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حذف دالالن با فروش 
خودرو در بورس

ادامه جنگ در منطقه قفقاز 
دستاوردی جز مداخله طرف های 

ثالث ندارد
ــب  ــاز موج ــه قفق ــگ در منطق ــه جن ــت: ادام ــان گف امیرعبداللهی
ــچ دســتاوردی جــز  ــد شــد و هی ــه خواه ــی منطق ــی و بی ثبات ناامن

2مداخلــه طرف هــای ثالــث و احیانــاً قدرت هــای ......

کووید ۱۹ اقتصاد جهان را به 
لب پرتگاه برده است

3

خدمات صادقانه یگان های ویژه 
رضایت مردم را به همراه داشته است
4

طالیی: 2۹8 مورد عملیات اطفای حریق 
و امداد در شش ماهه نخست سال توسط 
آتش نشانی شهرداری نسیم شهر انجام شد

جنگ اقتصادی نافی مسئولیت 

دولت نیست

2

مردم اظهار عجز در حل مشکالت را 

از مسئولین نمی پذیرند

4

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی خبر داد،

»در پناه امام رضا)ع(«، شعار محوری 
برنامه های آستان قدس در دهه پایانی صفر

7

سالمت 6

خرید  پیش  ارز  شدن  بلوکه  ماجرای 
واکسن آنفلوانزا

مدیــرکل دارو و مــواد تحــت کنتــرل ســازمان غــذا و دارو، در 
ارتبــاط بــا موانــع پیــش رو بــرای واردات واکســن آنفلوانــزا، 

توضیحاتــی ارائــه داد ...... 5 3

جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: جمهوری اسالمی ایران از مناقشه دو 
کشور همسایه آذربایجان و ارمنستان ناخرسند است و تاکید دارد این مناقشه 

باید پشت میز مذاکره و با نظارت سازمان ملل رفع شود.
سردار قاسم رضایی در حاشیه کمیسیون عملیات ناجا در آذربایجان شرقی 
به  بنا  ارمنستان که  و  آذربایجان  مناقشه دو کشور همسایه  اظهار داشت: 
به  آرامش دوباره  و  یافته  پایان  امیدواریم هر چه زودتر  آغاز شده،  دالیلی 

مرزهای دو کشور بازگردد.
وی ادامه داد:  از آغاز درگیری بین این دو کشور تعدادی گلوله توپ و راکت 
به خاک جمهوری اسالمی ایران اصابت کرده که مرزبانان ما بر حسب وظایف 
خود تذکرات الزم را صادر کرده اند تا زاویه تیراندازی را رعایت کنند تا من 

بعد شاهد این قبیل حوادث در مرزهای کشور عزیزمان نباشیم .
توصیه کرد:  نوار مرزی  به مرزنشینان و ساکنان روستاهای  سردار رضایی 
خوشبختانه  نباشند،  نگران  و  بوده  حاکم  مرزی  نوار  در  آرامش  و  امنیت 
در بازدیدی که از مرزهای استان های اردبیل و آذربایجان شرقی داشتیم 

مرزبانان در نوار مرزی اشرافیت 
در  و  دارند  تحرکات  بر  کاملی 
هشدارهای  به  خصوص  این 
از  و  کرده  توجه  مرزبانان 
نوار  در  غیرضروری  ترددهای 

مرزی پرهیز کنند.
وی بیان کرد: جمهوری اسالمی 
کشور  دو  مناقشه  از  ایران 
همسایه آذربایجان و ارمنستان 

ناخرسند است و تاکید دارد که این مناقشه باید پشت میز مذاکره و با نظارت 
سازمان ملل رفع شود.

جانشین فرمانده ناجا در پایان به معاندان و ضدانقالب هشدار داد و افزود: 
مردم مناطق مرزی باید هوشیار بوده و اجازه ندهند معاندان از این وضعیت 

سوء استفاده کنند.

مناقشه ارمنستان و آذربایجان باید پشت میز مذاکره حل شود

بــه شــهروندان عزیــز اطــالع مــی گــردد در جهــت حمایــت از سیاســت های قــوه قضاییــه در مبــارزه بــا فســاد،  راه را بــرای  مفســدان نــا امــن 
ــی  ــه اطــالع نهادهــای نظارت ــه فســاد ادارات ب ــه در زمین ــات صــورت گرفت ــه گزارش هــای مردمــی در جهــت تخلف ــم کلی ــم  در نظــر داری کنی
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 قاضــی در رســانه  
منتشــرمی کنیــم  از مــردم عزیــز می خواهیــم مــدارک فســادهای اقتصــادی واداری را کــه از منابــع عمومــی وبیــت المــال بــه تــاراج می برنــد 

بــه همــراه مســتندات مربوطــه اعــالم نماینــد.

اطالعیه

شماره پیامک  نشریه       09361377917

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
09126968123
02156438444

ــی ۲۰« کــه نماینــده شــرکت های  انجمــن تاجــران »ب
ــی  ــدار داد اصالحات ــت، هش ــی۲۰ اس ــورهای ج کش

فــوری بــرای خنثی ســازی ......

ضمن  ترکیه  خارجه  وزارت 
اعتراض به تداوم شهرک سازی در 
کرانه باختری، از امارات و بحرین 
به دلیل عادی سازی رابطه با رژیم 

صهیونیستی انتقاد کرد.
وزارت خارجه  آناتولی،  از  نقل  به 
ترکیه  به شدت از تصمیم تل آویو 
در  شهرک سازی  تدام  بر  مبنی 

کرانه باختری انتقاد کرد.
این  گفت:  باره  این  در  ترکیه 

تفکر  بر  دال  جدیدی  مدرک 
بر  مبنی  اسرائیل  اشغالگرانه 
و  بین الملل  قانون  گرفتن  نادیده 
قطعنامه های شورای امنیت است.

ادامه  در  ترکیه  خارجه  وزارت 
حاکی  تحوالت  این  می افزاید: 
سیاست  اسرائیل  که  است  آن  از 
کنار  را  باختری  کرانه  الحاق 
برخی  اخیر  ادعاهای  و  نگذاشته 
کشورها مبنی بر اینکه با امضای 

این  روابط،  عادی سازی  توافق 
فریبکارانه  افتاده؛  تعویق  به  طرح 

است.
میالدی  ماه  بحرین،  و  امارات   
کاخ  در  که  مراسمی  در  گذشته 
سفید برگزار شد؛ به برقراری رابطه 
صهیونیستی  رژیم  با  دیپلماتیک 
تن دادند حال آنکه مدعی شدند 
این اقدام به نفع مردم فلسطین و 
ضامن توقف شهرک سازی ها است!

با تداوم شهرک سازی؛

ترکیه: اسرائیل تفکر اشغالگرایانه خود را اثبات کرد

رئیس دستگاه امنیت خارجی روسیه با اشاره به 
با ورود گروه  باغ  پیچده تر شدن شرایط در قره 
های تندرو به این منطقه، نسبت به تبدیل شدن 

آن به پایگاه جدیدی برای افراطیون هشدار داد.
رئیس  ناریشکین«    »سرگئی  تاس،  از  نقل  به 
دستگاه امنیت خارجی روسیه با اشاره به اخباری 
انتقال تروریست ها از سوریه به  که در خصوص 
قره باغ منتشر شده، گفت: درگیری های قره باغ 
توجه مزدوران نظامی و تروریست ها را از خاورمیانه 

جلب کرده است.
وی ضمن اعالم این هشدار که قره باغ می توان 
تبدیل به دژ جدید گروه های افراطی شود گفت: 

قره باغ  تازه  جنگ  در  امیدوارند  تندرو  هزاران 
به  است  ممکن  منطقه  این  بزنند.  به  جیب  پول 
دروازه ورود سازمان های تروریستی بین المللی به 

کشورهای منطقه از جمله روسیه تبدیل شود.
موضوع انتقال گروه های ترویستی از سوریه به قره 
باغ از سوی چهره های سرشناس متعددی مطرح 
شده است برای مثال  »بشار اسد« رئیس جمهور 
را  موضوع  این  اسپوتنیک  با  مصاحبه  در  سوریه 
تائید کرده بود.  دور جدید درگیری های نظامی 
میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان از یکشنبه 
۶ مهر در قره باغ آغاز شده و با وجود درخواست 
کشورها و نهادهای بین المللی برای برقراری آتش 

بس در این منطقه هنوز این امر محقق نشده است.  
را  باغ  قره  از  ارمنستان  کامل  خروج  آذربایجان 

شرط برقراری آتش بس اعالم کرده است. 

رئیس دستگاه امنیت خارجی روسیه هشدار داد؛

قره باغ ممکن است تبدیل به دژ افراطیون شود

همتایان  با  که  نشستی  در  آمریکا  خارجه  وزیر 
لزوم  مدعی  داشت؛  هندی  و  استرالیایی  ژاپنی، 
تشکیل یک چارچوب امنیتی برای مقابله با نفوذ 

چین شد.
به نقل از رویترز، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا 
حضور  با  »کواد«  نشست  در  حضور  برای  که 
همتایان ژاپنی، هندی و استرالیایی، به توکیو سفر 
کرده است؛ از این فرصت برای بدگویی از دولت 
پکن استفاده کرد و خواستار همکاری برای مقابله 

با نفوذ چین شد.
وی در این باره مدعی شد: به عنوان شرکای گروه 
کواد، اکنون همکاری در راستای حراست از مردم 
و شرکایمان در قبال سوء استفاده، فساد و زورگویی 

چین، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد- مقابله 
با اقداماتی که مشابه آن را در دریای چین شرقی و 

جنوبی، هیمالیا و تنگه تایوان شاهد هستیم.
است که سه کشور دیگر حاضر در  این درحالی 
نشست، به رغم تاکید بر حق آزادی کشتیرانی در 
ایندوپاسیفیک، از اشاره مستقیم به نام چین پرهیز 

کردند.
پمپئو همچنین مدعی شد که این چهار کشور در 
ایجاد یک چارچوب  به  قادر  با یکدیگر،  همراهی 

امنیتی واقعی خواهند بود.
ایجاد  برای  تالش  از  هم  پیش  چندی  آمریکا 
ناتوی آسیایی علیه چین خبر داده بود حال آنکه 
در  چارچوبی  چنین  ایجاد  می گویند  تحلیلگران 

موازنه  آن  الزمه  که  چرا  نیست  امکانپذیر  عمل 
قدرت استرالیا، هند و ژاپن با چین خواهد بود و 

این کشورها آمادگی چنین اقدامی را ندارند.

در نشست گروه کواد؛

پمپئو: علیه چین چارچوب امنیتی تشکیل می دهیم

دائم سوریه در سازمان ملل متحد در  نماینده 
خالق  غربی  کشورهای  که  کرد  اعالم  سخنانی 
و  تهدید  محاصره،  فرهنگ  مرّوج  و  تروریسم 

اشغالگری هستند.
)سانا(،  سوریه  رسمی  خبرگزاری  از  نقل  به   
نماینده دائم سوریه در سازمان  الجعفری  بشار 
کرد:  اعالم  امنیت  شورای  نشست  در  ملل 
برای سرپوش گذاشتن  برخی کشورهای غربی 
از  آنها  استفاده  و  تروریست ها  جنایت های  بر 
سمی  گازهای  با  حمالت  و  شیمیایی  سالح 
علیه غیرنظامیان تالش می کنند و به سیاست 
ادامه  سوریه  علیه  خود  خصمانه  اقدامات  و 

می دهند.
وی با بیان این مطلب افزود: پیمان منع گسترش 

قرار  برای هدف  ابزاری  به  سالح های شیمیایی 
دادن برخی کشورها از جمله سوریه تبدیل شده 

است.
دروغین  اتهامات  به  کرد:  خاطرنشان  الجعفری 
نمایندگان برخی کشورهای غربی علیه سوریه 
پاسخ  شیمیایی  سالح  از  استفاده  مورد  در 
نمی دهم چون حکومت های آنها بود که از سالح 
شیمیایی, بیولوژیکی و هسته ای استفاده کردند 
و زرادخانه های پُر از سالح آنها برای نابودی کل 

منظومه شمسی کفایت می کند.
وی خاطرنشان کرد: این حکومت ها همان هایی 
را  ظالمانه  و  یکجانبه  تحریم های  که  هستند 
علیه ملت سوریه وضع کرده اند و این تحریم ها 
روند بازسازی خرابی های ناشی از تروریسم را به 

تعویق انداخته است.
غربی  کشورهای  این  گفت:  ادامه  در  الجعفری 
و داعش  القاعده  تروریستی  بودند که دو گروه 
را خلق کردند و فرهنگ محاصره, جنگ, تهدید, 

بردگی و اشغالگری را ترویج دادند.

بشار الجعفری:کشورهای غربی خالق تروریسم و مرّوج فرهنگ محاصره و تهدید هستند



سیاسی
خبر

ورود سپاه به اقتصاد بر اساس 
نیاز کشور است

مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش گفت: به نظر من ورود سپاه پاسداران به مسائل 
اقتصادی بر اساس رویکرد کشور و سازمان ها است.

 امیرسرتیپ رضا خرم طوسی در مورد اظهارات معاون هماهنگ کننده سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی مبنی بر اینکه ورود سپاه به حوزه های اقتصادی بنا 
بر خواست دولت و نهادهاست، گفت: به نظر من هم ورود سپاه به مسائل 
اقتصادی بر اساس رویکرد کشور و سازمان هاست و بر اساس نیازها این اتفاق 
افتاده است، اعتقاد من این است که سپاه با رویکرد کسب درآمد و منافع به 
ویژه رشد بخشی به فعالیت های اقتصادی ورود نکرده است، اما اینکه آیا در 
همه جا توانسته همه خطوط را حفظ کرده و همه دیوارکشی ها را رعایت کند 
دقیقاً نمی توان گفت، چون گاهی ما در یک حوزه ای چک اول را می زنیم اما 

بعد که شلوغ می شود معلوم نیست که چه اتفاقی می افتد.
با  ادبیات ها هم  است،  میدان دشواری  میدان،  که  است  افزود: طبیعی  وی 
هم متفاوت است، ادبیات کسب و کار و تجارت، ادبیات جلب منفعت است، 
ادبیات سازمان های نظامی به ویژه سپاه، ارتش و نیروهای مسلح دادن منفعت 
و ایثارگری است و این ادبیات می گوید من فدا شوم تا دیگران بمانند اما در 
ادبیات اول می گویند همه فدا شوند تا ما بمانیم، بنابراین این دو یک جاهایی 
تطبیق نمی کند، چرا که در ادبیات اول ما می خواهیم برای کسب و جلب 

منافع سازمان کار اقتصادی انجام دهیم.
مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش با بیان اینکه معتقدم سپاه برای کسب درآمد، 
تولید ثروت، درآمدزایی و جلب منافع سازمانی وارد کار سازمانی نشده، اما در 
این حوزه وسیع جاهایی هم هست که احیاناً از حدود عبور کرده و باید مورد 
را دید و بررسی کرد،اظهار داشت: طبیعی است که در یک مجموعه گسترده 
شاید همه موارد مطابق با مبانی نبوده باشد با خود عزیزان و برادران سپاه 
هم که گاهی صحبت می کنیم ممکن است این دیدگاه را قبول داشته باشند.

امیر خرم طوسی همچنین در خصوص دیگر بحث مطرح شده توسط سردار 
نقدی در برنامه بدون توقف بر این اساس که رزمایش نظامی پشتوانه مذاکرات 
است و دست مذاکره کننده را پُر می کند، تصریح کرد: به نظر من هم یک 
مصاحبه کننده ضعیف، فقیر، ندار علیل، مریض، بی اعتقاد و منفعل نمی تواند 
مذاکره ای انجام دهد که به نفع خودش و جامعه اش باشد و از حق خود یا 
باشیم که معامله  توجه داشته  باید در مذاکرات  ما  اوالً  دیگران دفاع کند، 
باید  بنابراین  می گذاریم  مذاکره  به  را  ملی  منافع  بلکه  نمی کنیم  شخصی 
کاماًل با بهره گیری از مؤلفه های اقتدار صحبت کنیم و یکی از برجسته ترین 

مؤلفه های اقتدار هر مملکتی توان نظامی آن کشور است.
وی افزود: از این ر و کسانی که صحبت از کنار گذاشتن تجهیزات استراتژیک 
یا عدم تولید و یا تعطیلی آنها می کنند متوجه نیستند که بر شاخه نشستند و 
بُن بریده و خودزنی می کنند و هیچ وقت نمی توانند دست برتر در مذاکرات که 

هیچ، حتی دست مساوی داشته باشند و قطعاً بازنده خواهند بود.
مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش گفت:من خودم شخصاً به این نتیجه نرسیدم 
که مذاکره کنندگان ما درهر دوره از مذاکرات قصد خیانت داشتند و یا قصد 
داشتند که بازنده بیرون بیایند، حداقل نمی خواهند آبروی خودشان را معامله 
کنند، بنابراین روشن است در صورتی می توانیم در مذاکرات از حقوق جامعه، 
نظام و ملت مان دفاع کنیم که به مؤلفه های اقتدار قائل باشیم و در جهت 

تقویت آنها حرکت کنیم و با دست پر سر میز مذاکره بنشینیم.

گفت:  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
حمل  قابلیت  که  ایران  ناوبندر  اولین 
از  مجموعه ای  و  پهپاد  و  بالگرد 
را  تسلیحاتی  و  موشکی  ظرفیت های 
به همراه دارد، در آذرماه امسال به آب 

می اندازیم.
فرمانده  خانزادی  امیردریادار حسین   
در  امروز  ظهر  ارتش  دریایی  نیروی 
حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر 
مجموعه  گفت:  بندرعباس،  در  نداجا 
نیروی دریایی یک مجموعه پویا است 
و بنا دارد تا در هر دوره ای ظرفیت های 
تا  بیاورد  کار  پای  را  بیشتری  رزمی 
مقدس  نظام  شأن  در  که  جایی  آن 
ایران  ملت  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

است، در دریاها مظهر اقتدار باشد.
ظرفیت هایی  ساله  هر  ما  افزود:  وی 
از توان رزم را که کاماًل بومی هستند 
آینده  ماه های  تا  و  می کنیم  تولید 
مجموعه ای  از  رونمایی  شاهد  حتماً 
دریایی  نیروی  جدید  دستاوردهای  از 
دنا  ناوشکن  آنها  از  یکی  که  هستیم 

است. ناوشکنی کاماًل بومی که بخشی 
جمهوری  ارزشمند  دفاعی  آرایه  از 
دریانوردی  ظرفیت  با  ایران  اسالمی 

اقیانوسی است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین 
مین روب  شناور  اولین  رونمایی  از 
خبر  امسال  آذرماه  در  دریایی  نیروی 
ظرفیت  شناور  این  کرد:  اعالم  و  داد 
از  تهدیدات  با  مقابله  برای  جدیدی 

جنس مین در دریا و سواحل است.
دریادار خانزادی اضافه کرد: در تالش 
جمهوری  ناوبندر  اولین  تا  هستیم 
اسالمی ایران که قابلیت حمل بالگرد 
ظرفیت های  از  مجموعه ای  و  پهپاد  و 
موشکی و تسلیحاتی را به همراه دارد، 

در آذرماه امسال به آب بیاندازیم.
»خلیج  نام  با  ناوبندر  این  افزود:  وی 
فارس« با یک بار سوخت گیری قابلیت 

۳ بار دور زدن دور کره زمین را دارد 
که می تواند برای مدت های طوالنی در 
پایداری  یک  و  بماند  باقی  اقیانوس ها 
دفاعی و امنیتی در منطقه خلق خواهد 

کرد.
تصریح  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
برقراری  نفع  به  تجهیزات  این  کرد: 
امنیت در دریا برای کشورهای منطقه 

و جهان است.

ناوبندر خلیج فارس در آینده نزدیک به 
ناوگان»نداجا« می پیوندد

خبر

زاکانی: دست یاری به سوی 
رسانه ها دراز کرده ایم

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: دست یاری به سوی رسانه ها 
دراز کرده ایم.

 علیرضا زاکانی در نشست هم اندیشی مدیران مسئول مطبوعات و 
مدیران عامل خبرگزاری ها،گفت: رویکردهای تحولی مرکز پژوهش های 
مجلس عبارت از اشراب معارف اسالمی در قانون گذاری،  بهره مندی از 
نظام منسجم فکری برآمده از مکتب امام)ره( )برگرفته از نگاه اجتهادی 
امامین انقالب اسالمی( در پژوهش و قانون گذاری،  تحقق چشم انداز 
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت )اقامه بیانیه گام دوم انقالب اسالمی( 
به منظور شکل دهی تمدن نوین اسالمی، تعمیق دانشی نظام تقنینی 
به وسیله جمع سپاری علمی با مراکز حوزوی و دانشگاهی و نخبگان 
کشور،  تعامل فعال و موثر با نهادها و شخصیت های بین المللی به ویژه 
ملی  حیطه  در  پویا  مسئله محوری  و  اسالمی  انقالب  جهانی  جبهه 
در  مجلس  نظارت  و  قانون گذاری  اثربخشی  ارتقاء  با هدف  محلی  و 

حوزه های گلوگاهی است.
نظام های  مهندسی  و  معماری  رویکرد  از  بهره مندی  داد:  ادامه  وی 
نظارت  و  قانون گذاری  کلیدی،   مولفه های  یکپارچه  تحلیل  و  کالن 
هوشمندسازی  معتبر،  و  دقیق  اطالعات  و  داده ها  تحلیل  مبنای  بر 
فرآیندهای سیاست پژوهی، قانون گذاری، اجرای سازی، پایش و نظارت،  
قانون گذاری و نظارت بر مدار حکمرانی مردمی با نقش آفرینی تعاملی 
با مشارکت فعال مسئوالن کشور  عموم مردم، هم آفرینی حاکمیتی 
به ویژه نمایندگان مجلس، همکاری فعال مرکز پژوهش ها برای تنظیم 
انتشار،  تولید،  مجلس،  صحن  و  کمیسیون ها  برنامه محور  دستورکار 
با  متناسب  موثر  محتواهای  اجتماعی سازی  و  گفتمان سازی  ترویج، 
نیازهای تقنینی و نظارتی مجلس و توسعه شایستگی ها و ارتقاء دانش 
شبکه همکاران از جمله دیگر رویکردهای تحولی مرکز پژوهش های 

مجلس است.
زاکانی بیان کرد: ۶ رویکرد کلی حل گره زندگی مردم، ایجاد ثبات، 
تصحیح نظام توزیع ثروت به نفع مستضعفان، تأمین حداقل معیشت 
برای عموم مردم، مبارزه با فساد و کمک به تولید با برداشتن موانع 

تولید برای مرکز پژوهش ها در نظر گرفته شده است.
پژوهش ها  مرکز  در  کشور  مسائل  نظام  استخراج  از  همچنین  وی 
در  که  اولی  قدم  گفت:  دار،  اولویت  مسائل  در خصوص  و  داد  خبر 
نظام  نخبگانی  کار  یک  که طی  بود  آن  برداشتیم،  پژوهش ها  مرکز 
مسائل کشور را احصا کردیم و بر اساس آن اولویت های هر کدام از 

کمیسیون های مجلس را پیشنهاد دادیم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص جزئیات این اولویت ها، 
گفت: محور اساسی پیشنهادات ما کرامت فرد و خانواده است که زیر 
مجموعه آن سه محور جهش تولید، بهسازی نظام های حاکمیتی و 
ارتقاء سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی قرار دارد و سپس جزئیات 
کمیسیون های  به  ناظر  کدام  هر  در  اولویت ها  و  محور  سه  این  ریز 
مجلس احصاء شده و با جزئیات در قالب جزوه ای ۲۵۰ صفحه ای ارائه 

گردیده است.
زاکانی از تمامی رسانه های کشور خواست که در چهار مورد »احصاء 
به  پرداخت  مسیر  در  »همفکری  کشور«،   مسائل  نظام  تکمیل  و 
مسائل«،  »انتقاد عملکرد مرکز و خروجی های آن« و »انعکاس و بازتاب 
خروجی های مرکز به جهت روئیت عمومی و مشارکت اجتماعی« به 

مرکز پژوهش های مجلس یاری رسانند.
در ادامه این نشست مدیران مسئول مطبوعات و رسانه ها نقطه نظرات 
و پیشنهادات خود را در مورد رویکردهای تحولی و برنامه های مرکز 

ارائه دادند.

