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نمی شود مسئوالن در رفاه و آسایش 

باشند و از مردم انتظار تحمل داشت

وزارت اقتصاد نقش موثرتری در 

تامین مالی بخش تولید ایفا کند
معــاون اول رئیس جمهــور از وزارت اقتصــاد خواســت بــا 
برنامه ریــزی دقیــق، ضمــن حفــظ درآمدهــای دولــت، نقــش 

ــد ...... ــا کن ــد ایف ــی بخــش تولی ــن مال ــری در تأمی موثرت
2
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شهرسازی فساد بیشتری دارد
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تصویب و جانمایی ۳ ایستگاه قطار 
شهری در شهر پرند

تمام امکانات درمانی سپاه برای کمک 

به کادر درمان به میدان می آید
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شهردار تهران: اتوبوس ها و 

تاکسی های تهران برقی می شوند
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قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد؛

نقش بی بدیل رسانه ها در امیدآفرینی و 
رفع دلتنگی های دوران کرونا
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سالمت 6

نتایج ساخت واکسن ایرانی  کرونا
وزیــر بهداشــت، بــا اشــاره بــه تــاش هــای محققــان و 
دانشــمندان ایرانــی بــرای ســاخت واکســن کرونــا، گفــت: 
ســاخت واکســن کرونــا هنــوز بــا ابهاماتــی در دنیــا همراه اســت.

 سعید نمکی، در حاشیه اجاس ......
5 4

به قلم وحيد حاج سعيدي
روزي پراید به شیوه نامداران به مناظره و مفاخره با بزي دانا و سرد و گرم 
چشیده روزگار مشغول شد و گفت: »من از بسیاري جهات از تو برترم! من 
بزازان،  عطاران،  عصاران،  کارگران،  وران،  پیشه  کارمندان،  برزگران،  مرکب 
بنز و فورد  استانداردهاي 85 گانه مرا  فرهنگیان و حتي برخي هنرمندانم! 
نتوانسته اند پاس کنند! در کمتر از 25 ثانیه میلیون ها دستگاه از من پیش 
با وجود من  ام.  داده  بهتر جواب  زانتیا  از  در تست کرش  فروش مي شود. 
مسافرت ها چند برابر شده و با چند روز تعطیلي جاده هاي شمال در قرق هم 
کیشان من قرار مي گیرند. مافیایي از من حمایت مي کند، که حتي نمایندگان 

مجلس و دولتمردان در برابر آن توان رویارویي ندارند!
وقتي فخر فروشي هاي پراید تمام شد، بز به آرامي سر بلند کرد و نگاهي به 
درهاي بدون زه و هیکل قناص و فرغون صفت پراید افکند و گفت: »با من 
َجدل مي کني؟ ننگ من است با محاسني که دارم به هرزه دارایي هاي تو 

پاسخ دهم«!
باري اگر به تو پاسخ دهم برایم ننگ سنگیني است چرا که مردمان پارسي 
در افسانه ها گفته اند که تو خودرویي هستي که در تصادفات به چند قسمت 
نامساوي تقسیم مي شوي و گاهاً پلیس راهور در گزارش صحنه تصادف از 
عبارت خودروي پراید با حداقل یک سرنشین استفاده کرده است! وقتي مرا 
به بازار براي فروش برند، کسي بابت قیمت من خریدار را سرزنش نکند ولي 
هیچگاه کسي از قیمت تو راضي نیست و همگان معتقدند به یک صدم این 

قیمت نیرزي!
دزدان و طراران در کسري از ثانیه ترا  بربایند و ترمزت به قدر افسار چهار پایي 

اعتبار ندارد!
با این حال از من بشنو که براي آزادگان 
کفش چرمینم، براي پادشاهان و محافظان 
از مشک من  شان کمربند و دستکش... 
براي حمل آب در صحرا استفاده مي شود. 
از پوست  را  صحرانشینان سفره صبحانه 
من مي سازند و سفره هاي بزرگ مهماني 

را از گوشت من آرایش مي دهند!
به گردن  احترام  و  با عزت  مرا  براي اصاح سر و صورت، پوست  پادشاهان 
مي آویزند و از پوست من نامه و طومار درست مي کنند و حساب و کتاب و 
پیمان بر من مي نویسند! پیراهن سفید شاهانه از پشم من است و از کرک من 
براي کنیزان لباس مي بافند! پرستندگان اهورامزدا بر پوست من وضو گیرند. 
چنگ، بربط، تنبور و سایر آالت موسیقي را از پوست من مي سازند. از شیر 
من پنیر، دوغ، ماست، فله و ... مي سازند و براي کاخ هاي شاهي از دوغ من 

کشک مي سازند.
حال تو با  این احوال پریشان و چهار سیلندر خطي 8 سوپاپ و 950 کیلو 
وزن، با ساختار جلوبندي ضعیف و ساده که در جاده کفي هم درست راه نمي 
تواني بروي، داشبورد خشک و بي روحت، رینگ پیستون ضعیفت، خاموش 
کردن زیاد و ناگهاني، ریپ زدن موتور، خفه کردن و استارت نزدن و ... با من 

به مفاخره برخاسته اي؟! شرم بر تو باد...
پراید خجل شد و با سرافکندگي دور شد؛ بز نیز سرافرازانه و پیروزمندانه به 

صحرا روان شد!

مفاخره بُز و پراید!

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

معــاون وزیــر صمــت بــا اشــاره بــه حمایــت از تولیــد و 
جلوگیــری از ورود کاالهــای مشــابه داخلــی، گفــت: 8۶ 

درصــد واردات بــه مــواد اولیــه و ......

ــکات  ــی از مش ــینی یک ــیه نش ــروزه حاش ام
ــا آن دســت  بزرگــی اســت کــه کانشــهرها ب
ــبیده  ــق چس ــد. مناط ــرم می کنن ــه ن و پنج
ــتان  ــون شهرس ــت( همچ ــز )پایتخ ــه مرک ب
ــدید  ــی ش ــاف فرهنگ ــتان دارای اخت بهارس
ــی،  ــه خدماتی،رفاه ــز فاصل ــهرها و نی ــا ش ب
ــا مرکــز  شهرســازی و بهداشــتی شــدیدتری ب
هســتند. ایــن مناطــق بــه ظاهرشــهری، 
ــهری  ــن ش ــتایی و از قوانی ــی روس دارای بافت
ــن  ــی کنند.ای ــت نم ــی تبعی ــای واقع ــه معن ب
مناطــق بدلیــل عــدم دسترســی بــه امکانــات 
از لحــاظ آمــوزش و پــرورش و نیــز فرهنگــی 
دارای ضعــف شــدیدی هســتند. نبــود اینگونــه 
ــای  ــه رفتاره ــر ب ــد منج ــی توان ــا م آموزش ه
غیــر مدنــی، ضــد اجتماعــی و مشــکات 
ــوع  ــال وق ــه احتم ــردد، در نتیج ــی گ ارتباط
جــرم در اینگونــه مناطــق رو بــه فزونــی رفتــه 
ــرای شــهرها و کانشــهرها ایجــاد معضــل  و ب
نماینــد. از ســویی دیگــر ســاماندهی ایــن 
مناطــق بــرای شــهرها و متولیــان شــهری کار 
بســیار دشــواری اســت و قانونمنــد کــردن آنها 
بــه دلیــل معضــات ذکــر شــده از آن دشــوارتر 

ــه نظــر مــی رســد.  ب
اکثــر  نظــر  جنایــت  و  جــرم  امــروزه     
حقوقدانــان، جامعــه شناســان و روانشناســان را 
بــه خــود جلــب نمــوده اســت. چــرا کــه وجود 
ایــن پدیــده مــی توانــد موتــور مولــد جامعــه را 
از حرکــت بــازدارد و افــراد مجــرم بــه عنــوان 
ــرای افــراد  یــک عامــل بازدارنــده می تواننــد ب
ــه  ــند ک ــاز باش ــکل س ــه ش ــد در جامع مول
ــر دوش  ــادی را ب ایــن عمــل هزینــه هــای زی
جامعــه می گــذارد کــه ایــن پرداختــن از 
ــز  ــان و نی ــه شناس ــان، جامع ــوی حقوقدان س
ــه  ــن هزین ــدار ای ــدت و مق ــان از ش روانشناس
هــا بکاهــد. بــا حضــور اقــوام مختلــف در 
ــد  ــین و فاق ــیه نش ــر، حاش ــای فقی ــه ه محل
ــژادی  ــه ای، ن ــات، تعصبــات قومــی قبیل امکان
و زبانــی هــم رخ مــی نمایــد. غربــت، شــرایط 
اجتماعــی، آســیب هــای موجــود، تهدیــدات و 
ــودن،  ــناس ب ــوع، ناش ــکال متن ــی در اش ناامن

عــدم تعلــق خاطــر داشــتن بــه مــکان و 
وضعیــت موجــود و ... زمینــه هــا و بســترهای 
مناســب ارتــکاب  جرایمــی از قبیــل ســرقت، 
ــزاع هــای متعــدد حتــی  ــاد، شــرارت و ن اعتی
ــد.  ــی نمای ــور م ــروز و ظه ــن آن ب ــل از مت قت
از چنــد دهــه قبــل غــرب اســتان تهــران بــه 
ــی  ــه دالیل ــتان ب ــتان بهارس ــوص شهرس خص
ــه  ــودن قیمــت مســکن و ب همچــون پاییــن ب
ــودن و نداشــتن ســند  ــه ای ب ــع آن قولنام تب
ــوده  ــه بیشــتری برخــوردار ب مالکیــت از جاذب
ــل  ــر موجــب ســرازیر شــدن خی ــن ام و همی
عظیمــی از مهاجــران از اســتان هــای دیگــر در 

ــر شــده اســت.  ســال هــای اخی
   بــا افزایــش مهاجــرت از مناطق روســتایی به 
مناطــق شــهری، رســیدگی و تخصیــص بخش 
ــه مراکــز اســتان، حاشــیه  ــارات ب عمــده اعتب
ــتان  ــران و در شهرس ــراف ته ــینی در اط نش
ــهرهای  ــش و ش ــدت افزای ــه ش ــتان ب بهارس
)آدران(،  میــر  قلعــه  همچــون  جدیــدی 
اکبرآباد)نســیم شــهر(، وجــه آبــاد، همدانــک، 
ریــه، حصــارک بــاال و پاییــن، ســلطان آبــاد و 
... را تشــکیل داده اســت. همیــن امــر موجــب 
افزایــش انــواع جرایــم و انحرافــات در مناطــق 
گردیــده اســت. وقــوع بیــش از حــد جرایــم در 
ــت  ــود تح ــه خ ــین ک ــای حاشیه نش محیط ه
تاثیــر مســایل درونــی و بیرونــی بســیاری 
ــا اصــول مســلم نظــام  ــه فقــط ب ــرار دارد، ن ق
ــود  ــراه خ ــه هم ــارض دارد، بلک ــی تع اجتماع
ضایعــات ســنگینی در کیفیــت زندگــی در 
پــی خواهــد داشــت. در ایــن بیــن شهرســتان 
کــه  شهرســتانی  عنــوان  بــه  بهارســتان 
ــوان  ــه عن ــروزه ب همجــوار پایتخــت اســت ام
ــر  ــت و مهاجرپذی ــهرهای پرجمعی ــی از ش یک
اســتان تهــران شــناخته مــی شــود، در طــول 
ســال هــای گذشــته، شــاهد ســیل گســترده 
ــه باعــث توســعه فیزیکــی  ــوده ک مهاجــران ب
شــهر، ظهــور مناطــق مختلــف حاشــیه نشــین 
ــروز مشــکات  ــت و ب ــا رف ــام آنه ــر ن ــه ذک ک
متعــددی چــون فقــر شــهری، چشــمگیر 
شــدن فاصلــه طبقاتــی، افزایــش بزهــکاری هــا 

ــت. ــده اس و ... ش
 نتایــج مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه درصد 
باالیــی از پرونده هــای قضایــی در همیــن 
ــت  ــده اس ــکیل ش ــین تش ــق حاشیه نش مناط
ــد  ــیه ای جدی ــکل گیری حاش ــا ش ــارزه ب و مب
و ســاماندهی مناطــق حاشــیه ای موجــود 
بســیار ضــروری و حایــز اهمیــت اســت. 
ــر  ــکونتگاه هاي غی ــد س ــینی و رش حاشیهنش
ــروزه  ــون شــهري ام رســمی در نواحــی پیرام
از بزرگتریــن چالش هــاي مدیریــت  یکــی 
ــت  ــا مدیری ــل ب ــوده و در تقاب کان شــهري ب
پایــدار شــهري بــه معظلــی فراگیــر و اجتنــاب 
همچنیــن  اســت.  گشــته  بــدل  ناپذیــر 
دلیــل  بــه  نشــینی  حاشــیه  و  مهاجــرت 
تاثیــرات عدیــده از آن دســته موضوعــات 
تاریــخ  هیچ وقــت  کــه  اســت  اجتماعــی 
ــی  ــان نم ــا پای ــاره آنه ــکاش درب ــرف کن مص
پذیــرد .بــا ایــن اوصــاف پرداختــن بــه مســاله 
ــکاب جــرم  ــرات آن در ارت حاشیه نشــینی و اث
ــه تنهــا ضرورتــی  در  شهرســتان بهارســتان ن
برآمــده از ارزشــهاي اعتقــادي و انســانی بلکــه 
ســازگار بــا منافــع اجتماعــی و توســعه ملــی و 
ــی و  ــتای کاهــش آســیب های اجتماع در راس
پیشــگیری از جرایــم مربــوط بــه ایــن مســئله  
ــف  ــی نقــش و وظای ــن وضعیت اســت. در چنی
ــا  ــی ب ــه و رویاروی ــی در مقابل ــروی انتظام نی
ــین و  ــیه نش ــق حاش ــم در مناط ــیوع جرای ش
ــا  ــروی ه ــات و کج ــا معض ــورد ب ــوه برخ نح
امــری مهــم و ضــروری و مــورد انتظــار آحــاد 
مــردم و مســئولین مــی باشــد. پرداختــن بــه 
ــی  ــه شــیوه علمــی  و مطالعات ــن معضــل ب ای
ــی  ــه یاب ــی  و ریش ــای پژوهش ــل کاره از قبی
ــت از  ــی دالل ــای اجتماع ــییب ه ــی آس علم
ــی  ــی و قضای ــی، انتظام ــع امنیت ــه مراج توج
ــن آســیب و معضــل  ــه ای ــی ب ــع علم و مجام

ــتان دارد. ــتان بهارس ــدی در شهرس ج

فاویــژه غــرب  اجتماعــی  معاونــت 
اســتان تهــران

اداره برآورد اجتماعی و افکارسنجی

تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم

 )مورد مطالعه: شهرستان بهارستان(

رئیس شورای عالی استان ها:

محسن هاشمی :



سیاسی
خبر

اخبار خوبی در حوزه سامانه های 
دفاعی داریم

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در همه حوزه ها از جمله شناورهای 
سطحی، پروازی ها، پرنده های بدون سرنشین تالش  فراوانی انجام شده 

و تا پایان سال، هرماه اخبار خوبی از سامانه های دفاعی می شنوید.
به  اشاره  با   ، ارتش  نیروی دریایی  فرمانده  دریادار حسین خانزادی 
رهبری  معظم  مقام  از سوی  تولید  عنوان جهش  با  نام گذاری سال 
گفت: جهش تولید در نیروهای مسلح جهش در تولید امنیت و وظیفه 

ارتش تولید امنیت است.
بود.  باشد بسیار شکننده خواهد  اگر عاریه ای  امنیت  ادامه داد:  وی 
امنیت  تسلیحات، تجهیزات، مهمات و هر چیزی که برای برقراری 
زمانی  تا  و  شود  خریداری  ثالث  کشوری  از  که  زمانی  تا  باشد  نیاز 
که آن کشور تجهیزات می دهد، امکان برقراری امنیت دارید؛ اما اگر 

پشتیبانی و تجهیزات نداد، امنیت از دست رفتنی است.
فرمانده نیروی دریایی با تاکید بر اهمیت بومی بودن امنیت، تصریح 
کرد: امنیت نباید عاریه ای باشد و از طرفی وقتی می گوییم جهش 
تولید در کار ما وجود دارد یعنی موضوع جهش قدرت دفاعی، جهش 
توان رزم و جهش در تولید امنیت به عنوان کاالیی ارزشمند است که 

اگر نباشد بسیاری از دستاوردها از بین می رود.
دریادار خانزادی خاطرنشان کرد: مصادیق جهش تولید در امنیت را 
امسال حتماً مشاهده خواهید کرد چون تالش وافری پای کار آمده 

است.
وی ادامه داد: در همه حوزه ها از جمله شناورهای سطحی، پروازی ها، 
پایان  تا  و  شده  انجام  فراوانی  تالش های  سرنشین  بدون  پرنده های 
سال مرتب در هر چند ماه اخبار خوبی در مورد یک سامانه جدید 

می شنوید.
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: این نشان می دهد موضوع جهش 
تولید در نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسالمی ایران به ویژه نیروی 

دریایی با چه اهتمامی دنبال می شود.

فرمانده کل سپاه گفت: در صدد هستیم 
تا تمامی ظرفیت های درمانی و پشتیبانی 
سپاه را در خدمت ستادهای ملی و استانی 

مبارزه با کرونا قرار دهیم.
 اولین جلسه گزارش گیری اقدامات سپاه 
پس از دستور اخیر فرماندهی معظم کل 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  به  قوا 
ظرفیت  دادن  قرار  اختیار  در  بر  مبنی 
حداکثری مراکز درمانی نیروهای مسلح به 
امروز )سه شنبه(  به کرونا  مبتال  بیماران 
سرلشکر  ویدئویی  زنده  ارتباط  طریق  از 
سپاه  کل  فرمانده  سالمی  حسین  پاسدار 
سازمان  نیروها،  فرماندهان  با  پاسداران 
و  استانی  سپاه های  مستضعفین،  بسیج 
اهلل  بقیه  پزشکی  علوم  دانشگاه  فرمانده 

)عج( برگزار شد.
برگزاری  حاشیه  در  سپاه  کل  فرمانده 
فرمایشات  پیرو  اینکه  بیان  با  جلسه  این 
کل  معظم  فرماندهی  پیوسته  فرامین  و 
جدید  مأموریت  اخیر  روزهای  در  قوا، 
و  ظرفیت ها  تمامی  حداکثری  مشارکت 
امکانات نیروهای مسلح از جمله سپاه در 
بخش خدمات پیشگیری و درمان بیماران 
کرونایی ابالغ شد، گفت: این مهم هم در 
فرمایشات روز گذشته معظم له در مراسم 
دانشگاه های  دانشجویان  دانش آموختگی 
فرمان  در  هم  و  مسلح  نیروهای  افسری 
نیروهای مسلح  به ستاد کل  جدیدی که 

ابالغ فرمودند؛ وجود داشت.

دستور  و  تدبیر  این  اساس  بر  افزود:  وی 
تمامی  که  هستیم  متعهد  مبارک 
از  اعم  امکانات درمانی سپاه  و  ظرفیت ها 
بیمارستان های ثابت و سیار، امکانات تولید 
و  بهداشتی  بسته های  و  ماسک  توزیع  و 
بسیج  کمک  و  غربالگری  در  مشارکت 
فداکار  و  ایثارگر  کادر  به  پزشکی  جامعه 
درمانی را در قالب مأموریت ویژه سپاه در 

موج سوم کرونا به میدان آوریم.
اینکه  بر  تاکید  با  سپاه  کل  فرمانده 
استعدادهای  تمامی  تا  می کنیم  تالش 
بیمارستانی و سایر ظرفیت های بسیج در 
خدمت تحقق این مهم قرار گیرد، گفت: 
در کنار این اقدامات کمک های مومنانه و 
توزیع بسته های معیشتی با هدف کاهش 
مشکالت مردمی که از کرونا و یا غیر کرونا 

دچار رنج معیشتی هستند، به طور مداوم 
انجام می پذیرد.

سرلشکر سالمی در ادامه با تاکید بر اینکه 
فرمان مبارک فرماندهی معظم کل قوا را 
تبدیل به مأموریت کردیم و با همه وجود 
آن را به انجام می رسانیم، اظهار داشت: این 
اقدام و اراده در سپاه زنده و جاری است و 
درصدد هستیم تا تمامی این ظرفیت ها را 
در آرایش و با تمهیداتی جدید به شکلی 
پیوسته بسیج کنیم و در خدمت ستادهای 
سراسر  در  کرونا  با  مبارزه  استانی  و  ملی 

کشور قرار دهیم.
اجرای  ضرورت  بر  تاکید  با  پایان  در  وی 
توسط  بهداشتی  دستورالعمل های  دقیق 
تماس  زنجیره  قطع  هموطنان،  همه 
در  مؤثر  و  منطقی  برخورد  راه  تنها  را 

از تداوم شیوع کرونا دانست و  پیشگیری 
گفت: از مردم عزیزمان خواهش می کنیم 
دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی 
آنها  به  مسئول  نهادهای  سوی  از  که  را 
با حفظ  تا  متذکر می شوند، رعایت کنند 
سالمتی خود، خانواده و سایرین، شرایط 
به شکل عادی برگردد؛ تحقق این مهم جز 
با پیوند خوردن اراده ها و انگیزه ها و عزم 
آحاد مردم و تمامی نهادها و دستگاه های 

مسئول ممکن نیست.
همچنین فرماندهان نیروها، رئیس سازمان 
سپاه های  فرماندهان  مستضعفین،  بسیج 
اهلل  بقیه  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  استانی 
آخرین  از  گزارشی  ارتباط،  این  در  )عج( 
این  در  و عملکرد مجموعه خود  اقدامات 

خصوص را ارائه کردند.

تمام امکانات درمانی سپاه برای کمک 
به کادر درمان به میدان می آید

خبر

ایران از تمام توان خود برای دفاع از 
مردم مظلوم یمن استفاده می کند

دستیار ارشد وزیر امور خارجه گفت: ایران از تمام توان و ظرفیت خود 
در جهت دفاع از مردم مظلوم یمن و در صحنه بین المللی از طریق 

رایزنی های متعدد منطقه ای و بین المللی استفاده می کند.
 دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی در 
خصوص آخرین تحوالت یمن با وزیر امور خارجه دولت نجات ملی به 

صورت تصویری گفتگو کرد.
»هشام شرف عبداهلل« وزیر خارجه دولت نجات ملی در این گفتگو 
دوستانه  انسان  کمک های  و  سیاسی  حمایت های  از  تشکر  ضمن 
اقدامات  آخرین  از  گزارشی  یمن،  مردم  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
دولت نجات ملی در صحنه بین المللی و مکاتبات صورت گرفته با 
از  ائتالف سعودی در یمن  سازمان ملل در جهت ثبت جنایت های 
جمله تداوم تجاوز و توقیف کشتی های حامل سوخت و مواد غذایی 

در شرایط همه گیری ویروس کرونا را تشریح کرد.
علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی 
نیز در این گفتگو با اشاره به مواضع اصولی جمهوری اسالمی ایران 
مبنی بر حل و فصل سیاسی بحران یمن، تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران از تمام توان و ظرفیت خود در جهت دفاع از مردم مظلوم یمن 
بین  رایزنی های متعدد منطقه ای و  از طریق  المللی  بین  در صحنه 

المللی استفاده می کند.

