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بگو مگوهای سیاسی برای 
مردم آب و نان نمی شود

خرد و عقالنیت جناحی و شخصی 
شود، مشکالت بیشتر می شود

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: هرچــه 
ــخصی  ــا ش ــی و ی ــه جناح ــت در جامع ــرد و عقالنی خ
ــتر  ــکالت آن بیش ــی رود و مش ــر م ــه عقبت ــود جامع ش

ــی شــود .... م
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آغاز تدوین برنامه پنج ساله 
خودروسازی با محوریت ایدرو

3

پلیس در مبارزه با ترویج فرهنگ 
بی بندوباری کوتاه نمی آید
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با حضور سردار ظهیری و مسئولین 
اندیشه:افتتاح 236 واحد مسکونی در 

مجتمع پرنیان شهر اندیشه

پشتیبانی از »ناجا« مأموریت 

همیشگی وزارت دفاع است

2

هوشمندسازی ناجا تا ۱۴۰۰ به 

پایان می رسد

4

تولیت آستان قدس رضوی:

عزاداری های محرم و صفر تجلی 
عقالنیت دینی مردم بود

7

سالمت 6

دوران  در  استخوان  پوکی  مشکالت 
پاندمی کرونا

رئیــس پژوهشــگاه علــوم غــدد و متابولیســم، بــه مناســبت 
روز جهانــی پوکــی اســتخوان بــر لــزوم ادامــه ارائــه خدمــات 

بــه بیمــاری هــای غیرواگیــر و اســتئوپروز در  ..... 5 2

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از تصویب الیحه استرداد مجرمان میان ایران و 
روسیه در این کمیسیون خبر داد و با یادآوری حضور وزیر دادگستری در این نشست، 
افزایش تعداد کارمند و قاضی در تعزیرات، همکاری  گفت: مباحثی مانند تقویت و 
ادارات صمت با این سازمان، اطاله دادرسی، اجرای کاداستر و رعایت اخالق اسالمی 

توسط قضات و دادستان ها با مراجعه کنندگان مطرح شد.
نشست   تشریح  در  ملت،  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  نوروزی  حسن 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی از تصویب الیحه استرداد مجرمان 
بین جمهوری اسالمی و دولت فدرال روسیه در این نشست خبر داد و گفت: همچنین 
موافقت نامه حقوقی در امور مدنی بین جمهوری اسالمی ایران و کشور برزیل در نشست 
امروز تصویب شد و یک تبصره به موافقت نامه مبنی بر اینکه هر گونه تغییر در متن 
موافقت نامه باید بر اساس اصول 77 و 139 قانون اساسی باشد یعنی در موردی که 

دعوی خارجی باشد باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد الحاق شد.
تبصره  یک  افزود:  اسالمی  و حقوقی مجلس شورای  قضایی  رئیس کمیسیون  نایب 
به الیحه مذکور مبنی بر اینکه هر گونه تغییر در متن الیحه باید بر اساس اصل 77 
قانون اساسی باشد اضافه شد؛ بر اساس این اصل تعهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و 

موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
وی از حضور وزیر، معاونان و جمعی از مسئوالن دادگستری در نشست  کمیسیون خبر 
داد و گفت: مباحث زیادی در رابطه با مسائل حقوقی، دستگاه قضا و تعزیرات حکومتی 

مطرح شد و وزیر قول پیگیری آنها 
را داد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان 
در مجلس یازدهم، کمبود کارمند و 
قضات در تعزیرات حکومتی را یکی 
و  دانست  شده  مطرح  مباحث  از 
مورد  در  نشست  این  در  گفت: 
و  کارمند  تعداد  افزایش  و  تقویت 
قاضی در تعزیرات، همکاری ادارات 

صمت با این سازمان، اطاله دادرسی، اجرای کاداستر،  رعایت اخالق اسالمی توسط 
قضات و دادستان ها با مراجعه کنندگان بحث و گفت و گو شد.

نوروزی یادآور شد: اولویت های کمیسیون و همچنین مفاد مربوطه به دستگاه قضا در 
برنامه ششم توسعه مانند تخصصی کردن و انتقال زندان ها به خارج از شهرها، تاسیس 
کارگاه ها و دانشگاه ها در زندان ها  و استخدام ساالنه 800 قاضی و 200 کارمند در 

دستگاه قضا مطرح شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دقت در انتصاب قضات در این 
نشست مورد تاکید قرار گرفت، تصریح کرد: مقرر شد ارتباط ادارات تعزیرات حکومتی با 

اصناف و وزارت صمت برای ارائه بهتر شکایات تقویت شود.

الیحه استرداد مجرمان میان ایران و روسیه در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد

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       ۰936۱3779۱7

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
09126968123
02156438444

ــج  ــه پن ــن برنام ــت: تدوی ــت گف ــر صم ــاون وزی مع
ــای  ــه پیشــنهاد معاونته ــاله خودروســازی کشــور ب س

ــه و ..... ــن وزارتخان ــی ای تخصص

نمایندگی دائم چین در سازمان های بین المللی مستقر 
در وین، انقضای تحریم تسلیحاتی ایران را امری قطعی 
و نشانه تکمیل اولین مرحله از اجرای قطعنامه 2231 
چین  نمایندگی  کرد.هیئت  عنوان  امنیت  شورای 
اجرایی  لزوم  از  توئیت  مستقر در وین در یک رشته 
سخن  ایران  تسلیحاتی  محدودیت های  پایان  شدن 

گفت.

بنا بر اعالم هیئت چینی، طبق قطعنامه 2231 شورای 
امنیت، از روز 18 اکتبر )27 مهر(، محدودیت انتقال 
تسلیحات و همچنین سفر برخی اتباع ایرانی منقضی 
می شود که این نشانه تکمیل اولین مرحله از اجرای 
در  وضوح  به  که  توافق  این  است.   2231 قطعنامه 
قطعنامه شورای امنیت آمده است باید صادقانه اجرا 
شود.نمایندگی دائمی چین در وین، در ادامه توئیت 

خود افزود: چین به برجام پایبند مانده و به همکاری 
با همه طرفین در راستای اجرای مداوم این توافق و 
در  تا  می دهد  ادامه  امنیت  شورای   2231 قطعنامه 
تالشی مشترک، راه حلی سیاسی و دیپلماتیک را برای 
موضوع هسته ای ایران پیش ببریم. وزارت خارجه چین 
بر تحریم کشورهای  به تهدیدهای آمریکا مبنی  هم 

طرف معامله تسلیحاتی با ایران واکنش نشان داد.

چین: لغو تحریم تسلیحاتی ایران باید اجرایی شود

حاج  وحيد  قلم  به 
سعيدي

گسیخته  لجام  افزایش 
هواپیما  بلیط  قیمت 
اخیر،  هاي  سال  در 
نیافتني  دست  رویاي 
را  هوایي  سفرهاي 
جامعه  فرودستان  براي 
کرده  تر  نیافتني  دست 
است. هر چند زیان ده 
بودن اکثر فرودگاه هاي کشور، افزایش نرخ بنزین 
افزایش  این  در  نیز  ها  تحریم  و  خدمات  سایر  و 
قیمت ها بي تاثیر نبوده اند، ولي نبود ضابطه در 
با اجراي طرح  بلیط هواپیما  افزایش هاي قیمت 
آزادسازي قیمت ها جاي تامل دارد. این مدل رها 
سازي قیمت ها باعث شده تا در برخي پرواز هاي 
داخلي مسافراني که در کنار هم نشسته اند، بهاي 
بلیط شان با هم تفاوت هاي عمده اي داشته باشد 
که با فلسفه ارائه خدمات برتر و رتبه بندي هواپیما 

ها و ... منافات دارد.
در طول این سال ها انتقاد ها به نرخ هاي نجومي 
و بي حساب و کتاب بلیط هواپیما همچنان ادامه 
بر  مبني  خبري  قبل  روز  چند  اینکه  تا  داشت 
افزایش خودسرانه قیمت بلیط ها تا 155 درصد 

از اول آبان سال جاري در رسانه ها منتشر شد.

هر چند وزیر راه و شهرسازي در بیستم مهر ماه 
یک روز پس از لغو مصوبه افزایش 155 درصدي 
داد  خبر  موضوع  بررسي  از  هواپیما،  بلیط  قیمت 
هواپیما  بلیط  قیمت  افزایش  هرگونه  گفت:  و 
به  و  نیست  ما  تایید  مورد  خودسرانه  صورت  به 
هاي  شرکت  که  داد  نخواهیم  اجازه  عنوان  هیچ 
را  بلیتها  بهاي  تشخیص خودشان،  به  هواپیمایي 

افزایش دهند.
کشور  هواپیمایي  انجمن  »وظیفه  او  گفته  به 
ابالغ  تا  و  نیست«  هواپیما  بلیت  قیمت  تعیین 
افزایش  هرگونه  رقابت  شورا  جدید  دستورالعمل 
به  متوقف شود.  باید  هوایي  بلیت خطوط  قیمت 
هواپیمایي  با  همکاري  نحوه  دستورالعمل  زودي 

کشور را اعالم میکنیم.
عضو  و  شیراز  مردم  نماینده  فطرت  پاک  علیرضا 
کمیسیون عمران هم با اشاره به دلیل هواپیماییها 
براي افزایش قیمت بلیت گفته: اگر فکر میکنند 
که قیمت بلیط هواپیما با دالر مقایسه مي شود، 
بیاحترامي به فهم و شعور مردم است، زیرا نیروي 
اساس  بر  بقیه پرسنل  تا  از خلبان گرفته  انساني 
ریال حقوق دریافت مي کنند، سوخت هواپیما با 
ریال به فروش میرسد و هزینه تعمیرات و امثالهم 
با ریال محاسبه میشود. فقط در خریداري برخي از 
قطعات هواپیما که آن هم حدود 10 درصد است از 

دالر استفاده مي شود.

اعمال  و  رو  پیش  اقتصادي  شرایط  این  در  البته 
کاهش  انتظار  قطعاً  متعدد،  ظالمانه  هاي  تحریم 
درآمد  با  متناسب  هوایي  سفرهاي  بلیت  قیمت 
پذیر  امکان  عمل  در  جامعه،  اقشار  اکثریت 
داشت  اذعان  نیز  نکته  این  به  باید  ولي  نیست. 
ها،  فرودگاه  هواپیمایي،  امکانات شرکت هاي  که 
پرسنل، خلباناني که با بودجه دولت آموزش مي 
بینند و در یک کالم ساختار هواپیمایي کشور به 
همه آحاد جامعه تعلق دارد و اینکه فقط عده اي 
خاص بتوانند سفرهاي هوایي انجام دهند با عدالت 
هوایي  سفرهاي  چند  هر  نیست.  سازگار  عمومي 
عمدتاً در سبد مسافرت هاي اکثریت جامعه نیست 
و گاهي اوقات شرایط و چالش هایي نظیر بیماري، 
تصادف، فوت اقوام درجه یک، آزمون و ... چاره اي 
جز سفر هوایي براي مردم باقي نمي گذارد که البته 
در شرایط فعلي،تهیه بلیط هواپیما خود یک چالش 

اساسي دیگر است!  
اما شاید بتوان با ارائه طرحي نظیر بلیط سهمیه اي 
یا خرید بلیط با نرخ یارانه اي و در حد توان اکثریت 
جامعه ) البته فقط یک یا دو بار در سال(، بخشي از 
حقوق تضییع شده میلیون ها ایراني را برگرداند. در 
ضمن از آنجایي که بلیط هواپیما بر اساس کد ملي 
صادر مي گردد و امکان انتقال آن به غیر نیست، 
قطعاً با مشکالتي نظیر فروش سهمیه در بازار آزاد 

و ... مواجه نخواهیم شد.

سهمیه بندي بلیط هواپیما

با  یمن در سخنانی  عالی سیاسی  رئیس شورای 
اشاره به نقش آمریکا و صهیونیسم در جنگ علیه 
صنعاء، گفت: هدف از این جنگ اجرای پروژه های 

آمریکاییـ  صهیونیستی است.
به نقل از المسیره، »مهدی المشاط« رئیس شورای 
عالی سیاسی یمن اظهاراتی را در خصوص تبادل 
اسرا میان این کشور و ائتالف سعودی مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: 
در  که  خود  اسرای  تمامی  آزادی  از  پیش  تا  ما 

زندان های ائتالف سعودی به َسر می بَرند، دست 
از تالش نخواهیم کشید و به خانواده های این اسرا 

قول آزادی آنها را داده ایم.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن در بخش دیگری 
از سخنان خود به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در جنگ علیه این کشور نیز اشاره و تصریح کرد: 
از جنگ تجاوزکارانه علیه  هدف اصلی و اساسی 
یمن اجرای پروژه های آمریکایی، صهیونیستی در 

این کشور است.

هدف از جنگ علیه یمن اجرای پروژه های آمریکاییـ  صهیونیستی است

قالیباف در صحن مجلس:

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی حماس 
در جریان گفتگو با هماهنگ کننده صلح سازمان 
ملل در منطقه تأکید کرد که تحقق »آشتی ملی« 
گزینه راهبردی جنبش متبوعش به شمار می رود.

دفتر  رئیس  هنیه«  »اسماعیل  العهد،  از  نقل  به 
سیاسی جنبش مقاومت اسالمی حماس از طریق 
هماهنگ  مالدینوف«  »نیکالی  با  کنفرانس  ویدئو 

کننده صلح سازمان ملل در منطقه گفتگو کرد.
بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این گفتگو 

در خصوص آخرین تالش ها برای تحقق آشتی ملی 
تبادل  و  فلسطینی بحث  میان گروه های مختلف 

نظر کردند.
که  کرد  تاکید  مذکور  گفتگوی  جریان  در  هنیه 
آشتی ملی گزینه راهبردی جنبش متبوعش است و 

حماس مصمم به تحقق آن است.
وی همچنین به کارشکنی برخی طرف های خارجی 
کرد  تاکید  و  اشاره  ملی  آشتی  تحقق  راه  سر  بر 
و  نمی برد  به جایی  راه  نهایت  اقدامات در  این  که 

نمی تواند تالش فلسطینیان برای تحقق وحدت را 
متوقف کند.

هنیه: تحقق »آشتی ملی« گزینه راهبردی حماس محسوب می شود



سیاسی
خبر

خرد و عقالنیت جناحی و شخصی 
شود، مشکالت بیشتر می شود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هرچه خرد و عقالنیت در جامعه 
جناحی و یا شخصی شود جامعه عقبتر می رود و مشکالت آن بیشتر می شود.

نظام، محسن  تشخیص مصلحت  روابط عمومی مجمع  اداره کل  از  نقل  به 
رضایی، عصر روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۹۹ در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه ها حاضر شد تا به صورت مجازی به تبیین فرایند جمع سپاری در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دبیران هم اندیشی این نهاد در سراسر 

کشور بپردازد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک حلول ماه ربیع االول گفت: از 
جناب حجت االسالم و المسلمین رستمی برای ایجاد این فرصت قدردانی می 
کنم که این امکان را برای ما فراهم کردند که بتوانیم از ظرفیت نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برای ارتباط با دانشجویان و اعضای هیئت 
های علمی استفاده کنیم.رضایی گفت: پیشرفت و تعالی جامعه محصول خرد 
جمعی آن جامعه است. هر چه خرد جمعی وسیعتر و با روش های منطقی 
تری به دست بیاید، در پیشرفت آن جامعه موثر تر است. هرچه خرد و عقالنیت 
در جامعه جناحی و یا شخصی شود جامعه عقبتر می رود و مشکالت آن بیشتر 
می شود.وی افزود: از سالها قبل در دبیرخانه مجمع کمیسیون های تخصصی 
و کارشناسی وجود دارد که نظر کارشناسان دولت و مجلس و قوه قضاییه را 
برای سیاست های کلی دریافت می کردند اما این کافی نبود و چند پژوهشکده 
با دانشگاه های برتر ایران تشکیل دادیم تا نظرات دانشگاهیان را جمع آوری 

کنیم. امروز به ابتکار جدید تری دست زدیم.
برای گسترده کردن فرایند جمع آوری نظرات از همه نخبگان، به الگوی جمع 
سپاری روی آورده ایم. سامانه نجم را راه اندازی کردیم که در مدت کوتاهی، 
۱۷ هزار مراجعه به این سایت داشته ایم و تا کنون ۳۰۰ صاحب نظر ایده و 
پیشنهاد ات خود را برای تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ارائه داده 
اند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هر چه ذینفعان را در اداره کشور 
و فرایند جمع سپاری بیشتر کنیم، استفاد از خرد جمعی فراگیرتر می شود. 
هر چه از خرد جمعی فاصله بگیریم، آسیب های بیشتری در مسیر پیشرفت 
پدید می آید. انتظار داریم که دفاتر هم اندیشی و دانشجویان و اساتید نظرات 
خودشان را از مسیر سامانه نجم به ما برسانند و بگویند که این راه ارتباطی را 
کافی می دانند یا نه و چه ابتکاراتی برای پیشرفت این جمع سپاری پیشنهاد 

می کنند؟
نظرات  و  ها  ایده  در کسب  نجم  اهمیت سامانه  به  اشاره  با  محسن رضایی 
نخبگان، پژوهشکده ها و عموم صاحبنظران گفت: ما می خواهیم ایده های 
هر فرد ایرانی در سطح سیاست های کلی در کوتاه ترین زمان به باالترین 
مقام کشور و مشاورین ایشان در مجمع برسد. جمع سپاری از مرگ ایده ها 
جلوگیری می کند و انبوهی از ایده های ناب را جمع آوری خواهد کرد. در 

سامانه نجم مالکیت معنوی ایده های صاحبنظران، به ثبت می رسد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تجلیل از دانشگاه های کشور گفت: نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها می توانند ما را در جلب نظرات 
دانشگاهیان پیرامون سیاست های کلی کشور یاری کنند. ما باید تا پایان سال 
ایده های تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کشور را به جمع بندی 
برسانیم و نظرات مشورتی خود را برای رهبر معظم انقالب تقدیم کنیم. این 
سیاست ها، ناظر بر اولین برنامه پنج ساله در دوران گام دوم انقالب است. 
سیاست های کلی این برنامه پس از ابالغ توسط مقام معظم رهبری، سند 