دولت مصمم به صیانت از اشتغال 
کارگران و بهبود معیشت مردم است

را  مردم  اقتصادی،معیشت  رئیس جمهور گفت: مشکالت  اول  معاون 
تحت تاثیر قرار داده اما دولت تمام تالش خود را بکار گرفته تا هم 
از اشتغال کارگران بخش تولید صیانت شود و هم وضعیت معیشتی 

مردم بهبود یابد.
از  تولید،  جهش  موانع  رفع  کارگروه  جلسه  در  جهانگیری  اسحاق   
وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی 
خواست به صورت جدی برای بخش تولید وقت بگذارند و به گونه ای 
فراوانی  و  تولیدی  واحدهای  بودن  فعال تر  شاهد  که  کنند  مدیریت 

کاالهای مورد نیاز مردم در بازار باشیم.
وی افزود: اینکه گفته می شود با وجود فشارها و تحریم های ظالمانه 
اقتصاد کشور همچنان سرپا ایستاده است به معنای عدم مشکل در 
اقتصاد و بخش تولید نیست بلکه سرپا بودن اقتصاد یعنی با وجود همه 
فشارها، به فضل الهی واحدهای تولیدی کشور همچنان فعالیت دارند 

و کاالهای مورد نیاز جامعه در بازارها موجود است.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: البته تورم و مشکالت اقتصادی، 
معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده اما دولت تمام تالش خود را بکار 
گرفته تا هم از اشتغال کارگران بخش تولید صیانت شود و هم وضعیت 

معیشتی مردم بهبود یابد.
جهانگیری همچنین بر ضرورت توجه به بخش های پیشران اقتصاد 
تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی سهم مشخصی از تسهیالت را برای 
بخش های پیشران اقتصاد در نظر بگیرد و تسهیالت این بخش ها را با 
اولویت پرداخت کند چراکه با فعال شدن بخش های پیشران اقتصاد، 

رشته های صنعتی متعدد دیگر نیز به حرکت در می آید.

ادامه جنگ در منطقه قفقاز دستاوردی جز 
مداخله طرف های ثالث ندارد

امیرعبداللهیان گفت: ادامه جنگ در منطقه قفقاز موجب ناامنی و بی ثباتی 
احیاناً  و  ثالث  مداخله طرف های  جز  دستاوردی  هیچ  و  خواهد شد  منطقه 

قدرت های بزرگ دارای منافع نامشروع و گسترش جنگ نخواهد داشت.
به نقل از خانه ملت، آرتاشس تومانیان، سفیر جمهوری ارمنستان در ایران با 
امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیر کل امور بین الملل مجلس 
شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد.امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار ضمن 
ارمنستان گفت: مجلس  و  ایران  روابط دوستانه جمهوری اسالمی  به  اشاره 
شورای اسالمی از تبادل هیأت های پارلمانی در سطوح مختلف استقبال می 
کند. وی در همین راستا تصریح کرد: با توجه به نقش و جایگاه مجالس دو 
کشور می توان از ظرفیت همکاری های پارلمانی برای برقراری صلح و آرامش 

در منطقه استفاده کرد.
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با ابراز نگرانی عمیق از 
ادامه جنگ در منطقه  بیان داشت:  آذربایجان  و  ارمنستان  نظامی  درگیری 
جز  دستاوردی  هیچ  و  شد  خواهد  منطقه  بی ثباتی  و  ناامنی  موجب  قفقاز 
و  نامشروع  منافع  دارای  بزرگ  قدرت های  احیاناً  و  ثالث  طرف های  مداخله 
دقت  به  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  داشت.وی  نخواهد  جنگ  گسترش 
اوضاع را زیر نظر داشته و در تأمین حداکثری امنیت ملی ایران با هیچ طرفی 
تعارف ندارد.امیرعبداللهیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ارمنستان و 
آذربایجان از همسایگان نزدیک جمهوری اسالمی ایران هستند لذا درخواست 
آتش بس فوری و آغاز گفتگو و توافق پایدار طرفین را داریم.وی در پایان این 
دیدار افزود: امیدواریم هر چه سریع تر مناقشه جاری پایان یابد و دو کشور 
بتوانند در فضایی آرام و توأم با صلح و دوستی روابط فیمابین را گسترش 
داده و موجبات رونق اقتصادی و اجتماعی دو کشور را فراهم کنند.آرتاشس 
تومانیان، نیز در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و دوستانه دو کشور گفت: 
توسعه مناسبات دوستانه با جمهوری اسالمی ایران برای کشور متبوعش از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است.سفیر جمهوری ارمنستان در ادامه ضمن تاکید 
بر جایگاه جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی ارمنستان افزود: از نقش 
سازنده جمهوری اسالمی ایران برای کمک به صلح و امنیت در منطقه قدردانی 

می کنیم.
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مناقشات  خصوص  در  دفاع  وزیر 
هیچ  به  گفت:  ارمنستان  و  آذربایجان 
وجه قابل قبول نیست که به علت کم 
طرف  کشورهای  بی توجهی  و  دقتی 
کشورمان  خاک  به  گلوله ای  مناقشه، 

اصابت کند.
پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  حاتمی  امیر   
مناقشات  به  اشاره  با  مسلح  نیروهای 
اخیر کشورهای آذربایجان و ارمنستان، 
گفت: امنیت مرزهای جمهوری اسالمی 
و  مقتدر  مسلح  نیروهای  برای  ایران 
شجاع کشور یک موضوع اصلی، حیاتی 

و بسیار مهم است. در این حادثه گاهی 
به خطا گلوله هایی به مرزهای جمهوری 
تذکرات  که  کرد  اصابت  ایران  اسالمی 

الزم به هر دو کشور داده شد.
اسالمی  جمهوری  اینکه  بیان  با  وی 
دقت  به  منطقه  در  را  مناقشات  ایران 
رصد و دنبال می کند تصریح کرد: جان 
شهروندان و امنیت خاک مقدس ایران 
اسالمی یک موضوع مهم و حیاتی است 
و به هیچ وجه قابل قبول نیست که به 
به  گلوله  بی توجهی  و  دقتی  کم  علت 

خاک کشورمان اصابت کند.
وزیر دفاع تاکید کرد: چنانچه این موارد 
کشورهای  توسط  دقتی ها  بی  این  و 

قطعاً  کند  پیدا  ادامه  مناقشه  طرف 
تمهیدات بیشتری اتخاذ خواهد شد.

موضع گیری وزیر دفاع درباره مناقشه»قره باغ«:

اصابت اشتباه گلوله به مرزهای ایران قابل قبول نیست

چهارشنبه 16 مهر 1399 سال سوم - شماره 47

نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی گفت: رئیس جمهور اختیارات 
اقتصادی  جنگ  و  دارد  گسترده ای 
مسئولیت های  نافی  ایران،  با  آمریکا 

روحانی و دولت او نیست.
به  اشاره  با  الدین موسوی،  نظام  سید 
مبنی  جمهور  رئیس  اخیر  اظهارات 
بر اینکه ما در دوره های گذشته فقط 
و  اقتصادی  جنگ  نه  داشتیم  تحریم 
شده  آغاز  سال ۹۷  از  هم  جنگ  این 
است، گفت: در این مسئله که آمریکا 
را  اخیر دشمنی خودش  در سال های 
با نظام جمهوری اسالمی و مردم ایران 
بیش از پیش عیان و فشارهایی را به 
انحای مختلف مخصوصاً در حوزه های 
است،  وارد کرده  ایران  علیه  اقتصادی 

تردیدی نیست.
مطرح  این،  وجود  با  کرد:  بیان  وی 
کردن این ادعا که آمریکا هیچ وقت با 
ایران جنگ اقتصادی نداشته و از سال 
اقتصادی  بعد در فضای جنگ  به   ۹۷
و  نیست  اثبات  قابل  گرفته ایم،  قرار 

کاماًل بی پایه است.
آمریکا از بدو انقالب با ایران سر جنگ 

داشته است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
بدو  از  آمریکا  شد:  یادآور  اسالمی 
سر  ایران  با  اسالمی  انقالب  پیروزی 
فقط  این جنگ  و  است  داشته  جنگ 
در زمینه اقتصادی نبوده بلکه آنان در 
عرصه های مختلف چون نظامی هم با 

ما وارد جنگ شدند.
در  آمریکا  اینکه  به  اشاره  با  موسوی 
مقاطع مختلف با ایران وارد رویارویی 
شده  نظامی  غیرمستقیم  و  مستقیم 
است، اظهار داشت: در ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی، شاهد حمله مستقیم 
ماجرای  به  که  بودیم  ایران  به  آمریکا 
در  آمریکایی ها  و  انجامید  طبس 
حرکات تجزیه طلبانه هم حضور فعالی 

داشتند.

و  غیرمستقیم  حضور  به  اشاره  با  وی 
تحمیلی  جنگ  در  آمریکا  فعال  البته 
به  و  غرب  شرق،  گفت:  ایران،  علیه 
ویژه آمریکایی ها در جنگ تحمیلی به 
صورت مستقیم از رژیم صدام حمایت 
حتی  آنان  که  شرایطی  در  و  کردند 
اجازه ورود سیم خاردار را هم به ایران 
مدرن  تجهیزات  و  بمب  نمی دادند، 
قرار  صدام  رژیم  اختیار  در  را  نظامی 

می دادند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: در اوایل دهه ۹۰ هم 
آمریکا،  تالش های  با  که  بودیم  شاهد 
قطعنامه های سنگینی علیه ایران صادر 
و در ابعاد مختلف تحریم های شدیدی 

به کشورمان تحمیل شد.
را  دولتش  ناکارآمدی های  روحانی 

توجیه می کند
موسوی با بیان اینکه ایران همیشه در 
معرض فشار، تهدید و جنگ تمام عیار 
امنیتی  و  نظامی  اقتصادی،  سیاسی، 
اینکه رئیس  بوده است، گفت:  آمریکا 
را  موضوع  این  صرفاً  بخواهد  جمهور 
محدود  خاص  زمانی  مقطع  یک  به 
این  با  وی  و  نیست  منطقی  کند، 
دولت  ناکارآمدی های  می خواهد  ابزار 

خودش را توجیه کند.
وی با اشاره به اینکه روحانی در زمان 
را  خود  رقبای   ۹۶ و   ۹۲ انتخابات 
متهم می کرد که آنان به دنبال جنگ 
شود  پیروز  اگر  و  هستند  آمریکا  با 
می خواهد جلوی جنگ را بگیرد، اظهار 
داشت: رئیس جمهور ادعا می کرد که 
زبان دنیا را می فهمد و االن باید پاسخ 
اش  انتخاباتی  شعارهای  چرا  که  دهد 

محقق نشد؟
انقالب  نیروهای  فراکسیون  عضو 
و  همیشه  آمریکا  کرد:  تاکید  اسالمی 
در همه مقاطع در حوزه های اقتصادی، 
سیاسی و نظامی با ایران تقابل شدید 
داشته است که گاهی اوقات دامنه آن 

کم و گاهی بیشتر بوده است.
جریان های  به  نباید  را  دولت  ضعف 

داخلی منتسب کرد
موسوی گفت: تحلیل های اخیر رئیس 
جمهور کاماًل اشتباه، فرافکنی و فرار به 
جلو محسوب می شود و وی می خواهد 
با این اظهارات، ناکارآمدی دولت خود 
از  خارج  به  را  مختلف  حوزه های  در 
در  افراد  برخی  به  همچنین  و  کشور 

داخل ایران منتسب کند.
وی با اشاره به یکی دیگر از صحبت های 
رئیس جمهور مبنی بر اینکه بخشی از 
از  ناشی  ایران  امروز  اقتصادی  شرایط 
گفت:  است،   FATF تصویب  عدم 
و  بود   FATF از  فراتر  بسیار  برجام 
دولت با غربی ها مذاکره و ادعا کرد که 
با  حتی مشکل آب خوردن مردم هم 
برجام حل می شود که اینگونه نشد و 
آنان باید پاسخ دهند که چرا با برجام 

مشکالتمان حل نشد؟
مجلس   ۹۰ اصل  کمیسیون  عضو 
برجام  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
 FATF از  گسترده تر  بسیار  توافقی 
بود به گونه ای که ما بخش عمده ای از 
صنعت استراتژیک هسته ای خودمان را 
به دلیل توافق برجام متوقف کردیم و 
به حالت تعلیق درآوردیم، ادامه داد: در 
ازای انعقاد برجام قرار بود که روحانی 
مشکالت اقتصادی کشور را حل کند 
که سوال ما این است چطور با برجام 

این مشکالت را حل کنیم  نتوانستیم 
اما با چند بند FATF این مسائل حل 

می شد؟
 FATF عملیاتی  و  مذاکراتی  سطح 

بسیار پایین تر از برجام بود
بندهای  ما  اینکه  بر  تاکید  با  موسوی 
در  و  پذیرفته  را   FATF از  مختلفی 
اجرا کردیم، تصریح کرد: سطح  عمل 
بسیار   FATF عملیاتی  و  مذاکراتی 
اگر  حتی  و  بود  برجام  از  پایین تر 
برجام  با  مشابه  مورد  ده ها  و   FATF
دچار  اما  بپذیریم  هم  را   FATF و 
ناکارآمدی داخلی باشیم، اتفاق مهمی 

در حوزه اقتصادمان نخواهد افتاد.
رئیس  است  بهتر  کرد:  تصریح  وی 
جمهور به جای فرافکنی، بین اعضای 
بیاورد  وجود  به  هماهنگی  دولت 
با  آخر  سال  در  که  کند  تالش  و 
هماهنگی و توانمندی بیشتر، وضعیت 
اقتصادی کشور از آشفتگی خارج شود.

انقالب  نیروهای  فراکسیون  عضو 
اسالمی با بیان اینکه جنگ اقتصادی 
مسئولیت های  نافی  ایران،  با  آمریکا 
روحانی و دولتش نیست، گفت: رئیس 
جمهور اختیارات گسترده ای دارد و در 
داخل کشور هم امکانات بسیار زیادی 
بهره  آنها  از  خوبی  به  باید  که  داریم 
بگیریم اما متاسفانه دولت روحانی هیچ 
مشکالت  حل  برای  نقشه ای  و  برنامه 

اقتصادی ندارند.

جنگ اقتصادی نافی مسئولیت دولت نیست



اقتصاد
اخبار

انجمن تجار »بی۲۰«:

کووید ۱۹ اقتصاد جهان را به لب پرتگاه برده است

کشورهای جی۲۰  شرکت های  نماینده  که  »بی ۲۰«  تاجران  انجمن 
است، هشدار داد اصالحاتی فوری برای خنثی سازی آسیب های ناشی 
از بحران کرونا که بدترین سقوط اقتصادی قرن را به وجود آورده است 

الزم است.
به نقل از راشاتودی، انجمن تاجران »بی ۲۰« که نماینده شرکت های 
کشورهای جی ۲۰ است، هشدار داد اصالحاتی فوری برای خنثی سازی 
آسیب های ناشی از بحران کرونا که بدترین سقوط اقتصادی قرن را به 

وجود آورده است الزم است.
برای  را  خود  سیاست گذاری  توصیه   ۲۵ لیست   »۲۰ »بی  انجمن 
در ۲۱-۲۰  اجالس که  این  کرد.  اعالم  روی جی ۲۰  پیش  اجالس 
نوامبر برگزار خواهد شد به صورت مجازی خواهد بود و میزبانی آن را 

عربستان سعودی به عهده خواهد داشت.
کنونی »بی ۲۰« گفت:  رئیس  و  تاجر سعودی  البتیان، یک  یوسف 
اقتصاد جهان در بدترین وضعیت یک قرن اخیر خود قرار دارد. بحران 

کووید ۱۹ اقتصاد را به لبه پرتگاه کشانده است.
او ادامه داد: در حالی که انتظار می رود در سال های آتی اقتصاد جهان 
ریکاوری شود، با وجود تنش های تجاری و ژئوپلیتیکی موجود و رشد 

نابرابری ها، ریسک سقوط همچنان باال است.
این گروه تاکید کرد: اقدام قاطع و همگانی از سوی کشورهای جی ۲۰ 
می تواند از ریکاوری اقتصادی پشتیبانی کند. این گروه سه جبهه را 
برای سیاست گذاری معرفی کرد: قدرت دادن به مردم، کاهش نابرابری 

جنسیتی و حفظ سیاره زمین.
در بیانیه این گروه آمده است: در حالی که پاندمی نقشه تجارت جهان 
را تغییر داده است، بازگرداندن اقدامات محافظه کارانه و حمایت از بازار 

آزاد و همکاری نزدیک با سازمان تجارت جهانی ضروری است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: با ورود 
چرخه  از  داللی  بورس،  به  خودرو 
توزیع خودرو حذف شده و سوددهی 
افزایش  خودروسازی  کارخانه های 
مالیات،  رشد  با  همچنین  می یابد؛ 
بخشی از کسری بودجه نیز تامین می 

شود.
ایده  خصوص  در  سعدوندی  علی 
فروش خودرو در بورس، اظهار داشت: 
کاری که سبب حذف دالل شود  هر 
و  مشتری  بین  مستقیمی  رابطه  و 
در  خصوصاً  دهد،  شکل  کارخانه 
کشور  اقتصاد  نفع  به  فعلی،  شرایط 
که  موضوع خودرو  در  است، خصوصاً 
در  نیز  باالیی  اولویت  حاضر  حال  در 

جامعه دارد.

بورس،  به  خودرو  ورود  با  افزود:  وی 
توزیع  چرخه  از  واسطه گری  و  داللی 
سوددهی  و  شده  خارج  خودرو 
افزایش  نیز  کارخانه های خودروسازی 
می یابد، عالوه بر آن، عایدی دولت از 
از  بخشی  و  یافته  افزایش  نیز  مالیات 

کسری بودجه نیز تأمین می شود.
اعضای شورای رقابت به درستی وظیفه 

خود را انجام نمی دهند
به  اشاره  با  اقتصادی  کارشناس  این 
در  رقابت  شورای  قیمت گذاری  اینکه 
صورت  نادرستی  شیوه  با  مدت  این 
اعضای  متأسفانه  گفت:  است،  گرفته 
شورای رقابت به درستی وظایف خود را 
انجام نمی دهند البته شکی نیست که 
در حال حاضر انحصار در بازار خودرو 

قیمت گذاری  انحصار  اما  دارد  وجود 
نیز بدعتی است که با سیاست گذاری 
و  گرفته است  صورت  دولت  اقتصادی 

این مورد نیز مزید بر علت شده است.
در  بنده  نظر  به  افزود:  سعدوندی 
قیمت گذاری  خودرو،  فروش  موضوع 
که  وظیفه ای  ندارد،  معنایی  اصاًل 
سرانجام  به  باید  رقابت  شورای 
به  سیاست ها  که  بود  این  می رساند 
واردات  پنجره  اصالح شود که  نحوی 
تا  باشد  باز  منطقی  نحوی  به  خودرو 
مهم تر  و  شود  شکسته  انحصار  این 
اینکه به شرکت های خصوصی کوچک 
فروش  و  تولید  به صحنه  ورود  اجازه 
خودرو داده شود که متأسفانه در حال 
بازار  نیست و هم چنان  اینطور  حاضر 

انحصاری مانده است.
قیمت گذاری های شورای رقابت سبب 

تحکیم انحصار در تولید خودرو است
نوع  این  کرد:  نشان  خاطر  وی 
قیمت گذاری ها تأثیر چندانی بر رقابت 
باعث  چندسال  این  در  حتی  و  ندارد 
حال  در  شده است.  انحصار  تحکیم 
حاضر اگر دقت کنید اهرم فشار شورای 
رقابت باالی سر شرکت هایی که ممکن 
است بخواهند وارد صنعت خودروسازی 
شرکت ها  آن  و  دارد  وجود  نیز  شوند 
بازار،  به  ورود  برای  که  می دانند  هم 
محصوالت شان  برای  رقابت  شورای 
قیمت گذاری خواهد کرد که این مورد 
مانعی جدی برای ورود به این صنعت 
اختالس  نوع  هر  برای  را  راه  و  است 
جهت  در  جدید  بازیگران  ورود  برای 

تحکیم انحصار باز می کند.
کالن  اقتصاد  و  بانکداری  استاد  این 
شورای  رئیس  سخنان  به  واکنش  در 
قرعه کشی  روش  اینکه  درباره  رقابت، 
فروش خودرو، بهترین راه است، گفت: 
مطلقاً این روش قابل دفاع نیست، باید 
از ایشان پرسید با چه منطقی این ادعا 
را مطرح کرده اند؟ در حال حاضر روش 
باعث شده که هم خودروساز و  فعلی 
این  شوند،  متضرر  مصرف کننده  هم 
آزمایش  وجود  با  مخرب  سیاست های 
چندساله، هم چنان پذیرفته شده است 
سیاست های  ولی  می شود  اجرایی  و 
کنار  غیرمنطقی،  دالیل  به  اصالحی 

گذاشته می شود.