نامه قاضی زاده هاشمی به وزیر آموزش و پرورش:

شرایط مدارس تضمین کننده سالمت 
فرزندانمان نیست

آموزش  به وزیر  نامه ای  اول مجلس شورای اسالمی در  نایب رئیس 
و پرورش، نوشت: شرایط مدارس تضمین کننده سالمت فرزندانمان 

نیست و باید به سمت آموزش غیرحضوری برویم.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای 
اسالمی طی نامه ای به وزیر آموزش و پرورش خواستار غیرحضوری 

شدن آموزش دانش آموزان در شرایط کرونایی شد.
متن این نامه به این شرح است:

جناب آقای محسن حاجی میرزایی
وزیر محترم آموزش و پرورش

پیچیده  عملکرد  و  تصور  قابل  غیر  سرعتی  با  کرونا  بیماری  اکنون 
بیولوژی توانسته موقعیت ویژه ای در ابعاد گوناگون جامعه به وجود 
آورد. در همین راستا دولتمردان در زمینه آموزش و پرورش دانش 
مقطع  این  در  شدند.  بزرگ  امتحانی  وارد  خاص  صورت  به  آموزان 
حساس، تالطم در تصمیم گیری ها باعث شد، دغدغه های بی شماری 
از سوی اهالی آموزش و خانواده ها مطرح گردد و به همین جهت طی 
بازدیدهای میدانی و ارزیابی های انجام شده، نتایجی حاصل گردید که 

قابل تعمق می باشد.
اگر در فرصتی که از ابتدای همه گیری فراهم بود و با دید مدیریت 
مورد  ریسک  ارزیابی  و  آموزی  دانش  حضور  های  مدل  پیشگیرانه 
بررسی قرار می گرفت، مسلماً شاهد نگرانی های به حق خانواده های 

چندین میلیون دانش آموز نبودیم.
تغییر سیاست ها در نوع شیوه برگزاری سال جدید تحصیلی، از زمان 
شروع آن تاکنون، حاکی از عدم تسلط علمی کافی در برنامه ریزی 
برای تبیین بهترین الگوی نظام آموزشی در همه گیری کرونا می باشد.

در بازدید از مدارس مشخص شد رعایت دستورالعمل های بهداشتی، 
حتی در مناطق برخوردار پایتخت نیز شرایط مناسبی ندارد و تضمین 
باید  کسی  چه  خصوص  این  در  نیست.  فرزندانمان  سالمت  کننده 

پاسخگو باشد؟
برای آماده سازی مدارس با منابع ویژه، طرحی با عنوان »مهر مدارس« 
را داشتیم که متأسفانه مدارسی که از آنها بازدید شد، این آماده سازی 

را انجام نداده بودند و قابل پیگیری بوده است.
در راستای مقابله با همه گیری و هوشمندسازی مدارس می توانستیم 
در فرصتی مناسب قبل از آغاز سال تحصیلی طرحی را تحت عنوان 
»هر خانه یک مدرسه هوشمند« طراحی نماییم که نتیجه آن آموزش 

با کیفیت و سالمت همه جانبه دانش آموزان باشد.
در پایان از افزایش آمارها اینگونه استنباط می شود، روش صحیح، عدم 
بازگشایی مدارس بود و در صورت الزام با نظرات کارشناسان امر باید به 

سمت آموزش غیر حضوری قدم برداریم.
مؤثر  های  و همکاری  متعال  پروردگار  از  استعانت  با  که  است  امید 
نهادهای مرتبط با تعلیم و تربیت دانش آموزان این مرز و بوم، شاهد 
ارتقای دانش آنان در کنار تأمین سالمت جسمی و روحی این قشر و 

خانواده هایشان و به تبع آن کل جامعه باشیم.

وزارت اقتصاد نقش موثرتری در 
تامین مالی بخش تولید ایفا کند

معاون اول رئیس جمهور از وزارت اقتصاد خواست با برنامه ریزی دقیق، ضمن 
حفظ درآمدهای دولت، نقش موثرتری در تأمین مالی بخش تولید ایفا کند.

 اسحاق جهانگیری در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید، تحریک تقاضا 
در بازار را از نیازهای ضروری بخش تولید برشمرد و گفت: باید با اتخاذ تدابیر 
و راهکارهایی نظیر اعطای تسهیالت خرید به مصرف کنندگان، زمینه تحریک 

تقاضا در بازار و به تبع آن رونق واحدهای تولیدی را فراهم کنیم.
وی با تاکید بر نقش مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در تحقق جهش تولید، 
از این دستگاه اجرایی خواست با برنامه ریزی دقیق، ضمن حفظ درآمدهای 

دولت، نقش موثرتری در تامین مالی بخش تولید ایفا کند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین تامین منابع ارزی مورد نیاز بخش تولید 
را یکی از ضرورت های تحقق جهش تولید دانست و افزود: بانک مرکزی بر 
موضوع تامین منابع ارزی مورد نیاز بخش تولید تمرکز جدی داشته باشد و 

راهکارهایی برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه بخش تولید تدوین کند.
بر  مبنی  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  درخواست  به  اشاره  با  جهانگیری 
اولویت های بخش صنعت و  به  بانکی  منابع  از  اولویت دار بخشی  تخصیص 
معدن افزود: اختصاص تسهیالت و منابع بانکی به بخش های پیشران و اولویت 
دار می تواند منجر به ایجاد تحرک در سایر رشته های صنعتی شود. البته 
واحدهای تولیدی که با اولویت از این تسهیالت بهره مند می شوند باید متعهد 
به افزایش تولید باشند و نظام بانکی گزارش عملکرد مبلغ پنجاه هزار میلیارد 
تومان تسهیالت بانکی که به اینگونه واحدهای تولیدی اختصاص می یابد را 
ارائه دهد. در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، 
از  نمایندگان عضو کارگروه  بازرگانی و  اتاق  اقتصادی و دارایی، رییس  امور 
قوه قضائیه و مجلس شورای اسالمی نیز حضور داشتند، پیشنهاداتی برای 
تامین منابع ریالی بخش تولید از سوی دبیرخانه کارگروه رفع موانع جهش 
تولید مطرح شد.افزایش سقف اعتباری بنگاه های تولیدی برای تأمین سرمایه 
درگردش مورد، افزایش سقف تسهیالت و تعهدات پرداختی برای ذینفع واحد 
توسط بانک هایی و هدایت و تخصیص منابع بانکی به بخش های پیشران و 
اولویت های بخش صنعت و معدن از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه 
بررسی  و  بحث  از  پس  جلسه  این  گرفت.در  قرار  نظر  تبادل  و  بحث  مورد 
پیشنهادات مطرح شده، مقرر شد شورای پول و اعتبار افزایش سقف اعتباری 
بنگاه های تولیدی برای تأمین سرمایه درگردش مورد نیاز به میزان ۹۰ درصد 
فروش سال گذشته آنها اختصاص دهد.همچنین مقرر شد سقف تسهیالت و 
تعهدات پرداختی برای ذینفع واحد توسط بانک هایی که طبق مصوبه شورای 
پول و اعتبار سقف مذکور برای آنها ۳ درصد سرمایه ثبتی تعیین شده بود به 
۶ درصد پس از تصویب در شورای پول و اعتبار تغییر یابد.همچنین در راستای 
هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویت های بخش صنعت و معدن، مقرر 
شد بانک مرکزی نسبت به اختصاص ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به این بخش و 
تعیین سهمیه هر یک از بانک ها جهت پرداخت تسهیالت از طریق فرآیند 
سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به برنامه های تحقق جهش تولید اقدام 

و ابالغ نماید.
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فرمانده معظم کل قوا فرمودند: مشکالت 
حل  قابل  مردم  معیشتی  و  اقتصادی 
بر  اراذل مسلط  هستند و سر و صداهای 
ملت آمریکا هم نباید ذهن کسی را مشغول 

کند.
معظم  فرمانده  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مراسم  با  تصویری  ارتباط  در  قوا   کل 
دانشگاه های  دانش آموختگی  مشترک 
افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری 
امام علی علیه السالم، الزمه حفظ اقتدار و 
هویت ملی و تأمین منافع ملی را محاسبه 
صحیح و عقالنی از تهدیدها و ظرفیت ها 
دفاعی«،  »قدرت  به  مربوط  مسائل  در 
»توانایی  و  اقتصادی«  ثبات  و  »استحکام 
و قوام فرهنگی« دانستند و تأکید کردند: 
به  مردم،  معیشتی  و  اقتصادی  مشکالت 
و  مسئوالن«  شبانه روزی  »تالش  شرط 
و  خسته نشو«  و  جامع  قوی،  »مدیریت 
امید  چشم  و  داخلی  تولید  بر  »تمرکز 
نداشتن به خارج« قابل حل هستند و سر 
و صداهای اراذل مسلط بر ملت امریکا هم 

نباید ذهن کسی را مشغول کند.
مراسم  اجرای  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
دانشگاه های  آموختگی  دانش  مشترک 
نیروهای مسلح را فرصتی برای استفاده از 
تجارب یکدیگر و هم افزایی بیشتر خواندند 
دانشگاه های  در  که  جوانانی  افزودند:  و 
نیروهای مسلح تحصیل می کنند در واقع 
تأمین کنندگان و حافظان امنیت به عنوان 
یک ارزش بسیار واال و یک عنصر حیاتی 

برای کشور هستند.
خدمات  ارائه  به  اشاره  با  قوا  کل  فرمانده 
از جمله  به ملت  نیروهای مسلح  مختلف 
طبیعی  حوادث  در  کمک  و  امدادرسانی 
سرپل  زلزله  و  گلستان  سیل  همچون 
درمان  و  بهداشت  عرصه های  و  ذهاب 
و  کرونا  بیماری  کنونی  شرایط  در  بویژه 
همچنین نقش آفرینی در رزمایش همدلی 
کردند:  خاطرنشان  مؤمنانه  کمک های  و 
ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای 
شرافتمند  و  آبرومند  نیروهایی  حقیقتاً 

هستند.
دفاعی«،  »قدرت  اسالمی  انقالب  رهبر 
اقتصادی«، و »توانایی  »استحکام و ثبات 
ملی  اقتدار  ارکان  را  فرهنگی«  قوام  و 
در  اقتدار  مبنای  گفتند:  و  برشمردند 
عقالنی  مبنای  یک  اسالمی  جمهوری 
منطقی  و  صحیح  محاسبات  براساس  و 
اندازه قدرت دفاعی، چگونگی  درخصوص 
تعیین  و  نیروهای مسلح  بین  تقسیم کار 

انواع ابزارهای دفاعی است.
برای  افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
و  موجودیت  حفظ  و  ملی  منافع  تأمین 
هویت ملی باید محاسبات دقیق و منطقی 
از حد و اندازه واقعی تهدیدها و همچنین 
کشور  واقعی  استعدادهای  و  ظرفیت ها 

وجود داشته باشد.
ایشان تأکید کردند: قدرت دفاعی برآمده از 

چنین محاسبات عقالنی، موجب می شود 
که مسئوالن و مردم با طمأنینه و آرامش 

مشغول کارهای اساسی شوند.
به  را  عقالنیت  اسالمی  انقالب  رهبر 
معنای محاسبه صحیح دانستند و گفتند: 
بعضی ها اسم عقالنیت و عقل را می آورند 
اما منظورشان ترس، انفعال و فرار از مقابل 
و  کردن  فرار  حالی که  در  است  دشمن 

ترسیدن، عقالنیت نیست.
کردند:  تأکید  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ترسوها حق ندارند اسم عقالنیت را بیاورند 
درست  محاسبه  معنای  به  عقالنیت  زیرا 
معنای  تا  دارد  تالش  دشمن  البته  است. 
غلط عقالنیت را تلقین کند و برخی هم 
نادانسته، در داخل همان حرف دشمن را 

تکرار می کنند.
در  یاوه گو  اراذل  هیاهوی  علت  ایشان 
امریکا درباره توانایی های دفاعی و موشکی 
و  دقیق  محاسبات  را،  ایران  منطقه ای  و 
عقالنی جمهوری اسالمی برای رسیدن به 
یاوه  این  توانایی ها دانستند و گفتند:  این 
همچنین  و  آنها  ترس  از  ناشی  ها  گویی 
است  عرصه  این  در  آنها  ماندگی  عقب 
فضاسازی ها،  این  به  توجه  بدون  باید  اما 
دستگاه محاسباتی عقالنی را حفظ کرد و 
به لطف خداوند، جمهوری اسالمی در همه 

این عرصه ها باز هم پیش خواهد رفت.
الزمه  را  عقالنیت  اسالمی،  انقالب  رهبر 
کردند:  خاطرنشان  و  دانستند  امور  همه 
و  خواهی  عدالت  ستیزی،  ظلم  باید 
عقالنیت  براساس  نیز  اجتماعی  مبارزات 
باشد و گرفتار حاشیه نشویم و اصل و فرع 

را اشتباه نگیریم.
خصوص  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
از  دیگر  یکی  عنوان  به  فرهنگی  مسائل 
که  زمانی  افزودند:  ملی،  اقتدار  ارکان 
مطرح  فرهنگی  تهاجم  با  مبارزه  موضوع 
شد دشمن، سراسیمه تبلیغات خود را به 
سمت مقابله با این موضوع سوق داد زیرا 
از بیداری مردم و مقابله با تهاجم فرهنگی 

هراس دارد.
ثبات  و  »استحکام  به  اشاره  با  ایشان 
اقتدار  رکن  سومین  عنوان  به  اقتصادی« 
ملی گفتند: اقتصاد کشور زیر فشار است 
مشکالت  دچار  معیشت  نظر  از  مردم  و 
حل  قابل  مشکالت  این  همه  اما  هستند 
من  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر  است. 
عقیده ندارم که مسئوالن در زمینه مسائل 
اقتصادی تالش نمی کنند. تالش های زیاد 
شده  انجام  بخش ها  برخی  در  خوبی  و 
اقتصادی  بخش های  بعضی  در  اگرچه 
اینکه  است. ضمن  مدیریتی ضعیف  توان 
باید  که  دارد  وجود  هم  خوبی  مصوبات 

پیگیری شوند.
حفظ  الزمه  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
به  صحیح  و  جامع  نگاه  را  ملی  اقتدار 
و  فرهنگی  و  اقتصادی  دفاعی،  مسائل 
خسته نشو  و  فعال  قوی،  مدیران  حضور 

در هر عرصه ای  کردند:  تأکید  و  دانستند 
و  فعال  خستگی ناپذیر،  مدیریت های  که 
کرده  پیشرفت  کارها  داشتیم،  را  پرنشاط 

است.
گفته  مکرراً  گفتند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
در  اقتصادی  مشکالت  عالج  که  شده 
از  تولید، جلوگیری  بر مسئله  گرو تمرکز 
سقوط پی در پی ارزش پول ملی و بستن 
رخنه هایی همچون قاچاق، واردات بی رویه 

و فسادهای مالی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به حضور 
مدیران خوب و لزوم تالش شبانه روزی و 
خستگی ناپذیر افزودند: البته در مشکالت 
اقتصادی، ما نقش خباثت آمیز آمریکایی ها 
جنایت  حقیقتاً  که  را  آنها  تحریم های  و 
ایستادگی  به  و  نمی گیریم  نادیده  است، 
لطف  به  تا  داد  خواهیم  ادامه  مقاومت  و 
به  را  آمریکا  حداکثری  فشار  خداوند 
پشیمانی  مایه  و  حداکثری  روسیاهی 
ابراز  به  اشاره  با  ایشان  کنیم.  تبدیل  آنها 
خوشحالی رئیس جمهور آمریکا از اختالل 
در اقتصاد کشور و جنایت علیه ملت ایران، 
از  فقط  جنایتی  چنین  به  افتخار  گفتند: 

آدم های رذلی مثل شما برمی آید.
وضع  البته  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
امروز آمریکا با هزاران میلیارد دالر کسری 
بودجه و دهها میلیون گرسنه و انسان زیر 
به  ایران  ملت  و  است  بد  بسیار  فقر  خط 
توفیق الهی با قدرت ایمان و عزم ملی و 
و  خائن  رذل،  مسئولین  چشم  کوری  به 
جنایتکار آمریکا بر مشکالت فائق خواهد 
آمد و از تحریم نیز به عنوان وسیله ای برای 
استفاده  کشور  اقتصاد  واقعی  مقاوم سازی 

خواهد کرد.
تأکید مجدد  با  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
کشور  مشکالت  عالج  که  موضوع  این  بر 
در داخل است، گفتند: اگرچه بسیاری از 
مشکالت ما مربوط به خارج از کشور است 
اما عالج آنها در داخل و با تکیه بر محاسبه 
و  مسائل کشور  به  نگاه صحیح  و  درست 
منطقه و با بکارگیری تدبیر، تالش، خرد 
و عزم راسخ است، بنابراین نباید عالج را 
در خارج از کشور جستجو کرد چرا که ما 
هیچ خیر و بهره ای از خارج نمی بینیم و 
سر و صدای اراذل مسلط بر ملت آمریکا 

نیز نباید ذهن کسی را مشغول کند.
بخش دیگری از سخنان فرمانده کل قوا در 
نیروهای  دانش آموختگی  مشترک  مراسم 
مسلح به بیان چند توصیه به دانشجویان و 

مسئوالن این دانشگاه ها اختصاص داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تحول 
نیازمند  نیز  را  آنها  با  مقابله  تهدیدها،  در 
برنامه های جدید دانستند و تأکید کردند: 
نیروهای  دانشگاه های  پژوهش های  در 
مسلح باید پیش بینی تهدیدهای جدید و 
شناخت راههای مقابله با آنها مورد توجه 

جدی قرار بگیرد.
ایشان تجربیات نیروهای مسلح در دوران 

ارزشمند  سرمایه ای  را  مقدس  دفاع 
آن  تبدیل  لزوم  بر  تأکید  با  و  خواندند 
و  دفاعی  نظریات  به  برجسته  تجربیات 
بسط و تکمیل آنها، بر توجه ویژه به تربیت 
توصیه  نظامی  دانشگاه های  در  اخالقی 
کردند و گفتند: البته این توصیه برای همه 
جوانان کشور بویژه نیروهای انقالبی است 
سرلوحه  را  مجاهدت  و  اخالص  باید  که 
عمل خود قرار دهند و در مسئولیتها چشم 

به مقام باالتر یا مال دنیا نداشته باشند.
پایانی  بخش  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
با تشکر از مسئوالن  بار دیگر  سخنانشان 
و  پزشکان  و  درمان  و  بهداشت  بخش 
موج  تلفات  و  ابتالئات  فداکار،  پرستاران 
خواندند  دردآور  بسیار  را  کرونا  سوم 
به  قبل  مدتها  از  همچنانکه  افزودند:  و 
گفته ام،  محترم  و مسئوالن  رئیس جمهور 
ضابطه گذاری ها برای مقابله با بیماری باید 

از جایگاه حاکمیتی و الزام آور باشد.
ایشان گفتند: همچنانکه در موضوع سفر 
اربعین، مردم متدین به مرزها نرفتند و در 
عزاداری های محرم نیز ضوابط ستاد ملی 
را دقیقاً رعایت کردند، عموم مردم باید در 
مسائلی همچون نرفتن به سفرها و رعایت 
شیوه نامه ها، مراقبت جدی کنند تا از این 

بیماری خالص شویم.
قوا،  کل  معظم  فرمانده  سخنان  از  پیش 
رئیس  باقری  محمد  سرلشکر  سردار 
از  گزارشی  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
توانمندی ها و فعالیت های نیروهای مسلح 
و دانشگاه های افسری در سال گذشته بیان 
کرد و گفت: ناکامی های اخیر آمریکا تنها 
محسوب  دشمن  شکست های  از  بخشی 
و  بزرگ  شیطان  عصبانیت  و  می شود 
پرطمطراق  نظامی  تحرکات  و  تالش ها 
روابط  عادی سازی  و  دشمنان  توخالی  اما 
خیانت بار برخی از کشورهای عربی با رژیم 
صهیونیستی، تردیدی در برتری جبهه حق 

ایجاد نخواهد کرد.
همه  در  همزمان  که  مراسم  این  در 
از  مسلح  نیروهای  افسری  دانشگاه های 
می شد،  دریافت  تصویری  ارتباط  طریق 
امیر سرتیپ دوم اوجاقی فرمانده دانشگاه 
پاسدار  سرتیپ  سردار  )ع(،  علی  امام 
)ع(  حسین  امام  دانشگاه  فرمانده  غالمی 
فرمانده  بختیاری  دوم  سرتیپ  سردار  و 
از  گزارشی  امین  انتظامی  علوم  دانشگاه 
برنامه های تحصیلی  اقدامات و  فعالیت ها، 

این دانشگاه ها بیان کردند.
توسط  پرچم  اعطای  سوگندنامه،  قرائت 
اجرای سرود  به جدید،  قدیم  دانشجویان 
در  مستقر  دانشجویان  توسط  مشترک 
میدان از دیگر برنامه های مراسم مشترک 

دانش آموختگی نیروهای مسلح بود.
همچنین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
با کسب اجازه از فرمانده کل قوا به تعدادی 
از برگزیدگان دانشگاه های افسری جایزه، 

درجه و سردوشی داد.

سروصدای اراذل مسلط بر آمریکا ذهن کسی را مشغول نکند



اقتصاد
اخبار

تبدیل ۵ هزار کیلومتر شبکه کابل مسی 
به کابل خودنگهدار

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: از ابتدای سال ۹۹  تاکنون شاهد 
تبدیل ۵ هزار کیلومتر شبکه کابل مسی به کابل خودنگهدار بوده ایم.

غالمعلی رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع توانیر  در مراسم بهره 
برداری از طرح هوشمندسازی مرکز اتفاقات و جایگزینی کامل شبکه 
ابتدای سال ۹۹  از  اینکه  با بیان  با کابل خودنگهدار  هوایی پایتخت 
تاکنون شاهد تبدیل ۵ هزار کیلومتر شبکه کابل مسی بوده ایم، گفت: 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قصد داریم که ماهانه یک استان 
را برای چنین تبدیلی معرفی کنیم که برای آبان ماه، استان لرستان 
خودنگهدار  کابل  کیلومتر  هزار   ۸ گذشته  سال  گرفتیم.  نظر  در  را 
جایگزین کابل های مسی شد و تا پایان سال جاری ۱۴ هزار کیلومتر 

کابل مسی جایگزین می شود.
وی درباره پروژه هما توضیح داد: این پروژه یکی از برنامه های ۲۴ گانه 
است که برای ۲ سال آن را بررسی، برنامه ریزی و اجرا کرده ایم که در 

همین راستا ۱۰۵ طرح دیگر نیز تعریف شده است.
این مقام مسؤول درباره دستاورد طرح هما اظهار داشت: در نتیجه 
هوشمند سازی مراکز اتفاقات برق شاهد کاهش مدت زمان خاموشی ها 
هستیم چرا که در قالب این برنامه می توان عالوه بر مدیریت تماس هایی 
که در شرایط حاد جوی رخ می دهد، میزان رضایت مشترکان و پایش 
پذیری و رصد اکیپ های عملیاتی را بیشتر کرد. از سویی دیگر با راه 
اندازی ناوگان موتوری، رسیدگی به خاموشی های تکی که بر اساس 
و  بیشتر  با سهولت  را شامل می شود،  از خاموشی ها  آمار ۶۰ درصد 

سرعت افزون تر انجام می شود.