راهنمای دولت و مجلس در نگارش برنامه هفتم توسعه خواهد بود.
محسن رضایی با برشمردن موضوعات کلیدی در سیاست های کلی برنامه 
هفتم توسعه گفت: محور »تحول اقتصادی« یکی از محورهای این برنامه است 
که نیازمند پیشنهادهای تحولی است و انتظار داریم اساتید و دانشجویان در 
این زمینه به ما ایده بدهند. محور دیگر »فرهنگ« است. آیا وضعیت فرهنگ 
کشور مطلوب است؟ اگر نقد و راهکاری در این حوزه دارید، به ما برسانید. 
رابطه دانشگاه ها با صنعت و کشاورزی و نیز ساختار دانشگاه ها نیز می تواند 
در این سیاست ها، مورد بازنگری و تحول قرار گیرد. اخیراً دیدگاه های خوبی 
از سوی اساتید و دانشجویان دانشگاه دامغان دریافت کردم که این بحث ها، 
بسیار سازنده است.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه »ما 
به دنبال تحول در حکمروایی در زمینه فرهنگ و اقتصاد هستیم« گفت: در 
اثر انقالب اسالمی حکمروایی ما در سیاست، دفاع و امنیت متحول شد اما در 
فرهنگ و اقتصاد پیشرفت چندانی نداشتیم. آزادی خرمشهر و ساخت موشک 
های دقیق و پهپادهای پیشرفته، نماد موفقیت در حکمروایی نظام ما در عرصه 
دفاع و امنیت است اما در عرصه های فرهنگ و اقتصاد نیازمند رشد و تحول 
هستیم. البته چیزی بیش از تخصص فرهنگی و اقتصادی نیاز به تحول دارد 

که نامش را حکمروایی فرهنگی و اقتصادی می گذاریم.
محسن رضایی با اشاره به وجود روحیه نقادانه و آزادمنشانه در فضای دانشگاه 
های کشور و مغتنم دانستن آن گفت: ما در سامانه جمع سپاری مجمع از 

نظرات آزاداندیشانه دانشجویان و اساتید استقبال می کنیم.
وی افزود: مجمع تشخیص اولین گام را برداشته و از نهادهای دیگر تقاضا می 
کنیم در جمع سپاری به ما بپیوندند. این ارتباط مجمع با دبیران استانی نهاد 
نمایندگی ادامه خواهد یافت.در این نشست حجت االسالم رستمی رئیس دفتر 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با خیرمقدم به دکتر رضایی و تشکر از پیگیری 
های ایشان در برگزاری این نشست گفت: ما نیاز داریم که شبکه هم اندیشی 
اساتید و دانشجویان به جریانی اثرگذار در حل مشکالت و مسائل کشور تبدیل 
شود. از توجه دبیرخانه مجمع به مجموعه های نخبگانی در دانشگاه ها تشکر 
می کنیم.میثم مظفر رئیس مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نیز در معرفی سامانه نجم گفت: در این سامانه پذیرای 
نظرات اساتید در ۶ محور و حوزه »اقتصاد کالن و بازرگانی«، »سیاسی دفاعی 
و امنیتی«، »بهداشت و سالمت«، »علمی، فرهنگی و اجتماعی«، »زیربنایی و 
تولیدی« و »حقوقی و قضایی« ناظر به سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه 
هستیم که هر صاحبنظر در یک یا چند حوزه می تواند ایده های سیاستی 
خود را ثبت کنند. در مرحله اول، ایده های سیاستی ثبت می شود. در ادامه 
گزاره ها و بندهای و در مرحله بعد، نظرات اصالحی در نسخه پیش نویس 
نهایی را از عالقمندان دریافت می کنیم. حداکثر تا ۱۵ آبان ماه نظرات را جمع 
آوری می کنیم و پس از داوری پیشنهادها از صاحبنظران و پژوهشگرانی که 
نظرات آنها برگزیده شود، به عنوان مشاوران افتخاری کمیسیون های تخصصی 
مجمع قدردانی خواهد شد.این برنامه که با همکاری مرکز مطالعات و بررسی 
های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور ۲۵۰ استاد و عضو 
هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد عالوه بر سامانه ارتباط 
مجازی استان ها به طور همزمان از پایگاه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
پخش می شد و شرکت کنندگانی از استان های آذربایجان شرقی، خراسان 
رضوی، مازندران و قم دیدگاه های خود را به صورت مجازی با محسن رضایی 

در میان گذاشتند.

بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اینکه بگو مگوهای سیاسی برای مردم آب 
و نان نمی شود، گفت: باید از منابع موجود 
ضروری  نیازهای  تامین  برای  سرعت  به 

مردم استفاده کنیم.
علنی  جلسه  در  قالیباف  باقر  محمد   
مجلس طی سخنانی ضمن تبریک حلول 
ماه ربیع االول، گفت: ملت ما در ماه های 
محرم و صفر شکوه، اشک و عزاداری را با 
رعایت کامل ضوابط بهداشتی انجام دادند 
مقبول  ایران  ملت  عزاداری  امیدوارم  و 

درگاه حق قرار گیرد.
وی با اشاره به سفر اخیر خود به استان 
سیستان و بلوچستان، افزود: در جای جای 
مشهود  مردم  گسترده  محرومیت  استان 
است. تاسف آورتر این است که محرومیت 
با وجود منابع فراوان و بی نظیر، استان را 

تبدیل به گنجی پنهان کرده است.
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اینکه گرانی های افسارگسیخته در بیشتر 
کاالهای ضروری و مورد نیاز مساله امروز 
مردم است، اظهار داشت: این روزها توفیق 
داشتم درِد دل ها و حرف های مردم را چه 
در سیستان و بلوچستان و چه در حاشیه 

عزاداری بشنوم.
اصلی  حرف  اینکه  به  اشاره  با  قالیباف 
آنها  همه  گفت:  بود،  چیز  یک  مردم 
نجیبانه می گفتند که شما را به خدا فکری 
این  از  کدام  هر  بکنید.  گرانی ها  حال  به 
مثل  کاالهایی  گرانی  از  نمونه ای  عزیزان 
لوازم خانگی را ذکر  لبنیات، کره و  مرغ، 

می کردند.
وی تصریح کرد: این یک واقعیت تلخ است 
که رکوردشکنی های نگران کننده قیمت 
ارز و تورم لجام گسیخته زندگی را بر مردم 
سخت کرده است؛ امروز یک کارگر برای 
است  مجبور  خود  زندگی  هزینه  تأمین 
اقالم سبد مصرف خانوار  از  یکی  ماه  هر 

خودش را حذف کند.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
امروز حقوق بسیاری از کارگران و معلمان 
این اجازه را نمی دهد که سبد خرید خود 
خرید  با  هستند  مجبور  و  کنند  پُر  را 
چند قلم کاالهای اساسی زندگی خود را 

بچرخانند.
قالیباف افزود: کارگران روزمزدی هستند 
اگر  می کنند  محاسبه  خودشان  با  که 
کنند،  مصرف  کمتر  غذای  وعده  یک 
منزل  به  پرتر  دست  با  شب  می توانند 
خود  فرزندان  شرمنده  کمتر  و  بروند 
را سخت تر  این فشار  آنچه تحمل  شوند؛ 
می کند، سوءمدیریت ها، بی خیالی ها و بی 
توجهی های ملموسی است که باعث شده 

مردم احساس بی پناهی کنند.
امام  فرمایشات  از  فرازی  به  اشاره  با  وی 

از  اهلل!  »اهلل!  فرموده اند:  که  )ع(  علی 
گفت:  بی پناهان«،  و  محرومان  وضعیت 
که  جایگاهی  هر  در  مسئولی  هر  امروز 
خود،  اداری  مسئولیت  از  فراتر  هست، 
باید هرآنچه از دست اش بر می آید برای 
کنترل گرانی ها و تأمین نیازهای ضروری 

مردم به کار گیرد.
بگومگوهای سیاسی برای مردم نان و آب 

نمی شود
تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
کرد: حداقل کاری که امروز یک مسئول 
می تواند انجام دهد این است که در کنار 
پناهی  بی  احساس  آنها  تا  باشد  مردم 
نکنند و تحمل سختی زندگی را برای آنها 
ساده تر کند و امروز همه باید بدانند که 
بگومگوهای سیاسی برای مردم نان و آب 

نخواهد شد.
منابع  از  باید  اینکه  بر  تأکید  با  قالیباف 
موجود به سرعت و با فوریت برای تأمین 
و  کنیم  استفاده  مردم  ضروری  نیازهای 
تمام کشور با هر گرایش و سمت وسویی 
به  که  فشاری  کاهش  برای  هستند  که 
شوند،  کار  به  دست  می آید  وارد  مردم 
منابع  کمبود  نه  ما  اصلی  مشکل  افزود: 
ایده کارشناسی شده در  نبود  نه  است و 
جهت رفع دشواری های معیشتی؛ مشکل 
تصمیم گیران  نداشتن  تمرکز  ما  اصلی 
سو  مردم،  زندگی  روزمره  مسائل  روی 
تصمیمات  درست  اجرای  در  مدیریت 
مؤثر  و  واقعی  اراده  نداشتن  نهایت  در  و 
برای حل فوری مسائل است.وی گفت: هر 
آنچه حواس قانونگذاران، سیاستگذاران و 
مجریان را از سفره و معیشت مردم پرت 
کند، امروز حواشی زائد و بی فایده و گزافه 
است و هر مسئول چه مدیر اجرایی باشد و 
چه نماینده مجلس، نباید بر طبل اختالف 
بی حاصل بکوبد؛ از این لحظه »روزه کار 
و تالش« بگیریم و هر آنچه را که جز کار 
برای تقویت معیشت مردم است به دیوار 

بکوبیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر 
اینکه کشورمان زمانی قوی می شود که آن 
کودک پابرهنه سیستانی قوی شده باشد، 
تاکید کرد: کشور ما زمانی قدرتمند است 
باشد  قدرتمند شده  بلوچ  که زن محروم 
و ما زمانی قوی هستیم که در هرمزگان 
دختر و پسری از تحصیل محروم نباشند 
و تک تک کارگران خوزستانی قوی شده 

باشند.
قوی  زمانی  ما  کشور  افزود:  قالیباف 
معلم  و  کارگر  خرید  سبد  که  می شود 
کسی  و  باشد  شده  پر  ایرانی  پرستار  و 
مرغ  و  گوشت  قفسه های  به  حسرت  با 

مغازه ها نگاه نکند.
مجلس با اصالح ساختار بودجه به دنبال 

بهبود اقتصاد کشور است
وی با بیان اینکه ظرفیت های اجرایی در 
و  نیست  اسالمی  شورای  مجلس  اختیار 
وظیفه مجلس ریل گذاری و نظارت است، 
اظهار داشت: با این حال مجلس یازدهم 
مبنایی  و  ساختاری  اصالحات  کنار  در 
مانند اصالح ساختار بودجه و قانون گذاری 
برای ایجاد زیرساخت مناسب برای بهبود 
اقتصاد کشور، تالش می کند با استفاده از 
ظرفیت نظارتی خود با پیگیری و جلسات 
در  اجرایی،  مدیران  و  وزرا  با  متعدد 
عرصه کنترل قیمت ارز و بهبود وضعیت 
معیشت و اقتصاد مردم تالش کند.رئیس 
مجلس  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
سفره  شدن  کوچک  از  جلوگیری  برای 
است  در تالش  نیز  کوتاه مدت  در  مردم 
معیشتی  حمایت  نظیر  طرح ها  برخی  با 
فشارهای  اساسی،  کاالهای  تأمین  برای 
وارد آمده بر مردم را جبران کند که این 
در  باال  فوریت  با  نمایندگان  نظر  با  طرح 
حال تصویب است و امیدواریم مسئوالن 
درک  را  مردم  شرایط  هم  کشور  اجرایی 
کرده و با همکاری کامل و با قید فوریت، 

قانون نهایی شده را اجرایی کنند تا کمی 
از حجم مشکالت در کوتاه مدت بکاهد.

انقضای محدودیت های تسلیحاتی شکست 
قابل توجهی برای دولت آمریکا است

انقضای  به  اشاره  با  همچنین  قالیباف 
در  مقرر  تسلیحاتی  محدودیت های 
فرا  امروز  آن  موعد  که   ۲۲۳۱ قطعنامه 
شک  بدون  موضوع  این  گفت:  می رسد، 
کم  دولت  برای  توجه  قابل  شکست  یک 
اما  پرادعا  جمهور  رئیس  و  آمریکا  ِخرد 
ناتوان و منزوی آن است که با وجود اقدام 
غیرقانونی در جهت فعال کردن مکانیسم 
اسنپ بک، با استهزاء جامعه جهانی مواجه 
شد و نتوانست در این مسئله خللی وارد 

کند.
شکست  این  تبدیل  اما  کرد:  تأکید  وی 
برای  راهبردی  دستاورد  یک  به  آمریکا 
با  فقط  که  نیست  چیزی  ایران  ملت 
گام های  باید  بلکه  بیفتد  اتفاق  سخنرانی 
مهمی در واکنش متناسب و بازدارنده در 
قبال فشارهای بیشتر آمریکا و همچنین 

فروش و خرید سالح انجام پذیرد.
اختالف  باعث  غلط  آدرس  با  مسئوالن 

درون جامعه نشوند
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
داریم،  پیش  در  را  مهمی  روزهای  اینکه 
مسیر  این  از  موفق  عبور  الزمه  گفت: 
حرکت دقیق پشت سر رهبر معظم انقالب 
ایستادن در کنار مردم و تالش  اسالمی، 
و  آنها  وضعیت  تسهیل  برای  جانبه  همه 
متقابل در  رصد مداوم دشمن و طراحی 

مقابل توطئه های آن است.
حل  متولی  که  مسئولی  گفت:  قالیباف 
غلط  آدرس  نباید  است،  مردم  مسائل 
دهد و باعث اختالف درون جامعه و طمع 
دشمن برای تحریم بیشتر مردم ایران شود 
بلکه باید با برنامه ریزی، تالش، جدیت و 
با اطمینان به وعده های الهی، حل مسائل 

مردم را بصورتی ملموس دنبال کرد.

قالیباف در صحن مجلس:

بگو مگوهای سیاسی برای مردم
 آب و نان نمی شود

خبر

دشمن به هیچ وجه از اهداف 
خود دست نخواهد کشید

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: دشمن به هیچ وجه از اهداف خود 
و  دفاعی  توان  متوجه  اگرچه در جنگ سخت  نخواهد کشید،  دست 
نظامی ما شده است اما در صحنه های دیگر سعی در ضربه زدن دارد.

 امیر دریادار حبیب اهلل سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در این نشست که با رعایت پروتکل های بهداشتی در 
تاالر غدیر ستاد فرماندهی کل ارتش برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس، گفت: وقتی شما عزیزان 
را می بینم اوضاع و احوال جنگ و دفاع مقدس برایم تداعی می شود.

خود  از  و  جانفشانی  با  شهدا  و  جانبازان  آزادگان،  همه  افزود:  وی 
گذشتگی در برابر دشمنان ایستادگی و مقاومت کردند و توانستند کمر 
صدام و صدامیان را بشکنند و نگذاشتند به تمامیت ارضی، استقالل و 

شرف ملت عزیز ایران اسالمی آسیبی وارد شود.
معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان این که به برکت انقالب اسالمی در 
حوزه تجهیزات و توانمندیهای دفاعی به خودکفایی رسیده ایم تاکید 
و  ها  آفرینی  اسالمی مرهون حماسه  نظام مقدس  امروز  اقتدار  کرد: 
مجاهدت های شهدا، ایثارگران، آزادگان و رزمندگان دفاع مقدس و 

خانواده های صبور و مقاوم این عزیزان است.
شهدای  و  آزادگان  جانبازان،  همه  کرد:  خاطرنشان  سیاری،  دریادار 
گرانقدر در آن بحبوحه که دشمن به قصد شکست انقالب، استقالل، 
شرف و ناموس این کشور با ما وارد جنگ شد، وارد عرصه دفاع مقدس 
و جنگ شدند و افتخار ما این است که توانستیم هشت سال در برابر 
دشمن ایستادگی کنیم تا آنها را شکست دهیم و نتایج ارزشمندی را 

بدست آوریم.
وی با اشاره به اهمیت حفظ و احیای فرهنگ دفاع مقدس که با جهاد و 
شهادت آمیخته است، تاکید کرد: امروز وظیفه ما است که پاسدار خون 

شهدا باشیم و یاد و خاطره آنان را زنده نگه داریم.
سیاری افزود: ما در هشت سال دفاع مقدس قهرمانانی را داشتیم که 
با نثار خون خود صحنه جنگ را مدیریت کردند و هشت سال جنگ 
تحمیلی را پشت سر گذاشتند و امروز این صحنه نبرد به ما واگذار شده 

است تا در میادین دیگر، دشمن خود را شکست دهیم.
معاون هماهنگ کننده ارتش تصریح کرد: دشمن به هیچ وجه از اهداف 
خود دست نخواهد کشید، اگرچه در جنگ سخت متوجه توان دفاعی 
و نظامی نیروهای مسلح ما شده است اما در صحنه های دیگر سعی 
در ضربه زدن به جمهوری اسالمی ایران دارد که با توکل بر خداوند 
و با رهنمودهای رهبر معظم انقالب و پشتوانه مردم در این زمینه نیز 

مایوس شده است.
وی تصریح کرد: در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، صدام نیز 
اما وجود عامل  با مولفه توان دفاعی-نظامی به کشورمان حمله کرد 
برترساز ایمان، اعتقاد، ایثارگری، شهادت طلبی و والیت مداری در بین 

رزمندگان اسالم موجب شد ما پیروز میدان شویم.
با بیان  ادامه این نشست صمیمانه، پیشکسوتان حاضر در جلسه  در 
دوران  و  دفاع مقدس  ماندگار هشت سال  از عملیات های  خاطراتی 
واالمقام  و خاطره شهدای  یاد  بعث،  رژیم  زندان های  در  اسارت خود 

ارتش جمهوری اسالمی ایران و همرزمانشان را گرامی داشتند.
گفتنی است، در این نشست امیر سرتیپ دوم محمدرضا فوالدی، رئیس 
تعدادی  و  ارتش  مقدس  دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  سازمان 
از پیشکسوتان دفاع مقدس ارتش از جمله امیر سرتیپ دوم مسعود 
بختیاری، امیر سرتیپ دوم غالمرضا فرزین، امیر سرتیپ دوم حسین 
دوم  دریادار  امیر  رمضانی،  عباس  خلبان  دوم  سرتیپ  امیر  یاسینی، 
محمدحسین فرزانه، سرهنگ رضا واضحی، سرهنگ مجتبی جعفری، 
سرهنگ علی سجادی، سرهنگ احمد حیدری، سرهنگ بهمن زارع 
نعمتی، ناخدایکم سلیمان محبوبی و فرزند شهید علی اصغر بیدی )از 

شهدای پدافند هوایی( حضور داشتند.
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های  تالش  قدردانی  از  با  دفاع  وزیر 
تامین  برای  انتظامی  نیروی  ارزشمند 
از  پشتیبانی  گفت:  مردم  امنیت 
همیشگی  انتظامی،مأموریت  نیروهای 