حذف دالالن با فروش خودرو 
در بورس

گزارش

لزوم تعامل دو وزارتخانه صمت و 
کشاورزی برای تامین کاالهای اساسی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با وزیر جهاد کشاورزی، 
بر تعامل و هماهنگی دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم 

بازار و تامین کاالهای اساسی تاکید کرد.
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا رزم حسینی در نشست 
هماهنگی وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی در خصوص تنظیم بازار 
معظم  رهبر  گفت:  غذایی،  و  و ضروری حوزه کشاورزی  اساسی  کاالهای 
انقالب اسالمی همواره بر روی مساله تأمین معیشت مردم تاکید داشته و 

سران قوا نیز این موضوع را همواره مورد توجه قرار داده اند.
و جهاد  وزارتخانه صمت  دو  و هماهنگی  تعامل  بر ضرورت  تأکید  با  وی 
کشاورزی در حوزه تنظیم بازار و تأمین کاالهای اساسی، افزود: در حوزه های 
مرتبط با تأمین مایحتاج عمومی مردم، تصمیمات مشترک باید با هماهنگی 
با  این حوزه  نیز در  اتخاذ شده و دستگاه های مرتبط  کامل دو وزارتخانه 

هماهنگی کامل عمل کنند.
وزیر صمت همچنین بر ضرورت حفظ و استمرار تولید در کنار توجه به 

معیشت مردم تاکید کرد.
گفتنی است، در این جلسه در خصوص مهمترین مسائل مربوط به تنظیم 
تبادل  و  بحث  غذایی  و  و ضروری حوزه کشاورزی  اساسی  کاالهای  بازار 

نظر شد.

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد

تشدید تورم در صورت بی توجهی مجلس به اصالح 
طرح کوپن کارت

مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی کارآمد 
برای افزایش دسترسی دهک های پائین درآمدی به کاالهای اساسی، 
پیشنهاداتی را برای اصالح منابع پیش بینی شده جهت طرح کوپن 

کارت ارائه داد.
 مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، با تاکید بر ضرورت اتخاذ یک 
سیاست کارآمد جهت افزایش دسترسی دهک های پایین درآمدی به 
کاالهای اساسی، پیشنهادهایی برای اصالح منابع پیش بینی شده برای 

اجرای طرح تامین کاالهای اساسی ارائه داد.
شده،  ذکر  موارد  به  مناسب  توجه  عدم  است:  آمده  گزارش  این  در 
می تواند سیاست های حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و 
با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک 
مرکزی و افزایش تورم در سال های آینده را فراهم آورد که در عمل 
کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب پذیر را در پی خواهد داشت.

از  در گزارش مرکز پژوهش های مجلس دریافت درصد بسیار کمی 
برخی تراکنش های بانکی به عنوان عوارض )مالیات( تراکنش ها، اصالح 
نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و همچنین افزایش یک واحد 
درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، سه پیشنهادی است که برای 

تامین منابع اجرای این طرح پیشنهاد شده است.

دبیر انجمن ایرالین ها خبر داد

استقبال فرودگاه ها از طرح ایرتاکسی

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از آمادگی فرودگاه های ایران برای 
نشست و برخاست ایرتاکسی خبر داد.

به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مقصود اسعدی سامانی بر ضرورت 
اگر  افزود:  و  کرد  تأکید  ایران  فرودگاه های  در  ایرتاکسی  راه اندازی 
بخواهیم صنعت هوانوردی کشور را توسعه بدهیم، یکی از راهکارهایش 

راه اندازی ایرتاکسی است.
اینکه در کشورمان فرودگاه های کوچک  به  با توجه  وی اظهار کرد: 
داریم و از آن ها یا استفاده نمی شود یا به ندرت یک یا دو پرواز در 
آن ها صورت می گیرد؛ می توان از ظرفیت این فرودگاه ها جهت تردد 

ایرتاکسی استفاده کرد.
اسعدی سامانی گفت: این فرودگاه ها قابلیت بهره برداری برای ایرتاکسی 
را دارند و در صورت برنامه ریزی صحیح، می توان این ظرفیت هوانوردی 

را در کشور ایجاد کرد.
دبیر انجمن ایرالین های کشور با بیان اینکه بیش از ۴۳ فرودگاه در 
کشور وجود دارد که صرفاً از ۱۰ درصد ظرفیت آن ها استفاده می شود، 
تصریح کرد: اکنون فرصت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی جهت 
راه اندازی ایرتاکسی وجود دارد و افراد حائز شرایط می توانند در این 

حوزه سرمایه گذاری کنند.

3

ویتنام؛ جبهه جدید جنگ تجاری دولت ترامپ
دولت ترامپ با استفاده از همان قانونی که به وسیله آن بر میلیاردها دالر از 
واردات چین تعرفه وضع کرده است، تحقیقات در مورد فعالیت های تجاری و 
ارزی ویتنام را آغاز کرد.به نقل از راشاتودی، دولت ترامپ با استفاده از همان 
قانونی که به وسیله آن بر میلیاردها دالر از واردات چین تعرفه وضع کرده 
است، تحقیقات در مورد فعالیت های تجاری و ارزی یکی از بزرگترین شرکای 
تجاری خود، ویتنام، را آغاز کرده است. این تحقیقات که با فرمان رئیس جمهور 
ترامپ آغاز شده و توسط نماینده تجاری آمریکا، رابرت الیتایزر اعالم شد بر دو 
موضوع تمرکز دارد. مسأله اول اینکه آیا ویتنام عمداً ارزش پول خود، دانگ، را 
پایین می آورد تا محصوالت این کشور در بازارهای خارجی ارزان تر تمام شود و 
رقابت برای محصوالت آمریکا نابرابر شود.همچنین واشنگتن به دنبال تحقیق 
بر روی واردات چوبی است که به صورت غیرقانونی برداشت شده یا معامله 
شده اند. گفته می شود این واردات به محیط زیست آسیب زده و برای شرکت ها 
و کارگران آمریکایی ناعادالنه اند. این تحقیقات بر اساس بخش ۳۰۱ قانون 
تجارت ۱۹۷۴ انجام می شود که همان قانونی است که به وسیله آن جنگ 
تجاری با چین آغاز شد و واشنگتن برای واردات چین تعرفه های تنبیهی وضع 
کرد. ویتنام در حال حاضر جزو ۱۰ شریک تجاری برتر آمریکا است. کسری 
تجاری آمریکا با ویتنام در ماه جوالی به ۳۵ میلیارد دالر رسید که تنها از 

کسری تجاری آن با چین، مکزیک و سوئیس کمتر است.

قرارگاه سازندگی خاتم در اوج تحریم رکورد توتال درصنعت نفت را شکست
نزدیک  با  گفت:  خاتم االنبیا  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
شدن به زمان بهره برداری از پروژه NGL غرب کارون، 
رکورد شرکت توتال در صنعت نفت کشورمان به دست 

متخصصان قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا شکست.
به نقل از قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص(، سردار سعید 
محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( سپاه 
اعالم کرد: این پروژه در راستای تحقق دستور رهبر معظم 
سال های  در  جنوبی  پارس  از  بازدید  جریان  در  انقالب 
اشاره  با  ایشان  و  اجرایی شده است  وارد مرحله  گذشته 
به فلرهای روشن در این منطقه، از مسئوالن وزارت نفت 
خواسته بودند که این مشعل ها هرچه زودتر خاموش شود 
تا هم آلودگی زیست محیطی ایجاد نشود و هم بتوان از این 

گاز که سوزانده می شود، استفاده بهینه کرد.
وی اظهار داشت: پروژه جمع آوری گازهای همراه نفت در 
نفتی  ابرپروژه ای  کارون،   NGL  به موسوم  کارون  غرب 
است که با عملیاتی شدن آن، گازهای استخراج شده از 
از زمان اولین مراحل استخراج  چاه های نفتی که تقریباً 
نفت در مسجد سلیمان، اقدام مهم و جدی برای بهره وری 
بهینه از آنها انجام نشده و فقط سوزانده می شدند، تبدیل 
به گاز قابل استفاده در شبکه گازرسانی شهری و مواد اولیه 

صنایع پتروشیمی خواهند شد.
این  گفت:  )ص(  خاتم االنبیاء  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
و  زیست محیطی  مشکالت  از  جلوگیری  بر  عالوه  اقدام 
برای  میلیون دالر درآمد ساالنه  دربرداشتن حدود ۵۰۰ 
کشور، یک دستاورد بزرگ دیگر نیز به همراه دارد و آن، 
نفتی دنیا  بزرگ  شکسته شدن رکورد شرکت معروف و 
سال های  در  خاص  امتیازهای  با  که  است  توتال  یعنی 
گذشته در کشور فعالیت داشته است بدون آن که سود 
توضیح  در  محمد  سردار  کند.  کشورمان  نصیب  خاصی 
این مطلب افزود: شرکت توتال در یکی از پروژه های قبلی 
خود در جنوب کشور، به رکورد ۳ درصد پیشرفت فیزیکی 
از این موضوع، به  در ماه رسیده بود و تا سال ها، برخی 
سرعت  و  کیفیت  نشان دهنده  و  مهم  اتفاق  یک  عنوان 
عمل این شرکت بدعهد اروپایی یاد می کردند. اما سرعت 
وجود  با  سپاه  خاتم االنبیاء )ص(  سازندگی  قرارگاه  عمل 
شدیدترین تحریم های ظالمانه در یک ابرپروژه نفتی با ۳.۵ 

درصد پیشرفت فیزیکی ماهانه، رکورد جدیدی در صنعت 
نفت کشورمان ثبت کرده تا مشخص شود توان فنی و اراده 
است  پیمانکاران خارجی  از  باالتر  متخصصان کشورمان، 
از  اعم  طرح،  ارکان  همه  همدلی  و  تالش  حاصل  این  و 
کارفرما، مشاور و پیمانکار بوده است.وی با اشاره به اینکه 
ایران در سال ۲۰۱۹، در جایگاه چهارم کشورهای جهان 
از نظر سوزاندن گاز مشعل بوده و ۱۳ میلیارد مترمکعب 
گاز همراه نابود شده و کاهش درآمدهای کشور و آلودگی 
زیست محیطی را در پی داشته است، گفت: این موضوع 
برای متخصصان قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( سپاه 
قابل قبول نبود که شدت سوزاندن گاز در کشورمان، ۱۰ 
برابر برخی کشورهای همسایه باشد چراکه به عنوان مثال، 
میزان گاز طبیعی تولیدی در پاالیشگاه فاز ۱ پارس جنوبی 
در سال ۲۰۱۵، حدود ۹ میلیارد مترمکعب بوده و چنین 

حجم قابل توجهی، هدر رفته است.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( با بیان اینکه از 
اواسط سال گذشته، روند پیشرفت این پروژه سرعت قابل 
قبولی پیدا کرد، اظهار داشت: با روند فعلی و تا پیش از 
پایان سال جاری، فاز اول این ابرپروژه، عملیاتی خواهد شد 
که عالوه بر درآمد قابل توجه ارزی، موجبات اشتغال زایی 
سال جهش  در  کشور  متخصصان  و  جوانان  برای  پایدار 

تولید را فراهم می کند.
 ۳۲۰۰ حدود  حاضر  حال  در  محمد،  سعید  گفته  به 
بومی  جوانان  از  آنها  عمده  که  کار  نیروی  و  متخصص 
کارون   NGL پروژه  در  می شوند،  محسوب  خوزستان 
مشغول به کار هستند و با افتتاح رسمی آن، بخش قابل 
توجهی از ظرفیت بدون استفاده پتروشیمی های ماهشهر، 
به چرخه تولید باز می گردند.وی با اشاره به اینکه ظرفیت 
خوراک کارخانه در فاز اول ۲۵۰ میلیون فوت مکعب در 
روز  در  مکعب  فوت  میلیون   ۵۰۰ به  دوم  فاز  در  و  روز 
خواهد رسید افزود: خوراک این مجموعه صنعتی، گازهایی 
هستند که ده ها سال است در طبیعت رها شده و به محیط 
زیست آسیب می رساندند، اما با بهره برداری از این پروژه، 
روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشکه سیتوپالس یعنی مواد اولیه 
پتروشیمی تهیه می شود که در اختیار صنایع مربوط قرار 

خواهد گرفت.

 NGL پروژه  در  ادامه خاطرنشان کرد:  در  دکتر محمد 
کارون روزانه ۳۴۰ میلیون فوت مکعب گاز شیرین و ۴۱ 
افزایش  بر  که عالوه  تولید خواهد شد  گوگرد جامد  تن 
تولید این محصوالت در کشور، امکان درآمد ارزی برای 
گام  مهم،  اقدامات  این  کنار  در  می کند.  فراهم  را  کشور 
بلندی نیز برای بهبود کیفیت هوای این مناطق برداشته 
از  ناشی  دود  آن،  ساکنان  سال هاست  که  شد  خواهد 

سوزاندن گازهای فلر را استنشاق می کنند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( از به کارگیری 
بیش از ۳۷۰ وسیله نقلیه سبک، نیمه سنگین و سنگین 
برای اتمام این پروژه مهم خبر داد و اضافه کرد: بیش از 
۱۵۶ هزار متر مکعب بتن ریزی، ۲۶۵ کیلومتر کابل کشی 
برق، ۲۴۰ کیلومتر احداث خط لوله و نصب ۲۶ هزار تن 
استراکچر فلزی در این پروژه انجام شده است که با توجه 
به شرایط آب و هوایی استان خوزستان و حساسیت فنی 

و صنعتی پروژه، در جای خود قابل اهمیت و توجه است.
یک  عنوان  به  خاتم  سازندگی  قرارگاه  رکوردشکنی  وی 
را  نفتی  خاص  و  پیچیده  صنعت  در  ایرانی  پیمانکار 
حاصل نگاه به توانمندی های داخلی و اطمینان به جوانان 
متخصص در اوج تالش دشمنان برای تحریم صنعتی و 
این  اگر  افزود:  و  دانست  ایران  اسالمی  جمهوری  نفتی 
ظرفیت در سال های آینده به درستی عملیاتی شود، عالوه 
بر اشتغال قابل توجه، درآمدزایی ارزی بسیار زیادی را به 
همراه دارد و هیچ کشوری نمی تواند محصوالت با ارزش 

ایرانی را تحریم یا از بازار منطقه و جهان حذف کند.
بیانات  به  اشاره  با  )ص(  االنبیا  خاتم  قرارگاه  فرمانده 
رهبر انقالب در ارتباط تصویری با مجموعه های تولیدی 
در  بودند  کرده  تاکید  که   ۹۹ اردیبهشت   ۱۷ تاریخ  در 
جهش تولید برخی از بخش ها مانند بخش نفت و توسعه 
با توجه  یادآور شد:  ظرفیت پاالیشگاهی پیشرو هستند، 
توسط  تکمیل  اولویت  در  عرصه ها  این  تدابیر،  این  به 
ظرفیت  ارتقای  زیرا  گرفته اند  قرار  سازندگی  قرارگاه 
نفتی در کشور و توسعه ظرفیت های  فرآورده های  تولید 
با  مقابله  در  را  ایران  اسالمی  جمهوری  پاالیشگاهی، 
مورد  نیز  موضوع  این  که  می کند  قدرتمندتر  تحریم ها 

تاکید و توجه رهبر معظم انقالب بوده است.

کنندگان  تولید  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
فوالد، گفت: عرضه فوالد به شیوه مچینگ 
محصوالت  کلیه  و  شود  حذف  کاماًل  باید 

فوالدی در بورس کاال ارائه شوند.
رضا شهرستانی  یکی از دالیل آشفتگی بازار 
فوالد را اختالف شدید قیمت بازار با بورس 
کاال دانست و گفت: این آشفتگی ها شامل 
می شود.  طویل  مقاطع  و  تختال  بخش  دو 
برای مثال اخیراً ورق سیاه ۱۲۵۰۰ تومان 
معامله شده در صورتی که قیمت آن در بازار 
تومان  هزار   ۱۰ این  است.  تومان   ۲۲۵۰۰

اختالف، رانت بزرگی را به وجود می آورد.
شهرستانی با انتقاد از عرضه مقاطع فوالدی 
به شیوه مچینگ تأکید کرد: عرضه فوالد به 
شیوه مچینگ باید کاماًل حذف شود و کلیه 
محصوالت فوالدی تنها در بورس کاال ارائه 

شوند. البته مقرر شده عرضه مقاطع فوالدی 
صرفاً در بورس کاال باشد.

به شیوه  ادامه داد: حذف عرضه فوالد  وی 
با  اما  دارد،  نیاز  زمان  ماه   ۶ به  مچینگ 
برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است به 
بورس  در  فوالدی  محصوالت  تمامی  مرور 
عرضه شود تا معامالت به صورت شفاف و 

مستند انجام بگیرد.
کنندگان  تولید  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
در  کاذب  تقاضای  وجود  به  اشاره  با  فوالد 
بازار فوالد، افزود: با وجود تولید ۱۵ میلیون 
کشور،  داخلی  تقاضای  بر  مازاد  فوالد  تنی 
ممنوعیت  و  ملی  پول  شدن  بی ارزش 

صادرات تقاضا در کشور را باال برده است.
وی در پایان با اشاره به اثرپذیری نرخ فوالد 
از شاخص های کالن اقتصادی اظهار داشت: 

یکی از کاالهایی که می تواند مقدار زیادی از 
سرمایه را حفظ کند، فوالد است و به همین 

دلیل نیز تقاضا برای محصوالت فوالدی در 
کشور بسیار باال رفته است.

عرضه فوالد به شیوه مچینگ حذف شود
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تعیین قیمت آب معدنی برعهده واحدهای 

تولیدی است
انواع آب  تعیین قیمت  اینکه  بیان  با  یک مقام مسئول در سازمان حمایت 
معدنی بر عهده واحدهای تولیدی است، گفت: مردم قیمت های نامتعارف 
آب معدنی را گزارش دهند تا پیگیری کنیم.به نقل از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، علیرضا رستمی اظهار داشت: تعیین قیمت انواع آب معدنی بر عهده 
واحدهای تولیدی است اما مردم قیمت های نامتعارف آب معدنی را گزارش 
دهند تا پیگیری کنیم.مدیرکل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی 
سازمان حمایت مصرف و تولید کنندگان ادامه داد: بر اساس مصوبات موجود 

قیمت گذاری کاال و خدمات منحصر به کاالهای اساسی و یارانه ای است.
رستمی افزود: بنابراین سایر اقالم از جمله انواع نوشیدنی مثل آب معدنی، 
نوشابه و آبمیوه، کنسرو، کمپوت انواع سس با رعایت ضوابط قیمت گذاری 
مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها و رعایت درصدهای سود پخش، عمده 
توسط  راسا  نظارت  عالی  هیات  کمیسیون  مصوب  فروشی  خرده  و  فروشی 
واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی صورت می گیرد.وی بیان داشت: در 
صورت افزایش غیرمتعارف قیمت یا دریافت شکایت، از طریق مراجعه حضوری 
یا ثبت در سامانه ۱۲۴ پیگیری و برخورد قانونی با موارد تخلف صورت می 

گیرد.

الستیک سنگین مورد نیاز تا پایان سال با ارز 

۴۲۰۰ تومانی تأمین شد
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: تا پایان امسال، مشکلی 
در تأمین الستیک و برخی اقالم ضروری ناوگان عمومی جاده ای با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، نداریم.به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، عبدالهاشم 
نیا در جلسه بررسی مسائل و مشکالت شاغالن بخش حمل و نقل  حسن 
جاده ای استان قم، افزود: با توجه به مبادالت ۹۰ درصدی حمل و نقل از طریق 
خطوط جاده ای، ارتقای زیرساخت های جاده ای استان قم که کریدور ارتباطی 
۱۷ استان می باشد، ضروری است.وی با تاکید بر اهمیت همدلی و همسویی 
مسئوالن و شاغالن این بخش در جهت رونق هرچه بیشتر این حوزه، گفت: 
بی تردید در سایه همدلی و تعامل، می توان شاهد اقدامات چشمگیر و ارزنده 
بود کما اینکه این امر را در زمان وقوع بالیای طبیعی سال گذشته نظیر سیل 
لرستان و برف سنگین گیالن، شاهد بودیم در واقع حضور همکارانی همدل 
بودیم.معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به طرح احداث راهدارخانه مرکزی 
در استان قم اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه محورهای جاده ای استان قم، 
مرکز ثقل راه های کشور است، پیش بینی می شود راهدارخانه مرکزی قم تا دو 
سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.رئیس سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای با اشاره به اینکه همواره مشکالت و دغدغه های معیشتی و اقالم 
مورد نیاز رانندگان بخش دریافت و مورد بررسی قرار می گیرد گفت: همواره 
فعالیت ها و نیازهای ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای اعم از مبدا، مسیر و 
مقصد رصد می شود و با روند فعلی مشکلی در تأمین الستیک و برخی اقالم 
ضروری ناوگان عمومی جاده ای نداریم.وی افزود: با توجه به پیگیری های انجام 
شده و رصدهای صورت گرفته، تا پایان سال ۹۹ مشکلی در تأمین الستیک 
و برخی اقالم ضروری ناوگان عمومی جاده ای با ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم 
ضروری  را  حاضر  شرایط  در  ویژه  به  مالی  منابع  مدیریت  نیا  داشت.حسن 
دانست و از خدمات دلسوزانه مسئوالن استانی و ادارات کل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای در استان های سراسر کشور قدردانی کرد.