پروژه های  راه و شهرسازی گفت:  وزیر 
شود،  شروع  است  قرار  که  مسکنی 
ملی  مقررات   ۱۹ مبحث  رعایت 
در  ساز  و  هنگام ساخت  در  ساختمان 

آنها اجباری خواهد شد
از  رونمایی  مراسم  در  اسالمی  محمد 
سامانه پایش اطالعات انرژی ساختمان 
با بیان اینکه کاهش مصرف انرژی برای 
جامعه  و سالمت  زیست  محیط  حفظ 
از اهمیت باالیی برخوردار است، گفت: 
وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل 
سازی  بهینه  ریلی  و  جاده ای  نقل  و 
دارد  کار  دستور  در  را  مصرف سوخت 
با  ریلی  بخش  در  حوزه  این  در  که 
ایم  امضا کرده  نامه  تفاهم  وزارت نفت 
 LNG به  دیزلی  لوکوموتیوهای  که 

تبدیل شود.
نوسازی  جاده ای  بخش  در  افزود:  وی 
ناوگان جاده ای را در دستور کار داریم 
این  و  شده  امضا  آن  معاهدات  همه  و 
شاهد  شد.  خواهد  اجرایی  موضوع 
آینده  در  جاده ای  ناوگان  نوسازی 
هستیم و از این طریق مصرف انرژی و 

سوخت در جاده ها کاهش می یابد.
وزیر راه و شهرسازی به برنامه های این 
مصرف  کاهش  خصوص  در  وزارتخانه 
انرژی در ساختمان اشاره و اظهار کرد: 
وزارت نفت نیز از کاهش مصرف انرژی 

در ساختمان ها حمایت می کند.
وی ادامه داد: مباحث مربوط به مقررات 
ملی ساختمان در بخش مصرف انرژی، 
مورد  و ساخت  مادامی که در طراحی 
و  است  نمایشی  عماًل  نباشد  اهتمام 
باقی  سنتی  همچنان  سازها  و  ساخت 

می ماند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سه 
فرآیند را در بخش کاهش مصرف انرژی 
در ساختمان همزمان پیگیری می کنیم 
به  آموزشی  مقررات  نشر  شامل  که 
رشته های  دانشجویان  و  مهندسان 
و  علوم  وزارت  همکاری  با  مهندسی 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
و درج این مباحث در دروس تخصصی 
انرژی  رعایت  مهندسی،  دانشجویان 
سیوینگ در تولید مصالح و نهاده های 
ارتقا  نیز  سناریو  سومین  و  ساختمانی 
مهارت و صالحیت سازندگان است که 
و شناسنامه  انرژی  برچسب  نتیجه  در 

ساختمان معنا خواهد یافت.
عدم  از  عوارض  اخذ  درباره  اسالمی 

رعایت کنندگان مقررات ملی ساختمان 
گفت: از سازندگانی که این مباحث را 
رعایت نکنند اخذ عوارض در نظر گرفته 

ایم.
جمع  در  مراسم  این  حاشیه  در  وی 
پروژه های  شد:  یادآور  خبرنگاران 
شود،  شروع  است  قرار  که  مسکنی 
ملی  مقررات   ۱۹ مبحث  رعایت 
در  ساز  و  هنگام ساخت  در  ساختمان 

آنها اجباری خواهد شد.
و  و سیمان  فوالد  قیمت  مورد  در  وی 
برای  فوالد  کاال  بورس  از  عرضه خارج 
اجرای پروژه های مسکنی دولت گفت: 
ساختمانی  نهاده های  قیمت  کنترل 
وظیفه وزارت صمت است، قیمت تمام 
شده نهاده ها مورد بررسی قرار می گیرد 

تمام  قیمت  درباره  حمایت  سازمان  و 
سازمان  کرد.  خواهد  اظهارنظر  شده 
آنها  عرضه  خصوص  در  نیز  تعزیرات 

ورود می کند.
بورس  در  فوالد  عرضه  داد:  ادامه  وی 
عمرانی  و  مسکنی  پروژه های  به  کاال 
اقداماتی  با  وزیر صمت  ولی  زد  صدمه 
که انجام داد جلوی افزایش قیمت فوالد 

و سیمان را گرفته است.
ای  حرفه  داری  اجاره  درباره  اسالمی 
حرفه  داری  اجاره  دستورالعمل  گفت: 
ای تدوین شده و از شرکت های فعال در 
اجاره داری حمایت می کنیم وزارت راه 
و شهرسازی به این شرکت ها زمین ۹۹ 
استیجاری  مسکن  ساخت  برای  ساله 

ارائه می کند.

رعایت مقررات ملی ساختمان در 
پروژه های مسکنی دولت الزامی است

گزارش

مهلت واردات کاال پس از تامین ارز 
نصف شد

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: کاال از زمان تامین ارز حداکثر ظرف 
۳ ماه باید به کشور وارد شود، در غیر این صورت از ابزارهای قانونی 

برای تبدیل ارز به کاال استفاده خواهیم کرد.
به نقل از شبکه خبر، محمدرضا کالمی  در حاشیه جلسه ستاد 
تنظیم بازار اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون به پنج قلم کاالی 
اساسی شامل روغن خام، دانه های روغنی، کنجاله جو و ذرت به 
تومانی  ارز ۴ هزار و ۲۰۰  میزان ۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دالر 
تخصیص داده شده است و همچنین به میزان ۳ میلیارد و ۱۳۵ 

میلیون دالر نیز ارز مورد نیاز واردات این اقالم تأمین شده است.
که  است  آن  معنای  به  ارز  تأمین  افزود:  بازار  تنظیم  ستاد  دبیر 
پرداخت کرده  ریال  ازای آن  به  و  را دریافت  ارز خود  واردکننده 

است.
وی با اشاره به یکی از مصوبات مهم جلسه ستاد تنظیم بازار در 
این جلسه فرصت سه  مورد کاهش مهلت واردات کاال گفت: در 
ماهه برای واردات کاال مصوب شد. بر این اساس که از زمان تأمین 
ارز واردکنندگان حداکثر ظرف سه ماه باید کاال را به کشور وارد و 
از گمرکات ترخیص کنند و این مصوبه مشمول ثبت سفارش هایی 

است که از امروز به بعد انجام می شود.
کالمی اظهار داشت: بنابراین واردکنندگان که از امروز ثبت سفارش 
واردات کاال را انجام می دهند، دیگر از فرصت ۶ ماهه یا یک ساله 
برای واردات کاال برخوردار نیستند و حداکثر مهلت آنها از زمان 

تأمین ارز سه ماه است.
در  ثبت سفارش هایی که  مورد  بازار گفت: در  تنظیم  دبیر ستاد 
گذشته انجام شده و مهلت واردات آنها ۶ ماه بوده است مقرر شد که 
اگر تأخیر زمانی بین تاریخ تأمین ارز و تاریخ ترخیص کاال ناشی از 
قصور واردکننده نباشد، واردکننده یا بازرگان این موضوع را باید به 
ما منعکس کند تا پیگیری الزم در مورد آن انجام شود و مشکالت 

در فرایند انتقال و صدور سوئیفت بررسی شود.
وی افزود: اما اگر ارز تأمین و سوئیفت صادر شده باشد، و واردکننده 
رفع تعهد ارزی انجام نداده باشد به این مفهوم است که ارز دریافتی 
در جای دیگر و صرف کار دیگر شده است، بنابراین از آنجا که باید 
منابع ارز کشور تبدیل به کاالهای موردنیاز مردم شود، امروز مصوب 
شد که بررسی را بانک مرکزی انجام و در صورتی که تأخیری در 
واردات کاال انجام شده باشد، فهرست را در اختیار وزارت جهاد یا 
وزارت بهداشت قرار دهد و لذا اگر تشخیص داده شود که قصور در 
واردات کاال از سوی واردکننده بوده است و ارز منتقل شده اما کاال 
وارد نشده، از ابزارهای در اختیار برای اعمال قانون و تبدیل ارز به 

کاال استفاده خواهیم کرد.

کاهش شدید صادرات ایران به ترکیه به دلیل 
صادر نشدن گاز طبیعی

دالری  میلیارد   ۲ کاهش  به  اشاره  با  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
این  ایران به ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت:  صادرات 
این  به  طبیعی  گاز  نشدن  علت صادر  به  دالری  میلیارد  اختالف ۲ 

کشور است.
به نقل از صداوسیما، حمید زادبوم  با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی 
تجارت بین الملل افزود: به علت شرایط کرونا در جهان، کشورهایی که 
بیشتر درگیر کرونا شدند و مرزهای زمینی آن ها بسته شد با کاهش 

صادرات بیشتری روبه رو شدند.
وی با بیان اینکه این پدیده مربوط به ایران نیز است تاکید کرد: در این 
مدت ۲۰ مرز مشترک ما با کشورهایی که پیش از این به ان ها صادرات 

داشتیم بسته و ضربه بزرگی به اقتصاد ما وارد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به افزایش صادرات به روسیه 
و قزاقستان در دوران کرونا ادامه داد: با بازگشایی مرزهای زمینی با 
کشورهای همسایه، کاهش صادرات از ۵۰ درصد در فروردین به ۳۴ 

درصد در پایان ۶ ماه اول امسال رسید.
وی سپس در تشریح دالیل اختالف زیاد کاهش صادرات و واردات 

گفت: یکی از دالیل آن نبود صادرات گاز به کشور ترکیه است.
زادبوم ادامه داد: در ۵ ماه اول امسال صادرات ما به ترکیه ۵۱۳ میلیون 
دالر بوده در حالی که در ۵ ماه اول سال گذشته صادرات ما به این 
 ۲ اختالف  این  و  است  بوده  دالر  میلیون   ۴۷۰ و  میلیارد   ۲ کشور 

میلیارد دالری به علت صادر نشدن گاز طبیعی به این کشور است.
بسته  ماه  دو  صادرات،  کاهش  بر  دیگر  مؤثر  عامل  کرد:  تاکید  وی 
شدن مرزهای بسیاری از کشورهای همسایه بر کاالهای وارداتی به 
به  کاال  واردات  در  محدودیت  این  هنوز  که  است  کرونا  علت شیوع 

ترکمنستان ادامه دارد.
تراکم  علت  به  مرزها،  بازشدن  از  بعد  این،  بر  عالوه  افزود:  زادبوم 
کامیون های حمل بار در مرزها با کندی در صادرات مواجه شده ایم 
که البته ممکن است هنوز هم در برخی مرزها شاهد این کندی باشیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: اگر وضع تجارت خارجی و صادرات 
بود که صادرات  امیدوار  باشد، می توان  ادامه داشته  به همین شیوه 

کشور نسبت به نیمه اول سال بیشتر شود.
به  برنامه  این  در  نیز  صادرات  کنفدراسیون  رئیس  الهوتی  محمد 
ظرفیت های باالی کشور در صادرات اشاره و تاکید کرد: با فراهم شدن 
زیرساخت های الزم و دستیابی به ابزارهای مهمی مثل حمل و نقل و 
نظام بانکی نوین، ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دالری صادرات به کشورهای 

همسایه محقق خواهد شد.

چین تست ارز دیجیتال خود را گسترش داد

بانک مرکزی چین اعالم کرد ۳.۱۳ میلیون تراکنش با استفاده از ارز دیجیتال 
چینی انجام شده است که بخشی از آن مربوط به استفاده آزمایشی از این ارز 

در شهرهای بزرگی مانند شنزن و شیونگان بوده است.
تراکنش  میلیون  اعالم کرد ۳.۱۳  بانک مرکزی چین  راشاتودی،  از  نقل  به 
از آن مربوط  انجام شده است که بخشی  ارز دیجیتال چینی  از  با استفاده 
به استفاده آزمایشی از این ارز در شهرهای بزرگی مانند شنزن و شیونگان 

بوده است.
ارز دیجیتالی چین برای  از  بانک مرکزی چین می گوید:  فن یی فی، معاون 
۱.۱ میلیارد یوآن )معادل ۱۶۲ میلیون دالر( از تراکنش ها استفاده کرده ایم و 
قرار است در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن هم از این ارز به صورت آزمایشی 
استفاده کنیم. سوز چاینا مورنینگ پست به نقل از یی فی نوشت: برنامه های 
آموزشی استفاده از ارز دیجیتال پیشرفت مثبتی داشته اند و تا اواخر آگوست 
پرداخت  از  این  که  داشته ایم  ارز  این  برای  استفاده  مورد   ۶,۷۰۰ از  بیش 

صورتحصاب ها و قبض ها گرفته تا حمل ونقل و خدمات دولتی بوده است.
او ادامه داد: بانک مرکزی چین یوآن دیجیتالی را به عنوان زیرساخت مالی 
برای  ای-یوآن  یا  دیجیتالی  یوآن  می آورد.  حساب  به  آینده  برای  مهمی 
روش های پرداخت گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد. طی این برنامه های 
آزمایشی بیش از ۱۱۳,۳۰۰ کیف پول دیجیتال شخصی و ۸,۸۰۰ کیف پول 

دیجیتال شرکتی افتتاح شده است.

3

صنعت نفت لیبی وضعیت فورس ماژور 

بزرگترین میدان نفتی خود را برداشت

شرکت ملی نفت لیبی که متعلق به دولت مورد حمایت سازمان 
ملل این کشور می باشد اعالم کرد وضعیت فورس ماژور میدان نفتی 

شراره، بزرگترین میدان نفتی لیبی، را برداشته است.
به نقل از شین هوا، شرکت ملی نفت لیبی که متعلق به دولت مورد 
حمایت سازمان ملل این کشور می باشد اعالم کرد وضعیت فورس 
ماژور میدان نفتی شراره، بزرگترین میدان نفتی لیبی، را برداشته 

است.
به  این شرکت  کرد  اعالم  بیانیه خود  در  لیبی  نفت  ملی  شرکت 
توافق افتخاری دست یافته است که طی آن گارد تأسیسات سوختی 
متعهد شده است تمام موانع میدان نفتی شراره را برداشته و تضمین 
کنند هیچ نفوذ امنیتی در آن رخ نخواهد داد تا شرکت ملی نفت 
بتواند وضعیت فورس ماژور میدان شراره را برداشته و تولید نفت 

آن را از سر بگیرند.
اعالم  نفت  ملی  شرکت  ترتیب  این  به  است:  آمده  بیانیه  این  در 
می کند که از یکشنبه وضعیت فورس ماژور را برداشته است. در 
واقع دستورالعمل های الزم به اوپراتور این میدان، شرکت آکاکوس 
به  توجه  با  را  نفت  تولید  برای  الزم  ترتیبات  تا  است  شده  داده 
استانداردهای ایمنی، امنیت عمومی و بی خطر بودن عملیات، انجام 

دهند.
با  توافق  با  بود که  اعالم کرده  نفت  ملی  رماه سپتامبر شرکت  د 
نیروهای ارتش شرق لیبی وضعیت فورس ماژور میادین نفتی را 
بر خواهد داشت تا با شرایطی تولید و صادرات آن را از سر بگیرند.

۸۶ درصد واردات کشور مواد اولیه و کاالهای واسطه ای است
و  تولید  از  حمایت  به  اشاره  با  صمت  وزیر  معاون 
جلوگیری از ورود کاالهای مشابه داخلی، گفت: ۸۶ 
ای،  واسطه  کاالهای  و  اولیه  مواد  به  واردات  درصد 
صنعتی  تجهیزات  و  آالت  ماشین  قطعات،  و  اجزاء 

اختصاص دارد.
در  نیارکی  صادقی  مهدی  صمت،  وزارت  از  نقل  به 
وزارت  صنایع  امور  معاونت  مدیران  شورای  نشست 
اولویت های  تحقق  که  نکته  این  به  اشاره  با  صمت 
اعالم شده، از سوی رئیس جمهور در دستور کار همه 
معاونت ها قرار گرفته است، اظهار داشت: ۸۶ درصد 
و  اجزا  واسطه ای،  کاالهای  و  اولیه  مواد  به  واردات 

قطعات، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی اختصاص 
دارد و مابقی تعرفه های واردات کاال نیز با محوریت 
داخلی  مشابه  دارای  کاالهای  ورود  از  جلوگیری 

بازنگری و اولویت بندی شده است.
از  حمایت  افزود:  صمت  وزارت  صنایع  امور  معاون 
دارای  کاالهای  واردات  از  جلوگیری  و  داخل  تولید 
مشابه داخلی از جمله موضوعاتی است که به صورت 
مستقیم با سیاست ها و راهبردهای این معاونت مرتبط 
است و دفاتر تخصصی باید به صورت دوره ای، نسبت 
انجام شده  اقدامات  و  پیشرفت ها  از  ارائه گزارش  به 

برای توسعه داخلی سازی اقدام کنند.

صادقی نیارکی در ادامه با نگاهی به روش های نوین 
این  در  که  اقتصادی  بنگاه های  مالی  منابع  تأمین 
نشست به آن پرداخته شد، خواستار همکاری دفاتر 
تخصصی با معاونت طرح و برنامه برای تأمین مالی 

واحدهای تولیدی از طریق انتشار اوراق بدهی شد.
مالی  تأمین  افزود:  وزارت صمت  امور صنایع  معاون 
پروژه های اصلی و مهم تعریف شده و یا قابل تعریف 
در صنایع تخصصی با تأکید بر پروژه های مهم و بزرگ 
ساخت داخل نیز از جمله موضوعاتی است که دفاتر 
با جدیت  برنامه  معاونت طرح  با همکاری  تخصصی 

دنبال کنند.

تدریجی  شدن  برقی  از  تهران   شهردار 
درون  اتوبوس های  موتورسیکلت ها، 
شهری و تاکسی ها برای کاهش مصرف 

انرژی خبر داد.
از  رونمایی  مراسم  در  حناچی  پیروز   
انرژی ساختمان  اطالعات  پایش  سامانه 
انرژی  آمارهای  اساس  بر  اینکه  بیان  با 
جهانی در سال ۲۰۱۹ سه کشور چین، 
نفت  مصرف  بیشترین  هند  و  آمریکا 
خام در دنیا دارند گفت: چین با مصرف 
میلیون  با ۲.۲  آمریکا  تن،  میلیون   ۳.۲
خام  نفت  تن  هزار   ۹۰۰ با  هند  و  تن 
دنیا  در  انرژی  مصرف  اول  رتبه های  در 

هستند.
هزار   ۲۸۰ مصرف  با  ایران  افزود:  وی 
تن نفت خام در رده یازدهم دنیا از نظر 

مصرف انرژی قرار دارد.
سوخت  سلطه  افزود:  تهران  شهردار 
درصد   ۷۴ تا   ۲۰۴۰ سال  در  فسیلی 

انرژی را به خود اختصاص خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه در ترکیه ۸.۵ برابر 
می شود  مصرف  انرژی  ایران  از  کمتر 
تنها  نه  که  است  این  آن  علت  گفت: 
هیچ سوبسیدی به انرژی در ترکیه داده 
نمی شود بلکه مالیات بر مصرف هم دارند.

در  انرژی  مصرف  موضوع  به  حناچی 
تهران اشاره کرد و ادامه داد: ما در تهران 
برق  مصرف  گیگاوات  هزار   ۲۰ روزانه 
 ۴ برق  روزانه  مصرف  معادل  که  داریم 

کالنشهر، تبریز، شیراز، مشهد و اصفهان 
است.

 ۷۵ اینکه  بر  تاکید  با  تهران  شهردار 
به  تهران  در  انرژی  مصرف  درصد 
مشترکان خانگی اختصاص دارد، تصریح 
کرد: ساالنه ۷۷ میلیون متر مکعب گاز 
در تهران معادل تولید روزانه ۳ فاز پارس 

جنوبی است.
مقررات  و  قوانین  تعدد  به  اشاره  با  وی 
در  که  انرژی  مصرف  کاهش  با  مرتبط 
شده  ابالغ  و  تصویب  مختلف  سالهای 
است، گفت: به نظر می رسد در این زمینه 

به اهداف تعیین شده نرسیده ایم.
شهردار تهران با تاکید بر اینکه تحریم ها 
مسیر  این  در  اخالل  در  مستقیم  تأثیر 
عامل  ترین  اصلی  گفت:  است،  داشته 
کاهش انرژی، افزایش قیمت حامل های 
انرژی است اما نمی توان در این شرایط 

بیش از این به مردم فشار آورد.
انرژی  مصرف  تهران  شهردار  گفته  به 
فروش  معادل  روزانه  کشور  در  خانگی 

۳۰۰ هزار بشکه نفت خام است.
 ۴ کرده  تضمین  دولت  افزود:  حناچی 
در  درصد   ۱۲ و  فعلی  حالت  در  درصد 

صورت برداشته شدن تحریم ها از تولید 
گازهای گلخانه ای کم شود.

دغدغه های  کرد:  تصریح  تهران  شهردار 
شهرداری برای کاهش انرژی در پایتخت 
شامل برقی کردن موتورهای دوچرخ در 
مرحله اول، اتوبوس های درون شهری در 
مرحله دوم و تاکسی ها در مرحله بعدی 

است.
شدن  اجباری  موضوع  شد:  یادآور  وی 
بیمه در بخش ساختمان، کلید  صنعت 
در  انرژی  مصرف  کاهش  اجرای  اصلی 

ساختمان ها است.