وزارت دفاع است.
دفاع  وزیر  حاتمی  امیر  سرتیپ  امیر   
و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست 
تبریک  ضمن  دفاع  وزارت  راهبردی 
تقدیم  با  و  انتظامی  نیروی  هفته 
شهدای  طیبه  ارواح  به  درود  و  سالم 
انقالب اسالمی به ویژه شهدای نیروی 
استمرار  به  توجه  با  گفت:  انتظامی، 
انتظامی،  نیروی  خطیر  مأموریت های 
عماًل شهادت ها در صحنه های مختلف 
در  باب  این  و  می افتد  اتفاق  مستمراً 
و  است  باز  همواره  انتظامی  نیروی 
نیروهای مجاهد، سربلند و عزیز نیروی 
کسانی  با  مقابله  در  همیشه  انتظامی 
در  را  جانشان  می کنند،  شرارت  که 
برخی  در  که  گذاشته  اخالص  طبق 
آنان می شود،  به شهادت  منجر  موارد 
سالم  و  ارادت  اظهار  خاطر  همین  به 
خود را در این نشست به محضر شهدا، 
نیروهای  جانبازان  و  شهدا  خانواده 
انتظامی که جانفشانی می کنند تقدیم 

می کنیم.
وی افزود: امنیت برای همه ملت ها، به 
ویژه ملت بزرگ ایران که با تهدیدهای 
خبیث  دشمنان  سوی  از  متعددی 
است  اهمیت  حائز  بسیار  روبه روست، 
ما  عزیز  مردم  برای  نکته  این  و درک 
تحمیلی،  جنگ  و  مقدس  دفاع  که 
شرارت های منافقین و اتفاقات مختلفی 

را پشت سر گذاشته اند، ساده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 
ذکر اینکه نیروهای مسلح به طور عموم 
در  اخص  طور  به  انتظامی  نیروی  و 
ایجاد و دفاع از امنیت نقش برجسته ای 
دارند، گفت: در امنیت داخلی، نیروی 
انتظامی در صدر بوده و زحمات اصلی 
عهده  بر  امنیت  از  صیانت  و  تأمین 
نیروی  پرتالش  و  خدوم  کارکنان 

انتظامی است.
امنیت  امنیت و احساس  امیر حاتمی 
ارزشمند  را  جامعه  در  آمده  وجود  به 
مهم  این  به  نیل  داد:  ادامه  و  دانست 
به میزان قابل توجهی مرهون زحمات 

نیروی انتظامی است.
آرامش  و  امنیت  احساس  این  وی 
یادآور  و  دانست  نکته  چند  مدیون  را 
این عالئم  از  قابل توجهی  شد: بخش 
باز  انتظامی  نیروی  به  که  نشان ها  و 
مقتدرانه  برخورد  شامل  می گردد 
نیروی انتظامی است که این برخورد با 
حضور به موقع در برخورد با مجرمین، 
برخورد  بزهکاران،  و  کاران  خالف 
قاطعانه را در چارچوب مقررات لحاظ 
با مردم  کرده و در کنار آن »پلیس« 
و شهروندان قانونمند با احترام، عزت و 
محبت برخورد می کند و باز هم مردم 
احساس آرامش داشته و این احساس 
را دارند که با یک پلیس فهیم، مقتدر و 
شجاع طرف هستند و ما نیز به عنوان 
و  داشته  حسی  چنین  شهروند  یک 
نسبت به زحمات آنان قدردان هستیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 

ادامه با اذعان به اینکه مأموریت نیروی 
نیروهای  سایر  مأموریت  با  انتظامی 
خاطرنشان  دارد،  تفاوت هایی  مسلح 
صلح  زمان  در  مسلح  نیروهای  کرد: 
باید آماده باشند تا دیگران بدانند که 
نیروی مسلح چشمان تیز بین و بیدار 
و آماده کشور است و نمی شود به حریم 
نیروی  که  حالی  در  کرد،  تعدی  آنها 
انتظامی وسط میدان بوده و مأموریتش 
است. اجرا  روز در حال  و هر  مستمر 

نیروهای  از  پشتیبانی  حاتمی  امیر 
انتظامی را مأموریت همیشگی وزارت 
از  یکی  داشت:  اظهار  و  دانست  دفاع 
گزاره های مهم طرحی که تقدیم نهاد 
ریاست جمهوری و فرماندهی محترم 
تأمین  و  »تجهیز  است  شده  قوا  کل 
که  بود  انتظامی«  نیروی  نیازهای 
یک  با  گذشته  سال  سه  در  بحمداهلل 
روال بسیار خوبی این امر دنبال شده 
ستاد  و  دفاع  وزارت  ستاد  ساله  هر  و 
نیروی انتظامی یک برنامه خوبی را در 
چارچوب برنامه چهارساله اصلی آماده 

کرده و پس از بررسی و تحلیل آن، به 
مرحله اجرا می رسد که امسال سومین 
با  است. وی  اجرا  آنان در حال  نمونه 
به خوبی  برنامه ها  این  اینکه  به  اعالم 
افزود: حدود  اجرا می شوند،  و  بررسی 
سال های  در  پشتیبانی  از  درصد   ۵
۹۴ تا ۹۶ از بین تمام پشتیبانی هایی 
نیروی  به  متعلق  می دادیم  انجام  که 
سال های  در  رقم  این  و  بود  انتظامی 
۹۷ و ۹۸ به ۷ تا ۱۱ درصد پشتیبانی 
که  یافت  افزایش  انتظامی  نیروی  از 
شامل رشد قابل توجهی در زمینه های 

مختلفی می شود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
نیروی انتظامی را نیرویی مقتدر، امین 
و هوشمند توصیف کرد و گفت: هفته 
جوانان  تمامی  به  را  انتظامی  نیروی 
و  می کنند  مرزداری  که  نیروهایی  و 
حافظ مرزهای ملی این کشور که مورد 
است،  بوم  و  مرز  این  دشمنان  طمع 
همگی  برای  و  کرده  عرض  تبریک 

آرزوی موفقیت می کنیم.

پشتیبانی از »ناجا« مأموریت همیشگی وزارت دفاع است

سال سوم - شماره 49

لغو تحریم های نامحدود تسلیحاتی 
نشان دهنده اقتدار و عزت است

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: اقتدار و عزت یعنی اینکه برای 
اولین بار در تاریخ شورای امنیت، تحریم های نامحدود تسلیحاتی بر 

ضد یک کشور برای همیشه ملغی شود.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه کشورمان  در توئیتی با 
اشاره به پایان محدودیت تسلیحاتی ایران تاکید کرد: اقتدار و عزت 
یعنی اینکه برای اولین بار در تاریخ شورای امنیت، تحریم های نامحدود 
تسلیحاتی بر ضد یک کشور برای همیشه ملغی شود، بدون اینکه در 
برنامه های دفاعی، شامل توسعه توان موشکی و نه در پیگیری اهداف 

سیاست خارجی و منطقه ای آن کشور لحظه ای وقفه بیفتد.
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اقتصاد
اخبار

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:

فعالسازی ۴۵۰۰ معدن غیرفعال، اشتغالزایی 
۸۸۸ هزار نفر را در پی دارد

با  گفت:  کشور  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  رئیس  مقام  قائم 
فعالسازی ۴۵۰۰ معدن غیر فعال نیز، شاهد اشتغال زایی ۸۸۸ هزار 

نفر خواهیم بود که ۱۱۱ هزار مورد آن اشتغال مستقیم خواهد بود.
به نقل از وزارت صمت، بابک دین پرست در مورد دستور کار نود و 
هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، اظهار داشت: 
در جلسه امروز ستاد تسهیل، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک 
برای  جمهور  رییس  دستورات  اجرای  نحوه  خصوص  در  مرکزی، 
بازگشت ۲۰۰۰ واحد تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی گزارش 

مشترکی را ارائه خواهند نمود.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: همچنین 
در نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برنامه های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فعال سازی ۱۵۰۰ واحد 
صنعتی غیر فعال از مجموع ده هزار واحد صنعتی راکد مستقر در 

شهرک ها و نواحی صنعتی تشریح می شود.
دین پرست روند احیا، مولد سازی و تعیین تکلیف قانونی حدود ۴ 
هزار و ۵۰۰ معدن غیر فعال از مجموع ۱۰ هزار معدن کشور را دیگر 
تولید  نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع  دستور کار 

کشور عنوان کرد.
کشور  وزارت  ای  منطقه  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
احیا ۱۵۰۰  با  و  تعیین شده  پیش  از  برنامه  اساس  بر  تصریح کرد: 
واحد صنعتی راکد در سال ۹۹، برای قریب به ۲۷ هزار نفر اشتغال 

ایجاد خواهد شد.
دین پرست اعالم کرد: همچنین با فعالسازی ۴۵۰۰ معدن غیر فعال 
نیز، شاهد اشتغال زایی ۸۸۸ هزار نفر خواهیم بود که ۱۱۱ هزار مورد 

آن اشتغال مستقیم خواهد بود.

نماینده فائو در ایران با اشاره به همکاری 
پروژه   ۵ اجرای  در  ایران  با  سازمان  این 
در  ماهیان  پرورش  توسعه  گفت:  مهم، 
قفس می تواند منبعی جایگزین برای تأمین 

پروتئین حیوانی را فراهم کند.
جمهوری  در  فائو  نماینده  بودکر،  گرولد 
اسالمی ایران  درباره اینکه گفته می شود 
فائو همکاری های گسترده ای را با ایران در 
کشاورزی  و  غذایی  امنیت  تأمین  حوزه 
از  برخی  به  می توانید  می دهد،  انجام 
فعالیت ها و اقدامات اصلی فائو را در ایران، 
ایمنی  و  امنیت  با  که  مواردی  خصوصاً 
اشاره  هستند،  مرتبط  تغذیه  و  غذایی 
کنید؟، اظهار داشت: فائو با توجه به ظرفیت 
جهانی و توان تخصصی خود، جایگاه ویژه 
و مناسبی برای حمایت از ابتکارهای دولت 
ایران جهت تقویت بیش از پیش ساختارها 
در  کشور  موجود  نهادی  قابلیت های  و 
و  جامع  مداخالت  اجرای  ترویج  راستای 
بین بخشی، تعامل با تمامی دست اندرکاران 
طریق  از  الزم  حمایت  تأمین  و  مرتبط 
و  مؤثر  تدوین  به منظور  نهادهای خارجی 
حوزه  چهار  در  الزم  برنامه های  هماهنگ 
اولویت دار ۱( کشاورزی پایدار و هوشمند 
و  غذایی  امنیت   )۲ اقلیمی،  تغییرات  به 
جامع  توسعه   )۳ غذایی،  ایمنی  و  تغذیه 
اقتصاد و جامعه  و تاب آور روستایی و ۴( 

دانش بنیان، دارد.
حال  در  هم اکنون  فائو  بودکر؛  گفته  به 
و  است  ایران  در  پروژه  تعدادی  اجرای 
ایران  دولت  تالش های  از  طریق  این  از 
ایمنی  و  امنیت  وضعیت  بهبود  به منظور 

غذایی و تغذیه حمایت می کند.
همکاری فائو با ایران برای کنترل و پایش 

ملخ صحرایی
ایران  اسالمی  جمهوری  در  فائو  نماینده 
می توان  پروژه ها  این  جمله  از  داد:  ادامه 
جهت  اضطراری  فنی  همکاری  برنامه  به 
تقویت ظرفیت سازمان حفظ نباتات کشور 

در زمینه کنترل و پایش ملخ صحرایی، به 
کشور،  در  مهاجر  آفت  مهمترین  عنوان 

اشاره کرد.
بر  تمرکز  با  پروژه  این  کرد:  اضافه  وی 
کشور  توان  تقویت  به  ظرفیت سازی، 
امواج بعدی ریزش ملخ های  برای کنترل 
آن ها  مخرب  تأثیرات  کاهش  و  صحرایی 
اگر  که  داشت  توجه  باید  می کند؛  کمک 
معیشت  می تواند  نشود،  مهار  آفت  این 
میلیون ها نفر را در معرض خطر قرار دهد 
توسعه  و  غذایی  امنیت  محیط زیست،  و 

اقتصادی کشور را تهدید کند.
فائو همچنین در حال  اضافه کرد:  بودکر 
به  دیگر  فنی  همکاری  پروژه  یک  اجرای 
احیای  زمینه  در  ایران  به  کمک  منظور 
تاب آوری  ارتقای  و  آبی  و  خاک  منابع 
روستایی  جوامع  و  کشاورزی  نظام های 
در برابر تغییرات اقلیمی و بالیای ناشی از 
آن است. فائو در این پروژه ضمن تقویت 
ظرفیت های ملی و محلی مرتبط، دانش، 
طراحی  برای  را  الزم  تجهیزات  و  مهارت 
شبکه های آبیاری تاب آور در برابر تغییرات 

اقلیمی، مدیریت خطر سیل و خشکسالی، و 
رویکردهای مدیریت خاک و آب با توجه به 
خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی در اختیار 
طرف ایرانی قرار می دهد. هدف تمامی این 
تاب آوری  ارتقای  و  موارد کاهش خطرات 
توانمندسازی  همچنین  دست اندرکاران، 
شدید  رخدادهای  با  مقابله  برای  آن ها 

اقلیمی آتی است.
توسعه پرورش ماهی می تواند منبعی برای 

تأمین پروتئین حیوانی باشد
ملل  سازمان  کارگزاری  این  افزود:  وی 
متحد، پروژه دیگری را نیز در قالب برنامه 
به  کمک  منظور  به  و  فنی  همکاری های 
کشور در راستای بهبود پرورش ماهیان در 
قفس در دریا در دست اجرا دارد. توسعه 
می تواند  هم  قفس  در  ماهیان  پرورش 
پروتئین  تأمین  برای  جایگزین  منبعی 
حیوانی را فراهم کند و هم موجب ایجاد 
معیشت های جایگزین به ویژه برای جوامع 

ساحل نشین شود.
ارائه  شامل  پروژه  این  گفت:  بودکر 
همچنین  و  فنی  ظرفیت های  و  کمک ها 

افزایش  برای  از تالش های دولت  حمایت 
فعالیت های  از  بخش  این  تولیدات  پایدار 
این  چارچوب  در  فائو  است.  آبزی پروری 
پروژه ضمن تأمین توان فنی و کارشناسی 
بین المللی و ملی در زمینه پرورش ماهی در 
قفس، در زمینه تدوین راهبردهای توسعه 
پایدار برای بهره مندی از پیشرفت های فنی 
امنیت  انتخاب گونه ها،  در تولید خوراک، 
نوآوری های  و  بیماری  کنترل  و  زیستی 
دیجیتال با ایران همکاری می کند و بنیان 
الزم را برای انجام سرمایه گذاری های قابل 
تجارت  مؤثر  جریان  شکل گیری  و  اتکا 

فراهم می کند.
عالوه  داد:  توضیح  ایران  در  فائو  نماینده 
بر آن، فائو یک پروژه همکاری فنی دیگر 
زمین های  و  اراضی  احیای  زمینه  در  را 
خراسان  استان  دو  در  یافته  تخریب 
جنوبی و کرمان اجرا می کند. این پروژه بر 
تهدیدهای اصلی وارد برای منابع زمینی و 
جنگلی ایران از طریق از بین بردن موانع 
پایدار  مدیریت  راه  بر سر  موجود  کلیدی 

اراضی و جنگل ها متمرکز است.

جزئیات ۵ پروژه مشترک ایران و فائو
گزارش

معاون وزیر صمت : آغاز تدوین برنامه 
پنج ساله خودروسازی با محوریت ایدرو

معاون وزیر صمت گفت: تدوین برنامه پنج ساله خودروسازی کشور 
وزارتخانه و مشارکت نخبگان،  این  به پیشنهاد معاونتهای تخصصی 

ذینفعان و فعاالن عرصه تولید با محوریت ایدرو  کلید می خورد.
و  گسترش  سازمان  جدید  رئیس  معارفه  مراسم  در  زرندی  سعید   
نوسازی صنایع ایران، گفت: تدوین برنامه پنج ساله خودروسازی کشور 
وزارتخانه و مشارکت نخبگان،  این  به پیشنهاد معاونتهای تخصصی 

ذینفعان و فعاالن عرصه تولید با محوریت ایدرو  کلید می خورد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت با تاکید بر نگاه 
به دو وجه مهم صنعت خودرو شامل شرایط  متوازن  و  کارشناسانه 
تولید و تولیدکنندگان و نیز اولویت ها و حقوق مصرف کنندگان، لزوم 
طراحی یک برنامه واقع بینانه که هر دو این ابعاد را به طور جامع در بر 

داشته باشد را ضروری توصیف کرد.
وی همچنین با اشاره به نگاه وزارت صمت مبنی بر هماهنگ سازی و 
تجمیع امور صنعت حمل و نقل کشور افزود: وزارت صمت  یکپارچگی 
در برنامه ریزی و راهبری مسائل مربوط به تولید خودروهای سواری، 
ناوگان سنگین، صنایع ریلی و شناور را از طریق مشارکت و هم افزایی 

ذینفعان و سیاست گذاران با محوریت سازمان گسترش مد نظر دارد.
و  چابک  موثر،  های  رسانی  هم  به  همچنین  برنامه  و  طرح  معاون 
هوشمندانه تولیدکنندگان و فناوران را در حوزه وظایف باز تعریف شده 
سازمان های توسعه ای در جهان امروز عنوان کرد و افزود: بر همین 
اساس وظیفه ایفای نقش به عنوان حلقه ارتباطی بخش های دانش 
بنیان دارای فناوری های نوین با صف و میدان صنعت برعهده ایدرو به 

عنوان مرکز ثقل این فرآیند کلیدی قرار داده شده است.
به گفته زرندی نتایج ملموس طرح رسوخ فناوری در صنعت شامل 
بهبود کیفی تولیدات، افزایش سهم ساخت داخل و جلوگیری از خروج 
ارز در رشته های مختلف تولیدی در آینده نزدیک مورد انتظار و قابل 

دستیابی است.
ایدرو متولی ریل گذاری زنجیره ارزش کارخانه سازی

همچنین در این مراسم مهدی صادقی نیارکی با اشاره به اینکه ماشین 
سازان و تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی باتجربه ای در کشور داریم، 
گفت: ایدرو به عنوان یک نهاد پر قدمت در عرصه صنعت می تواند 

متولی ریل گذاری زنجیره ارزش کارخانه سازی در کشور باشد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگرچه در دنیا 
کارخانه سازانی هستند که به صورت کلید گردان کلیه مراحل ساخت 
کارخانه ها را انجام می دهند و پس از آن نیز ضمانت هایی از جنس 
نقش آفرینی  این  اما در کشور خال  ارائه می کنند،  وارانتی  و  گارانتی 

احساس می شود.
وی افزود: ایدرو به واسطه تجربه و توان خود میتواند با ریل گذاری 
زنجیره ارزش کارخانه سازی در هر رشته  صنعت و ایجاد کنسرسیوم 
های مکمل و متمم برای رشته صنعت های اساسی از بین سازندگان 

توانمند این ضرورت جدی در عرصه تولید را برطرف کند.
صادقی نیارکی صرفه جویی و بهینه شدن مصارف، کاهش مدت زمان 
احداث کارخانه و رفع نگرانی های صاحبان صنعت را از دیگر مزایای 

فعال شدن فرایند زنجیره ارزش کارخانه سازی برشمرد.