اجتماعی
خبر

برای پیشگیری ازبیماری اجازه نمی دهیم 

کسی به مرزهای ایران ورود کند

تالش  در  مرزبانان  گفت:  ناجا  مرزبانی  فرمانده 
نامه های بهداشتی کاماًل رعایت  هستند که شیوه 
شود و به همین منظور، برای جلوگیری از بیماری 
احتمالی اجازه نخواهیم داد کسی به مرزهای ایران 

ورود کند.
از  میدانی  بازدید  در  گودرزی  احمدعلی  سردار   
گفت:  خبرنگاران،  جمع  در  شلمچه  مرزی  پایانه 
طی چند روز گذشته به صورت هوایی پایش نقاط 
صفر مرزی از چذابه تا شلمچه انجام شد؛ بحمداهلل 
برقرار  کاماًل  عراق  و  ما  کشور  مرزهای  در  امنیت 

است و تاکنون مورد خاصی مشاهده نشده است.
وی با بیان اینکه همکاران بنده اقدامات انتظامی و 
پیشگیرانه در عمق و نقاط صفر مرزی انجام داده اند 
و با صالبت به مأموریت خود ادامه می دهند، افزود: 
دیپلماسی  گوی  و  گفت  عراق  کشور  مرزبانان  با 
انجام شده و این کشور هیچ برنامه ای برای پذیرش 
زائر اربعین ندارد؛ مرزها کاماًل بسته هستند و هیچ 

ترددی در آن صورت نمی گیرد.
گفتن  لبیک  از  قدردانی  ضمن  مرزبانی  فرمانده 
مردم عزیز به مقتدای خودشان تصریح کرد: مردم 
ما گوش به فرمان مقام معظم رهبری امام خامنه 
توصیه های  و  هستند  العالی(  )مدظله  عزیز  ای 
ایشان را مورد اهتمام قرار داده اند؛ ان شاء اهلل در 
روز اربعین از دور به ساحت مقدس سرور و ساالر 
شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع( عرض ادب 

خواهند کرد.
سردار گودرزی ادامه داد: ما در مجموعه مرزبانی به 
دنبال سالمت مردم هستیم و ستاد ملی مقابله با 
کرونا هم یکی از مصوباتش این بود که تحت هیچ 

شرایطی زائری به کشور عراق اعزام نشود.
وی با اشاره به اینکه در فضای مجازی موضوعاتی 
منتشر شده که صحت ندارد مردم به شایعات توجه 
نکنند و اخبار مربوطه را از صدا و سیما و رسانه های 
رسمی پیگیری کنند، تاکید کرد: همکاران ما در 
نیروی انتظامی در تالش هستند که شیوه نامه های 
بهداشتی کاماًل رعایت شود و به همین منظور، برای 
داد  نخواهیم  اجازه  احتمالی  بیماری  از  جلوگیری 
کسی به مرزهای جمهوری اسالمی ایران ورود کند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اظهار عجز و سستی 
و کم کاری، دشمن را در جنگ اقتصادی گستاخ  تر 
می کند، گفت: مردم، اظهار عجز و القای ناتوانی در 

حل مشکالت را از مسئولین نمی پذیرند.
 آیت اهلل سید ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی 
قوه قضاییه، با گرامیداشت هفته ناجا، به نیروهای 
انتظامی تأکید کرد با کسانی که می خواهند امنیت 
جامعه را مختل کنند و در دل مردم هراس به وجود 

آورند، قاطعانه برخورد کنند.
اشرار  و محالت جوالنگاه  داد کوچه ها  اجازه  نباید 

باشد
باید  انتظامی  نیروهای  گفت:  قضاییه  قوه  رییس 
اشرار، سارقان و زورگیران ظاهر  برابر  مقتدرانه در 
شوند و اجازه ندهند این افراد با کوچک ترین شرارتی 
در سطح شهر یا حاشیه شهرها، کوچه ها و محله ها را 

برای زن و بچه مردم ناامن کنند.
رییسی با تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی و تأکید 
نیرو  این  با  تداوم همکاری دادستان ها و قضات  بر 
در تأمین امنیت جامعه، خاطر نشان کرد: ارفاقات 
نظر  در  قضایی  مجازات های  برخی  در  که  قانونی 
مجرمان  و  شرور  جسور،  افراد  شامل  شده،  گرفته 

سابقه دار نمی شود.
وزیر صمت چرخه تولید تا مصرف کاال را شفاف کند

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر 
لزوم توجه دولت به معیشت و زندگی مردم تأکید 
کرد و نظارت بر بازار و فرایند تولید تا توزیع کاالهای 
اساسی و اقالم مورد نیاز مردم را ضروری دانست و 
تأکید کرد هرچه این روند شفاف تر باشد، راه برای 
سوداگران و دالالن و مفسدان اقتصادی بسته خواهد 

شد.
در  شفافیت  و  نظارت  »نقش  به  اشاره  با  رییسی 
شد  متذکر  صمت  جدید  وزیر  به  قاچاق«  کاهش 
که کد رهگیری و سامانه های شفاف سازی چرخه 
تولید و تأمین تا توزیع و مصرف کاالها را فعال کند 
تا مردم نسبت به خرید کاالهای مورد نیازشان به 

قیمت واقعی اطمینان حاصل کنند.
اقتدار مانع قلدری دشمن است؛ اجازه ندهیم دشمن 

گستاخ تر شود
جنگ  به  اشاره  با  ادامه  در  قضاییه  قوه  رییس 
علیه  که سال هاست  رسانه ای دشمن  و  اقتصادی 
ملت ایران در جریان است، خاطر نشان کرد: آنچه 
جلوی قلدری دشمن را می گیرد، نشان دادن اقتدار 

است و هر گونه ضعف و سستی و کم کاری در این 
راه، دشمن را گستاخ تر می کند.

مقتدرانه  مسئوالن  هرگاه  اینکه  بیان  با  رییسی 
مقابل دشمن ایستادند پیروزی حاصل شده است، 
به مسئوالن هشدار داد رهنمودهای امام و رهبری 
را سرلوحه کار خود قرار دهند و از هر گونه اظهار 
عجز و سستی و ضعف در برابر دشمن پرهیز نمایند.

را  مشکالت  در حل  مسئوالن  ناتوانی  اظهار  مردم 
نمی پذیرند

رییس دستگاه قضا »امیدآفرینی« را راهبرد اساسی 
امروز نظام عنوان و تصریح کرد: مردم اظهار عجز و 
را  در حل مشکالت کشور  ناتوانی مسئوالن  القای 
آن ها  تالش  و  کار  و  همت  خواستار  و  نمی پذیرند 

برای گره گشایی از امور هستند.
رییسی در همین راستا متذکر شد: دشمن به دنبال 
القای یاس و ناکارآمدی است و در این شرایط هر 
مسئولی در قوه مجریه یا دستگاه قضا و هر صاحب 
منصبی که با اقدام و عمل خود در جامعه امید ایجاد 
کند، در جهت راهبرد اساسی نظام حرکت می کند.

اربعین نمادی است تا پیام عاشورا تحریف نشود

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با 
اربعین  داشت:  اظهار  حسینی  اربعین  ایام  تسلیت 
نمادی از عاشوراست تا پیام عاشورا که مقاومت و 

ایستادگی بود، تحریف نشود.
رییس قوه قضاییه اربعین را پیام آور پیروزی جریان 
همه  افزود:  و  دانست  تسلیم  و  سازش  بر  مقاومت 
درس هایی که یک انسان برای تعالی و تکامل نیاز 
دارد، در تابلوی زیبای عاشورا و تابلوی نورانی اربعین 
به نمایش درآمده و گرامیداشت اربعین از نشانه های 

شناخت مؤمن است.
اصول  رعایت  با  اربعین  مراسم  برگزاری  بر  تأکید 

بهداشتی
رییسی از عاشورا به عنوان مشق ظهور و از اربعین 
امیدواری  ابراز  و  یاد  به عنوان عنصری تمدن ساز 
کرد مردم ایران و دلدادگان حسینی در اقصی نقاط 
جهان، امسال نیز اربعین حسینی را با رعایت اصول 
و  عاشورا  قیام  ابعاد  به  و  دارند  گرامی  بهداشتی 

درس های آن بپردازند.
دولت هنوز غرامت جانباختگان هواپیمای اوکراینی 

را نداده است

در این نشست، حجت االسالم والمسلمین بهرامی 
انجام  از  مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  رییس 
مراحل تخصصی بررسی ها در مورد سقوط هواپیمای 
اوکراینی خبر داده و گفت: سازمان قضایی نیروهای 
مسلح برای بررسی دقیق تر پرونده، اقدام به شبیه 

سازی حادثه نیز کرده است.
وی افزود: آنچه در حال حاضر الزم است به صورت 
جدی از سوی دولت پیگیری و اجرا شود، موضوع 
است  دیده  حادثه  خانواده های  به  غرامت  پرداخت 
که با وجود پیگیری های این سازمان هنوز محقق 

نشده است.
سازمان  اقدامات  از  تقدیر  با  قضاییه  قوه  رییس 
پرونده سقوط  پیگیری  در  مسلح  نیروهای  قضایی 
زوایای  و  ابعاد  دقیق  تبیین  اوکراینی،  هواپیمای 
حقوقی مساله برای خانواده های جانباختگان در این 
سانحه هوایی را در اطمینان بخشی به آن ها نسبت 
به تالش دستگاه قضا برای پیگیری حقوقشان مؤثر 
دانست و نسبت به پیگیری موضوع پرداخت غرامت 
به خانواده های آسیب دیده در جلسه مسئوالن عالی 

قوا تأکید کرد.

مردم اظهار عجز در حل مشکالت را از 
مسئولین نمی پذیرند

خبر

خدمات صادقانه یگان های ویژه رضایت 
مردم را به همراه داشته است

صادقانه  خدمات  کرد:  بیان  ناجا  ویژه  یگان های  فرمانده 
یگان های ویژه در راستای نظم بخشی به جامعه، رضایت مردم 
را به دنبال داشته و این مهم نشان از تبلور پلیس در تراز نظام 

جمهوری اسالمی است.
حضرت  یکم  تیپ  در  حضور  با  کرمی  حسن  سردار   
امیرالمومنین علی )ع( با تاکید بر انتظارات مردم و مسئوالن 
از یگان ویژه به عنوان یک واحد آماده و راهبردی، اظهار کرد: 
یگان های ویژه ناجا در همه شرایط با حفظ و ارتقای آمادگی 
خود، بایستی پاسخگوی انتظارات باشد که این یک نمونه بارز 

از یگان واکنش سریع است.
در  )مدظله العالی(  قوا  کل  معظم  فرمانده  فرمایش  به  وی 
خصوص انجام کارهای فرهنگی که فرموده اند اولین شرط کار 
فرهنگی این است که هوشمندانه باشد؛ برف انبار نمی شود، 
انبوه کار فرهنگی مهم نیست بلکه انتظام کار فرهنگی، چیده 
شدن و منسجم بودن هر کار در جای خودش مهم است، کار 
فرهنگی باید روشن و شفاف باشد و بدانیم برای چه هدفی 
می خواهیم انجام شود اشاره کرد و ادامه داد: برنامه ریزی برای 
انجام کار فرهنگی در یگان های ویژه با سایر ارگان ها متفاوت 
است و بایستی معطوف به صحنه عمل و بسیار حساب شده 

باشد.
صادقانه  خدمات  کرد:  بیان  ناجا  ویژه  یگان های  فرمانده 
یگان های ویژه در راستای نظم بخشی به جامعه، رضایت مردم 
را به دنبال داشته و این مهم نشان از تبلور پلیس در تراز نظام 

جمهوری اسالمی است.
سردار کرمی در ادامه با اشاره به سرلوحه قرار دادن آموزش 
در همه صحنه ها افزود: آموزش یکی از اولویت های یگان ویژه 
است و معتقدیم باید پلیس حرفه ای داشته باشیم تا با رسیدن 
به پلیس حرفه ای و در تراز انقالب اسالمی بتوانیم مأموریت ها 

را سریع تر و دقیق تر به انجام برسانیم.
وی در ادامه گفت: پلیس در تراز جمهوری اسالمی باید خود 

را به زینت اخالق و معنویت آراسته کند.
یک  ویژه  یگان  اینکه  به  اشاره  با  کشور  ویژه  پلیس  رئیس 
چه  هر  سرعت  با  باید  کرد:  عنوان  است،  انقالبی  مجموعه 
تمام به جلو حرکت کنیم؛ توقف، ایستادن در مسیر آموزش و 
پیشرفت و نوآوری ممنوع است، لذا با حفظ و تقویت روحیه 

انقالبی و جهادی خود، امید بخش همه آحاد جامعه باشیم.

چهارشنبه 16 مهر 41399 سال سوم - شماره 47

شماره نامه :139904901107002557
تاریخ نامه :1399/07/12

شماره پرونده :139904001107000332/1
شماره بایگانی پرونده :9900470

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- اقای مهدی لطف اللهی   فرزند پایور به شماره ملی 1672198151  
به نشانی :تهران –جاده ساوه –حسن اباد –خ مطهری – کوچه فردوسی – پالک 48     بعنوان 
وام گیرنده ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد 
قرارداد بانکی شماره 6601723780009    جهت وصول مبلغ 143/000/000  ریال 
تا تاریخ 1399/06/17 بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
به کالسه  اجرایی  پرونده  و  نموده  اجرائیه صادر  علیه شما  مقررات  بدهی طبق  کامل 
9900470 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور 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 ابالغ محسوب میگرددنسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

شماره نامه :139904901107002567
تاریخ نامه :1399/07/12

شماره پرونده :139904001107000355/1
شماره بایگانی پرونده :9900507

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- اقای امید حیدری   فرزند مجید به شماره ملی 0084522682  
پالک   – یک  بست  بن   – بهاران   – پرندک   – کریم  رباط  –شهرستان  :تهران  نشانی  به 
بعنوان وام گیرنده 2- اقای حسن حیدری   فرزند شیرینعلی  به شماره ملی      81
– بیست متری  پرندک   – رباط کریم  – شهرستان  تهران   : به نشانی   5399550482
امام – کوچه شقایق – پالک 23  ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم 
کد 2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 6102119095007    جهت وصول مبلغ 
130/000/000  ریال تا تاریخ 1399/06/30 بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از 
تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرایی به کالسه 9900507 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور 
پست محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق 
کثیر  های  نامه  روز  از  یکی  در  مرتبه  یک  فقط  اجرائیه  مفاد  اجرا  نامه  ائین  ماده 18 
االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ 
محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر 

مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

شماره اگهی : 139903901107000031
تاریخ اگهی : 1399/7/12

شماره پرونده : 139804001107000218
اگهی مزایده اتومبیل

اگهی مزایده اتومبیل )سند ذمه ( پرونده اجرایی شماره 9800414
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق یک دستگاه سواری پریاد تیپ 141 به رنگ نقره  
ای مدل 1387 نوع سوخت بنزینی به پالک انتظامی 387 ص 21 ایران 20 به شماره 
شاسی   s 148328624149  و شماره موتور 2355134 وضعیت فنی سالم دوررنگ 
، سپر جلو و عقب  دارای زدگی خط و خش جزئی چراغ خطر عقب سمت چپ شکسته 
زدگی و ترک داشته تو دوزی صندلی ها فرسوده ، چرخ و الستیک سی درصد کارایی 
، متعلق به اقا سعید صالحی که بابت  با اسناد  دارند . یک جفت پالک انتظامی مطابق 
طلب مهریه خانم فرشته قره جه داغی هریس که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 
300/000/000 ریال ارزیابی شده ، از ساعت 9 الی 12 مورخ 99/7/30 در پارکینگ 
قائم واقع در رباط کریم میدان ابشناسان جنب یگان امداد از طریق مزایده به فروش 

میرسد . شرکت در مزایده جهت عمو ازاد می باشد و همچنین جهت شرکت در مزایده 
میبایست 72 ساعت قبل از تاریخ ذکر شده در اگهی به واحد حسابداری اداره ثبت 
مراجعه تا نسبت به اخذ شناسه واریز جهت واریز ده درصد مبلغ کارشناسی اقدام گردد 
.  در غیر اینصورت شرکت در مزایده امکان پذیر نمی باشد . مزایده از مبلغ پایه شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشد و کلیه هزینه های قانونی به عهده 
برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار شد .
تاریخ انتشار اگهی : 99/7/15

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم 
 احمد رحیمی شور مستی 

  
شماره نامه :139904901107002527

تاریخ نامه :1399/07/09
شماره پرونده :139904001107000317/1

شماره بایگانی پرونده :9900455
اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

بدین وسیله به 1- خانم معصومه سلیمانی  فرزند کریم به شماره ملی 0490938566 
–خیابان 12 متری کمیل  –شهرستان رباط کریم خیابان شهید ملکی  :تهران  به نشانی 
جنوبی – کمیل 6 – پالک 5     بعنوان وام گیرنده 2- اقای محسن شریفی   فرزند احمد  
به شماره ملی 0050522167 به نشانی : تهران – شهرستان ربا ط کریم – انتهای خیابان 
شهید ملکی – خیابان 12 متری کمیل جنوبی – کمیل 6 – پالک 5  بعنوان ضامن ابالغ می 
شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 
6301019445009  جهت وصول مبلغ 60/000/000 ریال تا تاریخ 1399/06/15 
بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات 
اداره  این  به کالسه 9900455 در  اجرایی  پرونده  و  نموده  اجرائیه صادر  علیه شما 
تشکیل شده و طبق گزارش مامور 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 ابالغ محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد رحیمی شورمستی

 
شماره نامه :139904901107002530

تاریخ نامه :1399/07/09
شماره پرونده :139904001107000318/1

شماره بایگانی پرونده :9900456
اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

ملی  شماره  به  ضیا  سید  فرزند  شریفی    پگاه  سیده  خانم   -1 به  وسیله  بدین 
0014633906  به نشانی :تهران –شهرستان رباط کریم –خیابان طالقانی – کوچه شاهد 
16- پالک 21      بعنوان وام گیرنده 2- اقای سید ضیا  شریفی   فرزند سید محمد  به 
شماره ملی 0493086171  به نشانی : تهران – شهرستان ربا ط کریم – خیابان طالقانی 
– کوچه نور – پالک 21 بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم 
بانکی شماره 6103180566005  جهت وصول مبلغ  کد 2354 به استناد قرارداد 
13/000/000 ریال تا تاریخ 1399/06/16 بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ 
مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرایی به کالسه 9900456 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور 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 ابالغ محسوب 
میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات 

با شما اقدام خواهد شد .

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

شماره نامه :139904901107002533
تاریخ نامه :1399/07/09

شماره پرونده :139904001107000319/1
شماره بایگانی پرونده :9900457

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
ملی  شماره  به  اله   حبیب  فرزند  زاده    علی  فریده  خانم   -1 به  وسیله  بدین 
3781738299  به نشانی :تهران –شهرستان بهارستان – صالح اباد – خیابان نقاوت 
– کوچه مهستان یک – پالک 96 ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم 
مبلغ  وصول  جهت  شماره 6101610803002  بانکی  قرارداد  استناد  به  کد 2354 
55/000/000 ریال تا تاریخ 1399/06/15 بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ 
مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرایی به کالسه 9900457 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور 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 ابالغ محسوب 
میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات 

با شما اقدام خواهد شد .

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

 
شماره نامه :139904901107002536

تاریخ نامه :1399/07/09
شماره پرونده :139904001107000322/1

شماره بایگانی پرونده :9900460
اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

ملی  شماره  به  یونس  فرزند  علیشاهی    رشیدیان  علی  اقای   -1 به  وسیله  بدین 
0011521708  به نشانی :تهران –شهرستان رباط کریم –تقی اباد خیابان امام خمینی 
25 متری امام پالک 51    بعنوان وام گیرنده 2- اقای یونس رشیدیان علیشاهی   فرزند 
اسد  به شماره ملی 1729593186  به نشانی : تهران – شهرستان ربا ط کریم – تقی 
اباد – خیابان امام خمینی  - امام یکم – پالک 51  بعنوان ضامن 3- داود رشیدیان فرزند 
یونس به شماره ملی 0080617719به نشانی تهران – شهرستان رباط کریم تقی اباد 
– خ امام خمینی – امام یکم –پالک 52 بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه 
مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 663008578002  جهت 
تاخیر  بانضمام خسارت  تاریخ 1399/06/16  تا  ریال  مبلغ 116/120/000  وصول 
متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9900460 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مامور 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 ابالغ 
محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر 

مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

شماره نامه :139904901107002524
تاریخ نامه :1399/07/09

شماره پرونده :139904001107000324/1
شماره بایگانی پرونده :9900462

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- اقای اکبر جمشیدی  فرزند نیت علی به شماره ملی 1467697508 
به نشانی :تهران –شهرستان رباط کریم –االرد –مهستان 16 –پالک 49    بعنوان وام 
به  ملی 4199762418   به شماره  ملک  ارام    فرزند  اکبر غالمی  اقای  گیرنده 2- 
نشانی : تهران – شهر تهران – بازار پانزده خرداد – کوچه اور الجان – پالک 4  بعنوان 
ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد قرارداد 

تا  ریال   165/000/000 مبلغ  وصول  جهت    6602767596004 شماره  بانکی 
تاریخ 1399/06/17 بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
به کالسه  اجرایی  پرونده  و  نموده  اجرائیه صادر  علیه شما  مقررات  بدهی طبق  کامل 
9900462 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور 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 ابالغ محسوب میگرددنسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

شماره نامه :139904901107002537
تاریخ نامه :1399/07/09

شماره پرونده :139904001107000325/1
شماره بایگانی پرونده :9900463

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- اقای مجتبی موسوی  فرزند رستمعلی  به شماره ملی 0013024566 
به نشانی :تهران –شهرستان رباط کریم –پرند – چهاراه خورشید – خیابان نور – بلوک 
177 طبقه 4 – واحد 13    بعنوان وام گیرنده 2- اقای عیسی خانی   فرزند عبداله به 
شماره ملی 1602743258  به نشانی : تهران – نظام اباد – خیابان شهید صفائی – کوچه 
شهید مهدی خانی –پالک 24  بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط 
کریم کد 2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 660203102001  جهت وصول مبلغ 
92/500/000 ریال تا تاریخ 1399/06/17 بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ 
مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرایی به کالسه 9900463 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور 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 ابالغ محسوب 
میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات 

با شما اقدام خواهد شد .

