرژی استفاده کرد تا 
بعدها با سرد شدن زمینه برای خروج 
و توزیع انرژی ذخیره شده فراهم شود.

پایین  هزینه  ایمنی،  باال،  وری  بهره 
تولید و امکان استفاده در نیروگاه های 
مهم ترین  سنگ  زغال  از  برق  تولید 
مزیت این آجرهاست. آجرهای یادشده 
تازه ترین ابزار برای دسترسی به منابع 
انرژی تجدید پذیر هستند و به اختصار 

آلیاژ ام جی ای نام گرفته اند.
در  در ۲۰  آجرها ۳۰  این  از  یک  هر 
موادی  از  و  دارد  طول  سانتیمتر   ۱۶
تولید شده است که از رسانایی باالیی 
برخوردار بوده و به سادگی گرم شده و 

گرما را هم در خود ذخیره می کنند.
آجرهای یادشده دو بخش مجزا دارند. 
یک بخش که ماتریس جامد نام گرفته، 
و  می دهد  شکل  را  آجر  اصلی  شاکله 
بخش دیگر که در زمان سرد شدن آجر 
انرژی گرمایی را از خود خارج کرده و 
توزیع می کند، در بر می گیرد. طراحان 
ساخت  شیوه  و  ساختار  یادشده  آجر 
اند  کرده  تشبیه  کلوچه ای  به  را  آن 
که قطعه ای شکالت در وسط آن قرار 
گرفته و با ذوب شدن شکالت از گرما 

محتوای ان به بیرون سرازیر می شود.
تشکیل  مواد  مورد  در  سازنده  گروه 
دهنده این آجر توضیح فنی نداده اند. 
اما می گویند از گرمای به دست آمده 
از این آجرها می توان برای تولید بخار 
توربین ها  درآوردن  حرکت  به  و  آب 
و  سنگ  زغال  مصرف  به  نیاز  بدون 
آلوده کردن آب و هوا استفاده کرد. از 
به  یادشده می تواند  فناوری  همین رو 
بازنشستگی و تعطیلی نیروگاه های به 

شدت آالینده زغال سنگ منجر شود.

تولید آجر با قابلیت ذخیره سازی و توزیع انرژی نوشتار

فناوری های  توسعه  ستاد  در  مسئول  مقام  یک 
فضایی و حمل و نقل از ایجاد دیتاسنتر داده های 
نیازهای سازمان  حمل و نقل خبر داد و گفت: 
راهداری توسط دانش بنیان ها برطرف می شود.

شهاب خدامرادی، مسئول حوزه هوشمند سازی 
نقل  و  حمل  و  فضایی  فناوریهای  توسعه  ستاد 
هوشمندسازی  زمینه  در  کرد:  اظهار  پیشرفته 
فناوری های حمل و نقل اقداماتی را مد نظر قرار 

داده ایم و بنا داریم آنها را اجرایی کنیم.
وی افزود: بنا به تجربه ای که سال گذشته در 
کشور  هوشمند  نقل  و  حمل  نیازهای  زمینه 
ایم  کرده  تدوین  را  ای  برنامه  آوردیم  بدست 
»ترویج  همچون  متنوعی  قسمتهای  شامل  که 
و فرهنگسازی علم وفناوری«، »تبادالت فناوری 
راهبردی«،  فناوریهای  »توسعه  المللی«،  بین 
»توسعه ابزارهای محصوالت دانش بنیان« و… 

می شود.
توسعه  ستاد  سازی  هوشمند  حوزه  مسئول 
در  پیشرفته  نقل  و  حمل  و  فضایی  فناوریهای 
خصوص این محورها گفت: در راستای ترویج و 
فرهنگسازی علم و فناوری در حوزه حمل و نقل 
هوشمند درصدد هستیم که یک انجمن یکپارچه 
تشکیل  بنیان  دانش  شرکتهای  پوشش  برای 
این حوزه  برای  دنیا  زیرا همه کشورهای  دهیم 
شرکتهای  خالهای  و  دارند  را  انجمنی  چنین 

دانش بنیان را پوشش می دهند.
از  برای جلوگیری  نشان کرد:  خدامرادی خاطر 
موازی کاری در بخش حمل و نقل پیشرفته، رتبه 
بندی و… نیاز به چنین انجمنی وجود دارد که 