در ۷ سال اخیر اتفاق افتاد؛

سرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی در بخش 
مکانیزاسیون کشاورزی

یک مقام مسئول گفت:از سال ۹۲ تاکنون، بیش از ۱۲ هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون کشاورزی کشور انجام 

شده است.
توسعه مکانیزاسیون  رئیس مرکز  وزارت جهاد کشاورزی،  از  نقل  به 
کشاورزی افزود: طی مدت یاد شده با این سرمایه گذاری حدود ۱۳۰ 
هزار دستگاه تراکتور، ۷ هزار دستگاه کمباین برنج، ۳۸۰۰ دستگاه 

کمباین غالت و ۲۸۰ هزار ادوات به بخش کشاورزی تزریق شد.
کامبیز عباسی با اشاره به این که از ابتدای سال جاری تا نیمه نخست 
مهر ماه بیش از ۱,۴۶۰ میلیارد تومان تسهیالت از محل خط اعتباری 
شماره ۸ مکانیزاسیون کشاورزی به بهره برداران تخصیص یافته است، 
گفت: این میزان تسهیالت تخصیصی در مقایسه با ۶ ماه سال قبل ۳ 

برابر رشد داشته است.
وی جذب تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی در ۶ ماه سال گذشته 
را ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون 
کشاورزی ادامه داد: در ۶ ماهه امسال به رغم محدودیت های اقتصادی 
و ناشی از بیماری کرونا قریب به ۸ هزار دستگاه تراکتور در اختیار 
کشاورزان قرار گرفته است و امیدواریم این روند در ۶ ماهه دوم سال 
ادامه یابد. وی یادآور شد: حدود ۹۵ درصد ماشین ها و ادوات کشاورزی 
که در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است از محل تولید صنعت 
داخل بوده و ۵ درصد واردات به این دلیل است که برای تولید برخی 

ماشین های مورد نیاز، تولید کننده داخلی در کشور نداریم.
عباسی در مورد افزایش قیمت ماشین های کشاورزی اظهار داشت: با 
توقف پرداخت ارز ترجیحی به بخش مکانیزاسیون کشاورزی، قیمت 
ماشین های کشاورزی نیز تغییر خواهد داشت و از این رو امیدواریم 

بخشی از قیمت این ماشین ها را به کشاورزان کمک کنیم.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: تالش می کنیم 
در قالب کاهش نرخ سود تسهیالت، هنگام خرید ماشین ها از کشاورزان 
حمایت کنیم.وی در عین حال بر برنامه ریزی و آماده سازی بسته های 

حمایتی از کشاورزان در حوزه مکانیزاسیون تاکید کرد.
عباسی اذعان داشت: با توجه با افزایش نرخ دالر و توقف تخصیص 
برای ساخت  واقعی  بومی سازی  به سمت  باید  ترجیحی، کشور  ارز 

ماشین های کشاورزی برود.

در نیمه نخست سال؛ تولید شمش فوالد کشور از 
مرز ۱۴ میلیون تن گذشت

میزان تولید شمش فوالد کشور در نیمه نخست سال ۹۹، از مرز ۱۴ 
میلیون تن فراتر رفت، این رقم ۱۰درصد بیش از عملکرد نیمه نخست 

سال قبل است.
فوالد،  تولیدکنندگان  انجمن  اعالم  اساس  بر  ایمیدرو،  از  نقل  به 
شرکت های فوالدساز کشور از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، ۱۴ 
میلیون و ۳۹۲ هزار تن شمش فوالد )بیلت، بلوم و اسلب( تولید کردند 
که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته، )۱۳ میلیون و ۸۹ هزار 

تن(، ۱۰ درصد افزایش نشان می دهد.
نبشی،  میلگرد،  )تیرآهن،  فوالدی  تولید محصوالت  میزان  همچنین 
ناودانی، انواع ورق و غیره( طی ۶ ماهه نخست امسال، ۱۱ میلیون و ۳ 
هزار تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته )۱۰ میلیون و 

۱۷۳ هزار تن(، حاکی از افزایش ۸ درصدی این محصول است.
افزایش ۱۰ درصدی تولید آهن اسفنجی

میزان تولید آهن اسفنجی ۶ ماهه امسال، ۱۵ میلیون و ۵۶۲ هزار تن 
بود که در مقایسه با رقم تولید شده در مدت مشابه سال گذشته )۱۴ 

میلیون و ۱۸۵ هزار تن(، ۱۰ درصد افزایش نشان می دهد.

3

رییس اتاق ایران در دیدار با سفیر سوریه: بهبود روابط 
تجاری ایران و سوریه، خواسته دو کشور است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اجرای 
موافقت نامه آزاد تجاری بین ایران و سوریه روزهای خوبی در تجارت 

رقم خواهد زد که خواسته دو کشور است.
با  دیدار  در  شافعی  غالمحسین  ایران،  بازرگانی  اتاق  از  نقل  به 
بازرگانی،  اتاق  اینکه  بیان  با  ایران  در  سوریه  سفیر  محمود  عدنان 
اندازه سوریه  ایران در هیچ کشوری به   صنایع، معادن و کشاورزی 
سرمایه گذاری نکرده است، اظهار داشت: مرکز تجاری ایرانیان یکی 
از بزرگ ترین مراکز کشور در خارج از مرزها است که می تواند نقش 

مهمی در توسعه تجارت میان ایران و سوریه ایفا کند.
و  ایران  بین  آزاد  تجارت  موافقت نامه  امضای  اینکه  بیان  با  شافعی 
سوریه روزهای خوبی در تجارت دو کشور رقم خواهد زد، تاکید کرد: 
ایران در همین  این خواسته دو کشور است که عدنان محمود در 
بوده  روابط تجاری دو کشور  بهبود  برای  از خاطره خوب  پر  راستا 

است.
سفیر سوریه نیز با قدردانی از تالش روسای اتاق ایران و اتاق مشترک 
ایران و سوریه در راستای ارتقای سطح روابط تجاری میان دو کشور، 
خاطرنشان کرد: اراده ای راسخ در دو کشور برای تحکیم بخشیدن 
به روابط اقتصادی، صنعتی و ایجاد روابط میان بخش های مختلف 
اقتصادی دولتی و بخش خصوصی وجود دارد و تمام تالش خود را 
برای رفع تأثیر تحریم های ظالمانه بر اقتصاد دو کشور و تحکیم روابط 

بازرگانی خواهیم داشت.
ادامه  برادرانه  ارتباطات  این  که  کرد  تاکید  ایران  در  سوریه  سفیر 
خواهد داشت و سعی خواهد کرد در سوریه منشأ اثر برای تحکیم 

روابط اقتصادی میان دو کشور باشد.

طرح آمایش سرزمین تا پایان امسال تدوین می شودانرژی
وزیر نیرو از تدوین طرح آمایش 
خبر  امسال  پایان  تا  سرزمین 

داد.
رضا  نیرو،  وزارت  از  نقل  به 
با  شب  دوشنبه  اردکانیان، 
حضور در برنامه زنده تلویزیونی 
متن و حاشیه شبکه سوم سیما 
گفت: در زمان حاضر برنامه های 
استان   ۱۱ کم آبی  با  سازگاری 
نهایی شده و مابقی استان ها هم 

تا پایان امسال پایان می پذیرد.
وی درباره الگوی کشت و مبنای 
تخصیص گفت: تولید این الگو با 
همکاران جهاد کشاورزی است 
در  و  شده  آماده  هم اینک  که 
پیاده سازی  و  استقرار  مرحله 
کار  اصفهان  در  آن هستند که 
مستلزم  اقدام  این  و  شده  آغاز 
به  آنچه  است.  بخشی  بین  کار 
ما آسیب رسانده ماهیت شدیداً 

ماست که الزم  بخشی ساختار 
توسعه  بخشی  بین  کار  است 

یابد.
درباره  همچنین  نیرو  وزیر 
کن های  شیرین  آب  طراحی 
گفت:  کشور  جنوبی  شهرهای 
خشک  و  اقلیم  تغییر  وجود  با 
بودن کشور در شمال و جنوب 
دریا  آب  خدادادی  منابع  به 
دسترسی داریم. منابع و مصارف 
منطقه  در  را  کشور  استان   ۱۷
برای  جنوبی  حاشیه  و  مرکزی 
بررسی  دریا  آب  از  استفاده 
میزان  به  تاکنون  که  کرده ایم 
مجوز  مکعب  متر  میلیارد   ۲۶
نمک زدایی  بدون  آب  برداشت 
به استان های هرمزگان، بوشهر 
داده  بلوچستان  و  سیستان  و 
شده و عالوه بر این مجوز ۴.۴ 
نمک زدایی  مکعب  متر  میلیارد 

به این استان ها اعطا شده است.
وی گفت: شیرین کردن آب با 
شرب  مصرف  برای  قیمتی  هر 
است  الزم  و  است  توجیه پذیر 
در هر طرحی مالحظات زیست 

محیطی هم دیده شود.
الگوی  اصالح  درباره  اردکانیان 
داشت:  اظهار  برق  مصرف 
 ۹۹.۷ و  شهرها  درصد   ۱۰۰
برق  نعمت  از  روستاها  درصد 
منظور  به  که  برخوردارند 
الگوی  است  الزم  تاب آوری 
امسال  شود.  رعایت  مصرف 
در  ما  دستاورد  ترین  اصلی 
بخش برق این است که اوج بار 
را در تابستان کاهش داده و از 
هزار  صد  چند  گذاری  سرمایه 
ساخت  برای  تومانی  میلیارد 
نیروگاه ها در جبران کمبود برق 

در زمان اوج بار جلوگیری شد.

رئیس کل گمرک ایران گفت: از ابتدای سال 
گمرکات  در  کاال  تن  میلیون   ۸۳ تاکنون 
کشور جابجا شده که وزن کاالهای صادراتی 

ایران ۳ برابر کاالهای وارداتی بوده است.
 مهدی میراشرفی افزود: ارزش کل تجارت 
خارجی کشور بیش از ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون دالر برآورد شده که سهم صادرات ما 

۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر بوده است.
اضافه  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  معاون 
کرد: صادرات کشور نسبت به مدت مشابه 
است،  داشته  قبل، ۲۱ درصد کاهش  سال 
آمار  درصدی   ۳۴ کاهش  به  توجه  با  اما 
صادرات در شهریور و کاهش ۵۴ درصدی 
روند  این  که  امیدواریم  اردیبهشت،  در  آن 
کاهندگی حجم صادرات، کاهش یافته و به 
کل  برسیم.رئیس  طبیعی  شرایط  به  مرور 
را  کشور  واردات  میزان  همچنین  گمرک 
ابتدای سال ۱۸ میلیون و ۶۰۰ میلیون  از 
نظر  از  میزان  این  گفت:  و  کرد  اعالم  تن 
دو  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  وزنی 
درصد کاهش داشته است و ارزش آن ها به 
می رسد. دالر  میلیون   ۱۰۰ و  میلیارد   ۱۹

کشور  واردات  عمده  میراشرفی،  گفته  به 
در سال جاری کاالهای اساسی و کاالهای 
نظر  از  که  بوده  تولید  اجزای  اولیه  مواد 

را در واردات در  ارزشی ۲۱ درصد کاهش 
مقایسه با سال قبل شاهد هستیم.رئیس کل 
گمرک همچنین با اشاره به ایجاد دو دروازه 
مشترک مرزی با ترکیه و افغانستان تا پایان 
سال افزود: در این دو دروازه، سرعت کنترل 
مرزی افزایش می یابد چراکه دو بار کنترل 

در مرز، به یک بار کاهش خواهد یافت.
گمرکی  کنوانسیون  توسعه  همچنین  وی 
TIR به شرق و جنوب شرق آسیا از طریق 

گمرک  مثبت  اقدامات  از  یکی  را  ایران 
برای تسهیل عبور مرزی و توسعه ترانزیت 
و  پاکستان  هند،  عضویت  گفت:  و  دانست 
آسیای  کشورهای  همچنین  و  افغانستان 
میانه در کنوانسیون تیر امکانی عالی برای 
سهولت در حمل و نقل و صادرات کاالهای 
کاالهای  ترانزیت  و  آسیا  شرق  به  ایرانی 
مورد نیاز کشورهای آسیای میانه و شرق و 
جنوب شرق آسیاست.میراشرفی توسعه دو 

اقدامات  دیگر  از  را  ابتدای سال  از  کریدور 
گمرک برای توسعه تجارت دانست و افزود: 
با ایجاد کریدور کتای متشکل از قزاقستان، 
تاجیکستان، افغانستان و ایران و همچنین 
و  افغانستان  ایران،  شامل  دیگر  کریدور 
کریدورهای  به  کردیم  تالش  ازبکستان 
گشایش  تا  بخشیم  تنوع  کشور  ترانزیتی 
بیشتری در صادرات و ترانزیت کاالی کشور 

ایجاد شود.

رئیس کل گمرک: وزن اقالم صادراتی در

 نیمه نخست سال سه برابر واردات بود
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اجتماعی
خبر

امروز بستر آموزش مجازی یک بستر 
جدی آموزش است

وزیر آموزش و پرروش گفت: امروز بستر آموزش مجازی 
با توجه به شیوع کرونا به یک بستر جدی آموزش تبدیل 
رفع  و  بستر  این  توسعه  برای  است  الزم  و  است  شده 

مشکالتش اقدام کنیم.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه 
نهمین نشست گفتگوی هفته که با حضور وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات به صورت مجازی برگزار شده بود در 
جمع خبرنگاران گفت: این نشست ها هر دو هفته یکبار 
با حضور یکی از اعضای کابینه با هدف بررسی مشکالت 
آموزش و پرورش و آن دستگاه برگزار می شود و در این 
نشست درباره توسعه شبکه شاد و رفع مسائل و مشکالتی 
که در مسیر توسعه شاد وجود دارد، هوشمندسازی مدارس 
و یکپارچه سازی سامانه های آموزش و پرورش گفتگو شد.

وی ادامه داد: مدیران کل استان ها به نمایندگی از سایر 
استان های کشور نکاتی را که جمع بندی کرده بودند به 
استحضار وزیر رساندند و ایشان هم زمینه های کار را مورد 
برای حل  و تشکیل یک گروه مشترک  دادند  قرار  بحث 
مشکالت حاصل این نشست شد که مسائل را به صورت 

دقیق و جزئی بررسی کنند و تصمیم گیری کنند.
وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: امروز بستر آموزش مجازی 
به دلیل شیوع کرونا به بستری جدی تبدیل شده و الزم 
هست که برای توسعه این بستر و رفع اشکاالت و موانع و 
ایمن سازی استفاده دانش آموزان از آن تدابیری اندیشیده 
شود که مباحث بسیار خوبی در این نشست مطرح شد 
و امیدوارم با تفاهمات به عمل آمده شاهد پیشرفت کار 
برای دانش  اینترنت رایگان  باشیم.حاجی میرزایی درباره 
آموزان و معلمان نیز گفت: قطعاً استفاده از اینترنت برای 
شبکه شاد برای معلمان و دانش آموزان رایگان است و اگر 
کسی در این زمینه مشکلی دارد منعکس کند. درباره اینکه 
برخی از ساعت روز نیز با ترافیک باال رو به رو هستیم و 
مشکالتی ایجاد می شود نیز نیازمندیم تا زیرساخت فنی 
شاد ارتقا پیدا کند که در دستور کار است و نکته دیگر این 
که در بین چند قطب کشور یعنی آذربایجان شرقی، فارس، 
خراسان، تهران و اصفهان باید بار ترافیک توزیع شود تا 
باشیم.  مصرف  پر  ساعات  در  ترافیکی  بار  کاهش  شاهد 
تالش کردیم از ساعت ۱۰ تا ۱۲ که با ترافیک زیادی رو 
به رو هستیم حجم کار را نیز به این سمت متمرکز کنیم.

اینکه همه مشکالت  بر  تأکید  با  قوه قضائیه  رئیس 
است،  حل  قابل  مردم  دست  به  و  کشور  داخل  در 
گفت: راهکار حل مشکالت اقتصادی در حوزه اقتصاد 
نهفته است و دنبال کردن راهکارهای سیاسی رفتن 

خطاست.
سید  اهلل  آیت  قضائیه،  قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  به 
ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه 
قضائیه با تقدیر از زحمات و تالش های کادر درمانی 
ویروس  برابر  در  مردم  از سالمت  صیانت  در  کشور 
با  کرونا، اظهار داشت: توصیه های ستاد ملی مقابله 
کرونا نباید در حد توصیه باقی بماند و باید از موضع 
حاکمیتی پیگیری شود. رئیس قوه قضائیه با اشاره به 
موفقیت برخی کشورها در مهار ویروس کرونا، تأکید 
کرد: باید با اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده در ستاد 
بال  این  آفات  حاکمیتی  نگاه  با  آنها  اجرای  و  کرونا 
را  اراده کرد کاری  را کاهش داد و هر جا که نظام 
همراهی  خوبی  به  هم  مردم  دهد،  انجام  جدیت  با 

کرده اند.
رئیسی از همراهی مردم در موضوع راهپیمایی اربعین 
امسال برای اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به 
عنوان نمونه ای از پایبندی بدنه جامعه به تصمیمات 
حاکمیتی یاد کرد که آحاد مردم با وجود ارادت مردم 
نظام در  کارشناسی  از تصمیم  )ع(،  امام حسین  به 
این زمینه تبعیت کردند. رئیس قوه قضائیه در بخش 
دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم پرهیز مسئوالن 
و فعاالن سیاسی از حاشیه سازی ها، اظهار داشت: 
و  دست اندرکاران  سوی  از  سازی  حاشیه  گونه  هر 
سیاسیون که ما را از پرداختن به مسائل اصلی کشور 
اهلل  آیت  است.  ناصواب  و  مذموم  امری  دارد،  بازمی 
و  با کرونا  به معیشت« و »مقابله  از »توجه  رئیسی 
و  یاد کرد  به عنوان مسائل اصلی کشور  آفات آن« 
گفت: دغدغه مسئوالن باید رفع مشکالت معیشتی 
مردم به ویژه در شرایطی باشد که ویروس منحوس 
کرده  مختل  را  افراد  از  بسیاری  کار  و  کسب  کرونا 

است.
رئیس قوه قضائیه، قاچاق دارو و مشکل تأمین دارو را 
از دیگر معضالت امروز کشور دانست و اظهار داشت: 
امروز مردم برای تهیه دارو با مشکل مواجه هستند و 
وجود داروهای تقلبی در بازار هم نگران کننده است.