شهردار تهران: اتوبوس ها و 
تاکسی های تهران برقی می شوند
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اجتماعی
خبر

تمام تجهیزات و امکانات ناجا در اختیار 

ستاد مقابله با کرونا بوده و است

فرمانده ناجا گفت:تمام تجهیزات و امکانات ناجا اعم از نیرو، 
مراکز درمانی و خودروها جهت اجرایی شدن برنامه های 
بهتر  چه  هر  اجرای  و  کرونا  ویروس  شیوع  با  پیشگیرانه 
اختیار ستاد  در  ابتدا  از همان  بهداشتی  نامه های  شیوه 
مقابله با کرونا بوده و است. سردار   حسین اشتری  در 
جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات ناجا در حوزه مقابله 
با ویروس کرونا اظهار داشت : نیروی انتظامی هم در کنار 
سایر نیرو های مسلح از روز های نخستین اشاعه ویروس 
معظم  مقام  فرمان  و  تدابیر  راستای  در  کرونا  منحوس 
رهبری )مدظله العالی ( در خدمت مردم عزیز بوده و با 
ستاد مقابله با کرونا بیشترین تعامل و همکاری را داشته 
گفت،  باید  اقداماتمان  نخست  بخش  در  افزود:  است.وی 
کشف  و  شناسایی  با  کشور  سراسر  در  انتظامی  نیروی 
انبارهای احتکار دارو، ماسک و مواد ضد عفونی ، اقدام به 
مقابله قانونی با سوء استفاده کنندگان در این عرصه کرد 
ایم.سردار  بوده  راستا  این  در  را  مطلوبی  نتایج  که شاهد 
اشتری بیان داشت: تمام تجهیزات و امکانات ناجا اعم از 
نیرو، مراکز درمانی و خودروها جهت اجرایی شدن برنامه 
های پیشگیرانه با شیوع ویروس و اجرای هر چه بهتر شیوه 
نامه های بهداشتی از همان ابتدا در تعطیالت نوروزی ، روز 
طبیعت و سایر مناسبت ها در اختیار ستاد مقابله با کرونا 
بوده است.فرمانده ناجا گفت: عالوه بر اقدامات ذکر شده، 
مراکز درمانی ناجا در موج اول و دوم مقابله با کرونا پذیرای 
عموم بیماران کرونایی بوده و هم اکنون هم آمادگی 100 
و خدمت  بیشتر  هر چه  برای همکاری  را  درصدی خود 
رسانی به مردم عزیز را اعالم می کنیم.سردار اشتری در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مدیریت و رصد 
فضای مجازی پیرامون پیشگیری از آسیب ها و جرایم این 
و کنترل و  با مدیریت هوشمند  پلیس  بیان داشت:  فضا 
رصد فضای مجازی اقدامات مطلوبی را در این زمینه انجام 
داده است که گزارش های ساالنه ما از کاهش جرایم به 
ویژه در حوزه مالی با توجه به استفاده مردم از رمز های 
پویا در مبادالت تجاری را نشان می دهد.فرمانده ناجا در 
خاتمه با اشاره به رسالت پلیس در امر پیشگیری و مقابله 
با هرگونه جرایم مجازی و حقیقی در جامعه گفت: پلیس 
از شگرد ها و تجهیزات  استفاده  و  با هوشمندی  همواره 
نوین علمی در رصد فضای مجازی و حقیقی جامعه سعی 
کرده امنیت و اطمینان خاطر را برای هم وطنان عزیز به 
وجود آورده و با مجرمان این عرصه با قدرت برخورد کند.

قضائیه  قوه  با  که  کسانی  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
سالم  مجموعه  این  همکاران  بدانند  هستند  مرتبط 

و پاک، هیچ گونه ناسالمتی و فساد را برنمی تابند.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه با رئیس کل 
دادگستری، معاونان و سرپرستان مجتمع های قضائی 
همکاران  جهادی  اقدام  از  تقدیر  با  تهران  استان 
دستگاه قضا در تهران برای رسیدگی به پرونده های 
معوقه و تعیین تکلیف بیش از ۵0 درصد آن ها در 
از  حقیقت  کشف  کرد:  اظهار  امسال  نخست  نیمه 
پس غبارها، فضاسازی ها و مدرک سازی ها مهم ترین 
کرد:  تصریح  قضائیه  قوه  است. رئیس  قضات  وظیفه 
شناخت حق، گرایش به حق و ایستادگی در راه حق 
برای کسی که می خواهد در مقام قضا و احقاق حق 
برای کشف  و  است  بنشیند ضروری  باطل  ابطال  و 
ائمه  و  حق  حضرت  مقدس  وجود  از  باید  حقیقت 

معصومین علیهم السالم یاری جست.
رئیسی علت دوری از حق را فراموشی خدا و قیامت 
دچار  را  انسان  فراموشی  خدا  گفت:  و  کرد  عنوان 
بالی بزرگ خود فراموشی می کند و وقتی انسانیت 
فراموش شود، حق گویی و عدالتخواهی و نوع دوستی 

هم فراموش می شود.
رئیس قوه قضائیه توجه به حق را زمینه ساز سالمت 
دستگاه  سالمت  لزوم  بر  تأکید  با  و  دانست  نفس 
قضائی و مجموعه های مرتبط با آن خاطرنشان کرد: 
باید  هستند  مرتبط  قضائیه  قوه  با  که  کسانی  همه 
بدانند همکاران این مجموعه سالم و پاک، هیچ گونه 

ناسالمتی و فساد را برنمی تابند.
بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  وکال  از  رئیسی 
مجموعه های مرتبط با دستگاه قضا یاد کرد و با تأکید 
بر سالمت آن ها، اظهار کرد: وکال نیز باید از حق دفاع 
اما  دفاع می کند،  باطل  از  بداند  وکیلی  اگر  و  کنند 
فقط به خاطر دریافت حق الوکاله این کار را می کند، 

بی تردید پولی که می گیرد اکل مال به باطل است.
ساز  تصمیم  نقش  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
و  حقیقت  کشف  در  دادسراها  و  قضائی  ضابطین 
قضائی  آرای  اتقان  لزوم  بر  قضات،  گیری  تصمیم 
تأکید کرد و گفت: رأی قاضی باید آن قدر دقیق باشد 
که نتیجه بررسی ها و ارزیابی های دادگاه تجدیدنظر 
هم تأیید نظر باشد.رئیسی در عین حال خاطرنشان 
کرد که دقت در رسیدگی به پرونده ها نباید موجب 
غفلت از سرعت در رسیدگی شود و متذکر شد: اطاله 

و  قضا  تحولی دستگاه  دادرسی خالف سیاست های 
انتظار می رود دادگستری  مورد گالیه مردم است و 
پرونده ها  به  دقیق  و  سریع  رسیدگی  در  تهران 
به  اشاره  با  قضائیه  قوه  باشند.رئیس  الگو  کشور  در 
اطاله  کاهش  زمینه  در  توسعه  برنامه ششم  تکلیف 
به موقع حکم در  اجرای  و  نقش صدور  از  دادرسی 
احکام  کرد:  تصریح  و  نیز سخن گفت  کاهش جرم 
حق  تضییع  و  جرم  از  بازدارندگی  برای  قضائی 
هستند و اگر حکمی در زمان خودش صادر و اجرا 
از تالش  بازدارندگی خواهد داشت.رئیسی  اثر  شود، 
کارکنان و قضات دادگستری تهران در رسیدگی به 
در  را  آن  و  کرد  تقدیر  نیز  کثیرالشاکی  پرونده های 
به  اما  دانست،  مؤثر  نفر  هزاران  کار  از  گشایی  گره 
و  اعتبارسنجی  با  کرد  تأکید  نیز  اجرایی  مسئوالن 
دنبال  که  اقتصادی  مجموعه های  صالحیت  بررسی 
جذب منابع مالی مردم هستند، مانع از بروز مشکل 
برای آن ها و دستگاه قضائی شوند.رئیس قوه قضائیه 
نوبت  از  خارج  رسیدگی  برای  موافقت  اعالم  ضمن 
این  پیچیدگی های  به  کثیرالشاکی  پرونده های  به 

نوع پرونده ها هم اشاره کرد و هم به قضات و هم به 
مدیران مجموعه های قضائی توصیه کرد در رسیدگی 
نتیجه  حصول  در  تسریع  برای  و  پرونده ها  این  به 
مطلوب، مشورت و هم اندیشی و انتقال تجربه را مورد 
توجه قرار دهند.رئیسی گفت که مشورت منافاتی با 
استقالل قاضی ندارد بلکه به او کمک می کند حکمی 
اطالع  برای  وقتی  که  کند  بالمنازعه صادر  و  متقن 
افکار عمومی و اظهارنظر نخبگان منتشر شد، جای 
هیچ حرف و حدیثی نمی ماند و مورد تحسین قرار 
از  دیگری  بخش  در  قضا  دستگاه  می گیرد.رئیس 
سخنانش با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی در 
دادگستری استان تهران تصریح کرد که با انتقال 10 
درصد از ظرفیت نیروهای ستادی به صف و همچنین 
کارسنجی دقیق برای استفاده بهینه از نیروها می توان 

بخشی از این مشکل را برطرف کرد.
دادگستری  کل  رئیس  به  راستا  همین  در  رئیسی 
و  همت  با  شد  متذکر  او  معاونان  و  تهران  استان 
کار جهادی همانند روزهای قبل از شیوع کرونا، به 
پرونده های معوقه رسیدگی و پرونده های موجود را 

برای  بیشتری  زمان  نیازمند  که  مواردی  در  جز  به 
نقل  حتی  و  کنند  روزرسانی  به  است،  رسیدگی 
رسیدگی  پایان  به  منوط  نیز  نیروها  انتقاالت  و 
از  همچنین  قضائیه  قوه  شود.رئیس  پرونده ها  به 
اختالف  تالش های صورت گرفته در شوراهای حل 
ارجاعی  پرونده های  به  برای رسیدگی  تهران  استان 
به این شوراها تقدیر کرد و حل و فصل خصومت ها 
در این شوراها را موجب کاهش ورودی پرونده ها به 
دادگستری دانست.رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم 
برخورد قاطع محاکم قضائی با اشرار و ناامن کنندگان 
سارقین  شرور،  افراد  که  گفت  و  کرد  تأکید  جامعه 
از  نباید  شرایطی  هیچ  تحت  دار  سابقه  و  حرفه ای 

امتیازات و ارفاقات قانونی بهره مند شوند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه جای کسانی که 
زندان  را مختل کنند در  امنیت جامعه  می خواهند 
است تا مردم از شر آن ها در امان باشند، تصریح کرد: 
امنیت برای ما مساله مهم و محوری است و مسئوالن 
اجرایی و قضائی هرگز نباید اجازه دهند احدی کوچه 

و خیابان را ناامن کند.

دستگاه قضایی هیچ گونه فسادی
 را بر نمی تابد

تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
اشاره  ابیطالب   شعب  های  به سختی 
تحریم  شرایط  با  آن  مقایسه  با  و  کرد 
شود  نمی  گفت:  ایران  اقتصادی  های 
مسئوالن در رفاه و آسایش باشند و از 

مردم انتظار تحمل داشته باشیم.
شهر  شورای  رئیس  هاشمی  محسن 
خود  دستور  از  پیش  نطق  در  تهران 
از شروع جلسه دویست و چهل  پیش 
به  اشاره  با  تهران  شهر  شورای  دوم  و 

رسول  رحلت  سالروز  آستانه  در  اینکه 
خدا )ص( و شهادت امام حسن مجتبی 
داریم.  قرار  السالم  علیهما  رضا  امام  و 
)ص(  اکرم  پیامبر  که  سختی هایی  به 
شدند،  متحمل  طالب  ابی  شعب  در 
شرایط  این  مقایسه  با  و  کرد  اشاره 
ایران  اقتصادی  تحریم های  شرایط  با 
و  رفاه  در  مسئوالن  نمی شود  گفت: 
آسایش برخودار باشند و از مردم انتظار 
تحمل داشته باشیم. وی با بیان اینکه 
جامعه ما امروز در شرایط بسیار سخت 
اقتصادی قرار دارد و تحت شدیدترین 
تحریم هاست و مقایسه این شرایط با 
عصر پیامبر )ص( ابراز داشت: این فشار 
حداکثری در دوران شعب ابیطالب رقم 
با  فشار  تحمل  با  مسلمانان  و  خورد 
که  خارج شدند  تحریم ها  از  سربلندی 
امیدواریم به زودی با رفتن ترامپ، این 
برای  به گشایش  دوره هم سختی هم 

مردم تبدیل شود.
از  یکی  البته  داشت:  اظهار  هاشمی 
از  مسلمانان  حمایت  اصلی  دالیل 
پیامبر در دوران سختی های صدراسالم، 
در  مردم  با  )ص(  خدا  رسول  همراهی 

در شعب  پیامبر  بود،  مشکالت  تحمل 
ابیطالب در همان شرایط دشوار مردم 
از  مسئوالن  نمی شود  کرد،  زندگی 
از  و  باشند  برخوردار  آسایش  و  رفاه 
سختی  تحمل  و  مقاومت  انتظار  مردم 
شهر  شورای  باشند.رئیس  داشته  را 
امام  و  اکرم  پیامبر  بزرگ  درس  گفت: 
برای  السالم  علیهم  رضا  امام  و  حسن 
ما، افزایش مدارا و مهربانی با دیگران، 
خطاپوشی و گذشتن از آبرو و موقعیت 
وحفظ  جامعه  مصلحت  برای  خویش 
جان و نوامیس و معیشت عمومی است، 
تصمیماتی که پیامبر اکرم، امام حسن و 
امام رضا، براساس عقالنیت و مصلحت 
دین و مردم گرفتند، اگرچه در آن روز 
با طعنه ها و تخریب های گروهی از افراد 
مسیر  اما  شد  مواجه  هیجانی  و  تندرو 
کرد  باز  جامعه  روی  پیش  را  صحیح 
برای  اسالم  راه  ماندگاری  به  منجر  و 
گوناگون  جوامع  و  متمادی  قرن های 
این  که  امیدواریم  افزود:  گردید.وی 
را  مدارا  و  روی  میانه  عقالنیت،  مسیر 
نگه  باز  آینده  نسل های  برای  بتوانیم 

داریم.

نمی شود مسئوالن در رفاه و آسایش باشند و 
از مردم انتظار تحمل داشت

با  ها،  استان  عالی  شورای  رئیس 
به یک حرکت  نیاز کشور  به  اشاره 
مردم،  مشکالت  رفع  برای  منسجم 
شورای   ۵ ماده  کمیسیون  گفت: 
بسیار  فساد  شهرسازی،  عالی 

بیشتری دارد.
 علیرضا احمدی،  با حضور در برنامه 
معرفی  با  خبر  شبکه  اول«  »چاپ 
شورای  اختیارات  و  وظایف  اهداف، 
 101 اصل  گفت:  ها  استان  عالی 
قانون اساسی به نحوه تشکیل و اصل 
10۲ به وظایف و اختیارات شورای 
عالی استان ها که می تواند طرح و 
الیحه به مجلس و دولت ارسال کند 

پرداخته است.
وی ادامه داد: از سال ۸1 که شورای 
عالی استان ها تشکیل شده است در 
طرح  خود  قانونی  وظایف  راستای 
ارسال  دولت  و  مجلس  به  الیحه  و 
کرده و امروز هم ما در شورای عالی 
استان ها سعی می کنیم این کار را 

ادامه دهیم.
در  ها  استان  عالی  شورای  رئیس 
شده  ارائه  های  طرح  خصوص 
ها  استان  عالی  شورای  سوی  از 
بنده  که  ای  دوره  در  داد:  توضیح 
به عنوان رئیس شورای عالی استان 
جامع  ام طرح  داشته  مسئولیت  ها 
مدیریت یکپارچه شهری و روستایی 
مهمی  بسیار  های  طرح  از  یکی 
استان ها  است که هم شورای عالی 
بوده است.  و هم مجلس پیگیر آن 
ما این طرح را به صورت دو فوریتی 
امیدواریم  و  کردیم  ارائه  مجلس  به 
مطرح  مجلس  صحن  در  زودی  به 
از  برخی  بتوانیم  تا  شود  تصویب  و 

مشکالت مردم را برطرف کنیم.
نیاز  ما  اکنون کشور  افزود:  احمدی 
منسجم  حرکت  و  انسجام  یک  به 
در جهت رفع مشکالت مردم دارد. 
شبکه  یک  ها  استان  عالی  شورای 

سطح  در  منسجم  و  بزرگ  بسیار 
سطح  در  شوراها  است.  کشور 
روستاها و شهرها فعال هستند و به 

وظایف خود عمل می کنند.
شهر   1۳۴۸ ما  اینکه  بیان  با  وی 
این  از  داریم گفت: حدود ۶0 شهر 
شهرها باالی ۲00 هزار نفر جمعیت 
نفر  هزار   ۲00 زیر  باقی  و  دارند 
این  در  هم  مردم  هستند.  جمعیت 
شوراها  از  را  خود  مشکالت  شهرها 
کنند.  می  مطالبه  ها  شهرداری  و 
بزرگی  بسیار  ظرفیت  این  بنابراین 

است.
عالی  اینکه شورای  بیان  با  احمدی 
بزرگ  شبکه  این  عصاره  استان ها 
عالی  شورای  کرد:  تصریح  است 
به  طرح  اینکه  بر  عالوه  ها  استان 
مجلس ارائه می کند قوانینی را در 
اجالس های خود تصویب می کند 
قانونی  مراحل  گذراندن  از  پس  که 
و تایید وزارت کشور تبدیل به قانون 
قانون   10۳ اصل  اساس  بر  و  شده 
های  دستگاه  همه  برای  اساسی 

اجرایی الزم االجرا می شود.
در  استان ها  عالی  شورای  رئیس 
این سوال که چرا شورای  به  پاسخ 
نتوانسته  تاکنون  ها  استان  عالی 
است طرح های زیادی را در مجلس 
عالی  شورای  گفت:  کند  تصویب 
استان ها دیرتر از دستگاه های دیگر 
وظایف  از  بسیاری  و  گرفته  شکل 
اما  کند.  عملیاتی  نتوانسته  را  خود 
در  اکنون  توان گفت  به جرات می 
وضعیتی قرار دارد که می تواند در 

کشور گره گشایی کند.
استان  عالی  شورای  داد:  ادامه  وی 
و  دارد  بزرگی  بسیار  ظرفیت  ها 
به  نزدیک  هم  رو  پیش  اجالس  در 
برای  دارد.  کار  دستور  در  طرح   ۸
آتش  بازنشستگی  مشکل  مثال 
ها  طرح  این  از  یکی  تهران  نشانان 

است.احمدی ادامه داد: مورد بعدی 
شهری  یکپارچه  مدیریت  طرح 
بسیاری  تصویب شود  اگر  که  است 
از کاغذبازی های اداری در کشور از 
بین می رود و نزدیک به 1۹ مورد از 
خدمات دولت به شهرداری ها واگذار 
مجلس  اینکه  بیان  با  شود.وی  می 
هم پیگیر این طرح است اضافه کرد: 
امیدواریم در این دوره طرح تصویب 
در  استاها  عالی  شورای  شود.رئیس 
پاسخ به انتقاداتی مبنی بر عملکرد 
کرد:  بیان  شهری  مدیریت  ضعیف 
من به صورت کامل با این انتقادات 
موافق نیستم چرا که شوراها بسیاری 
می  برطرف  را  کشور  مشکالت  از 
شهری  مدیریت  امروز  اگر  و  کنند 
دید  شودخواهیم  تعطیل  کشور  در 
ماند.  می  لنگ  کشور  امورات  که 
مقام  و  )ره(  خمینی  امام  خواسته 
معظم رهبری این بود که مردم در 
اداره امور کشور سهیم باشند. اکنون 
این اتفاق رخ داده است. ما در بحث 
این  باید  اما  داریم  ضعف  شوراها 
ضعف را برطرف کنیم نه اینکه کل 

شوراها را زیر سوال ببریم.
از  بسیاری  اینکه  بیان  با  احمدی 
میدهد  رخ  کشور  در  که  اتفاقاتی 
کرد:  تصریح  شوراهاست،  دست  به 
 ۵0 که  گویم  می  صراحت  به  من 
دست  به  کشور  امورات  درصد 
شوراهای شهر و روستا و دهیاری ها 

و شهرداری ها انجام می شود.
این سوال که چرا  به  پاسخ  وی در 
به شورای عالی استان ها در رسانه 
توضیح  است  شده  پرداخته  کم  ها 
از رسانه ها پرسید  باید  را  این  داد: 
که چرا به سراغ یک مجموعه معظم 
نرفته  استنها  عالی  شورای  اسم  به 
اینکه  با  ها  دستگاه  از  بسیاری  اند. 
اند همیشه  نداشته  مثبتی  عملکرد 
در  داشتند  حضور  ها  رسانه  در 

از عملکرد  فارغ  حالی که رسانه ها 
خوب یا بد به شورای عالی استان ها 

نپرداخته اند.
بیان  ها  استان  عالی  شورای  رئیس 
اتفاق  این  اکنون  خوشبختانه  کرد: 
به  بیشتر  ها  رسانه  و  دهد  می  رخ 
پردازند  می  ها  استان  عالی  شورای 

که اتفاق خوبی است.
وی در خصوص عملکرد شورای عالی 
استان ها نیز بیان کرد: در این دوره 
کوتاهی که ما شورای عالی استان را 
به دست گرفتیم اتفاقات خوبی رخ 
داده است. راه اندازی سامانه مردمی 
ثبت شکایات و تخلفات شورای عالی 
استان ها از نمونه های این اتفاقات 
خوب است که مردم استقبال خوبی 
بررسی  حال  در  اکنون  و  اند  کرده 

شکایات مردمی هستیم.
مسئولین  با  اینکه  بیان  با  احمدی 
ارتباطات بسیار مثبت و خوبی برقرار 
 11 همچنین  افزود:  است،  شده 
عالی  شورای  در  راهبردی  شورای 
از  استان ها تشکیل شده است که 
مدیران ارشد دستگاه های اجرایی و 
نمایندگان مجلس تشکیل می شود 
این است که طرح  و وظیفه آن ها 
های کاربردی و کارشناسی شده را 
تدوین کرده و از طریق شورای عالی 

استان ها به مجلس ارسال کنیم.
رئیس شورای عالی استان ها با بیان 
مد  اخالق  و  معنویت  هنوز  اینکه 
کشور  در  انقالب  معظم  رهبر  نظر 
یک  ایران  گفت:  است  نشده  حاکم 
ای  خانواده  در  اگر  و  است  خانواده 
کسی  بماند  زمین  روی  بر  کاری 
فالن  وظیفه  کار  انجام  گوید  نمی 
انجام  را  کار  بلکه  بود  عضو خانواده 
میدهد. ما هم اکنون به دنبال یک 
انسجام و همگنی در میان مسئولین 
نظام هستیم تا اقدامات موثری انجام 

شود.

رئیس شورای عالی استان ها:

کمیسیون ماده ۵ شورای 
عالی شهرسازی فساد 

بیشتری دارد

خبر

اولین مدرسه مجازی شعر و داستان 
راه اندازی شد

طی مراسمی با حضور مشاور وزیر آموزش و پرورش 
و معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش، 

اولین مدرسه مجازی شعر و داستان راه اندازی شد.
وزیر  فرهنگی  و  پرورشی  معاون  کاظمی،  علیرضا   
آموزش و پرورش در این آئین اظهار کرد: امروزه در 
کنار حضور کرونا و تمام آسیب هایی که برای جامعه 
وجود دارد اتفاقات خوبی رقم می خورد و یکی از این 
و  ملی مجازی شعر  از مدرسه  که  است  این  اتفاقات 

داستان رونمایی شده است.
وی افزود: این مدرسه یک آیین نامه و برنامه محتوایی 
در ۳ سطح دارد و با رویکرد عدالت آموزشی فرصت 
قرار  کشور  دانش آموزان  اختیار  در  را  عظیمی  بسیار 

می دهد.
کاظمی ادامه داد: از برجسته ترین اساتید کشوری در 
این مدرسه به کار گرفته می شود و دانش آموزان تمام 

استان ها می توانند در این مدرسه شرکت کنند.
پرورش  و  آموزش  وزیر  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
نیست  گروه  و  کانال  یک  مدرسه  این  کرد:  تصریح 
شکوفایی  برای  ساختارمند  و  نظام مند  فعالیت  یک 
داستان  و  شعر  عرصه  در  دانش آموزان  استعدادهای 

است.
وی از استقرار دبیرخانه این مدرسه در هرمزگان خبر 
داد و افزود: ما نیز تالش می کنیم تمام ظرفیت های 

سرآمد کشور را در اختیار این مدرسه قرار دهیم.
این  آزمایشی  صورت  به  اول  سال  گفت:  کاظمی 
مدرسه فعالیت خواهد کرد و در سال آینده با آسیب 
تا  داد  خواهیم  ارائه  موثر  جدید  الگوی  یک  شناسی 
شب شعرهای خوبی در شادنما و در بستر شبکه شاد 
داشته باشیم. در این مراسم از پوستر مدرسه مجازی 
مشاور  عمادی  عبدالرسول  حضور  با  داستان  و  شعر 
وزیرآموزش و پرورش و علی رمضانی مدیرکل فرهنگی 

هنری، اردوها و فضاهای پرورشی رونمایی شد.