قرار است به زودی آن را تشکیل دهیم.
وی با اشاره به اقدامات ستاد توسعه حمل و نقل 
هوشمند گفت: بنا داریم در راستای فرهنگسازی 
در  شرکت  به  تشویق  را  عرصه  این  فعاالن 
نمایشگاههای ملی و بین المللی و از آنها حمایت 

کنیم.
به گفته وی استارت آپهای هوشمند، سخت افزار 
و نرم افزارهای مرتبط و مدیریت ناوگان هوشمند 
توانند در  از جمله بخش هایی هستند که می 
این نمایشگاهها حضور پیدا کنند و از حضور آنها 

حمایت می کنیم.
ایجاد دیتا سنتر از داده های حمل و نقل

توسعه  ستاد  دیگر  ماموریت  خصوص  در  وی 
حمل و نقل پیشرفته گفت: یکی از ماموریتهایی 

که همواره در این ستاد مورد پیگیری قرار می 
دهیم این است که از فناوریهای مورد نیاز کشور 
حمایت کنیم؛ مدیریت داده های کالن، دوربین 
های ثبت تخلف، پلتفرمهای مربوط به حمل و 
نقل هوشمند، سیستم های پیش بینی ترافیک، 
از جمله محصوالتی هستند که برای کشور الزم 

است و سازمان ها و ارگان ها به آن نیاز دارند.
توسعه  ستاد  سازی  هوشمند  حوزه  مسئول 
فناوریهای فضایی و حمل و نقل پیشرفته ادامه 
داد: از این رو از طرحهای این چنینی حمایت 
می کنیم تا بتوانیم شاهد توسعه هوشمند حمل 

و نقل در کشور باشیم.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که همواره مورد 
توجه است، مدیریت داده های کالن است که در 
اختیار سازمانهایی همچون مرکز کنترل ترافیک 
اکنون  ها  داده  این  گیرد  می  قرار  شهرداری 
متمرکز نیستند و در صدد هستیم که این داده 

ها را متمرکز کنیم و در اختیار دهیم.
های کالن  داده  از  دیتا سنتر  ایجاد  افزود:  وی 
حمل و نقل و قرار دادن آن در اختیار سازمانها، 
از   … و  بنیان  دانش  شرکتهای  آپها،  استارت 

اهداف اصلی به شمار می روند.
توسعه  ستاد  سازی  هوشمند  حوزه  مسئول 
فناوریهای فضایی و حمل و نقل پیشرفته عنوان 
کرد: با استفاده از این دیتا سنتر می توانیم تمام 
را  هوشمند  نقل  و  حمل  به  مربوط  های  داده 

بدست آوریم.
برنامه ها برای هوشمندسازی حمل و نقل

در  ستاد  های  برنامه  خصوص  در  خدامرادی 

زمینه خودروهای هوشمند و خودران گفت: برای 
استفاده از خودروهای هوشمند و خودران نیاز به 

هماهنگی سایر سازمان هاست.
بخش  در  بنیانی  دانش  محصوالت  بازار  توسعه 

حمل و نقل هوشمند
در  ستاد  اقدامات  دیگر  در خصوص  خدامرادی 
ماموریت  گفت:  هوشمند  نقل  و  حمل  زمینه 
دیگری که در ستاد داریم توسعه بازار محصوالت 

دانش بنیان است.
رفع نیاز سازمان راهداری توسط شرکتهای فعال

حمل  حوزه  در  فعال  هزار  کنون  تا  افزود:  وی 
کننده  تولید  شرکت   ۲۰۰ هوشمند،  نقل  و 
محصوالت حوزه حمل ونقل و ۴۰ سازمان دولتی 
و نیمه دولتی که به صورت های مستقیم و غیر 
مستقیم با حوزه حمل و نقل هوشمند در ارتباط 

هستند را شناسایی کردیم.
توسعه  ستاد  سازی  هوشمند  حوزه  مسئول 
فناوریهای فضایی و حمل و نقل پیشرفته با بیان 
با سازمان های مختلف همچون سازمان  اینکه 
کرد:  بیان  داریم،  تعامل  و  ارتباط  راهداری 
ستاد نیازمندی های این سازمان ها را با کمک 
خودشان احصا می کند تا آنها را در قالب پروژه 

به شرکتهای دانش بنیان معرفی کند.
وی با اشاره به یکی از این تعامالت گفت: در حال 
حاضر ۱۰ نیاز سازمان راهداری را در قالب ۱۰پ 
روژه تعریف کردیم که توسط شرکتهای دانش 

بنیان به نتیجه برسد.
این  آینده  سال  تا  که  امیدواریم  وی،  گفته  به 

پروژه ها به مرحله اجرایی رسیده باشند.