رئیسی بر همین اساس تأکید کرد که مسئوالن باید 
موضوع تأمین داروی مورد نیاز مردم را با حساسیت 
پیگیری کنند و اجازه ندهند سوداگران و قاچاقچیان 

در این عرصه جوالن دهند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به پایان تحریم ۱۰ ساله تسلیحاتی کشورمان 

معامله  موانع  شدن  برداشته  خصوص  در  گفت: 
آمریکا  سیاسی  شکست  به  صرفاً  نباید  تسلیحاتی 
بسنده کرد و باید همه تحریم های ظالمانه آمریکا و 

غربی ها علیه ملت ایران برداشته شوند.
به اجرای  باید متعهد  اینکه غربی ها  بیان  با  رئیسی 
توافقات باشند اما روز به روز ظلم و ستم آنها بیشتر 
می شود گفت: مساله تولید قدرت در برابر نظام سلطه 
مهم است تا بتوان با دست پر در میدان مقابله با این 
این است که  زورگویی ها حاضر شد. ساز و کار هم 
اقداماتی در جهت بی اثر کردن تحریم ها و تسهیل 

زندگی و معیشت مردم صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه همه مشکالت در 
داخل کشور و به دست توانای مردم قابل حل است، 
خاطر نشان کرد: راهکار حل مشکالت اقتصادی در 
حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال کردن راهکارهای 

سیاسی برای حل مسائل اقتصادی خطاست.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به ابالغ سند 
امنیت قضائی اشاره کرد و با تقدیر از معاونت حقوقی 
اظهار  قضا،  دستگاه  در  مرتبط  بخش های  دیگر  و 
داشت: در برنامه ششم توسعه برای همه دستگاه ها از 
جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته شده که یکی 
از آنها تدوین سند امنیت قضائی بود. اما باید بدانیم 
که اجرای هر سندی مهم تر از ابالغ آن سند است و 

همه همکاران قضائی در سراسر کشور ملزم به اجرای 
اسناد تحولی هستند.رئیس قوه قضائیه، »حق الناس« 
را مهم ترین موضوع سند امنیت قضائی عنوان کرد 
و گفت: »حق الناس« و »حقوق مردم« قبل از آنکه 
دستاویز مدعیان حقوق بشر باشد، آموزه نبی مکرم 
اساسی جمهوری اسالمی  قانون  اسالم است که در 

ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است
امام  از تأکیدات مستمر  افزود: »حق الناس«  رئیسی 
و رهبری بوده که قوانین موضوعه نیز بر آن تصریح 
دارد و با ابالغ سند امنیت قضائی به دنبال آن هستیم 

تا با عزم و اراده جدی از حقوق مردم صیانت شود.
رئیس دستگاه قضا گریزی نیز به موضوع بازگرداندن 
مدیرعامل فراری یکی از بانک های کشور زد و با تقدیر 
از نیروهای امنیتی و پلیس بین الملل و دیگر عواملی 
که در بازگرداندن این مفسد اقتصادی نقش داشتند، 
می توانند  می کنند  تصور  که  افرادی  کرد:  تأکید 
چنگال  از  کشور  از  خروج  با  و  شوند  جرم  مرتکب 

عدالت بگریزند سخت در اشتباه هستند.
اجازه  قضائی  دستگاه  کرد:  نشان  خاطر  رئیسی 
دست  بیت المال  به  نحوی  به  که  کسانی  نمی دهد 
همه  بازگرداندن  و  بگیرند  آرام  می کنند،  اندازی 
با  را  ملت  رفته  یغما  به  اموال  و  اقتصادی  متهمان 
قاطعیت و تا آخر دنبال می کند تا این اموال به خزانه 

کشور برگردد و در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس به کشورهای غربی 
پناهگاه  ندهند کشورشان  اجازه  که  داد  نیز هشدار 
غارتگران بیت المال و مفسدان اقتصادی شود و تصور 
نکنند پول هایی که مفسدان اقتصادی از مردم سرقت 

می کنند، برای آنها منفعتی به دنبال می آورد.
در این نشست، مهدی حاج محمدی رئیس سازمان 
اشتغال  برای  سازمان  این  گذاری  هدف  از  زندان ها 
۵۰ درصدی زندانیان خبر داد و گفت: آمار اشتغال 
زندانیان در سال ۹۸، ۱۵ درصد بوده که با تمهیدات 
به  امسال  اول  ماهه  در ۶  آمار  این  اندیشیده شده، 
۲۳ درصد افزایش یافته است. وی خاطرنشان کرد: 
نکته حائز اهمیت آن است که این رشد بدون ایجاد 
ظرفیت های جدید و با استفاده از ظرفیت های موجود 
از  بسیاری  که  کرونایی  دشوار  شرایط  همین  در  و 
شده  محقق  می برند،  سر  به  مرخصی  در  زندانیان 
است.رئیسی با تقدیر از هدف گذاری سازمان زندان ها 
برای اشتغال ۵۰ درصدی زندانیان، این اقدام را عالوه 
آموزی موجب  از وقوع جرم و حرفه  بازدارندگی  بر 
افزایش تولید و تأمین مالی زندانیان و خانواده های 
از  یکی  مجرمین  اصالح  کرد:  تأکید  و  دانست  آنها 
قانون  تکلیف  امر  این  برای  و  قانونی ماست  وظایف 

اساسی داریم.

مشکالت معیشتی راه حل سیاسی ندارد

شهردار تهران با اشاره به وسعت ۲۴ 
محله  در  زندگی  بوستان  هکتاری 
هرندی تهران، وسعت این بوستان را 
بیش از پارک شهر و دانشگاه تهران 

دانست.
 پیروز حناچی شهردار تهران در آیین 
به  اشاره  با  زندگی  بوستان  افتتاح 
محدوده قرارگیری بوستان زندگی در 
محله هرندی که یکی از تاریخی ترین 
دروازه  دو  میان  در  تهران،  محالت 
عبدالعظیم  حضرت  و  غار  تاریخی 
است، گفت: یکی از سیاست های این 
افزایش سرانه  دوره مدیریت شهری 
شهری  محدوده  داخل  سبز  فضای 
افزایش  در  فضاها  این  چراکه  است 

کیفیت زندگی شهری موثرند.
داخلی  اقدامات  داد:  ادامه  وی 
افزایش  جهت  به  شهری  محدوده 
بیش  مردم  زندگی  و  هوا  کیفیت 
شهری  محدوده  کمربند  ایجاد  از 
در  که  چرا  باشد  تاثیرگذار  می تواند 
کالن شهرها با عارضه کاهش کیفیت 
زندگی  استانداردهای  کاهش  و  هوا 
مردم مواجهیم و با توجه به شرایط 

زندگی در خانه های کوچک، نیازمند 
فضاهایی برای اوقات فراغت هستیم.

شهردار تهران با بیان اینکه از تلفیق 
بزرگ  بوستان  محلی،  پارک  سه 
گفت:  است  گرفته  شکل  زندگی 
سه  این  مابین  زمین های  تملک  با 
پارک، یک پارک بزرگ به مساحت 
۲۴ هکتار احداث شد که بزرگترین 

پارک شهر به دانشگاه تهران است.
در  اینکه  علی رغم  داد:  ادامه  وی 
کمتر  فعالیت هایی  کرونایی  فضایی 
شده اما آلودگی هوا کاهش نیافته و 
از ابتدای سال جاری تا انتهای بیست 
و چهارم مهر ماه تنها ۱۵ روز هوای 

پاک در تهران ثبت شده است.
حناچی با اشاره به اینکه در روزهای 
و  عمومی  فعالیت های  که  جمعه 
اقتصادی در پایتخت کاهش می یابد 
در حوالی غروب میزان ذرات معلق به 
شدت افزایش می یابد، اظهار داشت: 
منابع  و  حرکت خودروهای سنگین 
آلوده کننده خارج از شهر در افزایش 

این آالینده ها موثرند.
وی ادامه داد: آبان و آذر و دی ماه 

افزایش غلظت آالینده ذرات معلق به 
شکل حادتری خود را نشان می دهد.

حال  در  اینکه  به  اشاره  با  حناچی 
حاضر در داخل محدوده قانونی شهر 
افتتاح  پارک  زیادی  تعداد  تهران 
الدوله  وثوق  پارک  افتتاح  از  شده 
و  داد  خبر   ۱۴ منطقه  محدوده  در 

خاطرنشان کرد: افتتاح این ها پارک 
توانیم  زمانی می  و  نیست  ها کافی 
در توسعه فضاهای سبز شهری موفق 
و  بیایند  کار  پای  مردم  که  باشیم 
برنامه  ماه  انجام  در  هیچ دستگاهی 
های خود بدون همراهی مردم موفق 

خواهد بود.

شهردار تهران در آیین افتتاح بوستان زندگی:

بوستان زندگی بزرگتر از پارک شهر است

ناجا  راهور  پلیس  رئیس  جانشین 
گفت: حل مشکالت ترافیکی مستلزم 
همگرایی همه دستگاههای موثر در 
ای  جزیره  کار  و  است  حوزه  این 

پاسخگو نیست.
جانشین  حسینی  تیمور  سردار   
مراسم  در  ناجا  راهور  پلیس  رئیس 
اظهار  ترافیکی  نمونه های  از  تجلیل 
برخی  از  ما  مشکالت  عمده  کرد: 
بی  اگر  راننده  اخالقی ها هست،  بی 
اخالق باشد می تواند عواقب بدی را 

برای جامعه رقم بزند.
وی افزود: در حوزه حمل و نقل کار 
جزیره ای و بخشی جواب نمی دهد و 
حتماً باید یک هم افزایی بین تمامی 

دستگاه ها ایجاد شود.
ایمنی  کرد:  بیان  حسینی  سردار 

نقل  و  حمل  ویژه  به  نقل  و  حمل 
حمل  دارد،  باالیی  اهمیت  عمومی 
چراکه  است  حیاتی  ما  برای  نقل 

زیرساخِت زیرساخت ها است.
این  در  فردی  که  زمانی  گفت:  وی 
منتخب  فرد  یک  عنوان  به  حوزه 
دیگران  از  متمایز  و  برتر  انسان  و 
می توان  جرأت  به  می شود  انتخاب 
است.  اخالق  با  انسانی  که  گفت 
اخالق این فرد به او اجازه نداده که از 
چارچوب مقررات تعریف شده خارج 

شود.
عدد  کرد:  اظهار  حسینی  سردار 
ویژگی  این  کشور  در  که  افرادی 
بسیار زیاد است و خوب است که از 
افراد استفاده کنیم که  ظرفیت این 
خود این دوستان که درواقع جزئی از 

این جامعه هستند به عنوان سفیران 
فرهنگ ترافیکی باشند.

گفت:  راهور  پلیس  رئیس  جانشین 
نقل  و  حمل  و  ترافیک  حوزه  در 
مطمئناً کار جزیره ای و بخشی جواب 
نمی دهد و باید هم افزایی بین افراد 
تا  گیرد  صورت  حوزه  این  در  مؤثر 
داشته  مناسبی  خروجی  بتوانیم 
مهم  ما  برای  تردد  ایمنی  باشیم. 
است. به ویژه در حمل و نقل عمومی 
و کشوری مثل ما که ترددش مبتنی 

بر تردد جاده ای است.
وی افزود: برای ما حمل و نقل مسافر 
یا بار در بخش عمومی حیاتی است 
زیر  ساخت  زیر  را  آن  می توان  و 

ساخت ها نام ببریم.
وی گفت: باید در برخی موارد اجزای 

قوانین و مقررات ها به زعم بعضی ها 
به  کنیم  اجرا  هم  بی رحمانه  حتی 
ویژه در دوره کرونایی که ما را آزار 

داده است.
سردار حسینی ادامه داد: همه شرایط 
و  پوست  و  گوشت  با  و  می دانیم  را 
اما  می کنیم  درک  خود  استخوان 
ایمنی تردد برای ما اهمیت بسیاری 

دارد.
وی افزود: ایمنی برای ما مهم است 
چرا که مردم سرمایه این مملکت مد 
و ما وظیفه داریم که از آن صیانت 

کنیم.
ایراد  که  می پذیریم  کرد:  اظهار  وی 
زیادی داریم اما این را هم می گوئیم 
و هر  نداریم  که سعی می کنیم کم 

چه می توانیم انجام دهیم.

حل مشکالت ترافیکی 
مستلزم همگرایی همه 
دستگاههای موثر است

خبر

پیام تبریک فرمانده انتظامي غرب استان 
تهران به مناسبت هفته ناجا

هفته  رسیدن  فرا  پیامي  صدور  با  ظهیري  کیوان  سردار 
گرامیداشت ناجا را به کارکنان نیروي انتظامي، بویژه کارکنان 

انتظامي غرب استان تهران تبریک گفت.  
در متن این پیام آمده است:  

همکاران و همسنگران گرامي؛ 
بار دیگر توفیق نصیب ما شد تا صمیمانه ترین تبریک هاي 
خود را به مناسبت هفته نیروي انتظامي که با شعار "با هم 
براي امنیت و سالمت" مزین شده، بابت یک سال تالش و 
همت شبانه روزي به شما عزیزان غیور و جان بر کف عرصه 
نظم و امنیت، ایثارگران گرامي، پیشکسوتان سرافراز و خانواده 
محترمتان ابراز دارم. در این سال که جامعه درگیر ویروس 
منحوس کرونا مي باشد و جملگي مي بایست پروتکل هاي 
خطرناک  بیماري  این  گرفتار  تا  کنیم  رعایت  را  بهداشتي 
بهداشتي،  نکات  رعایت  با  شهروندان  است  امید  نشویم، 
شیوع  از  پیشگیري  در  را  امر  مسئوالن  و  انتظامي  نیروي 
این ویروس منحوس یاري کنند. بدون شک نیروي انتظامي 
مظهر اقتدار نظام و برقرار کننده امنیت اجتماعي با مشارکت 
همه شهروندان در جامعه است.  پیشرفت، تعالي و نیل به 
آرامش  با  و  امن، سالم  بستري  پایدار،  و  توسعه همه جانبه 
و  قدرت  با  فعالیتها  امنیت،  این  تا در سایه  میکند  را طلب 
سرعت بیشتري شتاب گیرد و برقراري نظم و امنیت اجتماعي 
این عزیزان واقعیت پیدا  اثر زحمات مخلصانه همه  تنها در 
میکند.  اینجانب ضمن تبریک هفته نیروي انتظامي، مراتب 
تشکر و قدرداني خود را از تالشها، رشادتها و جانفشانیهاي 
در جاي  نیرو  این  افسران، درجهداران، سربازان  فرماندهان، 
انتظامي  فرماندهي  در  علیالخصوص  اسالمي  میهن  جاي 
با تدبیر شایسته و در خور تحسین  غرب استان تهران، که 
"رونق تولید"  از درگاه خداوند سبحان در سال  و استعانت 
توانستند با تعهد، عالقه و پشتکار، جایگاه امنیتي استان را در 
زمینه پیشگیري از جرایم و برقراري امنیت ارتقاء دهند، ابالغ 
مینمایم. امیدوارم در سایه عنایات ویژه حضرت ولیعصر)عج( و 
تبعیت از رهنمودهاي فرماندهي معظم کل قوا حضرت آیتاهلل 
از خون  پاسداري  در  العالي(  امام خامنهاي)مدظله  العظمي 
شهیدان گرانقدر انقالب اسالمي و پیشبرد اهداف عالیه نظام 
امنیت جامعه  و  نظم  برقراري  اسالمي در  مقدس جمهوري 

والیتمدار غرب استان تهران موفق و مؤید باشید.  
فرمانده انتظامي ویژه غرب استان تهران  
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پایان  تا  اینکه  بیان  با  ناجا  فرمانده 
هوشمندسازی  طرح   ۱۴۰۰ سال 
امروز  گفت:  می رسانیم،  اتمام  به  را 
جرایم پیچیده و مجرمان پیچیده تر از 
گذشته عمل می کنند و ما باید به فکر 

هوشمندسازی باشیم.
 سردار حسین اشتری، در مراسم افتتاح 
پروژه های هوشمندسازی پلیس، ضمن 
شهدای  خاطره  و  یاد  داشت  گرامی 
و  ناجا  شهدای  و  مقدس  دفاع  دوران 
ملکوتی  و  بلند  روح  بر  سالم  و  درود 
امام خمینی )ره( و آرزوی سالمتی و 
با عزت برای مقام عظمای  طول عمر 
مدظله  عزیز  ای  خامنه  امام  والیت 
العالی و تبریک هفته ناجا و حلول ماه 
به  انتظامی  نیروی  گفت:  االول  ربیع 
دلیل مسئولیت هایی که دارد به صورت 
و  عزیز  مردم  خدمت  در  وقت  تمام 

شریف میهن اسالمی است؛ شاید کمتر 
باشد  داشته  وجود  نهادی  یا  سازمان 
به مردم خدمت  اینگونه بی بدیل  که 

رسانی می کند.
وی عنوان کرد: نیروی عظیم انتظامی 
حضور  مرزها،  از  حفاظت  ضمن 
پرقدرت در تمامی نقاط کشور، انتظام 
با  برخورد  جامعه،  سطح  در  بخشی 
نیز  خدمتی  نهاد  یک   … و  مجرمان 
محسوب می شود. فرمانده ناجا با تاکید 
بر اینکه مجموعه نیروی انتظامی ۲۴ 
ساعته در حال خدمت رسانی به مردم 
اساس  بر  کرد:  تصریح  است،  کشور 
انتظامی  نیروی  شده  اعالم  آمارهای 
خدمت  میلیون   ۷۰ از  بیش  سالیانه 

رسانی به مردم ارائه می دهد.
در  داد:  ادامه  انتظامی  مقام  این 
مجموعه عظیم نیروی انتظامی با وجود 

در  که  می طلبد  بسیار،  مأموریت های 
ارائه خدمت به مردم تحول ایجاد کند 
دقت  و  با سرعت  را  رسانی  و خدمت 
فناوری های  از  برداری  بهره  و  بیشتر 
تصریح  اشتری  سردار  دهد.  ارائه  روز 
از  بعد  دهه  چهار  بحمداهلل  کرد: 
که  را  اسالمی  شکوهمند  انقالب 
رشد،  حال  در  پلیس  می کنیم،  مرور 
شکوفایی و پیشرفت بوده و نسبت به 
از سازمان های دیگر تحوالت  بسیاری 

در ناجا چشمگیرتر بوده است.
تاکید  با  انتظامی  نیروی  فرمانده 
تحوالت  نیازمند  امروز  اینکه  بر 
گفت:  هستیم،  سازمان  در  بیشتری 
هوشمندسازی پلیس مدت هاست به 
پیگیری شده،  و  صورت جدی مطرح 
برآمدند  صدد  در  همکاران  رو  این  از 
ارائه خدمت  در  را  تحول مطلوبی  که 
ایجاد  مأموریت ها  اجرای  و  رسانی 

کنند.