4

آموزش وپرورش  سازمان  رئیس 
آموزان  دانش  به  خدمات  استثنایی 
روستایی و عشایری در حوزه استثنایی 

را تشریح کرد.
در  اینکه  اعالم  با   سید جواد حسینی 
کالس   1۳۶۴ درمجموع  کشور  سطح 
و  روستایی  دانش آموز   ۸00۸ درس 
عشایری با نیازهای ویژه را تحت پوشش 
دوره  در  کرد:  اظهار  می دهند،  قرار 
پیش دبستان 1۳۶۲ دانش آموز، دبستان 
حرفه ای  پیش  و  متوسطه  اول   ،۵۲۲۹
۶۶۹ و دوم متوسطه و متوسطه حرفه ای 
۶۳۸ دانش آموز روستایی و عشایر تحت 
قرار  استثنایی  آموزش وپرورش  پوشش 

دارند.
رضوی  خراسان  استان های  افزود:  وی 
و  گیالن  تهران،  شهرستان های 
دانش  بیشترین  ترتیب  به  هرمزگان 

تحت  را  ویژه  نیاز  با  روستایی  آموزان 
پوشش دارند.

وی ادامه داد: در سطح آموزش وپرورش 
کودکان استثنایی کشور و نیز استان ها 
کارگروه جذب و تحصیل دانش آموزان 
نیازهای ویژه در مناطق صعب العبور  با 
سند   1۲ ماده  اساس  بر  روستایی 
چشم انداز ۲0 ساله که به تحقق عدالت 
اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر اشاره 

می کند، راه اندازی شده است.
تحول  سند  در  اینکه  بابیان  حسینی 
بنیادین بر عدالت آموزشی و فرصت های 
روستایی  برخوردار  غیر  مناطق  برابر 
دارد،  تأکید  عشایر  و  شهرها  حاشیه  و 
اظهار کرد: در این مناطق اجرای برنامه 
سنجش سالمت را به انجام می رسانیم 
آموزان  دانش  شناسایی  اول  گام  در  تا 
در  مدارس  در  سپس  و  گردد  محقق 

قالب طرح تلفیقی فراگیر و ایجاد کالس 
ضمیمه، ضمن ثبت نام دانش آموزان به 

ایشان خدمات ارائه گردد.
دانش  تعداد  درصورتی که  افزود:  وی 
به  حداقل  ذهنی  کم توان  آموزان 
آموزش وپرورش  اداره  برسد  نفر  سه 
تشکیل  به  مکلف  استان  استثنایی 
نزدیک ترین مدرسه  در  کالس ضمیمه 
درصورتی که  و  است  سکونت  محل  به 
تشکیل  ضمیمه  کالس  مدرسه  در 
از  متخصص  آموزش  کارشناسان  نشود 
استان  استثنایی  آموزش وپرورش  سوی 
حداقل ۲ روز در مدرسه حضور می یابند 
و آموزش های الزم به معلمان و مدیران 

آن مدرسه خواهند داد.
درصورتی که  حتی  گفت:  حسینی 
باشد  نداشته  وجود  مدرسه  روستا  در 
با  استان  استثنایی  آموزش وپرورش 

استفاده از ظرفیت معلمان رابط، سرباز 
حق التدریس  اختصاص  یا  و  معلمان 
ساعت   1۲ حداقل  رسمی  معلمان  به 
آموزش در هفته را برای دانش آموزان 

فراهم می نماید.
رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی 
بابیان اینکه برای دانش آموزان روستایی 
در حوزه استثنایی نزدیک ترین مدرسه 
دانش آموز  تحصیل  محل  استثنایی 
نظر  در  پشتیبان  مدرسه  به عنوان 
امر  این  کرد:  اظهار  می شود،  گرفته 
برای این است که به خدمات آموزشی 
این  در  و  شود  داده  بیشتری  کیفیت 
اعم  مکمل  آموزشی  بسته های  راستا 
یا  و  معلم  به  آموزشی  رهنمودهای  از 
آموزان  دانش  موردنیاز  تمرین های 
به صورت ماهانه آماده و به مدرسه محل 

تحصیل ارسال می گردد.

ارائه خدمات به ۸۰۰۸ دانش آموز روستایی و عشایری استثنایی
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اخبار

مدیرکل آموزش و پرورش: شبکه شاد در 

شهرستان های تهران پوشش 80 درصدی دارد

»محمد صیدلو« در حاشیه پویش ملی »لبخند رضایت« 
اظهار  ایرنا  خبرنگار  به  کرد،  کار  به  آغاز  شهریار  در  که 
داشت: شبکه شاد یک رسانه نوپا و نوجوان به شمار می رود 
که نظام آموزشی در حال تکمیل و رفع ایرادهای آن است.

وی خاطر نشان کرد: دانش آموزان فاقد امکانات مورد نیاز 
و استفاده از شبکه شاد توسط مدیران مدارس شناسایی و 
از طریق جلب و جذب کمک های مردمی و خیران به این 

شبکه متصل می شوند.
وی عنوان کرد: کسانی که امکان دسترسی و استفاده از 
شبکه شاد را ندارند، می توانند محتوای درسی خود را از 
طریق گوشی، تلویزیون یا هر رسانه دیگری دریافت کنند.

وی ادامه داد: مدیران مدارس هم موظف و مکلف هستند 
تا با تعهد و استفاده از ظرفیت های پیرامون مدرسه، این 
افراد را شناسایی کنند تا هیچ دانش آموزی از چتر تعلیم و 
تربیت محروم نماند.وی افزود: شبکه شاد یک رسانه بومی 
برای وزارت آموزش و پرورش محسوب می شود که نه تنها 
در دوران کرونا بلکه حتی در آینده نیز مورد استفاده قرار 
می گیرد. »لبخند رضایت« پویش ملی است که با همکاری  
وزارت آموزش  و پرورش و سازمان بسیج فرهنگیان کشور 
در تمامی استان ها و با هدف کمک به کاهش بخشی از 
نیازمند  افراد  و  کرونا  بیماری  از  آسیب دیدگان  مشکالت 
اجرا می شود.این پویش  با حضور »دکتر کاظمی« معاون 
»محمدحسین  سردار  پرورش،  و  آموزش  وزیر  پرورشی 
»حسن  سردار  و  مستضعفین  بسیج  جانشین  سپهر« 
و  تهران  استان  سیدالشهدای  سپاه  فرمانده  حسن زاده« 

فرماندار و مسئوالن شهرستان شهریار آغاز به کار کرد.  
شامل  تهران  استان  شهرستان های  پرورش  و  آموزش 
و  یک  )ری  شهرری  پردیس،  رودهن،  دماوند،  فیروزکوه، 
2(، پاکدشت، پیشوا، ورامین، قرچک، کهریزک، فشافویه، 
چهاردانگه، جوادآباد، اسالمشهر، رباط کریم، شهریار، مالرد، 

شهر قدس، بهارستان )یک و2( است.

انجام  های  رایزنی  با  گفت:  کریم  رباط  فرماندار 
زودی  به  گرفته شده،  نظر  در  تمهیدات  و  شده 
۳ ایستگاه ریل باس در فازهای 2، ۵ و ۶ در شهر 

پرند جانمایی خواهد شد. 

 نظام ملکشاهی در حاشیه جلسه پیگیری و رفع 
حضور  با  که  پرند  شهری  قطار  ریلی  مشکالت 
راه آهن کشور، مدیرکل  زیربنایی  و  معاون فنی 
انتخابیه  حوزه  نماینده  تهران،  استان  آهن  راه 

شهرستان های رباط کریم و بهارستان، مدیرعامل 
اعضای  از  چند  تنی  و  شهردار  عمران،  شرکت 
شورای شهر پرند در ساختمان شهدای راه آهن 
برگزار شد، در خصوص  ایران  جمهوری اسالمی 
رفع مشکل خط دوم قطار شهری تهران به پرند، 
در  مذکور  خط  که  این  به  توجه  با  کرد:  بیان 
مجاورت ایستگاه مترو قرار دارد، به زودی جمع 
منتقل خواهد  آزادی  میدان  ایستگاه  به  و  آوری 

شد.
نماینده عالی دولت جانمایی سه ایستگاه جدید 
قطار شهری در شهر پرند عنوان کرد: طی توافقات 
انجام شده، سه ایستگاه قطار شهری جهت سهولت 
دسترسی به مسیر تردد برای ساکنان فازهای دو، 
دو  که ساخت  گرفته شده  نظر  در  و شش  پنج 
ایستگاه اول واقع در میدان آزادی و ضلع جنوبی 

شهرک آفتاب بر عهده شرکت عمران است.

برای  شد  گرفته  نظر  در  مکان  به  اشاره  با  وی 
ایستگاه سوم واقع در فاز شش، افزود: با توجه به 
اهمیت این ایستگاه و این که محل توقف پایانی 
روز  در  آن  جانمایی  مکان  بود،  خواهد  قطارها 
شنیه هفته آتی توسط کارشناسان راه آهن کشور 

مشخص و اعالم خواهد شد.
تقدیری  لوح  جلسه  این  پایان  در  است،  گفتنی 
توسط فرماندار شهرستان رباط کریم جهت ابراز 
مراتب قدردانی از همراهی و همکاری های انجام 
آهن  راه  مدیرکل  منش،  کاظمی  علی  به  شده، 

استان تهران اهدا شد.
برای  آتی  تکمیلی  این گزارش، جلسه  اساس  بر 
بررسی اقدامات، پیگیری مصوبات جلسه گذشته 
و احداث ایستگاه ها دو هفته دیگر در ساختمان 
برگزار  ایران  اسالمی  آهن جمهوری  راه  شهدای 

خواهد شد.

تصویب و جانمایی ۳ ایستگاه قطار شهری 
در شهر پرند

اخبار

برای حمایت از کودکان ترخیصی از  بهزیستی ساخت 
۲0 واحد مسکونی توسط خیرین شهرستان رباط کریم 

انجام می شود

گفت:  کریم  رباط  بهزیستی  اداره  رییس  لطیفیان  اله  روح 
زمینی به مساحت ۳۶۰ متر خریداری و مقرر گردید 2۰ واحد 
شود ساخته  بهزیستی  از  ترخیصی  کودکان  برای   مسکونی 

رئیس بهزیستی رباط کریم اظهار کرد خیرین  انگیزه زیادی دارندو 
زمینه حمایت رسانی ها را هم فراهم می سازند تا مردم احساس 
 کنند حضورشان موثر است و بذر کار خیر آنها ثمر می دهد.

لطیفیان با اشاره به کمک های خیرین گفت : برای خدمات 
دهی به گروه های هدف اعتبارات دولتی به تنهایی پاسخگو 
خیرین  توان  و  ها  ظرفیت  همه  از  گیری  بهره  با  و  نیست، 
اقدامات بسیار خوبی برای تامین نیاز افراد نیازمند انجام شده 
کار  پای  گذشته  همانند  خیرین   کرونایی،  شرایط  این  ودر 
آمدند وساخت مسکن در حمایت از کودکان ترخیصی از  مراکز  
 بهزیستی پیش قدم شدند. که التیام بخش این دوران است.

شهرستان  خیران  توان  از  گرفتن  کمک  افزود:  لطیفیان 
خیرین  کمک  شک  بدون  و  رسد  می  نظر  به  ضروری 
سرمایه  عنوان  به  مقیم  غیر  نیکوکاران  یا  و  منطقه 
برطرف  راستای  در  شایانی  کمک  اداره،  این  اصلی  های 
کرد. پذیرخواهد  آسیب  اقشار  نیازهای  از  بخشی   کردن 

رباط  بهزیستی شهرستان  گفت:اهداف شاخص  ادامه  در  وی 
آسیب های  از  پیشگیری  سازی،  توانمند  درراستای  کریم 
بازتوانی  و  اجتماعی  سالمت  ارتقای  معلولیت ها،  اجتماعی، 
جامعه هدف است و مجموعه بهزیستی شهرستان در این راستا 

از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
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پویش لبخند رضایت در شهریار آغاز 
به کار کرد

»مجید پارسا«  در حاشیه آیین افتتاح این پویش در شهریار و 
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: »لبخند رضایت« به 
مدت یک هفته و با هدف کمک به کاهش بخشی از مشکالت 

آسیب دیدگان کرونا و افراد نیازمند اجرا می شود.
وی اضافه کرد: پویش سراسری لبخند رضایت در ادامه طرح 
مواسات و همدلی در شهرستان شهریار برگزار می شود و بسیج 
نقش  پویش  این  در  کشور  دانش آموزی  بسیج  و  فرهنگیان 

بسیار مهمی را ایفا می کنند.
وی با اشاره به توزیع 2۵۰ بسته مواد غذایی، گوشی و تبلت 
پرورش  و  آموزش  افزود:  پویش،  این  اجرای  نخست  روز  در 
شهرستان شهریار در کنار خانواده های کم بضاعت خواهد بود و 
تالش خواهد کرد تا نیاز تحصیلی دانش آموزان شهرستان را با 

مشارکت خیران تامین کند.
وزارت  با همکاری   که  است  ملی  پویش  رضایت«  »لبخند   
آموزش  و پرورش و سازمان بسیج فرهنگیان کشور در تمامی 
مشکالت  از  بخشی  کاهش  به  کمک  هدف  با  و  استان ها 

آسیب دیدگان از بیماری کرونا و افراد نیازمند اجرا می شود.
وزیر  پرورشی  معاون  کاظمی«  »دکتر  با حضور  پویش   این 
جانشین  سپهر«  »محمدحسین  سردار  پرورش،  و  آموزش 
بسیج مستضعفین و سردار »حسن حسن زاده« فرمانده سپاه 
سیدالشهدای استان تهران و فرماندار و مسئوالن شهرستان 

شهریار آغاز به کار کرد. 

مانور جهادی با هدف انجام تعمیرات 
پیشگیرانه ، رفع کانون های 
خطر آفرین برق در شهریار

مدیر توزیع برق شهرستان شهریار  گفت: مانور تعمیرات 
شهرستان  برق  دار  معضل  خطوط  وبازسازی  جهادی 
تامین  مشترکین،  رضایتمندی  افزایش  جهت  شهریاردر 
خاموشی های  بروز  از  جلوگیری  پایدار،  و  مطمئن  برق 
شد. برگزار  شهرستان  برق  توزیع  سطح  در   ناخواسته 

مهندس آریانفر مدیر برق شهرستان شهریار افزود: این مانور 
با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و نکات ایمنی و تکیه 
 بر اصول مدیریت بحران و پدافند غیر عامل برگزار می شود

برگزاری  عنوان کرد:  برق شهرستان شهریار  توزیع  مدیر 
عملیاتی  پرسنل  زحمات  و  تالش  حاصل  مانور  این 
با  مانور  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  طبق  که  است 
، رفع کانون های خطر  تعمیرات پیشگیرانه  انجام  هدف 
گیرد  می  انجام  ها   هزینه  کاهش  راستای  در   آفرین 
نیروی  توان  و  ظرفیت  از  گیری  بهره  جهت  در  آریانفر 
تمرین  اجرای   : گفت  جهادی  مانور  در  شرکت  انسانی 
در  ها  اکیب  مدیرت  و  راهبردی  آموزشی جهت  مانور  و 
جسمانی  آمادگی  بردن   باال  وهمچنین  بحرانی  شرایط 
مانوراز شهر  واین  میباشد.  بحران  با  مقابله  براي  نیروها  
 باغستان شروع و در ادامه کلیه شهرستان تداوم می یابد

برای عملیاتی  بازدیدها  برنامه ریزی ها و  وی تصریح کرد: 
کردن این مانور انجام شد و محدوده مانور بر اساس اولویت 

بندی و شناسایی عیوب شبکه عملیاتی شد.

آمادگی فرمانداری و مجموعه اداری شهرستان 
برای همکاری در نگهداری از تاسیسات توزیع 
برق در صورت وجود یک برنامه مدون از سوی 
شرکت توزیع برق استان تهران، گفت: کاهش 
تهران  غرب  شهرستان های  میان  اختالف 
خصوص  در  تهران  شهر  با  شهریار  جمله  از 
جدی  مطالبات  از  یکی  برق  خاموشی های 

ماست. 
شهرستان  فرماندار  طاهری  نوراهلل  مهندس   
مانور  آغاز  جلسه  در  امروز  صبح  شهریار 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  جهادی  تعمیرات 
استان تهران که با حضور تیموری مدیرعامل 
محل  در  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
اظهار داشت:  برگزار شد،  اندیشه  برق  منطقه 
منسجم  و  گسترده  بسیار  مانور  این  انجام  از 
شرکت توزیع نیروی برق در غرب استان تهران 
از این  البته روزانه  تقدیر و تشکر می کنم که 
قبیل اقدامات و مانورها در غرب تهران انجام 
می شود که امروز به صورت برنامه ریزی انجام 

می شود.
توزیع  همکاران شرکت  و  دوستان  افزود:  وی 
روزهای  و  سال  ایام  تمامی  در  تهران  برق 
مختلف با شرایط جوی متنوع این اقدامات و 
وجود  با  امروز  و  می دهند  انجام  را  فعالیت ها 

افزایش روزافزون جمعیت ارائه خدمت توسط 
دستگاه ها از جمله شرکت برق در حال انجام 
است اما در هر صورت رضایتمندی مردم اصل 

مهمی است که باید آن را سر لوحه قرار داد.
فرماندار شهریار بیان داشت: در حوزه شبکه های 
صورت  خوبی  اقداماتی  برق  پایداری  و  توزیع 
از  بایستی برای بخش مهمی  اما  گرفته است 
تدبیر  و  فکر  برق  شبکه  نیاز  مورد  تاسیسات 
اساسی اتخاذ شود و در برخی نقاط شهرستان 

شهریار مشکالتی در این مورد وجود دارد.
در صورت وجود یک  مهندس طاهری گفت: 
برنامه ریزی مدون و کارشناسی، فرمانداری و 
مجموعه اداری شهرستان این آمادگی را دارد 
نگهداری  برای  مختلف  اعتبارات  محل  از  که 
اقداماتی  برق  توزیع  تاسیسات شبکه  و حفظ 

انجام دهد.
وی ادامه داد: این موضوع در شهرستان شهریار 
از  اموال  پایداری شبکه و نگهداری  به منظور 
اولویت مهمی برخوردار است و بایستی قبل از 
و پیش بینی الزم  اقدامات مناسب  نیاز شدید 

صورت پذیرد.
بهره مندی  کرد:  خاطرنشان  شهریار  فرماندار 
از  شهریار  سلیمانی  شهید  صنعتی  شهرک 
شبکه برق مناسب با توجه به قرار داشتن در 

سال جهش تولید یکی از مطالبات اساسی ما 
است.

محرومیت  گفت:  طاهری  مهندس 
جمله  از  تهران  استان  غرب  شهرستان های 
از  یکی  برق  قطعی های  خصوص  در  شهریار 
نکاتی است مورد گالیه مردم است و مطالبه 
ما این است که این اختالف میان شهر تهران و 
شهرستان ها کاهش یابد و در صورت خاموشی 

نیز برنامه آن از قبل به مردم اعالم شود.
وی ادامه داد: البته در سال اخیر با پیگیری های 

و  مردم  نماینده  و  فرمانداری  مجموعه  مکرر 
خاموشی  برق  نیروی  توزیع  شرکت  همکاری 
برق مشترکان کاهش یافته است که بایستی 
جهت جلب رضایت شهروندان به حداقل برسد.

فرماندار شهریار تصریح کرد: بایستی با تدبیرات 
الزم از امروز به فکر پیک مصرف برق در سال 
آینده و تابستان باشیم تا مشکلی برای مردم 
به وجود نیاید که قطعا این مهم دست یافتنی 
موضوع  این  سال ها  برخی  در  بسا  چه  است 

مدیریت شده است.

مهندس طاهری فرماندار شهریار: آمادگی فرمانداری شهریار برای 
همکاری در حوزه حراست از تاسیسات توزیع برق

قاسمیان شهردار شهر گلستان  گفت: تمام 
توان و امکانات خود را برای پیشبرد اهداف 
هاي  برنامه  و  ایم.  گرفته  بکار  شهر  توسعه 
شود.  می  اجرایي  فصل  دو  در   شهرداري 
شهردار گلستان با اشاره به اقدامات مدیریت 
روند  مجموعه  دغدغه  همواره  گفت  شهري 
وبرنامهای  بوده  ها  سرانه  افزایش  و  توسعه 
شهرداری در 2 فصل اجرایی می شود بخش 
اول این نقشه  ایجاد زیرساخت ها و برنامه 
هاي ذاتي و معمول شهرداري ها است  و بخش 
دوم افزایش سرانه ها،بهبود منطقه شهري و 
ورزشي،  تفریحي،  رفاهي،  امکانات  رونق 
شود مي  مربوط  شهر  خدماتي  و   فرهنگي 

زیرساختهاي  ایجاد  بااشاره  قاسمیان 
شهر  سطحي  هاي  آب  هدایت   ، الزم 
شهرداري  فعالیتهاي  شاخصترین  از  را 
بهسازي   : داشت  بیان  و  دانست  گلستان  

شهر  قدیمي  و  فرسوده  معابر  نوسازي  و 
حفظ  جهت  متمرکز  هاي  برنامه  واجراي 
شهر،  سبز  فضاي  بهینه  داشت  نگه  و 
معابر،  عمراني  و  ترافیکي  معضالت  اصالح 
از شاخصترین  امنیتی شهر،  ارتقاي ضریب 
است.  گلستان  شهرداري   فعالیتهاي 
شهردار گلستان افزود: با پیگیریهاي صورت 
با  شهروندان  سرانه  ارتقاع  جهت  در  گرفته 
و  شهر   اسالمي  شوراي  اعضاي  همکاري 
با  شهرداري  هاي  دغدغه  شدن  همسو 
شوراي اسالمي شهر، اکنون شهر گلستان با 
هاي  طرح  و  پروژه  چندین  از  برداري  بهره 
فرهنگي،  اجتماعي،  هاي  در حوزه  شاخص 
عمراني و رفاهي به یک نقطه تقریباً مساعد و 
 خوب در حومه شهر تهران تبدیل شده است.

قاسمیان در ادامه بیان داشت :امروز به همت 
و اراده و پشتکار مدیریت شهري و مساعدت 

و همیاري و همراهي اعضاي محترم شوراي 
اسالمي شهر گلستان و با اجراي طرح هایي از 
پیش در نظر گرفته شاهد تحول و دگرگوني 

رفاهي  خدمات  و  شهري  بافت  در  وسیعي 
افزایش  دیگر  طرفي  از  و  سو  ازیک  شهري 
سرانه هاي شهروندي و توسعه شهر هستیم.