معاون علمی و فناوری با بیان اینکه در 
رتبه بندی شهرهای نوآور، جایگاه تهران 
از رتبه ۴۶ به ۴۳ از نظر نوآوری رسیده 
است، گفت: اکنون می بینیم که تهران 
رتبه باالتری از نظر نوآوری از برلین دارد.

هجدهمین  در  ستاری  سورنا  دکتر   
پردیس  فناوری  پارک  سالیانه  اجالس 
و جشنواره برترین های این پارک که با 
دانش  اقتصاد  فراکسیون  رئیس  حضور 
برگزار  اسالمی  شورای  مجلس  بنیان 

از مقام معظم  شد عنوان کرد: جا دارد 
رهبری تقدیم کنم زیرا اگر واقعاً ایشان 
نبودند قضیه دانش بنیان در کشور جا 
نمی افتاد. ما ابزاری در این مسیر هستیم.

پارک  که  امیدواریم  اینکه  بیان  با  وی 
خود  واقعی  جایگاه  به  پردیس  فناوری 
برسد، بیان کرد: برای توسعه این پارک 
فناوری که تفاوت زیادی با سایر پارک ها 

دارد تالش های زیادی کردیم.
فاز  فناوری،  و  علمی  معاون  گفته  به 
مرحله ای  به  پردیس  فناوری  پارک   ۳
برای  نوبت  در  که ۳۰۰ شرکت  رسیده 

استقرار هستند.
وی در خصوص فاز چهارم پارک فناوری 
گفت:  منطقه  فناوری  بهشت  پردیس؛ 
پردیس  فناوری  پارک   ۴ فاز  داد  قرار 
هکتار خواهد  در ۵۰۰  که  منعقد شده 

بود.

عکس نوشت

خبر

با  تویوتا  و  هوندا  شرکت  دو 
در  تغییراتی  یکدیگر  همکاری 
اتوبوس های عادی ایجاد کرده اند 
تا آنها را به منابع شارژ سیار وسایل 
الکترونیکی در زمان وقوع حوادث 

و سوانح مبدل کنند.
که  وقتی  نیواطلس،  از  نقل  به 
سانحه ای رخ می دهد و دسترسی 
یافتن  و  می شود  قطع  برق  به 
وسایل  سریع  شارژ  برای  منابعی 

چالش  یک  به  الکترونیکی 
همین  از  می شود.  مبدل  جدی 
هوندا  و  تویوتا  شرکت های  رو، 
منابع  به  را  برقی  اتوبوس های 
انرژی سیار مبدل کرده اند  تأمین 
وقوع  از  بعد  برق  به  فوری  نیاز  تا 
سیل، زلزله، توفان و غیره برطرف 

شود.
بر همین اساس یک ژنراتور برقی 
بر روی برخی اتوبوس های مصرف 

نصب  فسیلی  سوخت های  کننده 
به  موسوم  ژنراتورها  این  می شود. 
توسط   LiB-AID E۵۰۰  ۲۰
شرکت هوندا تولید شده اند و قادر 
به تولید ۴۵۴ کیلووات ساعت برق 

با خروجی ۱۸ کیلوواتی هستند.
زمان  در  سیار  برق  ایستگاه  این 
یک  روی  بر  آزمایشی  استفاده 
برق  توانست  موفقیت  با  اتوبوس 
طور  به  را  کاربر  ده ها  نیاز  مورد 

همزمان تأمین کند. هنوز مشخص 
نیست آیا برنامه ای برای تولید انبوه 
این اتوبوس ها وجود دارد یا خیر و 
هزینه تمام شده تولید اتوبوس های 

مذکور به چه میزان خواهد بود.
اتوبوس های یادشده عالوه بر اعزام 
تأمین  برای  نقاط سانحه دیده  به 
همچون  رویدادهایی  عمومی  برق 
کنسرت و مهمانی در محل های باز 

نیز قابل استفاده هستند.

تبدیل اتوبوس ها به منبع شارژ سیار نوشتار
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