هوشمندسازی ناجا تا ۱۴۰۰ به پایان می رسد انتظامی

پلیس در مبارزه با ترویج فرهنگ بی بندوباری کوتاه نمی آید
رئیس پلیس پایتخت گفت: با افرادی که دنبال 
حیازدایی و ترویج فرهنگ بی بندوباری هستند، 

به شدت برخورد می کنیم و کوتاه نمی آییم.
 سردار حسین رحیمی، روز دوشنبه در همایش 
»پلیس؛ آمران به معروف و ناهیان از منکر« در 
اظهار  بزرگ،  تهران  انتظامی  فرماندهی  ستاد 
کرد: دشمن با شعارهای مختلف می خواهد امر 
دور شود  از جامعه  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
اما انقالب سربلند اسالمی آمد و در طول چهل 
تا  و یک سال هزینه های زیادی پرداخت کرد 
فرایض دینی از جمله امر به معروف و نهی از 
منکر اجرا شود.رئیس پلیس تهران افزود: امروز 
نیروی انتظامی در وسط میدان، این فریضه را 
عملی می کند، ما با همان سختی که با سارقان، 
مجرمان، قاتالن، قاچاقچیان مواد مخدر، کاال و 
افرادی  با  اقتصادی برخورد می کنیم،  مفسدان 
که دنبال حیازدایی و ترویج فرهنگ بی بندوباری 
مسیر  این  در  اصاًل  می کنیم،  مبارزه  هستند 
و  نمی شویم  جوسازی  اسیر  و  نمی آییم  کوتاه 
کرد:  تصریح  می کنیم.وی  برخورد  قاطعیت  با 

امروز عزیزان در دستگاه قضائی حامی مأموران 
هستند،  مأموریتها  اجرای  در  انتظامی  نیروی 
که  دادند  دستور  رئیسی  آیت اهلل  نیز  دیروز 
از  باشند،  پلیس  حامی  قضائی  بخشهای  تمام 
نیستیم،  غافل  امنیت  جنبه های  از  هیچ کدام 
اهمیت  ما  برای  اخالقی  امنیت  که  همانگونه 
نیز  سارقان  با  مبارزه  و  اقتصادی  امنیت  دارد، 
برای ما اهمیت دارد و ما به تمام سطوح امنیت 
اهمیت می دهیم.این مقام انتظامی با بیان اینکه 
در  گفت:  است،  فعال  بخشها  تمام  در  پلیس 
موضوعات  در حوزه  اخالقی  امنیت  بخش  سه 
آشکار، امنیت اخالقی در حوزه فضای مجازی 
و در حوزه فساد پنهان با برنامه پیش می رویم، 
حاج  دل ها  سردار  خون  می دهیم  اجازه  مگر 
قاسم سلیمانی با رشد و نمو اَنگل ها در جامعه 
از بین برود، عزیزترین عزیزان جان خود را در 
بیان  با  دادند.رحیمی  از دست  امنیت  راستای 
اینکه هیچگاه ناامید نیستیم و میدان را برای 
جوالن عناصر ضد حیا خالی نمی کنیم، متذکر 
شد: تا جان در بدن داریم، خواهیم دوید، رئیس 

نیمه های شب در  تا  ارشاد دلسوزانه  دادسرای 
است.رئیس  آنها  حامی  و  من  همکاران  کنار 
پلیس تهران یادآور شد: دشمن به همان میزان 
که برای تنگ تر کردن محاصره اقتصادی تالش 
از فضای  استفاده  با  که  اندازه  به هم  می کند، 
هستند،  ملت  دل  کردن  خالی  دنبال  مجازی 
و  بی بند  فرهنگ  ترویج  برای  مقدار  همان  به 
باری و بی حیایی کار می کند، ما فضای مجازی 
و مسائل جامعه را رصد می کنیم، در این کار 
فحش و کتک می خوریم، تهمت به ما می زنند 

اما از مسیرمان کوتاه نمی آییم.
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اخبار

با حضور سردار ظهیری و مسئولین اندیشه:افتتاح 

236 واحد مسکونی در مجتمع پرنیان شهر اندیشه

 مراسمی با حضور سردار کیوان ظهیری فرمانده نیروی 
شهردار،  ملکی  ،علی  تهران  استان  غرب  ویژه  انتظامی 
همت  به  شهراندیشه  اسالمی  شورای  اعضای  و  رییس 
ناجا 236 واحد در مجتمع مسکونی پرنیان  تعاون  بنیاد 
گردید.سردار  خود  مالکان  تحویل  و  افتتاح  اندیشه  شهر 
ظهیری در مراسم افتتاحیه این واحد های مسکونی ضمن 
تبریک هفته نیروی انتظامی بر سبز جامگان پرتالش و با 
اندیشه گفت:بسیار  در شهر  اتفاق  این  از  ابراز خرسندی 
خشنود هستیم که بتوانیم آرامش خاطر را برای پرسنل 
مهمی  بسیار  رابطه  چراکه  کنیم  مهیا  انتظامی  نیروی 
وی   . است  فکری  آرامش  و  وظیفه شناسی  در خصوص 
هفته  در  امسال  :شعار  شد  یادآور  ادامه  در  همچنین 
ناجا)همه با هم برای امنیت و سالمت(می باشد که الزم 
اقدام  شعار  این  تحقق  برای  همکاری  و  تعامل  با   است 
نماییم .در ادامه این مراسم علی ملکی شهردار اندیشه با 
اشاره به خدمات انجام گرفته در این  شهر و تبریک هفته 
نیروی انتظامی گفت:خدمت به نیروهای پرتالش وجان بر 
اندیشه  شهر  افتخارات شهرداری  از  انتظامی  نیروی  کف 
محسوب می شود و مدیریت شهری اندیشه بی شک در 
پرنیان  مجتمع  ساکنان  آسایش  و  آرامش  راستای حفظ 
از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.شهردار اندیشه در پایان 
افزود:حضور پرسنل نیروی انتظامی در شهر اندیشه خود 
باعث افزایش امنیت و ثبات و آرامش و آسایش اجتماعی 
خواهد شد لذا این اتفاق بسیار خوبی است که به همت 
بنیاد تعاون ناجا در حال شکل گیری و سامان دهی است.

فرماندار رباط کریم به مناسبت هفته تربیت 
بدنی از بزرگترین مجتمع ورزشی سرپوشیده 
در  واقع  تهران  استان  نخست  رتبه  دارای 

شهرستان بازدید نمود.
سالن  از  بازدید  حاشیه  در  ملکشاهی  نظام   
شهیدان  منظوره  چند  فرهنگی  ورزشی 
بدنی  تربیت  هفته  تبریک  ارسنجانی، ضمن 
جوانان،  و  ورزش  اداره  پرسنل  به  ورزش  و 
مربیان،  ورزشکاران،  ورزشی،  های  هیئت 
کهن،  خطه  ورزش  جامعه  و  پیشکسوتان 
در  فرد  به  منحصر  ای  پدیده  را  ورزش 
شکوفایی جامعه به خصوص در سال جاری 
ارزیابی کرد و  به دلیل حضور ویروس کرونا 
گفت: برای در امان بودن از کرونا و هر بیماری 
دیگر نیازمند تحرک و فعالیت بدنی هستیم 
گیرد  قرار  زندگی  سرلوحه  در  ورزش  اگر  و 
از بحران های مختلف  توانیم  به راحتی می 
اجتماعی، جسمی، روانی و دیگر موضوعات به 

سالمت عبور کنیم.
نماینده عالی دولت در ادامه با بیان این که 
ترین  بزرگ  از  یکی  ورزشی  مجموعه  این 
مجتمع های ورزشی سرپوشیده در شهرستان 
استان  برتر  رتبه  دارای  که  قلمداد می شود 
ورزشی  مجموعه  کرد:  عنوان  است،  تهران 
ارسنجانی در سال ۱3۸۰  فرهنگی شهیدان 
مربعی  متر  و ۷۵۹  هزار  مساحتی شش  در 
احداث شد که دارای 3 هزار و 26۰ متر مربع 
زیربنا ست و ۹ سال بعد در دو طبقه، مطابق 
استانداردهای کشور و تایید اداره کل ورزش 
و جوانان استان تهران با اعتباری ۵ میلیارد 

تومانی در اختیار شهروندان قرار گرفت.
گفتنی است، این سالن ورزشی چند منظوره 
دارای سالن های بدنسازی، دوهمگانی، تنیس 
روی میز، استخر بزرگ و کوچک، جکوزی، 
سونای خشک و بخار و چمن مصنوعی فوتبال 

است.

رتبه نخست استان تهران در اختیار 
مجتمع ورزشی ارسنجانی

اخبار

اقداماتی که از نظارت مستمر مغفول نمی ماند/ 

بازدید شهردار صالحیه از پروژه های در حال احداث

 محمد آگاهی مند شهردار صالحیه بهمراه معاون عمرانی خود 
طی بازدیدی سر زده وخارج از انتظار، از روند اجرای پروژه های 

در حال احداث شهرداری صالحیه بازدید کرد.
وی در این دیدار ضمن ارائه نقطه نظرات کارشناسانه، ناظران 
مقیم در محل پروژه ها را به اهتمام و دقت نظر حداکثری در 

نحوه نظارت دعوت کرد.
بحران،  مدیریت  سوله  دومین  نظیر:  هایی  پروژه  احداث 
ساختمان مرکزی شهرداری،مجموعه تفریحی ورزشی استخر 
اتصال نگارستان ۱۸ به  و مسیرهای دسترسی جدید، خاصه 
برای  صالحیه  شهرداری  اقدامات  مهمترین  از  شهری  رینگ 
استانی  عالی  مقامات  با حضور  که  است  ماه سالجاری  بهمن 

مورد افتتاح وبهره برداری قرار خواهد گرفت.

5 سال سوم - شماره 49

تعامل پلیس و سپاه موجب تقویت 
 امنیت اجتماعي مي شود  

با فرماندهان سپاه  تعاملي  استان در جلسه  انتظامي  فرمانده 
پاسداران شهرستان هاي غرب استان تهران، پلیس و سپاه را دو 
بازوي قدرتمند نظام عنوان کرد و گفت: همکاري و تعامل این 

دو نهاد ارزشمند امنیت اجتماعي را افزایش مي دهد.  
سپاه  فرماندهان  با  تعاملي  اي  جلسه  در  ظهیري  سردار   
شهرستان هاي تابعه غرب استان تهران، که به مناسبت هفته 
ناجا در دفتر کاري فرمانده انتظامي استان برگزار شد، گفت: 
اجتماعي خواهد  امنیت  تقویت  و سپاه موجب  پلیس  تعامل 

شد . 
سپاه،  تشکیل  وجودي  فلسفه  تشریح  به  ظهیري  سردار 
و  انقالب  بدنه  در  سازمان  این  خطیر  رسالت  و  ها  ماموریت 
تعامل و همکاري خوب سپاه با نیروي انتظامي در ماموریت 

ها پرداخت. 
 این مقام ارشد انتظامي افزود: نیروي انتظامي متصل به والیت 
فقیه و تابع ولي امر مسلمین است و همه ما باید با توجه به 
فرمان مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در خصوص تامین 
مطلوب امنیت اجتماعي، در ارتقاء امنیت و پیشگیري از جرائم 
و حراست از خون شهدا و آرمان هاي انقالب هرچه در توان 

داریم در این مسیر به کار بگیریم. 
غرب  هاي  شهرستان  سپاه  فرماندهان  دیدار  امین  ادامه  در 
جز  هدفي  مسلح  نیروهاي  کردند:  عنوان  نیز  تهران  استان 
اعتالي نظام اسالمي و آسایش و آرامش مردم را دنبال نکرده 
و در مسیر تحقق این هدف از هیچ تالشي فروگذار نیستند و 
تعامل سازنده نیروي انتظامي و سپاه مي تواند در پیشگیري 
از آسیب هاي اجتماعي و ناامني ها اثرگذار باشد و امنیت و 
آرامش که بزرگترین نعمت الهي است را براي مردم فراهم کند. 
غرب  هاي  شهرستان  سپاه  فرماندهان  جلسه  این  خاتمه  در 
استان تهران نیز از آمادگي جهت توسعه همکاري هاي دوجانبه 
نمي  از سپاه جدا  را  انتظامي  نیروي  ما  خبر دادند و گفتند: 
دانیم، چون همه ما با یک فرماندهي واحد جهت نیل به اهداف 

مشترک حرکت مي کنیم.

در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد 

اجرای عملیات توسعه شبکه 
و سه راه گیری دراسالمشهر 

طی مهر ماه جاری دو مورد عملیات سه راه گیری و 4۰۰ 
متر لوله گذاری و توسعه شبکه در اسالمشهر انجام و به 
خبر  اعالم  با  اسالمشهر  آبفای  امور  مدیر   . رسید  اتمام 
مذکور اعالم داشت : با عنایت به توسعه محدوده شهری 
و ساخت و سازهای صورت گرفته و تراکم باالی جمعیتی 
این شهر و افزایش مصرف آب شرب ، لذا به منظور ارتقاء 
کمی وکیفی آب آشامیدنی شهروندان دو مورد عملیات 
سه راه گیری در دستور کار قرار گرفته و انجام شده است . 
شفا نظرپور ضمن تشریح مشخصات فنی پروژه های انجام 
راه  سه   ( مذکور  عملیات   : گفت  خصوص  این  در  شده 
گیریها ( با صرف هزینه های الزم از محل اعتبارات جاری 
و داخلی شرکت و در مهر ماه سال جاری در رینگ جنوبی 
جاده ساوه ابتدای شهرک قائمیه انجام شد که طی آن یک 
مورد سه راه گیری از خط انتقال ۵۰۰ میلی متری چدن 
داکتیل به خط ۵۰۰ چدن داکتیل و یک مورد دیگر نیز 
از خط ۵۰۰  به 4۰۰ جهت افزایش حجم آب ورودی به 
شهرک قائمیه اسالمشهر صورت پذیرفته و در مدار بهره 
برداری قرار گرفت . مدیر آبفای شهرستان اسالمشهر یاد 
آور شد : در همین ارتباط و به منظور انتقال آب از رینگ 
جنوبی جاده ساوه تا شهرک قائمیه عملیات لوله گذاری 
لوله  از  با استفاده  و توسعه شبکه نیز به طول 4۰۰ متر 
های ۵۰۰ میلی متری چدن داکتیل انجام گرفت و موجب 
افزایش کّمی و کیفی قابل توجه در تلمین و توزیع آب 
آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم در این شهرک 

گردید . 

شهرداری  جدی  برخورد  از  اندیشه  شهردار 
اندیشه با افرادی که اقدام به تخلیه نخاله های 
ساختمانی در سطح شهر اقدام می کنند خبر 

داد و گفت :
 برخی از آسیب های شهرنشینی ناشی از عدم 
رعایت قوانین است که باید شهروندان در مورد 
نمایند  بیشتری  تالش  و  بیشتر  کوشش  آن 
می توان یکی از این آسیب ها را تخلیه نخاله های 

ساختمانی در حاشیه های شهرها عنوان نمود.
وی درادامه افزود:  برخی از افراد بدون توجه به 
حقوق دیگر شهروندان و با قانون شکنی اقدام 
به نامطلوب نمودن چهره شهرها می نمایند که 
قطعا زیبنده رفتار هیچ شهروند محترمی  نیست 
لذا برخورد با این متخلفان امری مهم و جدی 

حقوق  و  برحق  را  خودشان  راحتی  که  است 
دیگران ترجیح می دهد .

در  نخاله  ریختن  داد:  ادامه  اندیشه  شهردار   
برای  سطح شهرها بی شک هزینه  دوچندان 
این  و  دارد  آن  ها جهت جمع آوری  شهرداری 
و  شود  می  شهروندان  همه  متوجه  آسیب  
متاسفانه در برخی از موارد شاهد این مشکالت 

در سطح شهر هستیم.
علی ملکی افزود:  در راستای رفع این مشکالت 
ابتدا سعی کردیم با جمع آوری کامل نخاله ها 
و با گذاشتن گشت های مبارزه با نخاله ریزی از 
ادامه  این روند جلوگیری کنیم که در این راستا 
مجتمع  پیرامون  محیط  ساختمانی  نخاله های 
بهستان در فاز 4 جمع آوری شده است تا ضمن 

احترام به حقوق شهروندان در ادامه به محض 
مشاهده متخلفین طبق قوانین با افراد متخلف 

به شدت برخورد خواهد شد.

شهردار اندیشه درپایان افزود:  از شهروندان می 
خواهیم در این امر که برای زیبایی شهر و بسیار 

موثر است ما را یاری نمایند.

علی ملکی :  برخورد قاطع شهرداری اندیشه با 
تخلیه کنندگان نخاله های ساختمانی درسطح شهر

مهندس علیرضا عرب شهردار پرند به همراه 
مهندس آریا خانی رئیس شورای اسالمی شهر 
پرند به مناسبت هفته تربیت بدنی پیام تبریک 

مشترکی صادر نمودند.
متن این پیام به بدین شهر است:

هفته تربیت بدنی فرصتی ارزشمند براي ترویج 

و  اهمیت  تبیین  و  فرهنگ ورزش در جامعه 
آثار آن از منظر فردی و اجتماعی است.