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

شماره نامه :139904901107002526
تاریخ نامه :1399/07/09

شماره پرونده :139904001107000333/1
شماره بایگانی پرونده :9900471

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
ملی  شماره  به  داود   فرزند  جورابی    کرمی  رضا  علی  اقای   -1 به  وسیله  بدین 
5560086010 به نشانی :تهران –شهرستان رباط کریم –کوچه اداره پست – بن بست 
یکم – پالک 27    بعنوان وام گیرنده 2- اقای صمد صادقی   فرزند عبداله به شماره 
ملی 0828055491  به نشانی : تهران – شهرستان رباط کریم – منازل مسکونی لشگر 
– واحد 5  بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه  – بلوک 109  23 تکاور 
مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 630184417001  جهت 
تاخیر  بانضمام خسارت  تاریخ 1399/06/12  تا  ریال  مبلغ 118/000/000  وصول 
متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9900471 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مامور 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 ابالغ 
محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر 

مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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



اخبار

مشارکت شهرداری اندیشه در طرح امنیت 

اجتماعی و جمع آوری معتادین متجاهر

 شهردار از اندیشه یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی 
را اعتیاد دانست و از اقدامات این شهرداری در خصوص 
مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی سخن گفت .علی ملکی 
در این باره با تاکید بر نقش سازمانها و نهادهای مرتبط 
مردمی و دولتی در ریشه کنی اعتیاد افزود : برای ریشه 
این  تا  گیرد  ملی صورت  باید یک مشارکت  اعتیاد  کنی 
بالی خانمان سوز از بین برود .وی ادامه داد : در این راستا 
شهرداری اندیشه نیز سعی نمود تا پیرو دستور دادستان 
محترم عمومی و انقالب شهرستان شهریار در قالب طرح 
امنیت اجتماعی اقدام به عقد قرارداد با یکی از کمپ های 
بهبودی واقع در شهرستان شهریار نماید تا روند الزام اعزام 
معتادین متجاهر به این مجموعه جهت رهایی از دام اعتیاد 
و پس از آن بازگشت به آغوش جامعه را انجام دهیم .وی 
تصریح کرد : هم اکنون عملیات اجرایی این طرح اجتماعی 
در سطح شهر اندیشه در حال اجراست و شهروندان عزیز 
های  مزاحمت  و  متجاهر  معتادین  مشاهده  صورت  در 
واحد ١٣٧شهرداری  به  را  مراتب  آنها  از سوی  اجتماعی 

اعالم نمایند.

استاندار تهران با اشاره به کنترل پاالیشگاه ها 
سوخت  از  جلوگیری  جهت  سرما  فصل  در 
برای  هوا  آلودگی  کنترل  گفت:  مازوت 
به  است.  ضروری  کرونا  شیوع  از  جلوگیری 
گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری تهران، 
انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای 
هماهنگی ترافیک با اشاره به آغاز فصل سرما 
موضوع  با  سال  دوم  نیمه  در  داشت:  اظهار 
وارونگی، آلودگی و سکون هوا مواجه هستیم 
که بر اساس یافته آخرین یافته های سازمان 
جهانی بهداشت احتمال افزایش بیماری کرونا 
نیز وجود دارد لذا حساسیت و دقت در این 

موضوع اولویت خاصی دارد.
وی ادامه داد: کنترل آلودگی هوا باید دستور 
تردد  از  هم  فنی  معاینه  مراکز  و  باشد  کار 
ماشین های دودزا جلوگیری کنند و نظارت 

کافی انجام شود.
استاندار تهران تصریح کرد: مقرر شد لیست 
و صنایع سنگین که  نیروگاه ها  پاالیشگاه ها، 
در شش ماهه اول سال از گاز طبیعی استفاده 
می کنند و شاید در زمستان به سبب پایین 
استفاده  سنگین  سوخت  از  گاز  فشار  آمدن 
گرفته  نظر  در  الزم  تمهیدات  و  احصا  کنند 
تا  کنند  استفاده  طبیعی  سوخت  از  تا  شود 
مشکلی از لحاظ آلودگی هوا و سوخت مازوت 

شاهد نباشیم.
زمینه  در  گفت:  سپس  بندپی  محسنی 
موتورسیکلت ها نیز باید تمهیدات الزم دنبال 
ها  موتورسیکلت  و شناسنامه دار کردن  شود 
نقش موثری در این زمینه خواهد داشت چرا 
می  محسوب  هوا  آالینده  منابع  از  یکی  که 

شوند.

کنترل پاالیشگاه ها در فصل سرما جهت ممانعت استفاده از سوخت مازوت؛ 
کنترل آلودگی هوا برای جلوگیری از شیوع کرونا ضروری است

اخبار

بازدید شهردار رباط کریم از پروژه های 
عمرانی در حال اجرای سطح شهر

رئیس  و  عمرانی  معاون  معیت  در  کریم  رباط  شهردار 
سازمان فضای سبز، طی بازدیدی از پروژه های عمرانی 
در حال اجرای سطح شهر ضمن بررسی و  ارزیابی روند 
تکمیل  در  تسریع  به  ها،  پروژه  این  فیزیکی  پیشرفت 

پروژه های مذکور تاکید کرد.
مهندس اصغر پارسا در حاشیه این بازدید ضمن اعالم 
رضایت از پیشرفت فیزیکی 40 تا 60 درصدی پروژه های 
عمرانی در حال اجرا گفت: سیاست و شعار شهرداری، 
خدمت صادقانه و بی منت و رعایت عدالت اجتماعی در 

همه ی حوزه های  شهر رباط کریم می باشد.
پایانه  گلخانه،  احداث  داد:  ادامه  کریم  رباط  شهردار 
آزادگان، سوله مدیریت بحران، سراهای محله،  تاکسی 
ساختمان  شهری،  خدمات  ساختمان  ورزشی،  سالن 
شورای اسالمی شهر، ساختمان شهرداری و آتش نشانی 
ناحیه سفیدار و میدان سردار شهید سلیمانی  جزو طرح 
های عمرانی شهر رباط کریم هستند که برای اولین بار 

اجرا شده و پیشرفت مناسب و قابل قبولی داشتند.
خطی،  پارک  ادامه  مثل  هایی  پروژه  داد:  ادامه  ایشان 
آسفالت  نرگس،  گل  پارک  کتابخانه  آبشناسان،  پارک 
در دستور  نیز  و...  ها  معابر سطح شهر، جدول گذاری 
کار قرار دارند و با سرعت مطلوبی در حال اجرا هستند.
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پیام تبریک شهردار رباط کریم به مناسبت 

روز نیروی انتظامی و آغاز هفته ناجا

رسیدن  فرا  پیامی  طی  کریم  رباط  شهردار  پارسا،  مهندس 
به همه  را  ناجا  آغاز هفته  انتظامی و  نیروی  ١٣ مهرماه روز 
سبزپوشان خدوم نیروی انتظامی خصوصا فرماندهی و کارکنان 

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

بسم اهلل الرحمن الرحیم
پاسداشت  برای  بهانه ایست  انتظامی  نیروی  روز  مهرماه   ١٣
هر چند ناچیز از دالوری های سبزجامگان نیروی انتظامی و 
مرزبانان غیور، آنان که در راه برقراری و حفظ نظم و امنیت 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران جان را در طبق اخالص 

نهاده اند و در این راه شب و روز نمی شناسند.
است که  مغتنمی  ناجا فرصت  فرارسیدن هفته  از همین  رو 
جمهوری  انتظامی  نیروی  هوشمندانه  و  مقتدرانه  اقدامات 
اسالمی ایران را در تأمین نظم و امنیت پایدار، به آحاد ملت 
شریف ایران اسالمی معرفی و بازنمایی کرده و از زحمات شبانه  

این عزیزان تقدیر و تشکر کنیم.
ایثارگران  به مقام شامخ شهدا و  نهادن  ارج  اینجانب ضمن   
نظام  اقتدار  و  عزت  تجلی  که  را  انتظامی  نیروی  هفته  ناجا، 
جمهوری اسالمی است به مقام معظم رهبری، همه مسئوالن 
و خدمتگزاران مردم در ناجا به ویژه فرمانده، معاونین و پرسنل 
خدوم فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم تبریک گفته و 
از خداوند متعال عمر با عزت و خدمتی با اخالص را برای این 

عزیزان خواستارم.
اصغر پارسا- شهردار رباط کریم

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد

اتمام پروژه لوله گذاری به طول 
400 متر در رباط کریم

گذاری  لوله  عملیات  ای  سرمایه  اعتبارات  از  استفاده  با   
اتمام  به  و  انجام  کریم  رباط  در  آبرسانی  شبکه  توسعه   و 
رسید . این خبر را رسول خیرده مدیر امور آبفای رباط کریم 
اعالم کرد و گفت : با عنایت به ساخت و سازهای در حال 
انجام در برخی مناطق این شهر که منجر به توسعه محدوده 
شهری و متعاقبا لزوم ارتقاء تامین و توزیع آب آشامیدنی 
گذاری  لوله  و  توسعه شبکه  عملیات   ، میگردد  شهروندان 
در  متر  به طول 400  توسعه شرکت  کارگاه  اکیپ  توسط 
خیابان دادگستری رباط کریم با سایز ١60 میلی متری پلی 
اتیلن در اوایل مهر ماه سال جاری در دستور کار قرار گرفت 
و انجام شد . رسول خیرده یاد آور شد : در شش ماه اول سال 
جاری در مجموع 2200 متر لوله گذاری در این شهرستان 
و روستاهای جدید التحویل در سایزهای 90 – ١١0 -١60 
و 200 میلی متری پلی اتیلن انجام و مورد بهره برداری قرار 

گرفته است  . 

طاهری در جلسه شورای اداری ویژه شهر فردوسیه 
با رعایت پروتکل های  که در محل این شهرداری 
استقرار  تسریع  لزوم  به  شد  برگزار  بهداشتی 
نمایندگی اداره برق و تکمیل مخزن ۵000 لیتر 

مترمکعبی فردوسی تاکید کرد. 
شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط  گرازش  به 
اداری  شورای  جلسه  در  طاهری  نوراله  شهریار: 
حضور  با  که  فردوسیه  شهر  ویژه  شهرستان، 
اصحاب  از  جمعی  و  شهرستان  اداری  مسئوالن 
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد  رسانه 
گفت: بررسی تخصصی مشکالت و درخواست های 
جدیت  با  اداری  شورای  جلسات  در  شهروندان 
پیگیری شده و دستورات این جلسه الزم االجراست 

و تا زمان حصول نتیجه دنبال خواهد شد.
تاکید  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
شهروندان  آمد  و  رفت  کاهش  که  نکته  این  بر 
به  مردم  عموم  آسان  دسترسی  و  شهر  در سطح 
دستگاه های خدمت رسان باید مد نظر باشد و در 

کرده؛  ایجاد  کرونا  بیماری  که  اضطراری  شرایط 
استقرار نمایندگی و دفتر خدمات رسان در سطح 
شهرستان بیش از پیش مشهود بوده و این امر در 

دستور کار قرار دارد.
نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار بیان کرد، 
اصالح هندسی یکی از ورودی های شهر فردوسیه 
مطالبات مهم شهروندان  از  پیچ گردو  به  معروف 
است که باید شرایط قانونی اصالح این معبر هرچه 
حوادث  بروز  شاهد  کمتر  تا  شود  فراهم  سریع تر 

رانندگی باشیم.
طاهری عنوان کرد؛ احداث فرهنگسرا یکی دیگر 
است  فردوسیه  شهر  شهروندان  درخواست های  از 
که تسریع در روند ساخت آن با تزریق منابع مالی 
تلقی شود و در  برای شهرداری  امری جدی  باید 
کنار این موضوع بحث تکمیلی مخزن ۵000 متر 
در  امروز  به جهت شرایط  فردوسیه  مکعبی شهر 
اتمام  تا شاهد  پیگیری شود  تر  حوزه آب، جدی 
احداث و انتقال آب به این مخزن تا پایان امسال 

باشیم.
 ٧0 اراضی  تحویل  کرد:  تصریح  خاتمه  در  وی 
قانون  طبق  فردوسیه  به  منطقه ای  آب  هکتاری 
هر  متولی  دستگاه های  به  محوله  وظایف  پایه  بر 
چه سریع تر صورت پذیرد، همچنین صدور اسناد 

مالکیت برای کاهش مشکالت نقل و انتقاالت ملکی 
فردوسیه،  مدرسه  تحویل  و  احداث  فردوسیه،  در 
باید دغدغه جدی مسئوالن باشد و دستگاه خدمات 
رسان باید سرعت خدمات دهی در شهر فردوسیه و 

تمام شهرهای شهرستان را تصریح بخشند.

چهارمین جلسه شورای اداری اختصاصی شهر فردوسیه برگزار شد

فرماندار شهرستان شهریار؛ دستگاه های خدمات رسان شهرستان سرعت 
خدمات دهی در شهر فردوسیه را تسریع بخشند

راستای  در  باید  گفت:  کریم  رباط  فرماندار 
ارتقای آمادگی در برابر تغییرات نابهنگام جوی 
برای مقابله با هرنوع حادثه احتمالی در سطح 

شهرستان آماده باشیم. 
به گزارش اتفاق روز ، نظام ملکشاهی با اشاره 

به  و  زمستان  و  پاییز  فصول  رسیدن  فرا  به 
تبع آن تغییرات نا به هنگام آب و هوایی در 
وقوع مخاطرات طبیعی  از  پیشگیری  راستای 
از جمله بارش نزوالت آسمانی، آمادگی کامل 
و  دانست  الزامی  را  مدیریت  ستاد  اعضای 

ناشی  فصلی  طبیعی  حوادث  وقوع  کرد:  بیان 
بینی  قابل پیش  برف  و  باران  بارندگی های  از 
ستاد  اعضای  است،  الزام  روی  این  از  نیست، 
حادثه  هرنوع  با  مقابله  برای  بحران  مدیریت 
احتمالی با انجام تمرین و مانورهای شهرستانی 
به صورت دور میزی و عملیاتی جهت آمادگی 
با حوادث پیش  تر آماده مقابله  هر چه بیش 

بینی نشده باشند.
نماینده عالی دولت با خطاب قرار دادن دستگاه 
های خدمات رسان آن ها را مکلف به شناسایی 
امکانات  تامین  برای  اقدامات الزم  و  کمبودها 
در  تجهیزات  و  آالت  ماشین  نظیر  ضروری 
شهرستان نمود و افزود: کمبودهای زمستانی 
توسط  سرما  رسیدن  از  پیش  تا  شهرستان 
و  احصا  شهرستان  در  اجرایی  های  دستگاه 

موارد الزم تامین شود.
در  الزم  تمهیدات  باید  که  این  بیان  با  وی 

ها  مسیل  در  ویژه  به  شهری  درون  مجموعه 
و رودخانه های داخل شهرها توسط شهرداری  
نسبت  و  انجام  متولی  های  ارگان  دیگر  و  ها 
اقدام  قنوات  و  انهار  الیروبی  و  پاکسازی  به 
انهار، مسیل  و الیروبی  پاکسازی  افزود:  شود، 
مناطق  به   منتهی  های  رودخانه  و  معابر  ها، 
مسکونی  شهری و روستایی، حذف سر شاخه 
های مشرف به سیم های برق، پیشگیری قاطع 
از تخلیه نخاله های ساختمانی در مسیر آبراه 
ها و سیالب ها، ساماندهی رودخانه های درون 
شهری و جمع آوری آورده های رودخانه ای، 
جلوگیری از ساخت و سازها در حریم و بستر 
هوایی،  پل  های  پاشنه  ترمیم  ها،  رودخانه 
تامین انرژی از جمله ذخیره سوخت مورد نیاز 
شهرستان در بخش های مختلف و دیگر موارد، 
به طور جد در دستور کار ستاد مدیریت بحران 

شهرستان قرار گیرد.

فرمان آماده باش فرماندار رباط کریم به ستاد مدیریت 
بحران شهرستان

انجام 298  از  شهردار نسیم شهر 
نسیم  آتش نشانی  ماموریت  فقره 
نخست  ماهه  شش  طی  شهر 
برنامه  گفت:  و  خبرداد  امسال 
ایستگاه های  ریزی جهت توسعه 
آتش نشانی در سطح شهر با توجه 
به نیاز و وسعت منطقه انجام شده 

است.
وی با اشاره به برگزاری دوره های 
 ، پیشگیرانه  و  ایمنی  آموزشی 
اظهار کرد: ساالنه تعداد بیشماری 
آتش   های  آموزش   تحت  مدرسه 
کودکان  و  می  گیرند  قرار  نشانی 

مراکز پیش  دبستانی و مهد کودک 
به  الزم  آموزش  های  برای  نیز 
اعزام  نشانی  آتش   سازمان  آموزش 

می  شوند.
جمع  همچنین  داد:  ادامه  طالیی 
آوری اطالعات جمیعتی و خانوارها 
صورت  در  مسکونی  واحدهای  و 
وقوع حادثه ، بروز رسانی اطالعات 
 ، آنها  آموزش  و  سازمان  پرسنل 
شهروندی  های  آموزش  گسترش 
مواقع  در  گزارشات  ارائه  جهت 
بحران و حادثه و اجرای طرح جذب 

آتش نشان دواطلب مدنظر است.

تعالی  مدل  برنامه  به  اشاره  با  وی 
سازمان ، بیان کرد: در برنامه ریزی 
شورای  پنجم  دوره  در  که  هایی 
شده  انجام  سازمان  برای  اسالمی 
توسعه  چون  موضوعاتی  است 
نیاز  برابر  نشانی  آتش  ایستگاهای 
خرید  درباره  نیازسنجی  منطقه، 
تجهیزات ، ارتقا سامانه بی سیم با 
افزایش  حوادث،  افزایش  به  توجه 
های  ارگان  های  سازمان  با  تعامل 
تعبیه  اقدامات الزم جهت  اجرایی، 
فرسوده  بافت  در  ایمنی  تجهیزات 

گنجانده شده است.

طالیی: 298 مورد عملیات اطفای حریق و امداد در شش ماهه 
نخست سال توسط آتش نشانی شهرداری نسیم شهر انجام شد

استان تهرانچهارشنبه 16 مهر 1399

مختاری: شهرستان بهارستان نیازمند 

تالش شبانه روزی است

جلسه شورای آموزش و پرورش نواحی یک و دو  بصورت 
با  بهارستان  فرمانداری  سرپرست  شد.  برگزار  جداگانه 
بیان اینکه شهرستان بهارستان دارای وسعت بسیار کم و 
جمعبت باالیی دارد، گفت: بهارستان جمعیتی برابر با سایر 
استان های کشور دارد ولی در حوزه های امکاناتی و زیر 
ساخت ی با کمبود های روبرو است. سید محمد مختاری 
اظهار داشت: تمامی مسئولین باید در راستای رفع مشکل 
ها و کمبود ها تالش مضاعف داشته باشند. وی در ادامه 
اشاره ای به اقدامات صورت گرفته در حوزه رفع مشکل 
آنت دهی تلفن همراه گفت: چند جلسه به صورت حضوری 
و تماس تلفنی با مسئولین همراه اول برگزار شده است که 
بخشی از این مشکالت رفع خواهد شد . مختاری ضمن 
تقدیر از همکاری شهرداران با مسئولین شرکت همراه اول 
گفت: جلسات متعددی مسئولین این شرکت با شهرداران 
برگزار نموده اند که مقرر شده دکل های مربوط به شرکت 

همراه اول در بوستان ها نصب گردد.

پیام معاون استاندار تهران به مناسبت 

روز ملی روستا و عشایر
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در پیامی 
روز ملی روستا و عشایر را تبریک گفت.  محمد تقی زاده 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در پیامی 
فرارسیدن ١۵ مهرماه روز ملی روستا و عشایر را تبریک 

گفت. متن این پیام به این شرح است:
بنام خدا

بي شک روستا کانون  تالش و تولید و نقطه شروع هویت 
یک ملت است و  روستائیان یکي از ارکان مهم در حفظ 
همچنین  و  شوند  مي  محسوب  کشور  اقتصادي  توان 

پشتوانه استقالل سیاسي و امنیتي آن هستند.
در این میان روستاها  و جامعه عشایری استان تهران  
با داشتن  ویژگی های خاص و کارکردهای اقتصادی و 
تولیدی متنوع  بیش از آنکه کارکرد سنتی  داشته باشند 
موتور  ،به  روستا  موجود  و هویت   بوم  زیست  با حفظ 

محرک توسعه در  این استان  مبدل شده اند.
اینجانب ضمن گرامیداشت  ١۵ مهر ماه روز ملي روستا 
و عشایر ، از تالش و همکاري همه جانبه تمامي دست 
اندر کاران توسعه روستایي و عشایری  قدردانی می کنم 
در  توسعه  مسیر   روستایی  هویت  با حفظ  امیدوارم  و 

روستاهای استان تهران بیش از گذشته محقق شود.
محمد تقی زاده

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران

در آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شد
پایان عملیات توسعه شبکه در شهرستان اسالمشهر

مهندس نظر پور مدیر آبفای شهرستان اسالم شهر با اعالم 
این خبر اظهار داشت: با عنایت به توسعه محدوده شهری ، 
عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه های آبرسانی در دستور 
کار قرار گرفت و مطابق برنامه زمانبندی شده این عملیات در 
شهرک قائمیه،اراضی زمین های اصناف جمعا به طول ٧۵0 
متر با استفاده از لوله های ١١0 پلی اتیلن از محل اعتبارات 
جاری و داخلی در شهریور ماه امسال آغاز شد و در طول 
عملیات ۵ دستگاه شیر آتش نشانی دفنی به منظور تخلیه 
، 4مورد  مواقع ضروری  در  استفاده  و  شبکه  و شستشوی 
عملیات سه راه گیری در سایزهای مختلف  و همچنین ۵ 
دستگاه شیر خط کشویی در سایز ١00 میلیمتری نصب و 

به اتمام رسید .