شهردار گلستان :اقدامات و برنامه هاي شهرداري در دو فصل 
اجرایي می شود
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شورای فرهنگ عمومی رباط کریم در 
استان تهران رتبه برتر کسب کرد

حجت االسالم والمسلمین ابو ترابی رئیس شورای فرهنگ 
عمومی استان تهران از امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ 
عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر  و  رئیس  نایب   ، عمومی 
فرهنگ  شورای  کرد.جلسه  تقدیر  کریم  رباط  شهرستان 
عمومی شهرستان رباط کریم با حضور امام جمعه و رئیس 
فرهنگ  دبیر شورای  فرماندار،   ، عمومی  فرهنگ  شورای 
عمومی استان تهران و دیگر مسئولین شهرستان در سالن 
گزارش  شد.به  برگزار  انتظامی  فرماندهی  ستاد  جلسات 
جمعه  امام  ترابی  والمسلمین  االسالم  حجت  روز،  اتفاق 
رباط کریم در این جلسه  گفت: جهش تولید یعنی؛ عقب 
ماندگی های حوزه تولید را با حداکثر سرعت در حداقل 
و  امکانات  همه  باید  کرد:  تصریح  .وی  کرد  جبران  زمان 
به  تولید  رسیدن  برای  کشور  در  موجود  های  ظرفیت 
استاندارد های قابل قبول بکار گرفته شود.امام جمعه رباط 
کریم افزود: یکی از لوازم تحقق شعار سال)جهش تولید( را 
تغییر نگرش دانست و گفت: یکی از مهمترین موانع رشد 
اقتصادی ، یافتن راه حل از بیرون مرزهاست.ترابی گفت: 
مهمترین خطر برای یک کشور این است که مسئوالنش 
اعتماد به نیرو های داخلی را از دست داده و نگاهشان برای 
حل مشکالت، به بیرون مرزها باشد.الزم به توضیح است در 
پایان این جلسه در پی کسب این موفقیت)کسب رتبه برتر 
شورای فرهنگ عمومی شهرستان رباط کریم برای دومین 
سال متوالی در استان تهران(،حجت االسالم والمسلمین 
با  تهران  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  رئیس  ابوترابی 
والمسلمین  االسالم  حجت  توسط  تقدیری  لوح  ارسال 
شمس)مسئول دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی استان 
امام جمعه و  تهران( از حجت االسالم والمسلمین ترابی 
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان رباط کریم، نظام 
ملکشاهی فرماندا و نایب رئیس شورا و عزت اله عسگری 
دبیر شورای فرهنگ عمومی، تقدیر و تجلیل بعمل آوردند.

دستور شهردار رباط کریم به معاون خدمات شهر:
 تعطیلی مجدد بازار روزهای شهر 

رباط کریم بدلیل شیوع ویروس کرونا

فعالیت  ممنوعیت  و  تعطیلی  از  کریم   رباط  شهردار 
تمامی بازار روزهای شهر رباط کریم خبر داد و افزود: با 
توجه به افزایش شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت 
های جدید توسط استاندار محترم، از روز شنبه  مورخ 
شهر  روزهای  بازار  تمامی  ثانوی  اطالع  تا  مهرماه،   19

رباط کریم تعطیل خواهند شد.
اعمال محدودیت صرفا  این  اظهار کرد:  پارسا  مهندس 
جهت کاهش آسیب به مردم فهیم رباط کریم بوده و 
انتظار ما از شهروندان محترم این است که همکاری الزم 

با عوامل شهرداری رباط کریم داشته باشند.
شهردار رباط کریم با بیان اینکه عوامل معاونت خدمات 
شهری شهرداری رباط کریم در بازار روزها حضور خواهند 
داشت ادامه داد: عوامل معاونت خدمات شهری دستور 
دارند با کلیه کسبه و دست فروشانی که به اطالعیه های 

این شهرداری توجه نکنند برخورد قانونی بعمل آورند.

استان تهران

معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی شهرداری 
نسیم شهر از راه اندازی سامانه نامگذاری معابر 

خبر داد.
اندازی  راه  و  نصب  از  پس  افزود:  راد  اقبالی   
بهشت  باغ  آرامستان  مدیریت  سیستم  موفق 
نسیم شهر که موجب رضایتمندی شهروندان و 
مراجعه کنندگان و شفاف سازی در امور اداری 

و مالی آرامستان گردید ، این بار این معاونت با 
ارائه طرح ایجاد سامانه نامگذاری معابر و تشریح 
خدمات  راستای  در  سامانه  این  های  قابلیت 
دسترسی  و  گرامی  شهروندان  به  بهتر  رسانی 
معضالت  سامانه جهت طرح  این  به  شهروندان 
به  پیگیری  جهت  رهگیری  کد  اخذ  و  معابر 
صورت غیر حضوری از طریق پرتال این سامانه و 

اطالع از نامگذاری و یا تغییر نام جدید معابر و یا 
دسترسی به نقشه GIS شهر با موافقت مهندس 
استقبال  و  شهر  نسیم  محترم  شهردار  طالیی 
اعضای محترم شورای اسالمی شهر از این طرح ، 
مراتب با همکاری اداره فناوری ، آمار و اطالعات  
- مدیریت فرهنگی و اجتماعی - دفتر طرح و 
برنامه ریزی شهری و با استفاده از پتانسیل بخش 

انجام گردیده که  و  موفقیت نصب  با  خصوصی 
از  بزودی لینک ورود شهروندان جهت استفاده 

این خدمات در دسترس قرار خواهد گرفت.
نوید توسعه خدمات  اقبالی   همچنین مهندس 
الکترونیک در سایر حوزه های دیگر شهرداری 
ارائه  در  تحولی  بزودی شاهد  انشااله  که  داد  را 

خدمات به شهروندان خواهد شد.

شمارش معکوس برای راه اندازی سامانه نامگذاری
 معابر در نسیم شهر



سالمت
خبر

آرتروز اولیه بدون هیچ علت 

خاصی ایجاد می شود

بهشتی،  دانشگاه علوم پزشکی شهید  عضو هیئت علمی 
در خصوص انواع آرتروز و روش های درمانی این بیماری 

توضیحاتی ارائه داد.
 رضا زندی، با اشاره به اینکه آرتروز در دو دسته کلی اولیه 
بدون هیچ  اولیه  آرتروز  تعریف می شود، گفت:  ثانویه  و 
علت خاصی، با افزایش سن، وجود سابقه خانوادگی و زمینه 
ژنتیکی یا بلند کردن اجسام سنگین ایجاد می شود و تمام 

مفاصل بدن را درگیر می کند.
فلوشیپ جراحی هیپ و لگن، افزود: آرتروز ثانویه به علت 
در  شکستگی  یا  روماتیسم  مادرزادی،  عارضه  یک  وجود 
به دنبال آن  اولیه و  البته آرتروز  ایجاد می شود،  مفصل 
آرتروز زانو بسیار شایع است، چراکه بیشترین فشار به این 

مفصل وارد می شود.
این متخصص ارتوپدی در خصوص اقدامات پیشگیرانه این 
عارضه شایع، گفت: کاهش وزن، تغییر در نحوه نشستن، 
استفاده از هر دو توالت فرنگی و ایرانی، بلند نکردن اجسام 
سنگین نقش مهمی در جلوگیری از ابتال به آرتروز اولیه 

دارد.
وی ادامه داد: این اقدامات در مواقعی که بیماری در مراحل 
اولیه قرار دارد و بیمار درد غیرقابل تحملی ندارد، به عنوان 
راه درمانی نیز مطرح می شود. آب درمانی، ورزش های 
سبک، روش های دارویی، روشPRP و در برخی مواقع 
جراحی تعویض مفصل از دیگر روش های درمانی مطرح 

است.
روش  انتخاب  اهمیت  بر  لگن  و  هیپ  جراحی  فلوشیپ 
درمانی متناسب با عالئم تاکید کرد و گفت: تعویض مفصل 
هیپ به عنوان بهترین عمل قرن شناخته شده است چراکه 
بیمار را به زندگی عادی برمی گرداند. البته معموال آخرین 
انتخاب، جراحی است و تا حدامکان سعی می شود عارضه 
را به کمک تغییر سبک زندگی و انجام ورزش های ساده 

رفع کرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در ارتباط با نحوه عرضه 
و قیمت ماسک و واکسن آنفلوانزا در داروخانه های 

کشور، توضیحاتی ارائه داد.
محمدرضا شانه ساز، در نشست خبری، گفت: قبل 
از شیوع کرونا، میزان تولید انواع ماسک در کشور، 
بسیار محدود بود و مصرف مان هم بسیار محدود 
بود. در عین حال بخشی از تولید عالوه بر پوشش 
بیماری  شیوع  با  اما  شد.  می  صادر  داخلی،  نیاز 
کرونا در فاز اول، نیاز کشور حدود ۲۰ برابر افزایش 
یافت که در کوتاه مدت امکان تامین این نیاز وجود 
نداشت و بر همین اساس یک ماه الی یک ماه و 
به  نیروهای مردمی  نیم مشکالتی را داشتیم که 

کمک آمدند و نیاز کشور برطرف شد.
وی افزود: آنچه احساس می شود امروز باید بیشتر 
قیمت  با  ماسک  عرضه  گیرد،  قرار  توجه  مورد 
مصوب است. به هر حال اکنون نزدیک به ۸۰ تا 
۹۰ روز از اعالم رسمی قیمت ماسک برای مصرف 
کننده می گذرد و اعالم شده که مصرف کننده 
تومان   ۱۳۰۰ از  بیش  را  الیه  سه  ماسک  نباید 
اما متاسفانه شاهدیم که علی رغم  دریافت کند، 
تولید بسیار زیاد ماسک در کشور، این اقالم با رقم 
های باالتر از ۱۳۰۰ تومان عمال به دست مصرف 

کننده می رسد.
شانه ساز با بیان اینکه طبق دستور رئیس جمهور 
بر  داد:  ادامه  شود،  رعایت  قیمت  این  باید  حتما 
پیگیری  گذشته  هفته  چند  ظرف  اساس  همین 
هایی با جدیتی بیشتر انجام شد و امروز اعالم می 
بیش  تا  ریزی کردیم  برنامه  اول  فاز  در  کنم که 
شرکت   ۲۳ توسط  که  را  ماسک  میلیون   ۶۰ از 
از طریق شرکت های  تولیدی، تولید می شود و 
کشور  سراسر  های  داروخانه  به  سراسری  پخش 
توزیع می کنند. امروز می خواهم به مردم اطالع 
رسانی کنم که نباید در داروخانه و جاهای دیگر، 
ماسک سه الیه را بیشتر از قیمت ۱۳۰۰ تومان 

خریداری کنند.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در مواردی 
شاهدیم که عمال ماسک ۱۳۰۰ تومانی با قیمت 
بیشتری به دست مصرف کننده می رسد، گفت: از 
مردم می خواهیم مطالبه گر ماسک ۱۳۰۰ تومانی 
قیمت  با  الیه  سه  ماسک  ندهند  اجازه  و  باشند 
بیشتر عرضه شود. از نظر تعداد تولید هیچ مشکلی 
در  میلیون ماسک  روزانه ۲۱  و  نداریم  در کشور 
کشور تولید می شود و ۵ تا ۶ میلیون عدد ماسک 
روزانه در اختیار داروخانه ها به عنوان مرکز اصلی 
عرضه ماسک قرار داده شود که برنامه ریزی آن 

آغاز شده است. تمرکز جدی ستاد کرونا بر عرضه 
ماسک در داروخانه ها است که این باور در تمام 
با  و  وفور  به  ماسک  تا  دارد  وجود  ستاد  اعضای 

قیمت مصوب عرضه شود.
شانه ساز در واکنش به احتمال گرانفروشی ماسک 
به  گرانتر  را  ماسک  اگر  افزود:  داروخانه ها،  به 
داروخانه ها بفروشند، یا باید جنسش مرجوع شود 
که با قیمت مصوب ارائه دهد و یا اینکه فاکتورها 
اصالح شود. پیشنهاد ما راه دوم است، زیرا توزیع 
کننده ها و تامین کنندگان باید فاکتور اصلی ارائه 

دهند و گرنه گرانفروشی محسوب می شود.
وی ادامه داد: حداقل ۱۰ اکیپ در شهر و استان 
تهران برای بازرسی قرار دادیم و در همه استان ها 
به فراخور شرایط استان بازرسی ها آغاز شده است. 
به ویژه شهرهایی که از نظر شیوع کرونا وضعیت 

بحرانی تری دارد، اولویت بیشتری دارند. 
رئیس سازمان غذا و دارو، درباره فروش اینترنتی 
و...،  »رمدسیویر«  مانند  داروهایی  ویژه  به  دارو 
گفت: همواره اعالم کردیم که هنوز سازوکار الزم 
برای فروش اینترنتی دارو فراهم  نشده است. زیرا 
دارو باید یا بر اساس نسخه پزشک درخواست داده 

شده و تحویل شود و یا باید از سوی داروساز از 
بیمار شرح حال کامل دریافت شود و دارو تحویل 
شود. آنچه تحت عنوان فروش داروهای مختلف به 
ویژه داروهایی که برای کرونا استفاده می شود به 
صورت اینترنتی فروخته می شود، حتما غیرقانونی 
بوده و قصد سوءاستفاده در آن است و حتما تقلبی 
موارد  با  ما  همکاران  اگر  است.  قضیه  این  پشت 
تخلف مواجه شوند، حتما برخورد می کنند. این 
داروها خصوصا رمدسیویر بیمارستانی است و نباید 
باشد. در  در داروخانه های سرپایی وجود داشته 

غیر این صورت تخلف محسوب می شود.
وی درباره زمان عرضه داروخانه ای واکسن آنفلوانزا 
نیز گفت: امسال به دلیل کارشکنی هایی که انجام  
شد و مواد اولیه به دلیل تحریم ها نرسید، متاسفانه 
نتوانستند واکسن آنفلوانزا تولید داخل را به موقع 
برسانند و به نظر می آید امسال زمان طالیی تولید 
داخلی واکسن آنفلوانزا را از دست دادیم و بیشتر از 

طریق واردات اقدام می کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو، ادامه داد: تاکنون یک 
و نیم  میلیون دوز واکسن آنفلوانزا وارد شده و به 
واکسن  ارز  است.  تحویل شده  بهداشتی  معاونت 

ها هم تامین و نقل و انتقال آن انجام شده است، 
بار  بانکی، پولی که چند  به دلیل تحریم های  اما 
به خارج از کشور منتقل شده بود و می رفت که 
به دست تامین کننده برسد، به بهانه های واهی 
امیدواریم  حال  این  با  شد.  می  برگردانده  دوباره 
قبل از پایان مهر چند میلیون دوز واکسن داشته 
افرادی  و  خاص  بیماران  مان  اولویت  که  باشیم 
هستند که باید واکسن را تزریق کنند. در مرحله 
بعد اولویت های بعدی هم می توانند این واکسن 

را دریافت کنند.
شانه ساز تاکید کرد: ما امسال تاکید کردیم که 
مردم به دنبال استفاده  از واکسن آنفلوانزا نباشند. 
زیرا به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی احتمال 
شیوع آنفلوانزا بسیار کم است. آمار نیم کره جنوبی 
هم نشان داد که میزان شیوع آنفلوانزا بسیار پایین 
تر از سالهای قبل بوده است. با این حال باز هم 
آنفلوانزا  واکسن  از  استفاده  به  اصرار  زیادی  عده 
دارند که اجازه می دهیم مقداری از واکسن با ارز 
نیمایی هم وارد شود که به زودی وارد کشور می 
شود که برای همه مردم قابل تهیه است و نیازی 

به ثبت و ضبط کد ملی هم ندارد.

قیمت مصوب ماسک در داروخانه ها
خبر

نتایج ساخت واکسن ایرانی 
کرونا
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وزیر بهداشت، با اشاره به تالش های محققان و دانشمندان 
ایرانی برای ساخت واکسن کرونا، گفت: ساخت واکسن کرونا 

هنوز با ابهاماتی در دنیا همراه است.
شرقی  مدیترانه  منطقه  اجالس  حاشیه  در  نمکی،  سعید   
سازمان جهانی بهداشت که به صورت مجازی برگزار شد، در 
ارتباط با اقدامات و تالش های کشورها برای ساخت واکسن 
کرونا، افزود: از امروز رسماً اقدامات خودمان در زمینه ساخت 

واکسن کرونا را به سازمان جهانی بهداشت اعالم می کنیم.
وی در ارتباط با آخرین نتایج آزمایش ها برای ساخت واکسن 
کرونا در ایران، گفت: مراحل مختلف کار را دنبال کرده ایم 
و آزمایش بر روی نمونه حیوانی تا میمون هم انجام شده و 

نتایج بسیار خوبی گرفتیم.
بر  آزمایش واکسن  آینده کار  افزود: ظرف سه هفته  نمکی 
روی انسان را آغاز خواهیم کرد. تمام اقدامات ما در این زمینه 
سازمان  پروتکل های  و  بین المللی  استانداردهای  بر  منطبق 

جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو است.
وی ادامه داد: به رغم تحریم های ظالمانه در زمینه ساخت 
داروهایی که حتی تأثیر کمی در درمان کرونا داشتند مانند 
»فاویپیراویر« و »رمدسیویر« فعال بودیم و اکنون تولیدات 
خود را مصرف می کنیم. در مورد واکسن نیز چنین است و 
امروز بعد از ظهر در جلسه دوم اِمرو، نتایج تحقیقات خود را 

اعالم می کنیم.
وی با تاکید بر رهبری سازمان جهانی بهداشت در مبارزه با 
کرونا و ضرورت تبعیت و حمایت همه کشورها از برنامه ها و 
دستورالعمل های این سازمان، تصریح کرد: در زمینه ساخت 
واکسن کرونا گام های مؤثری برداشته ایم که خبرهای آن را 

بزودی اعالم خواهیم کرد.
هنوز  می داند  دنیا  که  مطلب  این  عنوان  با  بهداشت  وزیر 
دارد، گفت:  وجود  کرونا  واکسن  زمینه ساخت  در  ابهاماتی 
مدت زمان اثربخشی واکسن و اینکه چند دوز تزریق شود، از 
ابهاماتی است که ساخت این واکسن را دچار مشکل ساخته 

است.
نمکی افزود: هم دنیا و هم ما داریم روی نقاط مبهم ساخت 
نتایج خوبی  واکسن کرونا کار می کنیم و امیدواریم بزودی 

حاصل شود.

سرپرست حوزه هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت 
گفت: به دنبال آن هستیم تا با 
استفاده از ظرفیت های موجود 
را  سالمت  بیمه  در  وری  بهره 

افزایش دهیم.
علیرضا اعرابی، درنشست تودیع 
خدمات  بیمه  معاون  معارفه  و 
سالمت و سرپرست حوزه هیأت 
مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه 
بیمه  سازمان  گفت:  سالمت 
سالمت دارای پرسنل با انگیزه 
باال  بسیار  تعهد  با  مدیرانی  و 
انگیزه  این  خروجی  لذا  است، 
و عالقمندی کارکنان و مدیران 
سبب اقدامات بسیار خوبی شده 
که درطول سالیان گذشته انجام 

شده است.
وی با بیان اینکه بیمه سالمت 

بهره  سازمان  یک  عنوان  به 
سالمت  درنظام  مؤثر  و  ور 
نیروی  افزود:  می کند  فعالیت 
سازمان  مهم  سرمایه  انسانی 
این  بوده و تعهد  بیمه سالمت 
سازمان درساختار اداری کشور 
بنابراین  است،  زدنی  مثال 

و  اقدامات  تمام  می رود  انتظار 
فعالیت ها درجهت هم افزایی و 

رفع مشکالت صورت گیرد.
سرپرست حوزه هیأت مدیره و 
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت، 
با تاکید براینکه زیرساخت های 
بسیاری دربیمه سالمت توسط 

سازمان  این  در  سابق  مدیران 
کرد:  تصریح  است  شده  ایجاد 
روبه  روند  بتوان  امیدواریم 
ارتقایی را طی کرد، ضمن اینکه 
همگان درتالش هستند که گام 
رو به جلوی بیمه سالمت بیش 

از پیش مشاهده شود.