امروزه ورزش به عنوان مقوله ای فراگیر نقشی 
توسعه ای  فرآیند های  در  چشمگیر  و  مهم 
نهادینه  و  ترویج  که  گونه ای  به  دارد  برعهده 
ساختن فرهنگ ورزش با رویکرد ایجاد نشاط 
برای جامعه و توسعه سالمت همگانی، می تواند 
و  پویا  سالم،  افرادی  پرورش  و  تربیت  زمینه 
اثربخش را در جامعه فراهم نماید و مشارکت 
اجتماعی  مختلف  فرآیند های  در  را  مردم 

گسترش دهد.
در  نظیری  کم  های  پتانسیل  از  پرند  شهر 
حوزه ورزش برخوردار است و گواه آن مدال 
های رنگارنگ ورزشکاران پرند در عرصه های 
استان،  شهرستان،  در سطح  ورزشی  مختلف 

کشور و عرصه های بین المللی است.
از  نمایندگی  به  تا  دانستیم  الزم  برخورد 
تبریک  پرند ضمن  مدیریت شهری  مجموعه 
عزیز  ورزشکاران  کلیه  به  بدنی  تربیت  هفته 
را  نوید  این  به عرصه ورزش،  مندان  و عالقه 
شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  که  بدهیم 
پرند طرح ها و برنامه های متعدد و متنوعی 
برای توسعه زیرساخت های ورزشی طی سال 
جاری در دست اجرا دارد که با افتتاح آن ها 
بخشی از نیاز های ورزشکاران پرند مرتفع می 

گردد.
امید است، دست در دست هم و با همکاری 
کلیه دستگاه های ذی ربط، شاهد پیشرفت و 
افتخار آفرینی هر چه بیشتر ورزشکاران عزیز 

پرند در عرصه های مختلف باشیم.

پیام تبریک شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر پرند 
به مناسبت هفته تربیت بدنی

طاهری فرماندار شهریار با اشاره به تحقق حدود 
مصوبات جلسات گذشته شورای  ۸۰ درصدی 
و  بی توجهی  گفت:  شاهدشهر،  ویژه  ادارای 
برخوردهای نامناسب با ارباب رجوع و شهروندان 
در ادارات شهرستان شهریار به هیچ وجه مورد 
عمومی  روابط  گزارش  به  نیست.  پذیرش 
طاهری  نوراهلل  شهریار،  شهرستان  فرمانداری 
ویدیوکنفرانسی  جلسه  در  شهریار  فرماندار 
شورای اداری شهرستان ویژه شاهدشهر اظهار 
داشت: شهرهای شهرستان از جمله شاهدشهر 
مورد توجه کافی قرار نگرفته اند اما در سال های 
اخیر از اعتبار ارزش افزوده بیش از مقدار معین 

به شاهدشهر اختصاص یافته است.
کرونا  بیماری  وضعیت  با  رابطه  در  افزود:  وی 
تمامی مسؤوالن ادارات و گروه های هدف موظف 
به رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مصوبات 
ستاد کرونا هستند و شرایط شهرستان به نحوی 

نیست که شاهد افزایش آمارها باشیم.
فعلی  شرایط  در  داشت:  بیان  شهریار  فرماندار 
و  مسؤوالن  ناحیه  از  بی توجهی  وجه  هیچ  به 

رجوع  ارباب  به  ادارات  کارکنان 
نیست  قبول  مورد  شهروندان  و  
و در کنار سایر نظارت ها، از خود 
اقدامات  و  است  انتظار  مسؤوالن 
الزم در برخورد با این قبیل رویه ها 
و برخوردها صورت خواهد گرفت.

درصد   ۸۰ حدود  گفت:  طاهری 
اداری  شورای  جلسات  مصوبات 
ویژه شاهدشهر محقق  شهرستان 
به  نیاز  البته  که  است  شده 

پیگیری هایی نیز دارد.
با  رابطه  در  داد:  ادامه  وی 
مقر  شهر  اصلی  بلوار  ساماندهی 
سوی  از  الزم  همکاری  تا  شد 
اداره برق با شهرداری انجام شود 
و موضوع افراز زمین کمیته امداد 

در دستور کار شهرداری قرار خواهد 
گرفت.

خصوص  در  کرد:  خاطرنشان  شهریار  فرماندار 
از  جدی  پیگیری  بایستی  نیز  صنفی  شهرک 

سوی اداره صمت صورت گیرد و اداره ورزش و 
جوانان نیز در محل مشخص شده مستقر شود.

ساماندهی  با  رابطه  در  داد:  ادامه  طاهری   
معتادین متجاهر اقدامات خوبی صورت پذیرفته 
و در خصوص اتباع نیز بایستی بررسی الزم در 

کمیسیون مربوطه انجام شود.
شاهدشهر  در  برق  تقویت  کرد:  تصریح  وی 
بایستی در دستور کار قرار گیرد و استفاده از 
اولویت های  جز  شهر  شاهد  تصفیه خانه  پساب 

ماست و بایستی بهره برداری الزم انجام شود.

فرماندار شهریار در جلسه شورای اداری شهرستان ویژه شاهدشهر:

بی توجهی به ارباب رجوع در ادارات شهریار مورد پذیرش نیست
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با هدف افزایش کمی و کیفی آب آشامیدنی شهروندان

عملیات اصالح شبکه در بخشی از 
مناطق شهر واوان انجام شد 

 طی مهر ماه جاری ۸۰۰ متر عملیات اصالح شبکه در 
آبفای  امور  مدیر    . رسید  اتمام  به  و  انجام  واوان  شهر 
: با عنایت  واوان ضمن اعالم خبر مـذکور اظـهار داشت 
به مطالعات صورت گرفته و بررسیهای انجام شـده بخش 
قابل توجهی از خطوط و شبـکه های آبرسانی این شهر با 
عمـر باال و فرسوده میـباشد که در این راسـتا عملیات لوله 
گذاری مجدد و اصالح شبکه های آبرسانی در این مناطق 
در دستور کار قرار گرفته و مطابق اولویـت بندی صورت 
گـرفته انجام می پذیرد .پرویز عبدی ضمن تشریح پروژه 
انجام شده در این خصوص گفت : عملیات اصالح شبکه 
واوان در مهر ماه سالجاری جمعا به طول ۱۸۰۰ متر و در 
خیابانهای گلها ، عالمه جعفری و هشت بهشت از اوایل 
مهر ماه جاری آغاز شده و با صرف هزینه های الزم از محل 
اعتبارات جاری و داخلی و با استفاده از لوله های پلی اتیلن 
در سایزهای ۱۱۰ و ۱6۰ میلی متری تابحال ۸۰۰ متر از 
این پروژه به اتمام رسیده و الباقی پروژه نیز در حال انجام 
عملیات  اجرای  با  : همزمان  کرد  نشان  است. وی خاطر 
انشعابات معیوب و  یاد شده  لوله گذاری و اصالح شبکه 
فرسوده نیز بهسازی میشود که در این پروژه تعداد 2۵۰ 
مورد انشعاب فرسوده و فاقد کار آیی الزم تعمیر و بهسازی 

و یا کامال تعویض خواهد شد .

کشف سموم کشاورزی تقلبی در مالرد  

محصوالت  سموم  و  کود  کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده 
کشاورزی تقلبی به ارزش ۵ میلیارد ریال در شهرستان مالرد 

خبر داد. 
سردار  کیوان ظهیری  در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری 
و  اخبار  کسب  پي  در  آگاهی  پلیس  ماموران  گفت:  پلیس، 
اطالعاتی مبني بر تولید کود و سموم کشاورزي غیر مجاز در 

شهرستان مالرد، موضوع را در دستور کار قرار دادند. 
وی افزود: در این رابطه ماموران محل مورد نظر را شناسایی و 
پس از هماهنگي قضائي به آنجا اعزام و در بازرسی از انبار 3۰۰ 
کیلوگرم سم فله آماده بسته بندي، ۱6۰ کارتن انواع سموم 
دستگاه  زن،  تاریخ  و  پرینت  دستگاه  عرضه،  آماده  مختلف  
شیرینگ کن، دستگاه اتو، دستگاه درب زن آلومینیومي، ترازو 
دیجیتال، دستگاه همزن پودر و سموم، مخزن 2۰۰ و 4۰۰ 

لیتري لیبل تقلبي را کشف کردند. 
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره اینکه کارشناسان 
ارزش این اقالم را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت:  

در این رابطه یک نفر دستگیر و به مرجع قضائي معرفي شد. 
باغداران و کشاورزان خواست: مواد  تمامی  از  سردار ظهیری 
مصرفی مانند سموم کشاورزی مورد نیاز خود را از فروشگاه 
های مجاز خریداری کنند و هرگونه خبر در رابطه با اقدامات 
غیرمجاز را به مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ یا نزدیکترین یگان 
برای  زیانبار  های  فعالیت  اینگونه  از  تا  اطالع دهند  انتظامي 

کشاورزان جلوگیری شود.

استان تهران

اجرای عملیات بتن ریزی سقف پروژه زورخانه / افزایش 
چشمگیر سرانه های ورزشی شهر پرند در سال ۹۹

عملیات بتن ریزی سقف پروژه زورخانه شهر پرند  با نظارت 
معاونت عمران شهرداری به انجام رسید.

پروژه  چندین  از  یکی  زورخانه  باستانی  ورزشی  مجموعه   
عمرانی شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند در حوزه توسعه 
اماکن ورزشی طی سال جاری به شمار می رود که در زمینی به 
مساحت 2۷۰۰ متر مربع و زیربنای ۷۵۰ متر در حال احداث 
ورزشی همچون  های  پروژه  سایر  همراه  به  پروژه  این  است. 
خانه کشتی، سوله ورزشی فاز صفر، فاز سوم پیست دوچرخه 
سواری و مجموعه ورزشی ویژه بانوان در ایام اهلل دهه فجر به 

بهره برداری می رسد.
و  ها  زیرساخت  توسعه  به  پرند  مدیریت شهری  ویژه  نگاه  با 
افزایش سرانه های ورزشی، بخش مهمی از پروژه های عمرانی 
به  یافته  به حوزه ورزش اختصاص  شهرداری در سال جاری 
طوری که چندین پروژه شاخص نیز در هفته دولت در همین 

حوزه افتتاح و به بهره برداری رسید.

تنظیف پای درختان پارک جنگلی 
۱۵ هکتاری جدید و بلوار وهن آباد 

توسط شهرداری نصیرشهر
 مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر با اعالم  این مطلب 
شهری  منظر  و  محیطی  سازی  زیبا  راستای  در  ؛  افزود 
تنظیف پای درختان پارک جنگلی ۱۵ هکتاری جدید و 
بلوار وهن آباد توسط واحد زحمتکش فضای سبز در حال 
انجام  است که در ادامه تنظیف پای درختان بوستانهای 
سطح شهر به صورت مستمر و با هدف ایجاد یکنواختی در 

سطح فضای سبز شهرداری انجام می گیرد.



سالمت
خبر

مزیت های چشمگیر آب هویج

آب هویج بسیار پر خاصیت و مغذی است که باید برای 
حفظ سالمتی خود آن را در رژیم غذایی مان وارد کنیم.

هویج منبع غنی از پتاسیم، ویتامین سی و آ است که در 
بهبود سالمت چشم ها و تامین ویتامین های بدن کمک 

بسیاری می کند .
آب هویج رنگدانه های کاروتنوئیدی لوتین و زآگزانتین را 
فراهم می کند که به عنوان آنتی اکسیدان در بدن عمل 
می کنند. آنتی اکسیدان ها با مولکول های ناپایدار به نام 
در  اصلی  کاروتنوئید  می کنند.  مبارزه  آزاد  رادیکال های 
آب هویج بتا کاروتن است که مسئول رنگ نارنجی هویج 
تبدیل   A اکسیدان  آنتی  ویتامین  به  را  آن  بدن  است. 

می کند.
آب هویج حاوی مقادیر باالیی از مواد مغذی است که به 
سالمت چشم کمک بسیاری می کند. ویتامین A برای 
سالمت چشم حیاتی است. مطالعات متعددی بر مصرف 
میوه ها و سبزیجاتی که حاوی پرویتامین A هستند انجام 
شده است و نتایج به کاهش خطر کوری و بیماری های 
و سبزیجات  میوه  انواع  با مصرف  پیرچشمی  به  مربوط 
رسید. آب هویج یک منبع عالی از لوتین و زیکسانسین 
نور، محافظت می کنند. مصرف  از آسیب  را  است،چشم 
مواد غذایی باال از لوتین و زیکسانسین ممکن است خطر 
ابتال به بیماری های چشمی را کاهش دهد, مانند تخریب 

ماکوالر که منجر به پیر چشمی می شود.
هر دو ویتامین A و C موجود در آب هویج به عنوان آنتی 
اکسیدان عمل می کنند و سلول های ایمنی را از آسیب 
رادیکال آزاد محافظت می کنند. عالوه بر آن، آب هویج 
یک منبع غنی از ویتامین B۶ است که برای واکنش های 
رشد  بر   B۶ ویتامین  کمبود  است.  الزم  بسیار  ایمنی 

لنفوسیت ها )سلول سیستم ایمنی( اثر منفی می گذارد.
نوشیدن مقدار کمی آب هویج به کاهش سطح قند خون 
دیابت  به  مبتال  موش های  در  مطالعات  می کند.  کمک 
نوع ۲ نشان می دهد که آب هویج قند خون را کاهش 
می دهد؛ زیرا حاوی پروبیوتیک ها، که باکتری های مفیدی 
می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  هستند  دیابت  با  مرتبط  و 
رنگدانه های  التهابی  ضد  اثر  دلیل  به  خون  قند  کنترل 

آنتوسیانین اتفاق میافتد.
وجود ویتامین B در آب هویج، موجب افزایش سالمت 

پوست می شود. 

به  متابولیسم،  و  غدد  علوم  پژوهشگاه  رئیس 
استخوان  پوکی  جهانی  روز  مهر  مناسبت ۲۸ 
های  بیماری  به  خدمات  ارائه  ادامه  لزوم  بر 
غیرواگیر و استئوپروز در دوران پاندمی کووید 

۱۹ تاکید کرد.
به مناسبت روز جهانی پوکی  باقر الریجانی،   
استخوان با تبیین اینکه از آغاز پاندمی کووید 
۱۹ در دسامبر ۲۰۱۹ تا کنون جهان با چالش 
پاندمی  است، گفت:  بوده  روبرو  ای  سابقه  بی 
همه  عنوان  به  توان  نمی  تنها  را   ۱۹ کووید 
گیری یک بیماری عفونی در نظر گرفت. این 
از  جهانی  جامعه  های  بخش  همه  بر  پاندمی 
جمله سالمت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست تاثیر 
عمیق داشته است که تاثیر آن تا مدتها ادامه 

خواهد داشت.
داد: تالش های گسترده سال های  ادامه  وی 
اخیر برای کنترل و پیشگیری از بیماری های 
غیرواگیر نیز تا حدود زیادی تحت الشعاع این 
پاندمی قرار گرفته است. از یک طرف مبتالیان 
به  ابتال  واگیر در صورت  غیر  بیماری های  به 
بیماری  های شدیدتر  فرم  کووید ۱۹  بیماری 
را تجربه خواهند کرد و از طرف دیگر به دلیل 
و  پیشگیری  خدمات  ارائه  در  که  اختالالتی 
کنترل بیماری های غیر واگیر رخ داده است، 
مرگ و ناتوانی ناشی از بیماری های غیر واگیر 
افزایش چشم گیری داشته  اپیدمی  در دوران 
که انتظار می رود این تاثیر در دوران پس از 

کووید نیز ادامه داشته باشد.
نایب رئیس کمیته ملی پیشگیری و مدیریت 
نتایج  اینکه  بیان  با  غیرواگیر،  های  بیماری 
یک پیمایش سریع که توسط سازمان جهانی 
در  که  داد  نشان  است  شده  انجام  بهداشت 
خدمات  جهان  کشورهای  درصد   ۷۵ از  بیش 
واگیر  غیر  های  بیماری  کنترل  و  پیشگیری 
شده  اختالل  دچار  حدودی  تا  یا  کامل  بطور 
بیماران  مراجعه  عدم  کرد:  خاطرنشان  است، 
ترس  دلیل  به  سرپایی  خدمات  دریافت  برای 
نرخ  کاهش  خدمات،  دریافت  برای  ابتال  از 
لغو  دلیل  به  بیمارستانها  در  بیماران  بستری 
اعمال جراحی الکتیو، شیفت تمام یا بخشی از 
زمان کار کارکنان بخش سالمت در برنامه های 
مبارزه با کووید ۱۹، محدودیت های منع رفت 
و آمد و اختالل در سیستم حمل و نقل عمومی 
و تعطیلی خدمات غربالگری مبتنی بر جمعیت 
از شایع ترین دالئل اختالل در خدمات بیماری 

های غیرواگیر هستند.
متابولیسم،  و  غدد  علوم  پژوهشگاه  رئیس 
مهم ترین رویکردهایی که نظام های سالمت 
برای مقابله با این اختالالت اتخاذ کرده اند را 
شامل  تریاژ بیماران بر حسب اولویت های ارائه 
خدمات، ارائه خدمات از راه دور )تله مدیسین( 
واگذاری  و  تغییر  حضوری،  خدمات  جای  به 
نقش ها و مسئولیت ها و راهکارهای نوآورانه 
برای زنجیره تامین خدمات، داروها و تجهیزات 
مورد نیاز دانست و تصریح کرد: اختالل خدمات 
پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در 
کشور نیز به خصوص در اوائل اپیدمی چشمگیر 
این  از  بخشی  زمان  گذشت  با  که  است  بوده 
جبران  مختلف  رویکردهای  اتخاذ  با  اختالل 
دچار  کماکان  آن  از  هایی  بخش  ولی  شده 

اختالل است.
پیشگیری،  خدمات  خصوص  در  الریجانی 
این  گفت:  استئوپروز  درمان  و  تشخیص 
مسئله بهداشتی نیز همانند سایر بیماری های 
غیرواگیر در تمام جهان متاثر از پاندمی کووید 
بزرگی  شکاف  که  حالی  در  و  است  بوده   ۱۹

قبل  استئوپروز حتی  درمان  و  برای تشخیص 
در  این شکاف  داشته،  پاندمی وجود  از دوران 

دوران اپیدمی عمیق تر شده است.
وی ادامه داد: در یک مطالعه در بریتانیا نشان 
داده شد که تعداد موارد خطر سنجی شکستگی 
در دوران  فرکس در جهان  ابزار  از  استفاده  با 
پاندمی به کمتر از یک دوم در مقایسه با زمان 
نشان  که  است  رسیده  پاندمی  از  قبل  مشابه 
دهنده اختالل شدید در دریافت خدمات ویزیت 

و مشاوره است.
شمال  در  دیگری  مطالعه  در  افزود:  الریجانی 
ایتالیا در یک مرکز درمانی نشان داده شده که 
موارد انجام دانسیتومتری در دوران اوج اپیدمی 
به کمتر از ۲۰ درصد زمان مشابه رسیده و در 

مقاطعی حتی به صفر نزدیک شده است.
بین  های  سازمان  و  ها  انجمن  داد:  ادامه  وی 
و  سئواالت  به  پاسخ  برای  تالش  در  المللی 
دارد  وجود  حوزه  این  در  که  فراوانی  ابهامات 
ارائه  برای  بالینی  راهنماهای  انتشار  به  اقدام 
خدمات  مرتبط با درمان استئوپروز و پیشگیری 
از شکستگی کرده اند تا اختالل ایجاد شده تا 

و  ها  سیاست  اتخاذ  گردد.  جبران  حدودی 
با  پاندمی  شرایط  با  متناسب  های  استراتژی 
تشخیص  تامین خدمات ضروری  هدف حفظ 
از شکستگی  پیشگیری  و  استئوپروز  درمان  و 
از اولویت های فعلی کشور در این زمینه است.