سالمت
خبر

ویروس کرونا همه توان و انرژی 

نظام سالمت را گرفته است

معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: ویروس کرونا 
و  است  گرفته  را  سالمت  نظام  توان  و  انرژی  همه 
را  همکاران  از  یکی  شهادت  خبر  که  نیست  روزی 

نشنویم.
 علیرضا رئیسی، از پزشکان خانواده به دلیل تالش 
و نقش مؤثری که در مقابله با کووید ۱۹ داشته اند، 
بهداشت  خانه های  اندازی  راه  افزود:  و  کرد  تقدیر 
عشایری به عنوان یک حرکت خوب و بزرگ برای 

نظام سالمت کشور محسوب می شود.
با  مقابله  در  کشور  توانمندی های  از  یکی  وی، 
بیماری ها را وجود نظام شبکه بهداشت و درمان در 
سطح روستاها و شهرها عنوان و خاطرنشان کرد: اگر 
این نظام نبود، بیمارستان ها توان پذیرش این حجم 
روبرو  زیادی  مشکالت  با  و  نداشتند  را  بیماران  از 

می شدیم.
پزشکان  حضور  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
مؤثر  بسیار  را  بحرانی  شرایط  در  ویژه  به  خانواده 
دانست و گفت: در حال حاضر اجرای برنامه پزشک 
آن  اجرای  آغازین  سخت  روزهای  همانند  خانواده 
راه  الکترونیک  پرونده  فرهنگ سازی شده،  نیست، 

اندازی و زیرساخت ها فراهم شده است.
وزیر  حمایت  با  هستیم  مصمم  کرد:  تصریح  وی 
کشور  استان های  اکثر  امسال  پایان  تا  بهداشت 
توجه  با  گیرند.  قرار  خانواده  پزشک  پوشش  تحت 
برنامه  اجرای  بودن فارس و مازندران در  به پیشرو 
پزشک خانواده، الزم است برای ارتقا، تقویت و رفع 

چالش های موجود راهکار ارائه شود.
امر  با ورود پزشکان خانواده در  یادآور شد:  رئیسی 
غربالگری، مرحله اول و دوم این برنامه به طور کامل 
در  بهداشتی  شاخص های  امیدواریم  و  شد  انجام 

فارس همچنان بهبود یابد.

دنبال  به  بهداشت  وزارت  گفت:  بهداشت،  وزیر 
یک تجربه سالمندی سالم در کشور است.

همایش  مناسبت  به  پیامی  در  نمکی،  سعید   
مجازی روز جهانی و هفته گرامیداشت سالمند با 
عنوان »نگاهی نو به مساله سالمندی در ایران«، 
سرعت  و  جمعیت  سالخوردگی  اینکه  بیان  با 
زیاد رشد جمعیت سالمند در کشور، باعث نمود 
بیشتر نیازمندی های متفاوت اقتصادی، اجتماعی 
و  ریزی  برنامه  لزوم  بر  شد،  خواهد  سالمت  و 
سیاست گذاری در مواجهه با این پدیده، تاکید 

کرد.
یُمن پیشرفت  به  اخیر  اظهار کرد: در قرن  وی 
به  امید  شاخص  سالمت،  و  بهداشت  وضعیت 
زندگی در اغلب جوامع افزایش یافته و در کشور 
ما از رقمی کمتر از ۵۳ سال به رقمی بیش از 
۷۵ سال افزایش یافته است. به نحوی که انتظار 
می رود در سال ۱۴۲۹، امید زندگی در ایران به 
۷۸.۵ سال برسد. این امر منجر به افزایش نسبت 

جمعیت سالخورده می شود.
زیاد  و سرعت  سالخوردگی جمعیت  گفت:  وی 
نمود  باعث  کشور،  در  سالمند  جمعیت  رشد 
بیشتر نیازمندی های متفاوت اقتصادی، اجتماعی 
و  ریزی  برنامه  لزوم  که  شد  خواهد  سالمت  و 
سیاست گذاری را در مواجهه با این پدیده ناگزیر 
می سازد. ایده آل آن است که جمعیت ما بتوانند 
حفظ  با  توأم  موفق  و  فعال  سالم،  سالمندی 
منزلت، کرامت و عزت را تجربه کند. در این دوره 
از عمر، سالمند باید این امکان را داشته باشد که 
با بهره گیری از پتانسیل های فیزیکی، اجتماعی و 
روانی خود در جامعه مشارکت فعال داشته باشد 
و جامعه بتواند از حضور فعال سالمندان و خرد 
و تجارب آنان بهره مند شود. الزمه این امر، دارا 
از سالمت جسمی، روانی،  بودن سطح مطلوبی 

اجتماعی و معنوی است.
بیان  مجازی،  پیام  این  ادامه  در  بهداشت  وزیر 
روانشناختی،  و  جسمی  سالمت  حوزه  در  کرد: 
بار  افزایش  ساز  زمینه  جمعیت،  سالمندی 
بیماری های  ابتالیی  هم  و  مزمن  بیماری های 
مختلف است و با عنایت به این موضوع، اهمیت 
گروه  این  در  درمانی  و  بهداشتی  مراقبت های 
سنی و آموزش سبک زندگی سالم برای تجربه 

سنی  گروه های  سایر  از  بیش  سالم  سالمندی 
روشن می شود.

اقدامات  تمامی  از  هدف  کرد:  اضافه  نمکی 
وزارت بهداشت، تجربه یک سالمندی سالم در 
افراد جمعیت، حفظ سالمت، به تعویق انداختن 
وابستگی و ناتوانی، برخورداری از سالمت روان و 
حفظ نشاط و سرزندگی سالمندان و مشارکت 
آنان در جامعه است. البته بدیهی است که این 
مراقبت های  زمانی تحقق می یابد که  تنها  مهم 
سالمتی مطلوب از زمان پیش از تولد آغاز و در 
تمامی مراحل بعدی زندگی استمرار و تداوم یابد.

بر  عالوه  کرد:  تصریح  ادامه  در  بهداشت  وزیر 
همه این موارد، در ماه های اخیر، جهان درگیر 
و  بیماری  کنترل  که  شد   ۱۹ کووید  پاندمی 
سالمندان  گروه  در  ویژه  به  آن،  از  پیشگیری 
با  مقایسه  در  باالتری  خطر  معرض  در  که 
یکی  به  تبدیل  هستند،  سنی  گروه های  سایر 
و  شد  بهداشت  وزارت  اولویت های  مهم ترین  از 
خدمات ارزنده ای در حوزه های بهداشت، درمان 

و مراقبت از سالمندان، توسط همکاران اینجانب 
در سراسر کشور صورت گرفت که بدین وسیله 
از تمام زحمات و فداکاری های این عزیزان قدر 

دانی می شود.
عنوان  به  بهداشت  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
متولی سالمت جامعه با در نظر گرفتن مشکالت 
حوزه  این  نیازهای  و  سالمندان  سالمت  اصلی 
شد:  یادآور  دارد،  کار  دستور  در  برنامه هایی 
ولیکن، حفظ و ارتقای سالمت جامعه تنها توسط 
یک دستگاه اتفاق نمی افتد و مستلزم همکاری و 
تعامل همه بخش های مختلف توسعه در کشور و 
هم راستایی و عملیاتی کردن همزمان برنامه ها 
توسط همه دستگاه ها است. از این رو، سند ملی 
سالمندان، با هدف ایجاد جامعه ای بدون تبعیض 
تمامی  برای  پیامد  بهترین  به  رسیدن  و  سنی 
سنین و تدوین یک چارچوب برای پاسخ مناسب 
به چالش ها و فرصت های »سالمندی جمعیت« 
با مشارکت تمامی دستگاه ها و سازمان های ذی 
ربط و با محوریت سازمان برنامه و بودجه تدوین 

شد. بر مبنای این سند دولت جمهوری اسالمی 
با فراهم کردن یک چارچوب عملیاتی، هدایت و 
هماهنگی الزم را برای پرداختن به این موضوع 

پیچیده و مهم به عهده خواهد داشت.
نمکی بیان کرد: در سند مذکور، عالوه بر توجه به 
به فرصت هایی  استراتژی های خاص سالمندان، 
سالمندان  مشارکت  موانع  کردن  برطرف  برای 
در اجتماع و دسترسی آنان به همه خدمات در 

سراسر عمر، توجه شده است.
کرد:  تاکید  پیام  این  پایان  در  بهداشت  وزیر 
امید است با همراهی، همدلی و همکاری همه 
دولتی  دستگاه های  و  سازمان ها  تمامی  جانبه 
عملی  و  علمی  گفتمان  ترویج  و  دولتی  غیر  و 
و  اندیشه، سیاستگذاران  بین صاحبان  مشترک 
مجریان، شاهد عملیاتی شدن و اجرای سند ملی 
سالمندان و در پی آن تحقق جامعه ای سالم و 
پویا باشیم که در آن، تک تک افراد جامعه فرصت 
تجربه یک دوره سالمندی سالم، موفق و فعال را 

داشته باشند.

اقدامات وزارت بهداشت برای سالمندان
خبر

ماجرای بلوکه شدن ارز پیش خرید 
واکسن آنفلوانزا

6

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در 
آنفلوانزا،  واکسن  واردات  برای  رو  پیش  موانع  با  ارتباط 

توضیحاتی ارائه داد.
 سید حیدر محمدی، گفت: مبالغی که بابت پیش خرید 
واکسن آنفلوانزا پرداخت کرده بودیم بلوکه نشده، بلکه 
مرجوع شده و اکنون به دنبال مسیر حمل و نقل هستیم 

تا همه ۱۶ میلیون دوز واکسن تا پایان آبان وارد شود.
وی افزود: سال گذشته در این فصل یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار دوز واکسن آنفلوانزا وارد کردیم اما امسال با توجه 
به شرایط، میزان واردات ۱۰ برابری پیش بینی شد و قرار 
بود ۱۶ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا وارد کشور شود که 
تاکنون به دلیلی مشکالت تحریم یک میلیون و ۵۰۰ 
باردار،  زنان  برای  بهداشت  مراکز  در  و  وارد  دوز  هزار 
گروه های پرخطر و کادر بهداشت و درمان توزیع شده 

است.
محمدی ادامه داد: تالش می کنیم تا آخر آبان که فصل 
وارد  واکسن  این  است،  آنفلوانزا  واکسن  تزریق  طالیی 
شود، اما فعاًل یک میلیون و ۵۰۰ هزار دوز وارداتی به 
صورت رایگان در مراکز بهداشتی توزیع شد تا بر اساس 
اولویت به مردم تزریق شود، اما اگر مقادیر بعدی وارد 
شود برای افراد مسن و کودکان ۵ ماه تا ۶ سال به مبلغ 

۴۴ هزار تومان عرضه می شود.
وی افزود: واکسن را اسفند ۹۸ سفارش دادیم و امسال تا 
تیر ماه نیز سفارش ها ادامه یافت، در حال حاضر نیز پولی 
بلوکه نشده و دو الی سه بار این پول مرجوع شده است و 
اکنون دنبال مسیر حمل ونقلی هستیم، که بتوانیم همه 

این ۱۶ میلیون دوز را وارد کنیم.
محمدی درباره چرایی نایاب شدن برخی داروهای مؤثر 
در درمان کرونا با وجود تولید در داخل کشور نیز گفت: 
جزو معدود کشورهایی هستیم که با شیوع بیماری کرونا 
داروهای آن را تولید کردیم. در حال حاضر رمدسیویر، 
تولید می شود  توسیلیزومب و…، در داخل  فاوپیراویر، 
است،  تهیه  قابل  بیمارستانی  داروخانه های  در  تنها  و 
این  تهیه  برای  را  بیماران  نباید  بیمارستان ها  بنابراین 

داروها روانه مراکز دیگر کنند.

مسئول ترجمان دانش انستیتو 
داشتن  تغذیه، گفت:  تحقیقات 
سبک  و  غذایی  الگوی  یک 
روش  بهترین  سالم،  زندگی 
و  قلبی  های  بیماری  با  مبارزه 

عروقی است.
 مرجان عجمی مسئول ترجمان 
انستیتو تحقیقات تغذیه  دانش 
ای و صنایع غذایی کشور، افزود: 
کنترل وزن یکی از اصول مهم 
طوری  به  است  سالمتی  حفظ 
فیزیکی  فعالیت  دقیقه  که ۷۵ 
فعالیت  دقیقه   ۱۵۰ یا  شدید 
طی  متوسط  شدت  با  فیزیکی 
عروق  و  قلب  به سالمت  هفته 

کمک می کند.
الگوی  یک  داشتن  گفت:  وی 
سالم،  زندگی  سبک  و  غذایی 
بهترین روش مبارزه با بیماری 
که  است  عروقی  و  قلبی  های 
باید گام های ساده ای را برداریم 
تا به سبک زندگی سالم نزدیک 
تر شویم و شاهد فواید آن  برای 
سالمت  بخصوص  و  سالمتی 

قلب و عروق خود باشیم.
عجمی با اشاره به اینکه کنترل 
برای  مهم  اصول  از  یکی  وزن 
 ۱۵۰ و  است  سالمتی  حفظ 
دقیقه فعالیت فیزیکی شدید در 
هفته می تواند به سالمت قلب 
و عروق کمک کند، افزود: یک 
مصرف  بر  سالم،  غذایی  رژیم 
میوه ها، سبزی ها، غالت کامل، 
حبوبات و مغزها، مصرف گوشت 
مرغ)بدون  مانند  سفید  های 
کم  لبنیات  ماهی،  و  پوست( 
است  بهتر  و  دارد  تاکید  چرب 
فرآوری  و  قرمز  مصرف گوشت 
و  سوسیس  انواع  )مثل  شده 
حاوی  غذایی  اقالم  کالباس(، 
باال  شده  تصفیه  کربوهیدرات 
شیرینی(،  و  کیک  انواع  )مثل 

قند و شکر محدود شود.
مسئول ترجمان دانش انستیتو 
صنایع  و  ای  تغذیه  تحقیقات 
روغن  داد:  ادامه  کشور،  غذایی 
کانوال،  مثل  گیاهی  مایع  های 
منبع  که  زیتون  و  آفتابگردان 
غیر  چرب  های  اسید  خوب 
روغن  جای  به  هستند  اشباع 
پاستوریزه و دنبه  حیوانی، کره 
چرب  اسیدهای  از  سرشار  که 

استفاده  باید  بوده است،  اشباع 
شوند. مصرف روغن های نیمه 
جامد گیاهی مانند کره گیاهی 
چرب  اسیدهای  حاوی  که 
حفظ  برای  هستند،  ترانس 
به  باید  عروق  و  قلب  سالمت 

حداقل برسد.
مصرف  محدودیت  بر  عجمی 
غذاهای پر نمک، گوشت قرمز، 
انواع شیرینی جات، قند و شکر 
در  ساده  های  کربوهیدرات  و 
رژیم غذایی تاکید کرد و گفت: 
کالری  دریافت  بدانیم  باید  ما 
های  چربی  از  ناشی  اضافی 
نمک  همراه  به  شکر  و  اشباع 
نه  شده  تصفیه  غالت  و  زیاد 
و  چاقی  افزایش  موجب  تنها 
اضافه وزن می شود بلکه خطر 
ابتال باعث فشار خون، اختالالت 
چربی خون، مقاومت به انسولین 
و ابتال به دیابت را افزایش می 
دهد. بنابراین مصرف این گونه 
غذاهایی که صرفا کالری زیادی 
ها  آن  در  مغذی  مواد  و  دارد 
کمتر است باید در رژیم غذایی 

روزانه محدود شود.
کاهش  به  ادامه  در  وی 
بیان  و  کرد  اشاره  فشارخون 
فشارخون  کاهش  برای  داشت: 
به  سدیم  دریافت  است  بهتر 
کمتر از ۲۳۰۰ میلی گرم طی 
روز ) ۱ قاشق چایخوری نمک 
حتی  یا  برسد  گرم(   ۶ حدود 
خون  فشار  بهتر  کنترل  برای 
مصرف نمک طی روز به نصف 

قاشق چایخوری کاهش یابد.
مسئول ترجمان دانش انستیتو 

صنایع  و  ای  تغذیه  تحقیقات 
غذایی کشور افزود: مصرف میوه 
سالمت  برای  سبزیجات  و  ها 
قلب و عروق بسیار موثر است. 
این گروه از موادغذایی نه تنها 
فیبر خوبی را برای بدن فراهم 
ویتامین  حاوی  بلکه  کند  می 
رنگدانه  و  معدنی  مواد  ها، 
ها(  گیاهی)فیتوکمیکال  های 
عین  در  و  هستند  گوناگونی 
به  و  دارند  کمی  کالری  حال 
کمک  سالمت  ارتقای  و  حفظ 

می کند.
عجمی بر مصرف ماهی حداقل 
دوبار در هفته به خصوص انواع 
حاوی  که  چرب  های  ماهی 
اسید های چرب امگا۳ هستند 

مثل ماهی سالمون تاکید کرد.
در  غذا  مصرف  درباره  وی 
رستوران و خارج از منزل اظهار 
داشت: بهتر است حتی االمکان 
غذا در منزل صرف شود چون 
میزان  ها  رستوران  در  معموال 
نفر  یک  برای  که  غذایی  وعده 
درنظر می گیرند بیش از میزان 
موردنیاز است و اندازه غذا گاهی 
است  مناسب  نفر  یا ۳  برای ۲ 
شاید که بهتر است توجه ویژه 
ای به آن شود. از طرف دیگر در 
کنار غذا، اشتها آورها و دورچین 
دهند)مثل  می  فراتر  هایی 
چیپس سیب زمینی( که چربی 
بنابراین  دارد.  باالیی  نمک  و 
می  اضافه  غذا  به  زیاد  کالری 
مصرف  حال  عین  در  و  شود 
باال می رود  چربی و نمک هم 
به  اگر  عوامل  این  مجموع  که 

تواند  می  شود  تکرار  دفعات 
های  بیماری  بروز  ساز  زمینه 
های  بیماری  همچون  مزمنی 

قلب و عروق شود.
مسئول ترجمان دانش انستیتو 
صنایع  و  ای  تغذیه  تحقیقات 
غذایی در ادامه به میزان دریافت 
شکر به طور روزانه اشاره کرد و 
افزود: بهتر است میزان دریافت 
شکر برای مردان طی روز کمتر 
از ۹ قاشق چایخوری معادل ۳۶ 
گرم  و برای خانم ها کمتر از ۶ 
قاشق چایخوری معادل ۲۵ گرم 
باشد. البته منظور از شکر فقط 
سایر  بلکه  نیست  شکر  و  قند 
مالتوز،  مثل  ها  کننده  شیرین 
حاوی  ذرت  شربت  ساکاروز، 
فروکتوز باال که در شیرینی جات 
و با نوشیدنی های شیرین) مثل 
انواع کیک، کلوچه، آب نبات و 
آب میوه( استفاده می شود، بهتر 

است محدود شود.
وی با بیان اینکه  برای بیماران 
مبتال به فشار خون و مشکالت 
اصول  از  پیروی  عروقی  قلبی 
سبک زندگی سالم یک اولویت 
است، گفت: سبک زندگی سالم 
و  متنوع  سالم،  غذایی  رژیم  بر 
متعادل فعالیت فیزیکی سالم و 

مستمر تاکید می کند.
شد:  یادآور  پایان  در  عجمی 
عالوه بر تبعیت از الگوی غذایی 
فیزیکی  فعالیت  داشتن  سالم، 
کافی، کنترل وزن و پیشگیری 
افزایش وزن، چاقی و سیگار  از 
نکشیدن به حفظ سالمت قلب 

و عروق کمک می کند.

آشنایی با الگوهای تغذیه ای قلب سالم
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آگهی اجرائیه

حمید  از  بوکالت  علیپور  یحیی  له:  محکوم  مشخصات 
خوشنامی  

مجتمع  ولیعصر  خیابان  شهریار  اقامت:  محل  نشانی 
مدائن طبقه 4واحد3

 محکوم به:
بموجب دادنامه شماره 359 مورخ  98/7/29 شورای 
دادنامه  وفق  که  دوم   حوزه  شهریار  اختالف  حل 
حکم  است.  کرده  حاصل  قطعیت  دادگاه   --- شماره 
میلیون  پانزده  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  به محکومیت 
هزار  صدونودوسه  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  تومان 
و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 11 / 12 / 97 لغایت وصول آن و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم 
طبق  اجرائی  هزینه  دولتی  عشر  نیم  . ضمنا  دارد  می 

تعرفه دریافت گردد.

مشخصات محکوم علیه:
نام: پیمان عزیزی  

نشانی محل اقامت: مجهول المکان  
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 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 خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
از دارایی  واقع  یا صورت خالف  نکنید  را معرفی  خود 
مفاد  از  یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  خود 
اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 

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

گردیده است. توجه نموده و به ان عمل نمایید.

حوزه دوم  شورای حل اختالف شهریار 
  

آگهی اجرائیه

مجید  از  بوکالت  علیپور  یحیی  له:  محکوم  مشخصات 
خوشنامی  

نشانی محل اقامت: 
 محکوم به:

مورخ  98/4/5 شورای  دادنامه شماره 163  بموجب 
حل اختالف شهریار حوزه چهار  که وفق دادنامه شماره  

همان مرجع دادگاه قطعیت حاصل کرده است. محکوم 
علیها به پرداخت تضامنی مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ ششصد و هشتاد و پنج هزارریال 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت 
97/12/11 لغایت وصول آن و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه درحق خواهان و پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران محکوم می 

گردند.

مشخصات محکوم علیه:
نام: 1 – محمد ابراهیم خسروی 2 – جواد خسروی  

نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان  

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 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 خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
از دارایی  واقع  یا صورت خالف  نکنید  را معرفی  خود 
مفاد  از  یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  خود 
اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 

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

گردیده است. توجه نموده و به ان عمل نمایید.

حوزه چهارم  شورای حل اختالف شهریار 

  
آگهی اجرائیه

مشخصات محکوم له: حسن بیک محمدلو با وکالت یحیی 
علیپور 

نشانی محل اقامت: 
 محکوم به:

بموجب دادنامه شماره 353 مورخ  98/5/30 شورای 
شماره  دادنامه  وفق  که   6 حوزه  شهریار  اختالف  حل 
به  حکم  است.  کرده  حاصل  قطعیت  دادگاه   ---
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12 میلیون تومان 
بابت  تومان  7/900هزار  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت 
بابت  ریال   2/555/000 ومبلغ  قراردادی  خسارت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر 

و اعالم می دارد .
مشخصات محکوم علیه:

نام: نصرت ایاد  
نشانی محل اقامت: مجهول المکان  

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 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 خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
از دارایی  واقع  یا صورت خالف  نکنید  را معرفی  خود 
مفاد  از  یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  خود 
اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 

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

گردیده است. توجه نموده و به ان عمل نمایید.