بهره وری در بیمه سالمت را افزایش می دهیم
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شماره نامه :139904901107002743

تاریخ نامه :1399/07/20

شماره پرونده :139904001107000367/1

شماره بایگانی پرونده :9900521

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

بدین وسیله به 1- اقای امیر حسین رضائی  فرزند 

نشانی  به    4911472936 ملی  شماره  به  محسن 

:تهران –شهرستان رباط کریم -  خیابان جهاد – خیابان 

مسجد حضرت ابوالفضل – کوچه خان محمدی – پالک 

عسگری   منیر  خانم   -2 گیرنده  وام  بعنوان       31

فرزند علی اصغر  به شماره ملی 4910599975 به 

نشانی : تهران – شهرستان رباط کریم – خیابان جهاد 

-  خیابان مسجد حضرت ابوالفضل – کوچه خان محمدی 

– پالک 31   بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی 

شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد قرارداد 

وصول  جهت   6100475694003 شماره  بانکی 

 1389/09/21 تاریخ  تا  ریال   16/000/000 مبلغ 

بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز 

اجرائیه  شما  علیه  مقررات  طبق  بدهی  کامل  تسویه 

کالسه 9900521  به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر 

در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست 

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 

تقاضای  با  ننمایید  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به 

بستانکار برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد 

رحیمی شورمستی

 

شماره نامه :139904901107002738

تاریخ نامه :1399/07/20

شماره پرونده :139904001107000363/1

شماره بایگانی پرونده :9900516

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

فرزند  لطفی   معصومه  خانم   -1 به  وسیله  بدین 

نشانی  به    0015864650 ملی  شماره  به  ایرج  

خیابان   – بازارک    - کریم  رباط  –شهرستان  :تهران 

بعنوان  – پالک 44  – کوچه نسترن شرقی  ترکاشوند 

شعبه  ملی  بانک  که  شود   می  ابالغ  گیرنده   وام 

قرارداد  استناد  به   2354 کد  کریم  رباط  مرکزی 

وصول  جهت    6100483207001 شماره  بانکی 

 1389/09/21 تاریخ  تا  ریال   38/089/418 مبلغ 

بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز 

اجرائیه  شما  علیه  مقررات  طبق  بدهی  کامل  تسویه 

کالسه 9900516  به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر 

در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست 

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 

تقاضای  با  ننمایید  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به 

بستانکار برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد 

رحیمی شورمستی

 

شماره نامه :139904901107002736

تاریخ نامه :1399/07/20

شماره پرونده :139904001107000362/1

شماره بایگانی پرونده :9900514

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

اتشگاه   رفیعی  وحید  سید  اقای   -1 به  وسیله  بدین 

  0083851216 ملی  شماره  به  اشرف  سید  فرزند 

به نشانی :تهران –شهرستان بهارستان – سلطان اباد 

– خیابان باغ مهندس – کوچه طاوسی 8 – پالک 318    

فرزند  عبدی   شاپور  اقای   -2 گیرنده  وام  بعنوان 

اسماعیل  به شماره ملی 6019556311  به نشانی 

: البرز – شهرستان کرج – خیابان 45 متری گلشهر – 

خیابان جنیدی – پالک 10   ابالغ می شود  که بانک ملی 

شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد قرارداد 

وصول  جهت   6100761264004 شماره  بانکی 

 1390/03/11 تاریخ  تا  ریال   29/000/000 مبلغ 

بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز 

اجرائیه  شما  علیه  مقررات  طبق  بدهی  کامل  تسویه 

کالسه 9900514  به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر 

در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست 

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 

تقاضای  با  ننمایید  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به 

بستانکار برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد 

رحیمی شورمستی

 

شماره نامه :139904901107002756

تاریخ نامه :1399/07/20

شماره پرونده :139904001107000369/1

شماره بایگانی پرونده :9900523

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

بدین وسیله به 1- خانم الناز هاشم خانی  فرزند علی  

 – به شماره ملی 0310583519  به نشانی : تهران 

 – – سمت چپ  خیابان گرجی   – کریم  رباط  شهرستان 

گیرنده  وام  بعنوان  – پالک 81   لو  اقچه  کوچه  نبش 

2- اقای علی رضا عباس اوغلی فخر اباد    فرزند فیاض  

 – تهران   : نشانی  به  ملی 0069160635  به شماره 

شهرستان اسالمشهر –قائمیه – عدل اباد –ابشار 15 

– پالک 19  به عنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی 

شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد قرارداد 

وصول  جهت   6101726894001 شماره  بانکی 

 1399/07/01 تاریخ  تا  ریال   53/000/000 مبلغ 

بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز 

اجرائیه  شما  علیه  مقررات  طبق  بدهی  کامل  تسویه 

کالسه 9900523  به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر 

در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست 

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 

تقاضای  با  ننمایید  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به 

بستانکار برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم- احمد 

رحیمی شورمستی

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه 
حدود  گفت:  بهداشت،  وزارت 
مصرفی  غذایی  مواد  درصد   ۳۰
در کشور تبدیل به ضایعات می 

شود.
اساس  بر  افزود:  عبدالهی،  زهرا 
 ۲۰۲۰ سال  در   FAO گزارش 
بیش از ۲ میلیارد نفر در جهان 
و  مغذی  سالم،  ایمن،  غذای  به 

کافی دسترسی منظم ندارند.
ضایعات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مواد غذایی هر ساله حدود ۱.۳ 
است،  شده  آورد  بر  تن  میلیارد 
معادل  ضایعات  این  داد:  ادامه 
تولید  یک سوم کل مواد غذایی 
شده برای مصرف انسان است و 
معادل غذای ۲ میلیارد نفر در هر 

سال محسوب می شود.
عبدالهی تصریح کرد: در کشور ما 
نیز ضایعات غذایی در حدود ۳۰ 

درصد تخمین زده شده است.

رسانی  اطالع  کرد:  تاکید  وی 
هدف  با  آموزشی  برنامه های  و 
صحیح  الگوی  فرهنگسازی 
شرایط  در  بویژه  غذایی  مصرف 
فعلی بحران کووید ۱۹ می تواند 
الگوی  اصالح  در  مؤثری  نقش 
و  پیشگیری  منظور  به  غذایی 

کنترل بیماری کووید ۱۹ داشته 
باشد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه 
داشت:  اظهار  بهداشت،  وزارت 
که  غذا  جهانی  روز  مناسبت  به 
مانند  است  مهر   ۲۴ با  مصادف 
در  نمادین  اقدامات  سال  هر 

رسانی  اطالع  و  آموزش  جهت 
با  نیز  امسال  و  می شود  برپا 
اقدامات  کرونا  شرایط  به  توجه 
اطالع رسانی از طریق رسانه های 
جمعی با شعار "همه با هم برای 
اپیدمی  شرایط  در  سالم  تغذیه 

کرونا" مورد تاکید است.

۳۰ درصد غذای ایرانی ها ضایعات می شود



گزارش

استاندار اردبیل: اطالع رسانی برنامه های 
توسعه ای دولت به مردم ضروری است

 استاندار اردبیل با اشاره به اینکه اطالع رسانی برنامه های توسعه ای 
دولت به مردم ضروری است، گفت: خدمت به مردم بدون توجه به 
مسایل حاشیه ای تا آخرین دقایق قانونی دولت دوازدهم با قوت ادامه 

می یابد.
اکبر بهنامجو مهرماه در نشست با فرمانداران استان اظهار کرد: اطالع 
رسانی برنامه های توسعه ای دولت به مردم ضروری است به طوری که 
مردم باید از عملکرد دولت در استان آگاه شده  و دولت را در کنار 

خود احساس کنند.
 به گفته استاندار اردبیل در چند سال اخیر اقدامات خوب توسعه ای در 
حوزه های صنعتی، سرمایه گذاری،  اجرای پروژه های عمرانی در استان  

انجام گرفته و  الزم است این برنامه ها با قوت  ادامه یابد.
وی احداث کارخانجات بزرگ و تاثیرگذار در منطقه از جمله کارخانه 
و  کشاورزی  ای،  گلخانه  طرح های  پتروشیمی،  اف،  دی  ام  تولید 
داروسازی را یادآور شد و گفت: با توجه به سرمایه گذاری هایی که با 
حمایت دولت در استان انجام گرفته، ادامه روندکنونی گامی مهم برای 

کاستن از فشارهای اقتصادی بر دوش مردم است.
بهنامجو ادامه داد: دولت به عنوان رکن اجرایی نظام همواره در راستای 
ارائه خدمات به مردم، توسعه راهها، ایجاد اشتغال، اجرای پروژه های 
مهم برای تسهیل در زندگی مردم تالش کرده و در این خصوص از 

هیچ کوششی دریغ نکرده است.
استاندار اردبیل به شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر روند اجرای برخی 
امور اشاره کرد و افزود: الزم است فرمانداران با حفظ برنامه ریزی های 
انجام گرفته در موقعیت کنونی نیز تدبیر و مدیریت کرده و متناسب با 
وضعیت پیش آمده به اقدامات توسعه ای و خدمت رسانی ادامه دهند.

 ، صنعتی  عمرانی،  مهم  بخش های  توسعه  برای  برنامه ریزی  به  وی 
اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی اشاره کرد و گفت: تالش برای جذب 
درصد باالی  اعتبارات تخصیص یافته به پروژه های عمرانی از جمله 
مهم ترین اقداماتی است که تمامی فرمانداران استان باید آن را در نظر 

بگیرند.
وی به جذب اعتبارات برای حوزه های مختلف در سفر رئیس جمهوری 
به استان اشاره و این اعتبارات را از جمله مزیت های سفر هیات دولت 

به استان برای تسریع در اجرای پروژه ها دانست.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
و  عنوان حامی  به  رسانه  اصحاب  همکاری 
آستان  برنامه های  اجرای  در  ما  پشتیبان 
از  زیادی  حجم  شد  موجب  رضوی،  قدس 
دلتنگی زائران در ایام محدودیت های ناشی 

از ویروس کرونا کاسته شود.
خاکسار  مصطفی  آستان نیوز،  گزارش  به 
شب  که  »اشاره«  ویژه برنامه  در  قهرودی 
پخش  رضوی  خراسان  شبکه  از  گذشته 
آستان  اقدامات  از  گزارشی  ارائه  به  شد، 
شیوع  از  ناشی  شرایط  در  رضوی  قدس 
ما  تکالیف  از  یکی  گفت:  و  پرداخت  کرونا 
در روزهای سخت مواجهه با ویروس کرونا، 
زیارت  برای  مطلوب  شرایط  آوردن  فراهم 

زائران حرم علی بن موسی الرضا)ع( است.
با  مطهر رضوی  کرد: حرم  وی خاطرنشان 
دستور و تدابیر تولیت آستان قدس رضوی 
مبارزه  با ستاد ملی  و هم چنین هماهنگی 
بیماری،  این  با  مواجهه  ابتدای  از  کرونا  با 
طور  به  را  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت 
جدی در دستور کار خود قرار داد و شرایطی 
را فراهم آورد که بیشترین میزان رعایت این 

دستورالعمل ها در حرم مطهر انجام شود.
خاکسار قهرودی ادامه داد: با تالش خادمان 
برای  مناسبی  شرایط  مقدس  آستان  این 
زیارت مطلوب حرم مطهر رضوی در دوران 
شیوع کرونا فراهم آمد که از جمله می توان 
ورودی  در  تب سنج  دستگاه  از  استفاده  به 
آوردن  فراهم  ماسک،  توزیع  مطهر،  حرم 
ماده ضدعفونی برای دست ها، مفروش کردن 
حرم با رعایت دستورهای بهداشتی و توزیع 
زیارت نامه و مهرهای بسته بندی شده اشاره 
کرد.وی هم چنین از حضور خادمان سالمت 
در حرم مطهر رضوی در ایام شیوع ویروس 
کرونا خبر داد و گفت: خادمان سالمت در 
شکل و شمایلی متفاوت با گذشته، در بارگاه 
نورانی امام رضا)ع( حضور دارند و نیاز زائران 
به ماسک و مواد ضدعفونی کننده را فراهم 

می آورند.
رضوی  قدس  آستان  تولیت  قائم مقام 
دستور های  رعایت  با  کرد:  خاطرنشان 
بهداشتی  که ذکر شد و طبق گفته مسئوالن 
ذی ربط در آستان قدس رضوی؛ 95 درصد 
پروتکل های بهداشتی در این آستان مقدس 
رعایت شده است که در کل دنیا بی سابقه 

و  اعتقاد  ایمان،  مدیون  را  مهم  این  است. 
اطاعت پذیری مردم و هم چنین تالش های 

خادمان این بارگاه نورانی هستیم.
رضوی  قدس  آستان  اینکه  بیان  با  وی 
همه داشته های خود را مدیون موقوفات و 
نذورات مردم است، گفت: از همین رو باید 

بهترین خدمات را به مردم ارائه دهیم.
نگرانی های  از  یکی  مسئول  مقام  این 
قدس  آستان  مسئوالن  و  خدام  مجموعه 
ایام  این  در  زائران  اندک  تعداد  را  رضوی 
ذکر کرد و گفت: خدام ما با دلی شکسته 
و چشمانی اشک بار نایب الزیاره همه عاشقان 
و دلدادگانی هستند که نمی توانند در حرم 
حضور یابند.وی یادآور شد: سال گذشته 5 
میلیون و 600 هزار زائر در دهه پایانی ماه 
صفر توفیق یافتند به حرم ثامن الحجج)ع( 
مشرف شوند. بیش از 500 هزار زائر نیز پای 
رساندند.  مشهدالرضا)ع(  به  را  خود  پیاده 
اما متأسفانه امسال به دلیل شیوع ویروس 
کرونا تعداد زائران بسیار کاهش یافته است.

رضوی  قدس  آستان  تولیت  قائم مقام 
در  صداوسیما  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
در  رضوی  مطهر  حرم  برنامه های  پخش 
و  صداوسیما  گفت:  خاص  مناسبتی  ایام 
هم چنین خبرنگاران و هنرمندان در پوشش 
و پخش مراسم حرم، نهایت همکاری را با ما 
داشتند و دل های عاشقان و ارادتمندان امام 

رئوف)ع( را به حرم مطهر رضوی پیوند زدند.
در  صفر  ماه  پایانی  دهه  برنامه های  اجرای 

گستره ملی و بین المللی
مهم ترین  به  ادامه،  در  قهرودی  خاکسار 
رضوی  قدس  آستان  برنامه های  و  اقدامات 
هم زمان  اجرایی  مختلف  گستره های  در 
و  کرد  اشاره  صفر  ماه  پایانی  دهه  ایام  با 
شعار  با  ایام،  این  در  برنامه ها  همه  گفت: 
»درپناه امام رضا)ع(« برنامه ریزی شده که 
در گستره  حرم مطهر رضوی، شهر مشهد، 
ملی و بین المللی و هم چنین در بسترهای 
رسانه  ظرفیت  از  استفاده  با  و  مجازی 
تدارک دیده شده است.وی برگزاری مراسم 
امام رضا)ع(،  خطبه خوانی شهادت حضرت 
تسهیل در حضور و زیارت زائران، مشارکت 
هماهنگی  و  کشوری  بزرگ  هیئت های  با 
بین بخش های مختلف شهری و استانی با 
محوریت آستان قدس رضوی را از محورهای 
برنامه های آستان قدس رضوی در  اجرایی 
حرم مطهر رضوی ذکر کرد.این مقام مسئول 
اجرای برنامه های محوری و بزرگ در سطح 
سازمان دهی  محلی،  مراسم   اجرای  شهر، 
خدمات ویژه زائران امام رضا)ع( با مالحظات 
مرتبط با شرایط عمومی کشور و توجه به 
مناطق حاشیه شهر را از محورهای دیگر این 

برنامه ها در گستره مشهدالرضا)ع( برشمرد.
در  رضوی  قدس  آستان  تولیت  قائم مقام 

ادامه، یکی از شیوه های اجرایی برنامه های 
فرهنگی و مذهبی آستان قدس رضوی در 
ایام مواجهه با کرونا در مناسبت های مختلف 
را برپایی مجالس سیار در محالت ذکر کرد و 
افزود: ویژه برنامه ای با عنوان »پالک هشت« 
در ایام پایانی ماه صفر پیش بینی شده است 
که از ویژگی های آن می توان به حضور خدام 
بارگاه منور امام هشتم)ع(، گروه سرود آوای 
رضوان و متبرک شدن مراسم با پرچم حرم 

مطهر رضوی اشاره کرد.
ویژه  خاص  برنامه هایی  اجرای  به  وی 
با زبان ها  از ملیت ها و قومیت ها، و  زائرانی 
اهل سنت،  جمله  از  مختلف  گویش های  و 
آذری ها، عربی زبانان و اردوزبانان و هم چنین 
نوجوانان،  و  ناشنوایان، کودکان  و  نابینایان 
بانوان و ... اشاره کرد و گفت: ویژه برنامه های 
شعرخوانی به صوت مجازی، »رواق کتاب« 
نمایش های  قدس،  صحن  قبله  ایوان  در 
کرسی های  برگزاری  محالت،  در  خیابانی 
تالوت قرآن در 2 هزار نقطه همراه با محافل 
عزاداری با تشکل های جوانان رضوی و ... از 

دیگر برنامه های در این ایام است.
علمی ترویجی،  کرسی   11 کرد:  اظهار  وی 
 13 تولید  تخصصی،  نشست  و  وبینار   9
محصول فرهنگی و حضور فعال در رسانه ها 
دیگر  از  رادیویی،  ویژه  برنامه های  نظیر 

برنامه های این ایام است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد؛

نقش بی بدیل رسانه ها در امیدآفرینی و رفع دلتنگی های دوران کرونا

گزارش

رئیس سازمان صنعت و معدن استان کردستان:

نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه 
مشکل اصلی کارخانه ها است

رئیس سازمان صنعت و معدن استان کردستان، گفت: نقدینگی و 
اولیه یکی از مشکالت اساسی این کارخانه ها  افزایش قیمت مواد 

است.
محمد دره وزمی  در بازدید از تعدادی از کارخانه های شهرک صنعتی 
شهرستان دهگالن، اظهار کرد: مواد اولیه کارخانه صنایع سیم و کابل 

ارم هادی نور، از بورس کاال تامین می شود.
وی با اشاره به اینکه سیم در سایز نیم تا 16 و کابل از 2.5 تا 3.5 
در این کارخانه تولید می شود، افزود: سیم با ضخامت های مختلف 
در این کارخانه تولید شده که ظرفیت تولید آن در هر هفته 10 تن 

است.
دره وزمی همچنین در بازدید از کارخانه جاودان ستاره زیویه، تولید 
کیک و کلوچه، بیان کرد: متراژ زمین این کارخانه 11 هزار متر مربع 
بوده که توسط مجری طرح خریداری شده و در حال حاضر چهار 

سوله از آن اجرا شده است.
این  داد:   ادامه  کردستان،  استان  معدن  و  صنعت  سازمان  رئیس 
تسهیالت  تومان  میلیارد  دریافت 15  ملی جهت  بانک  به  کارخانه 
کارخانه  این  آالت  ماشین  از  بخشی  همچنین  است.  شده  معرفی 

خریداری شده و تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
دره وزمی بیان کرد: مشکل نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه یکی 

از مشکالت اساسی این کارخانه ها در استان است.
امید کریمی، مدیر عامل کارخانه صنایع تولیدی سانا گفت: در این 
واحد تولیدی 80 نفر به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند 

که روزانه 600 ست کفپوش سه بعدی خودرو تولید می شود.
سید ابراهیم سجادی، مدیر عامل کارخانه تولیدی و صنعتی زرین بنا 
پارسیان، تولید درب و پنجره پی وی سی، گفت: با اشتغال 58 نفر 

ساالنه سه هزار تن تولید می شود.

7 سال سوم - شماره 48چهارشنبه 23 مهر 1399 استان ها

شماره نامه :139904901107002731

تاریخ نامه :1399/07/20

شماره پرونده :139904001107000360/1

شماره بایگانی پرونده :9900512

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

ملی  شماره  به  حسین   غالم  فرزند  لطفی   سعید  اقای   -1 به  وسیله  بدین 

0083045031  به نشانی :تهران –شهرستان رباط کریم -  بازارک – خیابان 

ترکاشوند – کوچه نسترن 2شرقی – پالک 44 بعنوان وام گیرنده  ابالغ می 

شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد قرارداد بانکی 

شماره 610048348006  جهت وصول مبلغ 22/000/000 ریال تا تاریخ 

1389/11/21 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 9900512 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست 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 

تاریخ این اگهی  از  االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز 

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 :139904901107002733

تاریخ نامه :1399/07/20

شماره پرونده :139904001107000361/1

شماره بایگانی پرونده :9900513

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

اله  به شماره ملی  بدین وسیله به 1- اقای مظفر اصغر پور  فرزند قدرت 

6369954373  به نشانی : تهران – شهرستان رباط کریم – االرد – پرندک 

– خیابان چمران – نبش خیام – پالک 87   بعنوان وام گیرنده 2- خانم تل ناز 

بدرلو    فرزند علی اکبر   به شماره ملی 4370661471 به نشانی : تهران – 

شهرستان رباط کریم – االرد – پرندک – خیابان گلستان 14 –پالک 37  ابالغ می 

شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد قرارداد بانکی 

شماره 6100501830009 جهت وصول مبلغ 14/500/000 ریال تا تاریخ 

1389/11/25 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 9900513 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست 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 

تاریخ این اگهی  از  االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز 

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

  

بتاریخ 99/4/25                  کالسه پرونده 715/2/98               شماره 

دادنامه214-99

مرجع رسیدگی کننده:شورای حل اختالف شعبه 2شهرستان بهارستان

خواهان:صندوق قرض الحسنه خیراندیشان به نشانی: نسیم شهر – احمدآباد 

جانسپار -خ یادگارامام پ85

خواندگان:1 – فاطمه یوسفی 2 – ابولفضل یوسفی 3 – علی میرزائی به نشانی: 

مجهول المکان

خواسته:مطالبه وجه چک

گردشکار:پس از ارجاع پرونده به شورای حل اختالف شعبه دوم و ثبت آن و 

جری تشریفات قانونی دروقت مقرر قاضی شورابا بررسی محتویات پرونده و 

طبق ماده 9قانون اصالح تشکیل شورای حل اختالف ختم رسیدگی را اعالم و 

بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

                                         رای قاضی شورا

ثبت  شماره  به  خیراندیشان  الحسنه  قرض  صندوق  دادخواست  درخصوص 

128 رباط کریم با مدیریت آقای علیرضا علینقی به طرفیت 1 – فاطمه یوسفی  

2-ابولفضل یوسفی 3-علی میرزائی به خواسته مطالبه مبلغ 22/500/000 

ریال به عالوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه باعنایت به محتویات پرونده 

دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی مالحظه چک به شماره 386004 عهده 

بانک صادرات شعبه نسیم شهر که از سوی خواهان تقدیم شده است همچنین 

گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه عدم حضور خوانده علی رغم 

ابالغ قانونی و عدم معرفی وکیل یا تقدیم الیحه از سوی وی، شورا خواسته 

خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده9 قانون شوراهای حل اختالف و 

مواد 314 و 310 قانون تجارت و مواد 522 و 198 و 515 و 519 قانون 

برمحکومیت  مدنی حکم  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین 

و  خواسته  اصل  ازبابت  ریال   22/500/000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان 

مبلغ 377/500ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

با محاسبه اجرای احکام درحق خواهان  سررسید چک تااجرای کامل دادنامه 

صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی وظرف مهلت20روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر در محاکم محترم شهرستان بهارستان می باشد.

                                                          موسوی – قاضی شورای حل اختالف 

شعبه دوم شهرستان بهارستان  

بتاریخ 99/4/25                  کالسه پرونده 676/2/98               شماره 

دادنامه215-99

مرجع رسیدگی کننده:شورای حل اختالف شعبه 2شهرستان بهارستان

خواهان:صندوق قرض الحسنه خیراندیشان به نشانی: نسیم شهر – احمدآباد 

جانسپار -خ یادگارامام پ85

خواندگان:1 – فرزانه ایدری 2 – جمال دهنوی 3 – حمید شاه ولی 4 – یونس 

آخوندی  به نشانی: مجهول المکان

خواسته:مطالبه وجه چک

گردشکار:پس از ارجاع پرونده به شورای حل اختالف شعبه دوم و ثبت آن و 

جری تشریفات قانونی دروقت مقرر قاضی شورابا بررسی محتویات پرونده و 

طبق ماده 9قانون اصالح تشکیل شورای حل اختالف ختم رسیدگی را اعالم و 

بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

                                         رای قاضی شورا

ثبت  شماره  به  خیراندیشان  الحسنه  قرض  صندوق  دادخواست  درخصوص 

128 رباط کریم با مدیریت آقای علیرضا علینقی به طرفیت 1 – فرزانه ایدری 

2 – جمال دهنوی 3 – حمید شاه ولی 4 – یونس آخوندی  به خواسته مطالبه 

تاخیرتادیه  خسارت  و  دادرسی  هزینه  عالوه  به  ریال   54/000/000 مبلغ 

باعنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی مالحظه چک 

به شماره 316021 عهده بانک ملی شعبه رباط کریم که از سوی خواهان تقدیم 

شده است همچنین گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه عدم حضور 

خوانده علی رغم ابالغ قانونی و عدم معرفی وکیل یا تقدیم الیحه از سوی وی، 

شورا خواسته خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده9 قانون شوراهای 

حل اختالف و مواد 314 و 310 قانون تجارت و مواد 522 و 198 و 515 

و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 

اصل  ازبابت  54/000/000ریال  مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  برمحکومیت 

تاخیر  خسارت  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  740/000ریال  مبلغ  و  خواسته 

با محاسبه اجرای احکام  تادیه از تاریخ سررسید چک تااجرای کامل دادنامه 

درحق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی وظرف مهلت20روز 

پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم شهرستان بهارستان می باشد.

                                                          موسوی – قاضی شورای حل اختالف 

شعبه دوم شهرستان بهارستان

  

تاریخ :          کالسه:342/11/98                     شماره دادنامه:58/99

مرجع رسیدگی کننده:شورای حل اختالف شهرستان بهارستان شعبه11

خواهان: امین یکرنگ تهران خ شهید رجائی خ مدائن پالک40 با وکالت علی 

نعمتی و محمد امامی گلستان فلکه دوم ساختمان سعدی طبقه دوم واحد3

خواندگان:1- علی سبحانی 2 – مسعود یوری  به نشانی مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه چک

گردشکار:شورا باعنایت به اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم بشرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید:

                                  رای قاضی شورا

درمورد دادخواست آقای امین یکرنگ به طرفیت مسعود یوری و علی سبحانی 

تاریخ  به   04466222 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  خواسته  به 

علی  آقایان  عهده  به  وکالتش  که  ریال  میلیون  دویست  مبلغ  به   95/12/3

نعمتی و محمد امامی می باشد به شرح دادخواست با توجه به اوراق و محتویات 

پرونده و مالحظه گواهی عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه دعوی 

اورا نسبت به آقای مسعود یوری وارد دانسته و بااستناد به مواد 519-198 

قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310و315قانون تجارت حکم بر محکومیت 

ایشان به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت 

میلیون  مبلغ شش  پرداخت  و  دادرسی  بابت هزینه  تومان  مبلغ 359 هزار 

ریال حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان دادخواست لغایت اجرای 

دادنامه درحق خواهان صادر و اعالم می نماید. . رای صادره غیابی وبدوا ظرف 

مهلت20روزپس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشداما در موارد 

دیگر خوانده به لحاظ عدم توجه به دعوی به ایشان دادگاه باستناد به ماده 197 

قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی او را صادر و اعالم می نمایدکه ظرف 

مهلت 20روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم ذیصالح می باشد.

                                    محمدصادق رفیعی – قاضی شعبه 11 شورای حل 

اختالف شهرستان بهارستان

  

آقای / خانم رویا ستاری به شماره شناسنامه 7366 مطابق دادخواست تقدیمی 

به کالسه پرونده 637/7/99 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت 

شماره  هریس   جعفریان  اشرف  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 

شناسنامه 5037  در تاریخ99/4/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :

1 – نام حسن نام خانوادگی ستاری شماره شناسنامه 2065  تاریخ تولد 1359 

صادره از تهران نسبت فرزند متوفی

تولد  تاریخ   58400 شناسنامه  شماره  ستاری  خانوادگی  نام  محمد   نام   .  2

1367صادره ازتهران نسبت فرزند متوفی

تولد  تاریخ   7611 شناسنامه  شماره  ستاری   خانوادگی  نام  سهیال  نام   .  3

1356صادره ازهریس نسبت فرزند متوفی

تولد  تاریخ   2450 شناسنامه  شماره  ستاری  خانوادگی  نام  رحیمه  نام   .  4

1360صادره ازتهران نسبت فرزند متوفی

5 . نام رویا نام خانوادگی ستاری  شماره شناسنامه 7366 تاریخ تولد 1363 

صادره ازتهران نسبت فرزند متوفی

و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 

را باستناد ماده 361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید  تا هرکس 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

                                                شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان



چهار شنبه  23  مهر  1399 -   سال سوم- شماره  48-  8 صفحه   

برابر  در  باکتری ها  مقاومت  افزایش  با 
تولید  برای  تالش  قدیمی  های  آنتی بیوتیک 
این دارو با استفاده از منابع جدید آغاز شده 
و زهر زنبور عسل را می توان بدین منظور به 

کار برد.
می شود  بینی  پیش  نیواطلس،  از  نقل  به 
از  بسیاری  دور  چندان  نه  آینده  در 
برای  خود  کارایی  امروزی  آنتی بیوتیک های 
لذا  و  بدهند  دست  از  را  باکتری ها  نابودی 
برای  تالش  در  پنسیلوانیا  دانشگاه  محققان 
زهر  از  میکروب  ضد  مولکول های  استخراج 

زنبور عسل هستند.

بر  زمینه  این  در  که  ای  اولیه  آزمایش های 
امیدوارکننده  گرفته،  صورت  موش ها  روی 
بوده و انتظار می رود این موفقیت در صورت 
انسان ها  روی  بر  مذکور  آزمایش های  انجام 
که  می دهد  نشان  بررسی ها  شود.  تکرار  نیز 
اقدام  آنتی بیوتیک های جدید  تولید  برای  اگر 
 ۱۰ حدود  مرگ  شاهد  سال ۲۰۵۰  تا  نشود 
میلیون نفر در جهان به علت فعالیت مخرب 
باکتری های مخرب و بیماری زا خواهیم بود. 
برای جلوگیری از وقوع این فاجعه تالش برای 
تولید آنتی بیوتیک های جدید و مؤثر از بیش از 

یک دهه قبل آغاز شده است.

کشف ماده ای در زهر زنبور عسل که 

خاصیت آنتی بیوتیکی دارد

استارت آپ های کاهنده مصرف انرژی ساختمان فعال می شود

سال  از  آلفابت  ایکس  آزمایشگاه 
۲۰۱۸ تالش برای استفاده از هوش 
مصنوعی به منظور ارتقای کشاورزی 
را آغاز کرد و این فعالیت ها باالخره با 
تولید یک ربات به ثمر نشسته است.

به نقل از انگجت، آلفابت از تکمیل 
آزمایشگاه  در  ماینرال  گروه  طرح 
ایکس آلفابت به منظور تولید ربات 

هوشمند کشاورزی خبر داد.
نرم افزارها و سخت افزارهای متنوعی 
بر روی این ربات نصب شده تا ربات 
در  فراوانی  قابلیت های  از  یادشده 
حوزه هوش مصنوعی، شبیه سازی، 
برخوردار  غیره  و  محیط  شناسایی 
باشد. همچنین حسگرهای متنوعی 

بر روی این ربات نصب شده است.

ربات تولید شده توسط آلفابت انرژی 
خود را از طریق صفحات خورشیدی 
تأمین می کند و ضمن عبور از مزارع 
کاشته  گیاهان  تک  تک  کشاورزی 
می کند  بررسی  و  کنترل  را  شده 
آنها  رشد  وضعیت  و  سالمت  از  تا 
از  استفاده  با  کار  این  شود.  مطلع 
متعدد  حسگرهای  و  دوربین ها 

صورت می گیرد.

ربات هوشمند کشاورزی را متحول 
می کند
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با  فناوری  زیست  توسعه  ستاد  دبیر 
ستاد  این  در  ما  اهداف  اینکه  بیان 
است،  بنیان  دانش  اقتصاد  تحقق 
گفت: با تولید ۲۲ داروی زیستی، یک 

میلیارد دالر صرفه جویی ارزی شد.
برنامه های  و  اقدامات  گزارش  وبینار 
سال  در  فناوری  زیست  توسعه  ستاد 
هم  و  افزایی  هم  هدف  با    ۱۳۹۹
زیست  برنامه های  اجرای  در  اندیشی 
فناوری با حضور دکتر مصطفی قانعی 
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری برگزار 

شد.
فکر  ما  گفت:  وبینار  این  در  قانعی 
خیلی  فناوری  زیست  که  می کردیم 
مشکالت  می تواند  و  است  قدر  بسیار 
بشریت را حل کند اما این خبرها نبود 
و دیدیم که در خیلی از مباحث علمی 
همچون کرونا چالش داشتیم و باید راه 

حل هایی برای آنها پیدا کنیم.
قانعی با اشاره به اقدامات ستاد توسعه 
ستاد  این  اهداف  و  فناوری  زیست 
درصد   ۳ که  هستیم  صدد  در  گفت: 
به  فناوری  زیست  در  را  جهانی  بازار 
از  به کمتر  تاکنون  بیاوریم که  دست 
به  رسیدن  تا  و  رسیده ایم  درصد  نیم 

این هدف فاصله داریم.
فناوری  زیست  توسعه  ستاد  دبیر 
برنامه ریزی با اشاره به برنامه های ستاد 
کسب  گفت:  فناوری  زیست  توسعه 
زیست  بازار جهانی  از سهم  درصد   ۳
فناوری، هم افزایی ملی منابع امکانات 
زیست  از  ثروت  تولید  برای  کشور 
و  سیاستگذاری  و  راهبری  فناوری، 
در  فناوری  زیست  پیشرفت  ارزیابی 
علمی  سطح  ارتقا  به  کمک  و  کشور 
مقام  کسب  منظور  به  فناوری  و 
نخست منطقه و سهم شایسته جهانی 
ماموریت و اهداف ستاد توسعه زیست 

فناوری هستند.
وی ادامه داد: ما برای کسب این سهم 
بازار جهانی که بالغ بر ۲۳.۲۵ میلیارد 
توجه  با  و  داریم  فاصله  دالر می شود، 
به وضعیت نیاز فعلی درصدد هستیم 
این  کسب  کنیم.  فعالیت  بیشتر  که 
بازار از چشم اندازهای این ستاد برای 
افق ۱۴۰۴ است و تحقق این هدف کار 

آسانی نیست.
فناوری  زیست  توسعه  ستاد  دبیر 
افزود: تاسیس صندوق زیست فناوری 
به  ارزبری  کاهش  و   ۱۳۹۴ سال  از 

از  یکی  سال  در  دالر  میلیون   ۱۴۴۰
فناوری  زیست  توسعه  ستاد  اقدامات 
بوده است؛ همچنین تولید ۲۷ داروی 
در  طرح   ۱۲ اجرای  بیوتکنولوژی، 
اولیه  ماده   ۹۰ تولید  واکسن،  حوزه 
حوزه  در  طرح   ۵۵ اجرای  و  دارویی 
کشاورزی و امنیت غذایی در راستای 
بازار و کمک  کسب سهم ۳ درصدی 
اقتصاد  توسعه  به  فناوری  زیست 
کشور کرده است.وی با بیان اینکه ۸ 
تولید  راهبری  مسئول  بزرگ  شرکت 
در  کشور  دار  اولویت  محصول   ۱۱۷

حوزه های داروهای زیستی، مواد اولیه 
دارویی، واکسن، پروبیوتیک، تجهیزات 
هستند،  فعال  شیمیایی  داروهای  و 
گفت: تاکنون ۱,۳۵۰ میلیارد ریال از 

این طرح ها حمایت شده است.
با  فناوری  زیست  توسعه  ستاد  دبیر 
به  را  این رو پژوهش ها  از  اینکه  بیان 
در  که  کرده ایم  دهی  جهت  گونه ای 
دانش  اقتصاد  سهم  تحقق  راستای 
اقدام  ما  بنیان است، گفت: همچنین 
به تعیین ۴۱ موضوع اصلی اولویت دار 

در حوزه پژوهش کردیم.

صرفه جویی ارزی یک میلیارد دالری با تولید داروهای زیستی

نوشتار

نوشتار

مجید فرومدی
به نقل از سایت میدون، لیموترش 
بزرگ  اعضای  ترین  ترش  از  یکی 
دوره  واحد  دنیاست.  در  مرکبات 
به  میدون،  سامانه  آموزشی  های 
دلیل سودآوری و مزایای اقتصادی 
آن، دوره ای را در رابطه با کاشت 
است.لیموترش  کرده  تدوین  آن 
مرکبات  ترین  محبوب  از  یکی 
مناطق  اقلیم  با  که  است  ایران  در 
فارس،  استان  همچون  مختلفی 
هرمزگان، بوشهر و کرمان همخوانی 
دارد و حتی می توان آنرا در گلخانه 
هم  عجیبی  خواص  داد.  پرورش 

دارد؛ مثال
و  است  باکتری  ضد  و  ضدقارچ 
بین  از  برای  شود  می  باعث  این 
نامطبوع  بوهای  و  سر  شوره  بردن 
اش  اسیدی  شود.خاصیت  استفاده 
موجب شده تا تاثیر شگرفی برروی 
داشته  ها  دندان  و  پوست  سفیدی 
ها  بیماری  انواع  درمان  باشد.برای 
از  بعضی  سرماخوردگی،  از  اعم 
انواع سرطان، آنفوالنزا، فشار خون، 
سنگ کلیه، اختالالت مغزی چون 
توصیه  و...  رماتیسم  پارکینسون، 

می شود.
قابلیت فوق العاده ای در دفع سموم 
و مواد زائد از بدن دارد و سیستم 
تقویت  خوبی  به  را  بدن  ایمنی 
هرروز  کنید  عادت  اگر  کند؛  می 
کنید؛  مصرف  لیمو  آب  لیوان  یک 
خواهید  مریض  دیر  به  دیر  خیلی 
است  کوچک  گرچه  شد.لیموترش 
که  بود  پیش  چندوقت  همین  اما 

اتفاقی بزرگ برایش رخ داد؛ به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و لزوم ضرورت 
همچون  مرکباتی  از  استفاده 
مبتال  از  برای جلوگیری  لیموترش 
هولناک،  ویروس  این  به  شدن 
قیمتش به کیلویی سی هزار تومان 
هم رسید؛ اما پس از ابالغیه وزارت 
صمت مبنی بر ممنوعیت صادرات، 
بازار کمی آرام گرفت. این موضوع 
پرورش  و  تولید  اهمیت  خوبی  به 
این نوع از مرکبات و وجود آن در 
سبد خانوار را روشن می کند.واحد 
دوره های آموزشی سامانه میدون، 
باغ  احداث  طرح  باعنوان  ای  دوره 
را تدوین کرده و در آن  لیموترش 
میوه  این  پرورش  صد  تا  صفر  به 
است.  پرداخته  رنگ  سبز  یا  زرد 
این طرح در ده گام نوشته شده و 
سعی کرده تمام جوانب مالی و فنی 
به طور دقیق  را  لیموترش  پرورش 
بررسی کند و راهنمای خوبی باشد 
برای افرادی که تمایل دارند در این 

کنند.سودآوری  کارآفرینی  زمینه 
این کسب و کار، بلندمدت و بیش 
از  شده،  گرفته  درنظر  سال  دو  از 
نیز ۱۴۰  اولیه  دیگر سرمایه  سوی 
با  شده.  بینی  پیش  تومان  میلیون 
این حساب، اگر بتوانید برای تولید 
باتوجه  کنید،  گذاری  سرمایه  آن 
دارند،  تقاضایی که مردم  میزان  به 
اینکه  بر  عالوه  کرد.  نخواهید  ضرر 
مشخص نیست کرونا ویروس تا کی 
میهمان ما باشد و باید سعی کنیم 
مقابل آن  را در  امکان خود  تا حد 
تقویت کنیم که راه اندازی کسب و 
کار پرورش لیموترش، می تواند در 

این زمینه کمک کننده باشد.
کار  این  که  نکنید  فراموش  البته 
مانند هر کسِب دیگری، فوت های 
که  دارد  را  خود  خاص  گری  کوزه 
از  توانید  می  آنها  از  آگاهی  برای 
تجربیات مشاورین کلینیک مشاوره 
و کارشناسان واحد آموزش سامانه 

میدون استفاده کنید.

ترش ترین کسب و کار جهان را با میدون یاد بگیرید! نوشتار

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از فعال شدن استارت 
تا پایان دولت  انرژی در ساختمان  آپ های کاهنده مصرف 

دوازدهم خبر داد.
از سامانه پایش اطالعات   سورنا ستاری در مراسم رونمایی 
انرژی ساختمان با تاکید بر اینکه استارت آپ ها باید در این 
حوزه ورود کنند، گفت: تا زمانی که این مبحث تجاری نشود 
و اقتصادی در آن شکل نگیرد نمی توانیم کاری از پیش ببریم.

ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  در  ما  افزود:  وی 
انرژی  آمادگی داریم تا کمک کنیم استارت آپ های حوزه 

ساختمان فعال شوند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: اقتصادی که به این 
حوزه مربوط می شود تنها اقتصاد انرژی نیست بلکه با اقتصاد 
خدمات ساختمان نیز مرتبط است، درآمدهای این حوزه است 
که استارت آپ های فعال در بخش انرژی ساختمان را فعال 

می کند.

فناوری  و  علمی  معاونت  در  بخش  این  کرد:  تاکید  ستاری 
و  شده  سازی  پیاده  دوازدهم  دولت  پایان  تا  جمهور  رئیس 
شرکت های خدمات انرژی ساختمان راه اندازی می شود. این 
موضوع در کاهش مصرف سوخت در ساختمان ها تأثیرگذار 

خواهد بود.

زیست  ستاد  در  مسئول  مقام  یک 
فناوری بر اجرای برنامه ملی و تحقیق و 
توسعه در زمینه »مرغ الین« در راستای 
توسعه امنیت غذایی در کشور خبر داد.

ستاد  عملکرد  گزارش  ارائه  جلسه   
توسعه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با حضور دکتر 
مصطفی قانعی دبیر این ستاد و روسای 
کارگروهای ستاد زیست فناوری برگزار 

شد.
صندوق  رئیس  ذوالفقاری  حمیدرضا 
این  گفت:  فناوری  زیست  توسعه 
تثبیت  سرمایه  با   ۹۴ سال  از  صندوق 
شده ۲ میلیارد تومانی آغاز به کار کرد.

وی افزود: سرمایه این صندوق در سال 
بوده  تومان  میلیارد   ۷۳ با  برابر   ۹۹
به   ۱۴۰۰ سال  پایان  تا  است  قرار  که 

۱۰۰میلیارد تومان برسد.
فناوری  زیست  توسعه  صندوق  رئیس 
تاکید  با  فناوری  زیست  توسعه  ستاد 
نوع  در  توانسته  صندوق  این  اینکه  بر 
ها  صندوق  بین  در  خوبی  رتبه  خود 
رتبه دوم در  به طوریکه  بیاورد  بدست 
اول  رتبه  و  ها  گذاری  سرمایه  تعداد 
در حجم سرمایه گذاری ها را به خود 
اختصاص داده است؛ همچنین رتبه اول 

در پرداخت تسهیالت را دارد.
یک  صندوق  این  اینکه  بیان  با  وی 
کارگزار خصوصی است، گفت: بنا داریم 

این صندوق را از سال آینده وارد بورس 
کنیم.

ذوالفقاری گفت: یکی از موضوعات مهم 
امنیت غذایی »مرغ الین« است که از 
اواسط سال گذشته واردات جوجه های 
و  مشکل  شد  دچار  کشور  به  اجدادی 
و»آرین«  کنار«  »بابل  مرغ های  الین  
بر  اینکه  بیان  با  کرد.وی  پیدا  اهمیت 
در  رهبری  معظم  مقام  دستور  حسب 
امنیت  در  آرین  الین  احیای  زمینه 
در  را  وظایف  یکسری  جامعه،  غذایی 
تعریف  فناوری  زیست  توسعه  ستاد 
این  در  را  ملی  کمیته  گفت:  کردیم، 
زمینه تشکیل شد که دبیری کارگروه 
تحقیق و توسعه الین آرین به این ستاد 

توسعه زیست فناوری واگذار  شد.
فناوری  زیست  توسعه  صندوق  رئیس 
مختلفی  زمینه های  در  ما  داد:  ادامه 

بررسی های  و  مطالعات  انجام  برای 
توانمندی ها،  شناخت  منظور  به  الزم 
تخصصی،  مجامع  با  ارتباط  برقراری 
انتفال خدمات فنی و ارائه برنامه برای 
تجاری سازی ایده ها و نوآوری ها فعالیت 
افزود:  کردیم.ذوالفقاری  آغاز  را  خود 
طراحی سامانه عملکرد گله های اجداد، 
و طراحی  آرین  و جوجه گوشتی  مادر 
مناسب  برداری  رکورد  سیستم های 
تعیین ضریب تبدیل در سطح گله الین 
آرین از دیگر اقدامات این کارگروه  بوده 
است.وی خاطر نشان کرد: همچنین در 
زمینه طراحی میکروچیپ های مناسب 
و  طراحی  و  دقیق  رکوردبرداری  برای 
تهیه سیستم های مناسب بررسی صفات 
سیستم ها  مانند  انتخاب  در  نظر  مورد 
آغاز  را  اقداماتی  تصویر  آنالیز  و  اسکن 

کردیم.

اجرای برنامه ملی »مرغ الین« در راستای توسعه امنیت غذایی
نوشتار

مرکز گزینش فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در مقطع خرید خدمت، نیروی زن با شرایط زیر استخدام می نماید.  
شرایط عمومي و اختصاصي متقاضیان جذب با عضویت خرید خدمت زن 

الف( شرایط عمومي  
1-اعتقاد و التزام به دین مبین اسالم و تابعیت جمهوری اسالمی 

2-التزام عملی به قانون جمهوری اسالمی ایران و اعتقادبه والیت فقیه 
3-عدم سابقه یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی 

4-عدم محکومیت و محرومیت از خدمات دولتی 
5-نداشتن سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر 

6-داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصص برای خدمت مد نظر 
7-داشتن سالمت جسمی و روانی متناسب با خدمت مد نظر 

ب( شرایط اختصاصي: 
شرایط مرتبط با سن، مدرک تحصیلي، قد و معّدل داوطلبان جذب به شرح زیر مي باشد: 

عنوان شغل: مشاوره و مددکاری          حداقل و حداکثر سن: 22 الی 30 سال           مدرک تحصیلی: کارشناسی و باالتر )رشته های روانشناسی و مشاوره(  حداقل 
قد: 160 سانتیمتر          معدل مدرک تحصیلی: 14 

1- دانشجویان مجاز به ثبت نام نمي باشند.  
2-جذب و به کارگیري داوطلبان در مشاغل »مشاوره و مددکار اجتماعي«، »فني و خدماتي« و »علمي و پژوهشي« در صورت دارا بودن اولویت هاي مندرج در بند 2 

مالحظات همین ابالغیه حداکثر تا سن 35 سال بالمانع مي باشد. 
3-داوطلبان داراي قد کمتر از 160 سانتي متر در هیچ یک از مشاغل مصوب مجاز به ثبت نام نمي باشند. 
4-عدم تعهد خدمت به سازمان هاي دولتي و غیر دولتي به هر نحوي اعم از رسمي، پیماني، آزمایشي و ... 

5-موفقیت در مراحل گزینش و استخدام برابر ضوابط هیأت مرکزي گزینش ناجا 
6-پذیرفته شدگان صرفاً براي خدمت در مشاغل مصوب یگان اعالمي و در قالب برنامه جذب خرید خدمت و سهمیه هاي ابالغي از سوي معاونت نیروي انساني ناجا 

(اداره کل ارزیابي سازماندهي( پذیرش خواهند شد. 
7-جذب به صورت بومي مي باشد. 

افراد متقاضی می توانند به مرکز گزینش فرماندهی انتظامی غرب استان تهران واقع در شهریار-شهرک اداری- بعد از فرمانداری- مرکز گزینش غرب استان 
تهران مراجعه نمایند.

آگهی استخدام کارمند خرید خدمت زن در غرب استان تهران  
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