حوزه 6 شورای حل اختالف شهریار 
  

شماره نامه :139904901107002555
تاریخ نامه :1399/07/12

شماره پرونده :139904001107000330/1
شماره بایگانی پرونده :9900468

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
اذر   فرزند  به 1- خانم مریم محمودی  بدین وسیله 
نشانی  به    6640081466 ملی  شماره  به  مهدی 
– کوچه  طالقانی  رباط کریم خیابان  –شهرستان  :تهران 
عطار نیشابوری – پالک 1    بعنوان وام گیرنده 2- خانم 
رقیه جوادی گنبد جق  فرزند غالم رضا  به شماره ملی 
متری  کرج -45   – البرز   : نشانی  به   0872995895
–پالک 58  ابالغ می  – ارغوان غربی  – درختی  گلشهر 
شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 
به استناد قرارداد بانکی شماره 6102803193008   
تاریخ  تا  ریال   40/000/000 مبلغ  وصول  جهت 
از  و  متعلقه  تاخیر  خسارت  بانضمام   1399/06/17
مقررات  بدهی طبق  کامل  روز تسویه  تا  تاریخ مذکور 
به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه  شما  علیه 
کالسه 9900468 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مامور پست محل اقامت شما به شرح متن سند 
ماده 18  تقاضای بستانکار طبق  به  لذا  شناخته نشده 
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 
محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام 

خواهد شد .

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



گزارش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

افزایش ظرفیت تولید ذوب آهن با 
تخصیص سنگ آهن مورد نیاز آن

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: تولید و تبدیل مواد اولیه به 
محصول نهایی می تواند ارزآوری بیشتری نسبت به خام فروشی داشته 

باشد و توجه به این مهم باید در اولویت قرار گیرد.
غالمحسین مظفری با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه 
آهن و فوالد ایران کیش با اشاره به اینکه توسعه ساختارهای ریلی، 
ساختمانی، اسکله ای و بندری با توسعه فوالد رخ می دهد، اظهار کرد: 
ذوب آهن اصفهان یکی از قدیمی ترین صنایع فوالدی کشور است و 
بهترین و با کیفیت ترین محصوالت فوالدی کشور را تولید می کند و 
باید گفت ارتقا سطح فنی دانش فوالد در کشور با ذوب آهن اصفهان 

رخ داد.
وی با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان با تولید محصوالت جدید با 
ارزش افزوده باال یکی از صنایع پیشرو در کشور است، تصریح کرد: 
ذوب آهن اصفهان با تولید محصوالت با کیفیت می تواند به بازارهای 

جهانی نگاه ویژه داشته باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: تولید و تبدیل مواد اولیه به 
محصول نهایی می تواند ارزآوری بیشتری نسبت به خام فروشی داشته 

باشد و توجه به این مهم باید در اولویت قرار گیرد.
وی به تولید ریل در ذوب آهن اشاره کرد و افزود: ریل یک محصول 
استراتژیک فوالدی است که تولید آن نیاز به دانش فنی باالیی دارد و 
ذوب آهن با تولید ریل ملی نشان داد همیشه پیشتاز و پیشرو در زمینه 

تولید محصوالت فوالدی است.
مظفری گفت: امید است با تخصیص سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن 

ظرفیت تولید در این مجتمع صنعتی و کشور افزایش یابد.
ذوب آهن اصفهان پایه گذار صنعت فوالد کشور است

رییس هیات انجمن آهن و فوالد ایران با حضور در غرفه ذوب آهن 
اصفهان گفت: ذوب آهن اصفهان پایه گذار صنعت فوالد کشور است و 
یکی از قدیمی ترین صنایع کشور می باشد و بسیاری از پیشرفت های 

حوزه فوالد مرهون دانش فنی متخصصان این شرکت است.
برنامه  با  این شرکت  زاده خاطرنشان کرد: متخصصان  عباس نجفی 
ریزی پژوهشی بلندمدت و همکاری با نخبگان و دانشگاه های کشور 

می تواند قطعا باعث تعالی در این صنعت شود.

آستان قدس رضوی  تولیت  قائم مقام 
شعار محوری برنامه های اجرایی دهه 
پایانی ماه صفر این آستان مقدس را 

»در پناه امام رضا)ع(« اعالم کرد.
 مصطفی خاکسار قهرودی در نشست 
آخر  دهه  برنامه های  تشریح  خبری 
صفر این آستان مقدس که با حضور 
رسانه  اصحاب  و  مسئوالن  از  جمعی 
اسالمی  پژوهش های  بنیاد  محل  در 
شد،  برگزار  رضوی  قدس  آستان 
بیان کرد: در سال جاری، با توجه به 
آن  با  مردم  که  مسائلی  و  مشکالت 
مواجه هستند و با توجه به توصیه ها 
و تأکیدهای مقام معظم رهبری درباره 
توسل به ائمه اطهار)ع(، شعار محوری 
این ایام »در پناه امام رضا)ع(« انتخاب 

شده است.
گذشته  سا ل های  کرد:  اظهار  وی 
صفر،  ماه  پایانی  دهه  با  هم زمان 
در  خاصی  و  ویژه  شرایط  و  برنامه ها 
در  بود.  حاکم  رضوی  قدس  آستان 
این ایام، با حضور زائران، دلدادگان و 
عاشقان پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( 
طهارت)ع(  و  عصمت  بیت  اهل   و 
جلوه های ویژه ای از دلدادگی و اظهار 
بارگاه  در  را  ارادت  و  و عشق  محبت 

نورانی ثامن الحجج)ع( شاهد بودیم.
در  آنچه  داد:  ادامه  قهرودی  خاکسار 
پایانی  دهه  ایام  در  سال های گذشته 
شور،  سراسر  بودیم  شاهد  صفر  ماه 
بسیار  صحنه های  و  حماسه  عشق، 
زیبا، ماندگار و به یادماندنی بود و در 
و  اسالمی، فضای خاص  ایران  فضای 

متفاوتی را مشاهده می کردیم.
آستان قدس رضوی  تولیت  قائم مقام 

به  توجه  با  امسال  کرد:  تصریح 
شیوع ویروس کرونا در کشور، شاهد 
محدودیت های زیارتی در بارگاه منور 
دلیل  به  اگرچه  و  هستیم  رضوی 
سال های  هوای  و  حال  شرایط،  این 
گذشته را نداریم و کمتر شاهد حضور 
فیزیکی مردم در حرم مطهر هستیم، 
اما تالش شده با رعایت کامل موازین 
این  در  مذهبی  برنامه های  بهداشتی 
مطهر  حرم  در  خاص  مناسبت های 

برگزار شود.
وی در ادامه، مسئله شایان توجه در 
قوی  و  معنوی  ارتباط  را  این شرایط 
مردم با اهل بیت)ع( ذکر کرد و گفت: 
شوک  بیماری  این  شیوع  واقع،  در 
داشت  نیز  تکان دهنده ای  و  مثبت 
برابر  انسان در  اگر  بود که  این  و آن 

تکان دهنده  حوادث  به ویژه  حوادث 
احساس بی پناهی کند، باید به پناهگاه 
اصلی خود و ارتباط معنوی با خالقش 
بازگردد تا این سختی ها و مشکالت او 

را از مسیر بندگی خارج نکند.
خاکسار قهرودی اضافه کرد: از همین 
وجود  با  که  هستیم  این  شاهد  رو، 
شرایط سخت و مشکالت بسیار زیاد 
ناشی از شیوع بیماری کرونا، از میزان 
نشده  کاسته  مردم  دلدادگی  و  عشق 
این  از  فیزیکی  لحاظ  به  مردم  اگر  و 
اظهار  از  هستند،  دور  منور  بارگاه 
ائمه  ساحت  به  آنان  عالقه  و  محبت 

اطهار)ع( کم نشده است.
وی تصریح کرد: در صورت رویارویی 
بودن  پناه  در  احساس  مشکالت،  با 
التجا به این مراکز نورانی بیشتر و  و 

مسئولیت  رو  این  از  می شود.  بیشتر 
آستان  مسئوالن  برعهده  خطیری 
این  خادمان  است.  رضوی  قدس 
آستان مقدس باید برای ایجاد معرفت 
ارتباط  و هم چنین  بیشتر  و شناخت 
تغییر  با  مراکز،  این  با  مردم  قوی تر 
رویکرد، این وظیفه سنگین را به نحو 

احسن انجام دهند.
آستان  کرد:  تأکید  قهرودی  خاکسار 
محدودیت های  ایام  در  رضوی  قدس 
و  اقدامات  کرونا  بیماری  از  ناشی 
برنامه های متعددی انجام داده است. 
هم چنین برای دهه پایانی ماه صفر و 
مناسبت های خاصی که پیش روست، 
اندیشیده  خاصی  تدابیر  و  برنامه ها 
دستور های  کامل  رعایت  با  که  است 

بهداشتی برگزار می شود.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی خبر داد،

»در پناه امام رضا)ع(«، شعار محوری 
برنامه های آستان قدس در دهه پایانی صفر

گزارش

پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه 
ساماندهی مقبره دو کمال تبریز

شهردار تبریز از پیشرفت ۷۵ درصدی عملیات اجرائی پروژه نیابتی مقبره دو 
کمال خبر داد. ایرج شهین باهر با بیان این که عملیات اجرایی بلوک یک و 
چهار پروژه مقبره دوکمال به اتمام رسیده و قالب بندی بلوک سه و بتن ریزی 
انجام است، گفت: بلوک دو نیز در مرحله اسکلت بندی بوده و  آن در حال 
به  دوکمال  رواق های  اسکلت  ساخت  در  شهرداری  مأموریت  آن  تکمیل  با 
اتمام می رسد. وی با اشاره به عملیات تکمیلی این پروژه نیز اظهار کرد: تعهد 
شهرداری در این پروژه ساخت اسکلت رواق های دوکمال بود و سایر اقدامات 

آن بر عهده اداره کل میراث فرهنگی استان است.
وی اضافه کرد: اعتبار اختصاص داده شده برای این پروژه یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان است که تا به امروز بیش از یک میلیارد برای آن هزینه شده و 

با احتساب نوسان های اقتصادی، این مبلغ کافی نخواهد داد.
شهین باهر خاطرنشان کرد: پروژه مقبره دوکمال، شامل ساخت اسکلت های 
توسعه  راستای  در  تبریز  شهرداری  که  است  نیابتی  پروژه ای  مقبره،  رواق 

گردشگری شهری در آن ورود کرده است.
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اکتشاف نفت مغان فرصت اشتغال هزار نفری 
را فراهم می کند

سال سوم - شماره 47چهارشنبه 16 مهر 1399 استان ها

شماره نامه :139904901107002560
تاریخ نامه :1399/07/12

شماره پرونده :139904001107000341/1
شماره بایگانی پرونده :9900487

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
ملی  شماره  به  صفرعلی  فرزند  ازادفر    اکرم  خانم   -1 به  وسیله  بدین 
4283856754  به نشانی :تهران –خانی اباد نو –خیابان میعاد جنوبی –کوچه 
76 –پالک 8   بعنوان وام گیرنده 2- اقای دامون رئوفی نژاد  فرزند عظیم  
–بوستان  –باغستان  – کرج  البرز   : به شماره ملی 0060818174 به نشانی 
یکم –ساختمان ایلیا – واحد 3  ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط 
کریم کد 2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 6101431727004   جهت 
تا تاریخ 1399/06/20 بانضمام خسارت  وصول مبلغ 76/000/000 ریال 
تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9900487 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مامور پست محل اقامت شما به شرح متن سند 
مفاد  اجرا  نامه  ائین   18 ماده  طبق  بستانکار  تقاضای  به  لذا  نشده  شناخته 
اگهی  محلی  االنتشار  کثیر  های  نامه  روز  از  یکی  در  مرتبه  یک  فقط  اجرائیه 
میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب 
میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر 

مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

 
شماره نامه :139904901107002556

تاریخ نامه :1399/07/12
شماره پرونده :139904001107000329/1

شماره بایگانی پرونده :9900467
اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

ملی  شماره  به  عیسی  فرزند  رضایی    ناصر  اقای   -1 به  وسیله  بدین 
0323858708  به نشانی :تهران –شهرستان رباط کریم – سفیدار – کوچه 
بهار 7 – پالک 1    بعنوان وام گیرنده 2- خانم رقیه جوادی گنبد جق  فرزند غالم 
رضا  به شماره ملی 0872995895 به نشانی : البرز – کرج -45 متری گلشهر 
– درختی – ارغوان غربی –پالک 58  ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی 
بانکی شماره 6102803103007     به استناد قرارداد  رباط کریم کد 2354 
بانضمام   1399/06/17 تاریخ  تا  ریال    66/000/000 مبلغ  وصول  جهت 
خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9900467 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور پست محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد 
اگهی  محلی  االنتشار  کثیر  های  نامه  روز  از  یکی  در  مرتبه  یک  فقط  اجرائیه 
میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب 
میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر 

مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

 
شماره نامه :139904901107002551

تاریخ نامه :1399/07/12
شماره پرونده :139904001107000327/1

شماره بایگانی پرونده :9900465
اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

ملی  شماره  به  محمد  فرزند  مصدقی    نازنین  خانم   -1 به  وسیله  بدین 
0060963786  به نشانی :تهران –شهرستان رباط کریم – خیابان بخشداری –
کوچه فتح دوم – ساختمان مروارید    بعنوان وام گیرنده 2- خانم اعظم عشقی 
قهد ریجانی  فرزند قنبر علی  به نشانی : تهران – شهرستان رباط کریم –خیابان 
بخشداری –کوچه فردوس –پالک 10  ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی 
بانکی شماره 6303078682003     به استناد قرارداد  رباط کریم کد 2354 
بانضمام   1399/06/17 تاریخ  تا  ریال   115/000/000 مبلغ  وصول  جهت 
خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9900465 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور پست محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد 
اگهی  محلی  االنتشار  کثیر  های  نامه  روز  از  یکی  در  مرتبه  یک  فقط  اجرائیه 
میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب 
میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر 

مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

 
شماره نامه :139904901107002572

تاریخ نامه :1399/07/12
شماره پرونده :139904001107000359/1

شماره بایگانی پرونده :9900511
اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

ملی  به شماره  فرد  فرزند رمضان  نوری  علی رضا  اقای  به 1-  بدین وسیله 
– پانزده  –گلستان  –شهرستان بهارستان  0046310835  به نشانی :تهران 
کتری سلمان فارسی – پالک 124    بعنوان وام گیرنده 2- اقای ناصر پنجه  
فرزند جبرئیل  به شماره ملی 1650149921 به نشانی : تهران – شهرستان 
بانک  – پالک 78  ابالغ می شود  که  – بهارستان یکم  اباد  – صالح  بهارستان 
شماره  بانکی  قرارداد  استناد  به   2354 کد  کریم  رباط  مرکزی  شعبه  ملی 
تاریخ  تا  ریال    52/000/000 مبلغ  وصول  جهت      6100964154008
1399/06/30 بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به 
کالسه 9900511 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور 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 
اگهی  این  تاریخ  از  روز  ده  چنانچه ظرف مدت  و  میشود  اگهی  محلی  االنتشار 
که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با 

تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

 
شماره نامه :139904901107002573

تاریخ نامه :1399/07/12
شماره پرونده :139904001107000357/1

شماره بایگانی پرونده :9900509
اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

ملی  شماره  به  رضا   احمد  فرزند  لطفی    اعظم  خانم   -1 به  وسیله  بدین 
0559007620  به نشانی :تهران –شهرستان رباط کریم – پرندک – منازل 
سازمانی لشگر 23 – بلوک 20 ناجا – طبقه سوم – واحد 11   بعنوان وام گیرنده 
2- اقای سید محسن نوری   فرزند امیر  به شماره ملی 0557799880  به 
نشانی : تهران – شهرستان رباط کریم – پرندک – منازل مسکونی 23 –بلوک 
20 ناجا – واحد 11 – طبقه سوم  ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی 

بانکی شماره 6101603531005     به استناد قرارداد  رباط کریم کد 2354 
بانضمام   1399/06/27 تاریخ  تا  ریال    26/500/000 مبلغ  وصول  جهت 
خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9900509 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور پست محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد 
اگهی  محلی  االنتشار  کثیر  های  نامه  روز  از  یکی  در  مرتبه  یک  فقط  اجرائیه 
میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب 
میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر 

مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

شماره نامه :139904901107002574
تاریخ نامه :1399/07/12

شماره پرونده :139904001107000356/1
شماره بایگانی پرونده :9900508

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
ملی  شماره  به  داود  فرزند  حسینی    مال  زهرا  خانم   -1 به  وسیله  بدین 
–خیابان  پرند   – کریم  رباط  –شهرستان  :تهران  نشانی  به    0077082923
بعنوان وام گیرنده  –واحد 13     بلوک سی 19  – شقایق 6-  شهید محالتی 
ملی  به شماره  الدین   امیر مهدی سعادتمندی   فرزند شجاع  اقای سید   -2
 – – پرند  رباط کریم  – شهرستان  تهران  : استان  به نشانی   0080875440
خیابان شهید محالتی – شقایق 6 – واحد 19 – بلوک سی 13 ابالغ می شود  که 
بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 
تاریخ  تا  ریال  مبلغ 130/000/000   6103828287007    جهت وصول 
1399/06/27 بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به 
کالسه 9900508 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور 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 
اگهی  این  تاریخ  از  روز  ده  چنانچه ظرف مدت  و  میشود  اگهی  محلی  االنتشار 
که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با 

تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

 
شماره نامه :139904901107002558

تاریخ نامه :1399/07/12
شماره پرونده :139904001107000339/1

شماره بایگانی پرونده :9900485
اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

ملی  شماره  به  حسن   فرزند  حیدری    فرهاد  اقای   -1 به  وسیله  بدین 
– کوچه  انقالب  –خیابان  – پرندک  –االرد  :تهران  5390026225  به نشانی 
شقایق – پالک 23   بعنوان وام گیرنده 2- اقای حسن حیدری  فرزند شیرینعلی  
 – – شهرستان رباط کریم  به شماره ملی 5399550482  به نشانی : تهران 
که  می شود   ابالغ  پالک 23    – کوچه شقایق   – امام  متری  بیست   – پرندک 
بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 
تاریخ  تا  ریال    55/713/163 مبلغ  وصول  جهت     6301673962005
1399/06/17 بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به 
کالسه 9900485 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور 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 
اگهی  این  تاریخ  از  روز  ده  چنانچه ظرف مدت  و  میشود  اگهی  محلی  االنتشار 
که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با 

تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

 
شماره نامه :139904901107002561

تاریخ نامه :1399/07/12
شماره پرونده :139904001107000351/1

شماره بایگانی پرونده :9900502
اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

ملی  شماره  به  خلیل  فرزند  رمضانی    میترا  خانم   -1 به  وسیله  بدین 
0321508823  به نشانی :تهران –شهرستان رباط کریم – لشگر 23 – منازل 
مسکونی والفجر –بلوک 84 – طبقه 5   بعنوان وام گیرنده 2- اقای مصطفی 
صفائی پدایی  فرزند روحان  به شماره ملی 0054660033 به نشانی : تهران 
بلوک   – والفجر  مسکونی  منازل   – تکاور  –لشگر 23  کریم  رباط  شهرستان   –
84 – طبقه 5 ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 
مبلغ  وصول  جهت  شماره 6101614426001     بانکی  قرارداد  استناد  به 
48/000/000  ریال تا تاریخ 1399/06/26 بانضمام خسارت تاخیر متعلقه 
تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه  و از تاریخ مذکور 
صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9900502 در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مامور 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 ابالغ محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

  
شماره نامه :139904901107002564

تاریخ نامه :1399/07/12
شماره پرونده :139904001107000352/1

شماره بایگانی پرونده :9900503
اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

ملی  شماره  به  علی  فرزند  حاجیلی    حمید  اقای   -1 به  وسیله  بدین 
– – خیابان گرجی  –شهرستان رباط کریم  :تهران  0084502592  به نشانی 
جنب شرکت نفت –پالک 42    بعنوان وام گیرنده 2- اقای علی رضا عباس 
 : نشانی  به  ملی 0069160635  به شماره  فیاض   فرزند  اباد    فخر  اوغلی 
تهران –شهرستان اسالمشهر – قائمیه – عدل اباد –ابشار 15 – پالک 19  ابالغ 
می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد قرارداد 
بانکی شماره 6101727058003    جهت وصول مبلغ 81/000/000  ریال 
تا  تاریخ مذکور  از  و  متعلقه  تاخیر  بانضمام خسارت  تاریخ 1399/06/26  تا 
روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرایی به کالسه 9900503  در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور 
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 ابالغ محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 

با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

نماینده مردم پارس آباد، بیله سوار و اصالندوز در مجلس شورای اسالمی گفت: 
استخراج و اکتشاف نفت مغان فرصت اشتغال برای بیش از یک هزار نفر را در 
منطقه مغان فراهم می کند.جهانگیرزاده اظهار کرد: مقدمات اکتشاف نفت مغان 
در منطقه خلیفه لوی جعفرآباد در حال انجام است و از وزارت نفت خواسته ایم 
اینکه استخراج و  بیان  با  انجام دهد.وی  را  اقدامات تخصصی  این زمینه  در 
اکتشاف نفت مغان به تحول اقتصادی منطقه کمک می کند، خاطرنشان کرد: 
قرار است با همکاری مسئوالن محلی تسهیالت الزم و دسترسی مناسب به 
این منطقه و همچنین تامین زیرساخت های مورد نیاز انجام شود تا امکان 
اکتشاف و استخراج نفت در این منطقه تسهیل شود.نماینده مردم پارس آباد، 
بیله سوار و اصالندوز در مجلس شورای اسالمی افزود: ساکنان منطقه به ویژه 
کشاورزان باید شرایط مناسبی را در عملیات استخراج نفت منطقه انجام دهند 
که انتظار می رود با تعامل و همفکری ساکنان منطقه فرصت خوبی برای این 

کار ارزشمند ایجاد شود.



چهار شنبه  16  مهر  1399 -   سال سوم- شماره  47-  8 صفحه   

گفت:  فناوری  زیست  توسعه  ستاد  دبیر 
که  هستند  درصدد  داخلی  شرکتهای 

پالسمای مورد نیاز کشور را تامین کنند.
دکتر  فناوری،  و  علمی  معاونت  از  نقل  به 
مصطفی قانعی درباره وضعیت تامین پالسما 
و فرآورده های آن گفت: ما مجبوریم سالی 
بفرستیم  آلمان  به  پالسما  لیتر  هزار   ۴۰۰
یورو پرداخت  لیتر آن، ۱۷۰  ازای هر  به  و 
پالسمایی  فرآورده های  برایمان  تا  کنیم 

ارسال کنند.
به گفته وی، امروز به نقطه ای رسیدیم که 
نیاز به دیگر کشورها، خودمان  دیگر بدون 

نیازمان را تامین می کنیم.
اینکه کارخانه ای هم در کشور  بیان  با  وی 
برای تولید پالسما پا گرفته است، گفت: قرار 
 ۳۰ شرکت،  این  تولیدی  محصوالت  است 
درصد از نیاز داخلی به این محصول را تا دو 

سال دیگر تامین کند.
بیان کرذ:  توسعه زیست فناوری  دبیر ستاد 
فناوری که در تولید این پالسما به کار رفته 
است جزء فناوری های باال و نوین است. در 
تولید آن هم از روش های سنتی پاالیشگاهی 
استفاده نمی شود. این محصول توسط یک 

شرکت دانش بنیان بومی سازی شده است.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری تأکید کرد:

در تولید پالسما خودکفا می شویم

شرایط اقتصادی سرعت پیشرفت برخی پروژه های »رویان« را کند کرد

فیس بوک مشغول تنظیم استراتژی برای 
جلوگیری از تجزیه این شرکت و جدا شدن 

اینستاگرام و واتس اپ است.
انگجت، فیس بوک تحت فشار  از  به نقل 
شدید قانونگذاران است و به نظر می رسد 
خود را برای بدترین شرایط آماده می کند. 
درهمین راستا نشریه وال استریت ژورنال 
به اسنادی دست یافته که ابزار دفاعی فیس 
بوک در مقابل دستور تجزیه این شرکت و 
جدا شدن اینستاگرام و واتس اپ را نشان 

می دهد.
این شبکه اجتماعی معتقد است با توجه به 
اقدامات پیشین مقامات، چنین تجزیه ای 

انجام نشدنی است.
براساس اسناد فاش شده فیس بوک ادعا 
فدرال  »کمیسیون  تحقیقات  کند  می 

اینستاگرام  ادغام  درباره   )FTC(»تجارت
و واتس اپ  بدون هیچ گونه مانعی انجام 
و در نتیجه آن مبلغ کالنی برای یکپارچه 
سازی عملیات هر دو شرکت با فیس بوک 
نیازمند  ها  این شرکت  تجزیه  صرف شد. 
و سیستم  میلیارد دالری  ای چند  هزینه 
امنیت  که  است  جداگانه  عملیاتی  های 
کاربران  روی  و  داشت  خواهند  کمتری 

تاثیر می گذارند.

استراتژی فیس بوک برای جلوگیری از 
جدا شدن اینستاگرام و واتس اپ
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امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  محققان 
طرحی  از  استفاده  با  توانستند 
و  بنزین  ارزان  روشی  و  هوشمندانه 
با گاز  را  پتروشیمی  محصوالت حوزه 

طبیعی به تولید برسانند.
امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  از  نقل  به 
آموخته  دانش  مرادیان  اسحاق  دکتر 
مجری  و  کبیر  امیر  صنعتی  دانشگاه 
طرح »مطالعه بر روی انتخاب پذیری 
 MTO فرآیند  در  سبک  الفین های 
های  نانوکاتالیست  از  استفاده  با 
کامپوزیتی ساپو تهیه شده توسط امواج 
محصوالت  تولید  گفت:  صوت«  ماورا 
نفت  وسیله  به  بنزین  و  پتروشیمی 
بسیار  نفتی  منابع  و  می پذیرد  انجام 
گران قیمت رو به کاهش هستند.وی 
افزود: از طرفی منابع گازی کشورمان 
بسیار فراوان و ارزان قیمت هستند از 
این رو تولید این محصوالت به کمک 
از  جلوگیری  سبب  به  طبیعی  گاز 
به  طبیعی  گاز  تبدیل  و  فروشی  خام 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر بسیار 

با اهمیت است.
طرح  این  اینکه  بیان  با  مرادیان 
به  منجر  آزمایشگاهی  مرحله  در 
شده  پتروشیمی  محصوالت  تولید 
یک  معموالً  کرد:  نشان  خاطر  است، 
محصوالت  تولید  برای  کاتالیست 
به  تجهیزات  و  فرایند  در  پتروشیمی 
برای  کاتالیست  این  که  می رود  کار 
اولین بار در دنیا با کمک مواد معدنی 
داخلی  معدنی  معادن  از  و  طبیعی 
با  است.وی  شده  ساخته  و  طراحی 
بیان اینکه استفاده از نفت در ساخت 
کاتالیست بسیار هزینه بر است، افزود: 
بهره  طبیعی  گاز  از  پروژه  این  در 
 MTO روش  به  را  گاز  این  و  بردیم 
کردیم. تبدیل  سبک  الفین های  به 

امیر  صنعتی  دانشگاه  آموخته  دانش 
کبیر ادامه داد: همچنین در این پروژه 
و  ساخت  واکنش  زمان  کاهش  برای 
کاهش هزینه های مرسوم پاالیشگاهی 
از  مواد  نانویی  خواص  از  استفاده  و 
امواج التراسونیک در مرحله طراحی و 

ساخت کاتالیستی استفاده کردیم.وی 
با بیان اینکه این پروژه قابلیت اجرا در 
تولید  پاالیشگاه های  و  پتروشیمی ها 
پروژه  این  کرد:  بیان  دارد،  را  بنزین 
در دنیا فقط در چین به بهره برداری 
تغییرات  این  با  ایران  و  است  رسیده 
بوجود آمده می تواند در بخشی از کار 
به عنوان پیشرو و کشور اول دنیا باشد.

مرادیان با اشاره به مزایای این پروژه 

فرآیند،  بودن  قیمت  ارزان  گفت: 
از  استفاده  فروشی،  از خام  جلوگیری 
گاز طبیعی و معادن معدنی کشور و 
ارزش  با  محصوالت  به  آن ها  تبدیل 
افزوده باالتر، وجود ذخایر عظیم گازی 
و معادن زئولیتی فراوان و ارزان قیمت، 
افزایش صادرات و ارزی آوری، پیشرو 
در تکنولوژی های جدید دنیا و … از 
مزیت های این پروژه به شماره می رود.

پوشش صددرصدی شبکه تلفن همراه در سطح روستاها نوشتار ایران در تولید ارزان بنزین و محصوالت پتروشیمی کشور پیشرو می شود

بنا  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
داریم به صورت صددرصدی شبکه تلفن همراه 
در سطح روستاهای باالی ۲۰ خانوار را پوشش 

دهیم.
فاز  افتتاح  آیین  در  جهرمی  آذری  محمدجواد 
نخست شبکه هوشمند مدارس دانا که با حضور 
رئیس جمهور برگزار شد، عنوان کرد: به دستور 
موکد جنابعالی وزارت اراتباطات توانست بخشی 
از توان خود را در راستای تحقق عدالت ارتباطی 

مصروف کند.
دهه  اوایل  در  چند  هر  همراه  تلفن  افزود:  وی 
اما تا سال ۹۲ تنها  هفتاد وارد کشور شده بود 
با ۱۱ درصد سطح روستاهای کشور را پوشش 
شبکه تلفن همراه داده بود. اما امروز این میزان 

به ۹۵ درصد در روستاها رسیده است.
ملی  شبکه  به  اتصال  افزود:  جهرمی  آذری 
اطالعات و دسترسی به اینترنت پرسرعت از سال 
۱۳۹۴  با دستور رئیس جمهور شکل گرفت که 
با فاصله نه چندان زیادی هم اکنون برای بیش 
از ۹۰ درصد روستاهای کشور باالی ۲۰ خانوار 

کشور فراهم است و همه 
که  است  این  ما  تالش 
حمایت  و  الهی  مدد  با 
های شما تا پایان دولت 
صددرصد  به  عدد  این 
تا شعار دسترسی  برسد 
در  همگانی  اینترنت  به 
محقق  کشور  سراسر 

شود.
اینکه  بر  تاکید  با  وی 
زیرساخت  کردن  آماده 
عدالت  تحقق  های 
کشور  در  آموزشی 

خصوصا در دوران کرونا از جمله ماموریت هایی 
بود که رئیس جمهور به وزارت ارتباطات محول 
کرده است، گفت: برای ۱۳ میلیون دانش آموزش، 
میلیون   ۴ آموزشی،  کادر  و  معلم  میلیون  یک 
اینترنت  دانشگاه  استاد  هزار   ۱۰۰ و  دانشجو 
رایگان را فراهم کردیم که این یک خدمت بزرگ 
از سمت دولت برای مردم بود. آذری جهرمی با 

اشاره به موضوع دیگری در حضور رئیس جمهور 
گفت: فراهم آوری زیرساخت مدارس هوشمند 
بدون توجه به نقاط شهری و روستایی از دیگر 
مواردی بود که وزارت ارتباطات در حوزه آموزش 
در نظر گرفته بود. وی افزود: این پروژه به صورت 
برنامه  ذیل  روستایی  های  شبکه  در  همزمان 
ما تالش کردیم  و  پیگیری شد  ایران هوشمند 

زیرساخت مدارس هوشمند را فراهم آوریم.

نوشتار

نوشتار

یکی  میزبان  میدون  مسابقه 
بازیافت  مجموعه  چندین  از 
کننده در سطح کشور است؛ 

شرکت طاهر شیمی میانه.
در فصل اول مسابقه میدون، 
جوان  پناهنده  حمیدرضا 
با  توانست  که  بود  خالقی 
عالوه  بازیافت،  کار  و  کسب 
بر ایجاد میزان زیادی اشتغال، 
و  کسب  نیز  را  خوبی  سود 
کند.  اما این مسابقه در بیست 
و بکمین قسمت از فصل دوم 
کار  و  کسب  میزبان  خود، 
بر  عالوه  که  است  دیگری 
اشتغالزایی و سودآوری، بومی 
سازی تکنولوژی های روز دنیا 

را نیز انجام می دهد.
اساسی  آن  از  یکی  بازیافت، 
می  که  است  مواردی  ترین 
یک  صنعت  تنهایی  به  تواند 
اما  کند  متحول  را  کشور 
جدی  ایران،  در  شوربختانه 
هرچند  شود.  نمی  گرفته 
این مقوله هنوز برای  اهمیت 
از حضرات حکومتی  بسیاری 
اما  است  ابهام  از  ای  هاله  در 
سطح  در  زیادی  کارآفرینان 
درک  با  که  هستند  کشور 
آن، توانستند کسب و کارهای 

کنند.  ایجاد  را  سودآوری 
از  یکی  شیمی  طاهر  شرکت 

آنهاست.
طاهر شیمی با مدیریت دکتر 
علی خانی، مجموعه ای است 
که بصورت تخصصی در زمینه 
بازیافت  های  دستگاه  تولید 
الستیک و پالستیک فعالیت 
علم  تلفیق  با  آنها  کند؛  می 
توانستند  صنعت،  و  شیمی 
داخل  در  را  هایی  دستگاه 
کشور تولید کند که می تواند 
از مواد بازیافتی، انواع سوخت 
همچون  هیدروکربنی  های 
نفتای سبک و سنگین، پیش 
ماده بنزین، گازوئیل و سوخت 

سنگین تولید کند.
تیم  همراه  به  خانی  آقای 

توانسته  خود،  متخصص 
سازی  بومی  را  تکنولوژی 
تنها  شود  می  گفته  که  کند 
در دست چند کشور محدود 
با  توانسته  همچنین  است. 
قیمتی معادل یک سوم مشابه 
بازیافتی  دستگاه  خارجی، 
تبدیل  بر  عالوه  که  بسازد 
یک  به  پالستیک  و  الستیک 
با ارزش، آب موجود در  ماده 
بدل  تمیز  آب  به  نیز  را  آنها 

می کند.
مسابقه بزرگ میدون، مسابقه 
کارآفرینی  حامی  است  ای 
اندازی کسب و کار که  و راه 
جمعه  و  شنبه  پنج  هرهفته، 
تلویزیون  سیما  سه  شبکه  از 

ایران پخش می شود. 

بازیافت کننده ای دیگر در میدون نوشتار

در اجرای ماده 11  آیین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب آن اتحادیه دعوت 
می گردد با ارائه اصل پروانه کسب یا تصویر آن همراه با شناسنامه یا کارت ملی  یا گواهینامه رانندگی و یا کارت عضویت عکس دار اتحادیه ، از ساعت 
9 صبح الی 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 99/7/29   جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره شخصا به نشانی : سالن ورزشی فجر واقع در بلوار آیت اله 
سعیدی ) جاده ساوه( – شهرک فجر )کلمه( – خیابان همت- جنب ساختمان اداره صنعت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود 

را از بین افراد ذیل انتخاب نمایند.
تذکر: بر اساس تبصره بند 6  ماده 16  آیین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی ، وکالت برای دادن رای ممنوع است.

کمیسیون نظارت شهرستان بهارستان
هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی

آگهی فراخوان انتخابات اعضای اتحادیه صنف نانوایان شهرستان بهارستان

فرزاد برخورداری
رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی شهرستان بهارستان

نام                   نام خانوادگی ردیف
آقای یونس           افتخاری ۱
آقای حمید           حاتمی ۲
آقای علی            حسنلو ۳

آقای غالمرضا        رمضانی ۴
آقای ایرج             عبادی ۵

آقای عیوض         علی محمدی 6
آقای رجبعلی        نظری ۷

نام                     نام خانوادگی ردیف
آقای علی              رضائی ۱

آقای سعید            محمدزاده ۲
آقای غالمحسین     نظری میقانکی ۳

اسامی داوطلبان عضویت در هیات مدیره     
 )حداکثر 5 نفر انتخاب شود( : 

اسامی داوطلبان عضویت در بازرسی
)1  نفر انتخاب شود( :

ضرورت افزایش کیفیت آموزش مجازی به وسیله استارت آپها نوشتار

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی به 
ضرورت افزایش کیفیت آموزش های غیر حضوری به 

واسطه استارت آپها تاکید کرد.
 دکتر علیرضا منادی سفیدان در رویداد جذب سرمایه 
حوزه آموزش که به صورت آنالین در محل صندوق 
نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه 
کرونا آموزش در مدارس و دانشگاه ها را تحت تاثیر 
قرار داده نیاز است از روش های آنالین برای تدریس 

استفاده کرد.
با  اسالمی  آموزش مجلس شورای  رئیس کمیسیون 
شود  باعث  تواند  می  ابتکارات  و  نوآوری  اینکه  بیان 
آموزش در مدارس و دانشگاه ها آسان تر شود، گفت: 
البته که ما در حوزه آموزش خیلی کار نکرده ایم اما 

به نظر می رسد باید بیشتر مورد حمایت قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون شرایط جدیدی در دنیا در 
زمینه های جدید آموزشی فراهم آمده گفت: اکنون 
بسیاری از کالس ها به صورت آنالین است اما بسیاری 
از رشته ها نیاز به حضور دانش آموز و دانشجو دارد؛ 
یعنی برخی رشته ها نیاز به انجام آزمایش هایی دارد 

که غیر حضوری آن دشوار است.
منادی ادامه داد: ابتکارات و نوآوری در حوزه آموزش 

های  آموزش  تواند  می 
باکیفیت  را  غیرحضوری 

تر کند.
هیچ  اینکه  بیان  با  وی 
حضور  معادل  ای  گزینه 
در کالس برای رشته های 
گفت:  شود،  نمی  عملی 
شرایط  این  به  محکوم  ما 
به  توانیم  می  اما  هستیم 
واسطه نوآوری و ایده های 
فناوری  حوزه  در  خوب 
روش  این  برای  جایگزینی 

بیابیم.
آموزش  کمیسیون  رئیس 
اسالمی  شورای  مجلس 

و  نوآوری  صندوق  های  حمایت  اگر  کرد:  تاکید 
شکوفایی از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 
بیشتر شود تیم ها راحت تر می توانند به ارائه نوآوری 
ورود کنند و ایده های بهتری برای جایگزین کالس 

های آنالین داشته باشند.
استارت  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  سفیدان  منادی 

آپ ها بتوانند جایگزین خوبی برای کالس های عملی 
ارائه دهند تا تحولی در حوزه آموزش داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه استارت آپ ها با ابتکارات جدید 
خود می توانند کیفیت آموزش غیر حضوری را ارتقاء 
دهند، گفت: حدود ۴ میلیون دانشجو و ۱۵ میلیون 
دستاوردهای  از  می توانند  که  داریم  آموز  دانش 

استارت آپ های حوزه آموزش استفاده کنند.

رئیس پژوهشگاه رویان با بیان اینکه اگرچه شرایط اقتصادی پیشرفت 
برخی پروژه های مهم رویان را کند کرده است، گفت: ایران جایگاه 

خوبی از نظر تولید علم در سلول بنیادی دارد.
به  نظر  از  ایران  جایگاه  خصوص  در  شاهوردی  عبدالحسین  دکتر 
کارگیری علم سلول بنیادی نسبت به سایر کشورها گفت: کشور ما در 
عرصه سلول بنیادی به عنوان یک  کشور پیشرو است؛ زمانیکه نتایج 
اولین رده تولید سلول بنیادی در کشور در مقاالت و مجالت معتبر 
علمی به چاپ رسید ما جز ۱۰کشور صاحب این دانش بودیم که در 

انجمن بین المللی سلول بنیادی به ثبت رسید.
وی با بیان اینکه این اتفاقا در سال۸۳  بود گفت: بر اساس رتبه بندی 
مجله سلول بنیادی انجمن بین المللی، ایران در منطقه جایگاه خوبی 
دارد.به گفته وی، البته که سایر کشورها هم در این زمینه فعالیتهای 

خود را پیش می برند اما باز هم ما در منطقه پیشرو علم هستیم.
بنیادی  رویان، در هر صورت علم سلول  پژوهشگاه  رئیس  به گفته 
امید را در بسیاری از بیماریهای صعب العالج به وجود آورده که قابل 

درمان هستند.
شکل  بنیادی  سلول  علم  که  فاصله  این  در  کرد:  عنوان  شاهوردی 

گرفت و در درمان از آن استفاده شده اتفاقات زیادی رخ داد و امروز 
می بینیم که عالوه بر بحث محصوالت سلول بنیادی، موضوعات ژن 

درمانی، مهندسی بافت و مهندسی سلول نیز مطرح است.
وی افزود:موفقیت ها در منطقه باعث شده که محققان در عرصه های 

مختلف سلول بنیادی ورود پیدا کنند.
رئیس پژوهشگاه رویان با اشاره به میانگین تولید علم در کشور گفت: 

ایران جز ۱۰کشور اول دنیا در زمینه تولید مقاله و تولید علم است.

ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
جمهوری گفت: در حال حاضر ۱6هزار 
تجهیز آزمایشگاهی در آزمایشگاه های 
فناوری  آزمایشگاهی  شبکه  عضو 
راهبردی وجود دارد که قابل کاربردی 

برای محققان است.
تقدیر  برنامه  در  ستاری  سورنا 
پژوهشگران  و  آزمایشگاه ها  از 
آزمایشگاهی که در محل معاونت علمی 
برگزار شد، گفت: وقتی یک دانش آموز 
کار  ایرانی  دستگاه  با  آزمایشگاه  در 
فرهنگسازی  یک  که  یعنی  کند  می 
در کشور صورت  آزمایشگاه  زمینه  در 

گرفته است.
وی با بیان اینکه ما می توانیم دستگاه 
های آزمایشگاهی را در کشور بسازیم 
نیاز  اساس  بر  توانیم  می  گفت:ما 
دانش آموزان دستگاههای آزمایشی را 
طراحی کنیم که در این راستا با وزارت 
آموزش و پرورش صحبتهایی داشته ایم.

ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
صورت  به  اینکه  بیان  با  جمهوری 
افزود:  کنیم،  حمایت  شبکه  از  جدی 
نخبگان،  علمی،  اعضای  کلیه  اکنون 
و محققان خاص  مقیم خارج  ایرانیان 
از ۵۰تا ۹۰ درصد تخفیف آزمایشگاهی 

برخوردار می شوند.
به گفته وی، شبکه های آزمایشگاهی 
از  حمایت  باید  که  هستند  جایی 

محققان را داشته باشند.
بتوانیم  که  آنجا  تا  ادامه داد:  ستاری 
راهبردی  فناوری  آزمایشگاهی  شبکه  
در  محققان  تا  کنیم  می  تقویت  را 
از  بتوانند  پژوهشگاه ها  و  دانشگاهها 

خدمات آن بهره مند شوند.
وی گفت:ما بزرگترین خریدار صنعت 
بازار  و  آزمایشگاهی در کشور هستیم 
بزرگی داریم؛ هر کسی که دستگاهی 
که  بزرگی  بازار  این  از  تواند  می  دارد 
فراهم شده استفاده کند و دستگاه خود 
را از طریق دانشگاهها و مراکز پژوهشی 

مورد تست و ارزیابی قرار دهد.
ستاری با تاکید بر اینکه ما تجهیزات 
در  که  داریم  ها  آزمایشگاه  در  زیادی 
مراکز  و  دانشگاهها  محققان  اختیار 
پژوهشی قرار گرفته است، گفت: اکنون 
بیش از ۱6هزار دستگاه »های تک« در 

این آزمایشگاه های عضو شبکه فناوری 
بیشترین  که  دارد  وجود  راهبردی 
به محققان می  را  سرویس و خدمات 

دهند.
خصوصی  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
ولی  می خرد  دستگاه  نیاز  اساس  بر 
برای  را  زیادی  های  دستگاه  ما 
آزمایشگاهها قرار داده ایم، گفت:شبکه 
اکنون  راهبردی  فناوری  آزمایشگاهی 
در مرحله بلوغ است به طوریکه بیش 
از ۱۰۰هزار نفر عضو باشگاه مشتریان 

آن هستند.
وی با بیان اینکه 6 هزار شرکت دانش 
بنیان از خدمات آزمایشگاههای فناوری 
راهبردی بهره می برند، گفت: ۹۵هزار 
خدمات  از  متفرقه  صورت  به  نفر 
مند  بهره  شبکه  عضو  آزمایشگاه های 

می شوند.

آمار تجهیزات آزمایشگاهی بومی نوشتار


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