کنترل  و  پیشگیری  ملی  کمیته  رئیس  نایب 
عزم  به  اشاره  ضمن  غیرواگیر  های  بیماری 
بیماری های  استوار وزارت بهداشت در کنترل 
و  غدد  علوم  پژوهشگاه  گفت:  غیرواگیر، 
بیماری  مدیریت  دفتر  همکاری  با  متابولیسم 
های غیر واگیر وزارت بهداشت و دفتر آموزش 
و ارتقا سالمت معاونت بهداشت وزارت بهداشت 
به روز جهانی  هر ساله در هفته های منتهی 
پوکی استخوان فعالیت هایی را به منظور کاهش 
برگزاری  جمله  از  کشور  در  بیماری  این  بار 
وبینار و دوره های آموزشی تخصصی، برگزاری 
و  پمفلت  ها،  کتابچه  توزیع  و  تهیه  کمپین، 
انجام میدهد. این  پوستر آموزشی برای عموم 
پژوهشگاه به عنوان یکی از اعضای فعال بنیاد 
بین المللی استئوپروز، خدمات جامعی را نیز به 

بیماران ارائه می دهد.

خبرمشکالت پوکی استخوان در دوران پاندمی کرونا

درست غذا خوردن کلید طالیی 
سالمتی است
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رعایت اصول تغذیه یکی از مهم ترین شروط تندرستی است 
و انسان می تواند با اراده خود آن را تدبیر کند.

 متخصصین طب سنتی معتقدند برای دستیابی به تندرستی، 
باید به شش اصل بنیادین توجه داشت که در میان آنها بر 
اهمیت اصول تغذیه تأکید بسیار شده است؛ چراکه از سویی 
انسان همیشه و مدام با تغذیه مرتبط است و از سوی دیگر، 

می تواند با اراده و خواست خود، آن را تدبیر کند.
رعایت اصول ساده زیر می تواند نقش به سزایی در نگاه داشت 

تندرستی و درمان بیماری ها داشته باشد:
- خوردن یک نوع غذا در هر وعده و ساده خوری

- غذاخوردن، تنها در زمان گرسنگی واقعی و دست کشیدن از 
غذا پیش از سیری کامل

بر هم خوری در غذای  و  باهم خوری  پرخوری،  از  پرهیز   -
اصلی، میوه ها و نوشیدنی ها

- پرهیز از مصرف غذاهای چرب و سرخ کردنی
- کاهش خوراکی های ترش، خیلی تلخ، خیلی شور و خیلی تند

- پرهیز از نوشیدن آب با معده خالی و ناشتا
- خوب و کامل جویدن لقمه های غذا و تمرکز بر آن با پرهیز 

از گفت وگو، گوش کردن موسیقی و تماشای تلویزیون
- ننوشیدن انواع مایعات با غذا و پیش و پس از آن

- پرهیز از همراهی ماست و ساالد کاهو با غذاهای گوشتی
- رعایت نظم و غذا خوردِن به هنگام

رژیم  درمانی،  و  تغذیه  متخصص 
تغذیه سالم، متناسب و متعادل را از 

ارکان سالمت باروری دانست.
 ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۹۹، هفته ملی 
سالمت بانوان نام گذاری شده است. 
در سالمت  مهم  حوزه های  از  یکی 
مثل  تولید  و  باروری  زنان، سالمت 
مهمترین  از  یکی  تغذیه  است.   
سالمت  بر  موثر  محیطی  عوامل 
بلوغ و حتی  از سنین  باروری زنان 
قبل از آن است که کمتر مورد توجه 
تولید  و  باروری  سالمت  بحث  در 

مثل قرار گرفته است.
الدن گیاهی متخصص تغذیه و رژیم 
 درمانی، در خصوص ضرورت توجه 
به تغذیه در سالمت باروری و درمان 
آنجا که کیفیت  از  ناباروری، گفت: 
و کمیت دریافت غذایی ما بر روی 
بدن،  عملکرد تک تک سلول های 
سیستم عصبی، سیستم  هورمونی و  
برای حفظ قدرت   ایمونولوژیک که 
تاثیر  است،   ضروری  سالم  باروری 
تغذیه  کمیت  و  گذارد.کیفیت  می 
همانگونه که بر روند پیری بسیاری 
از سلول های بدن موثر است بر روند 
پیری سلولهای مرتبط با باروری هم، 
در بلند مدت تاثیر گذار است. شاید 
قلبی  بیماریهای  در  تغذیه  نقش 
های  بیماری  و   دیابت  عروقی، 
است  افتاده  جا  بیشتر  دیگر  مزمن 
افزایش  در  تغذیه  نقش  دقیقا  اما 
دالیل  همان  به  ناباروری  شیوع 
دیگر  بیماریهای  در  شده  شناخته 
مهم است . امروز به خوبی می دانیم 
الگوی مصرف غذایی نقش مهمی در 
پاسخهای هورمونی موثر در درمان 
ناباروری دارد.  نوع دریافت پروتئین 
میزان  ها،  چربی   و  کربوهیدرات 
پروتئین  دریافت  بین  نسبت  و  
ضرورت   ، چربی  و  کربوهیدرات 
تطابق زمانی دریافت غذا با تغییرات 
هورمونی در طی شبانه روز، وضعیت 
آنتی  وضعیت  و  امالح  دریافت 
اکسیدان ها و افزایش شیوع چاقی 
از سنین بلوغ  از عوامل تاثیر گذار بر 

سالمت باروری هستند.
علمی  شواهد  امروز  داد:  ادامه  وی 
تاثیر  دهنده  نشان  تنها  نه  مهمی 
تغذیه  کوتاه مدت زوجین بر کیفیت 
اسپرم، بلوغ تخمک، کیفیت نطفه، 
تغذیه  تاثیر  بلکه  است  النه گزینی 
بین نسلی را نیز  در این مورد بسیار 
تغذیه  آنکه  ضمن  دانند.  می  مهم 
نقش  خانم  یک  بارداری  دوران 
کلیدی در مهندسی سالمت فرزند 
او در آینده دارد. پروژه  های بزرگی 

دوران  تغذیه  تأثیرات  دنیا  در  که 
نسل  سالمت  روی  بر  را  جنینی 
مزمن  بیماری های  بروز  و  آینده 
تأثیر  خوبی  به   کنند  می  بررسی 
تغذیه در دوران پیش از جنینی و 
جنینی را بر نتیجه بارداری و نسبت 
می  نشان  دختر  و  پسر  جمعیتی 

دهند.
گیاهی در پاسخ به این سئوال که 
را  الزم  جایگاه  تغذیه  مسئله  آیا 
خود  به  ناباروری  درمان  حوزه  در 
در  گفت:  است،  داده  اختصاص 
اخیر تالش های زیادی  چند سال 
است  شده  موضوع  این  طرح  برای 
متخصصین  حتی  و  مردم  اما 
در  را  تغذیه  نقش  که  مقدار  آن 
دیابت  و  عروق  و  قلب  بیماریهای  
و پوکی استخوان می شناسند کمتر 
در مورد ناباروری می شناسند شاید 
شیوع   افزایش  آن،  دالیل  از  یکی 
به  نسبت  اخیر  صده  در  ناباروری 

صده های قبل است.
وی افزود: در حال حاضر نیز نقش 
بیشتر  باروری   سالمت  در  تغذیه 
می  شاخته  الغری  و  چاقی  با 
با  چاقی  ارتباط  حالیکه  در  شود، 
تغذیه  نقش  داستان  همه  ناباروری 
نیست. چنانچه   باروری  در سالمت 
باروری  سالمت  در  تغذیه  موضوع 
سطح  تا   جامعه  تغذیه  سطح  از 
مورد  مولکولی  سلولی  مطالعات 
کاهش  در  هم  گیرد،  قرار  توجه 
در  و هم  ناباروری در کشور  شیوع 
بهبود نتایج درمان  ناباروری اتفاقات 
بهتری خواهد افتاد. گیاهی در مورد 
روند  در  تغذیه  مشاوره  ضرورت 
درمان ناباروری، گفت: انجام مشاوره 
تغذیه برای زوج های نابارور از همان 
مهم  ناباروری  درمان  شروع  زمان 
ساده  غربالگری  یک  با  زیرا  است 
تغذیه و شناسایی الگوهای نامطلوب 

موثر تغذیه بر باروری، با آموزش و 
مداخالت صحیح و شخصی سازی 
موفقیت  شانس  توان  می  شده 
درمان ناباروری را افزایش دارد. کم 
نیستنند خانم های مبتال به سندرم 
تخمدان پلی کیستیک که با اصالح 
درمان  به  نیاز  بدون  غذایی  الگوی 
های پیچیده به طور طبیعی باردار 

می شوند.
حین  در  تغذیه  سالمت  عالوه  به 
جنین  و  مادر  سالمت  بر  بارداری 
این  در  باز  که  دارد  مهمی  اثرات 
تنهایی  به  وزن  شاخص  نیز  مورد 

بیانگر داشتن تغذیه بهینه نیست. 
رژیم  و  تغذیه  متخصص  این 
 درمانی در پاسخ به این سئوال که 
تغذیه  مشاوره  در  مالحظاتی  چه 
باید در نظر گرفته  نابارور  زوج های 
علت  سن،  به  توجه  افزود:  شود، 
همراه  های  بیماری  سایر  ناباروری، 
برای  شده  انجام  قبلی  اقدامات   ،
باروری، شرح حال دقیق پزشکی از 
موارد سوابق  برخی  در  و  فرد  خود 
دارویی  رژیم  خانوادگی،  پزشکی 
تجویز شده برای بیمار، مدت زمان 
سیکل  شروع  تا  شده  زده  تخمین 
بارداری،  شروع  و  ناباروری  درمان 
بسیار  بسیار  و  گوارشی،  وضعیت 
فرد  روانی  و  روحی  شرایط  مهم 
نسبت  او  باورهای  و  فرد  تجربیات 
بسیار  باز  و  باروری  و  تغذیه  به 
و  اقتصادی  فرهنگی،  شرایط  مهم 
توجه  مور  باید  همه  غذایی  سالیق 
تغذیه  با  ارتباط  در  بگیرد.وی  قرار 
گفت:  جنین،  جنسیت  تعیین  و 
شده  انجام  مطالعات  کلی  طور  به 
بسیار  خصوص  این  در  انسان  در 
محدودند و بیشتر اطالعاتی که در 
اسیدیته  و  یون ها  تعادل  خصوص 
مطالعات  از  برآمده  است،  مطرح 
بر  می توان  آنچه  است.  حیوانی 

در  قطعیت  با  علمی  شواهد  اساس 
گفت،  جنسیت  تعیین  خصوص 
افزایش شانس فرزند پسر در صورت 
وعده  در  مناسب  کالری  دریافت 
صبح و رساندن وضعیت متابولیکی 
مادر به شرایط بهینه است. مطالعات 
اپیدمیولوژیک و جمعیت شناسی نیز 
گرسنگی های  که  می کنند  تأیید 
طوالنی مدت، مثاًل در دوران جنگ 
و قحطی، شانس تولد نوزاد پسر را 
دیگر،   عبارت  به  و  می دهد  کاهش 
چنانچه تعادل انرژی در مادر منفی 
باشد، شانس داشتن فرزند پسر در 
کفایت  واقع،  در  می یابد.  کاهش  او 
کافی  مقدار  وجود  انرژی  دریافت 
گلوکز و به حداقل رسیدن نوسانات 
جنین  النه گزینی  برای  خون،  قند 
می آید  نظر  به  و  است  مهم  پسر 
جنین پسر سیگنال هایی را به مادر 
صادر می کند که نیاز انرژی پایه را 
افزایش می دهد. بنابراین، در صورتی 
که عادات غذایی مادر، مانند حذف 
سیگنال های  غذایی،  وعده  یک 
فرزند پسر  را صادر کند،  گرسنگی 

شانس بقا کمتری خواهد داشت.
این سئوال که  به  گیاهی در پاسخ 
مبنای  می تواند  محدود  شواهد  آیا 
در  متداول  رژیم های  و  توصیه ها 
و  پسرزایی  برای  مجازی  فضای 
قطعاً  افزود:  گیرد،  قرار  دخترزایی 
اساس  نمی تواند  موجود  یافته های 
اما متأسفانه  توصیه به مردم باشد، 
این روزها دادن یک لیست بخور و 
نخور، بدون سند و مدرک علمی به 
تعیین جنسیت  زوج هایی که قصد 
حالی  در  است.  رایج  بسیار  دارند، 
ارتباطی  تنها  نه  توصیه ها  این  که 
با  جنین  باروری  شانس  افزایش  با 
بدن  بلکه  ندارد،  دلخواه  جنسیت 
مادر را با کمبودهای خاصی مواجه 

می کند. 

نقش تغذیه در تعیین جنسیت جنین

سال سوم - شماره 49

بتاریخ 99/6/22                  کالسه پرونده 176/2/99               

شماره دادنامه309-99

شعبه  اختالف  حل  کننده:شورای  رسیدگی  مرجع 

2شهرستان بهارستان

خواهان:صندوق قرض الحسنه خیراندیشان به شماره 

ثبت 128 رباط کریم با مدیریت آقای علیرضا علینقی به 

نشانی: نسیم شهر – احمدآباد جانسپار -خ یادگارامام 

پ85

خواندگان:1 – ابراهیم بدرلو 2 – سید علیجان حسینی 

المکان   بهنام عباسی به نشانی: 1 - مجهول   – نیک 3 

2 – نسیم شهر خ چمران ک طراوت جنوبی پ51  3 – 

نسیم شهر خ رمضانی ک امیرکبیر پ268

خواسته:مطالبه طلب

گردشکار:پس از ارجاع پرونده به شورای حل اختالف 

شعبه دوم و ثبت آن و جری تشریفات قانونی دروقت 

طبق  و  پرونده  محتویات  بررسی  شورابا  قاضی  مقرر 

ختم  اختالف  حل  شورای  تشکیل  اصالح  9قانون  ماده 

رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید:

                                         رای قاضی شورا

الحسنه  قرض  صندوق  دادخواست  درخصوص 

خیراندیشان به شماره ثبت 128 رباط کریم با مدیریت 

آقای علیرضا علینقی به طرفیت 1 – ابراهیم بدرلو 2 – 

سید علیجان حسینی نیک 3 – بهنام عباسی به خواسته 

هزینه  عالوه  به  ریال   80/000/000 مبلغ  مطالبه 

محتویات  به  باعنایت  تاخیرتادیه  خسارت  و  دادرسی 

مالحظه  ابرازی  مدارک  و  تقدیمی  دادخواست  پرونده 

چک به شماره 356992 عهده بانک سپه شعبه نسیم 

همچنین  است  شده  تقدیم  خواهان  سوی  از  که  شهر 

علیه عدم  محال  بانک  از  پرداخت صادره  گواهی 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 

برمحکومیت  حکم  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 

ریال   80/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان 

ریال   1/100/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  ازبابت 

هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سررسید چک تااجرای کامل دادنامه با محاسبه اجرای 

احکام 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.

افشین موسوی – قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم 

شهرستان بهارستان

  

بتاریخ 99/4/14                  کالسه پرونده 411/15/98               

شماره دادنامه25-99

شعبه  اختالف  حل  کننده:شورای  رسیدگی  مرجع 

15شهرستان بهارستان

و  قاسمی  آیت  آقایان  باوکالت  ناصح  محمد  خواهان: 

عباس جهانشیری به نشانی : نسیم شهر میدان هفت 

تیر بلوار بوستان پ303

خواندگان:1 – محمود مسعود   به نشانی: 1 - مجهول 

المکان  

المپیک  دهکده  نشانی:تهران  به  اسالمی   رضا   –  2

شهرک راه آهن بلوار کاج سروستان 11 پ67 طبقه3

خواسته:مطالبه طلب

گردشکار:پس از ارجاع پرونده به شورای حل اختالف 

دروقت  قانونی  تشریفات  جری  و  آن  ثبت  و  شعبه15 

طبق  و  پرونده  محتویات  بررسی  شورابا  قاضی  مقرر 

ختم  اختالف  حل  شورای  تشکیل  اصالح  9قانون  ماده 

رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید:

                                         رای قاضی شورا

آیت  آقایان  باوکالت  ناصح  محمد  دادخواست  درخصوص 

و  مسعود  محمود  طرفیت  به  جهانشیری  عباس  و  قاسمی 

به  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  خواسته  به  اسالمی   رضا 

به  جمعا   89/6/25 مورخ   8617/488324 های  شماره 

بانک ملی شعبه وحدت  مبلغ 100/000/000 ریال عهده 

به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ صدور لغایت اجرای حکم باعنایت به محتویات پرونده 

مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی از ناحیه 

بانک  از  پرداخت صادره  عدم  گواهینامه  جمله  از  خواهان  

جلسه  در  خوانده  قانونی  ابالغ  علیرغم  اینکه  و  علیه  محال 

شورا حاضر نگردیده و نسبت به معرفی وکیل و تقدیم الیحه 

اقدام ننموده لذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته و 

مستندا به مواد 198 و 522 و 519 و 515  قانون آیین 

دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 

310 و 314 قانون تجارت  حکم برمحکومیت خواندگان به 

پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال ازبابت اصل خواسته 

پرداخت  ونیز  دادرسی  هزینه  ریال  مبلغ 1/315/000  و 

تاریخ  از  مرکزی  بانک  برابرشاخص  تادیه  تاخیر  خسارت 

سررسید چک تااجرای کامل دادنامه با محاسبه اجرای احکام 

غیابی  صادره  رای  نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  درحق 

وظرف مهلت20روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم 

محترم شهرستان بهارستان می باشد.

 قاضی شورای حل اختالف شعبه15 

شهرستان بهارستان

  

برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له: رضا قلی زاده 

نشانی محل اقامت: پرند فاز 4 مقابل تعمیرگاه مجاز ایران 

خودرو – مجتمع پرستو – واحد207 طبقه2

 محکوم به:

بموجب دادنامه شماره 98-179  مورخ  98/2/23 شورای 

حل اختالف رباط کریم  شعبه 4 که وفق دادنامه شماره فوق 

الذکر دادگاه قطعیت حاصل کرده است. محکوم علیه محکوم 

اصل  بابت  تومان   2/300/000 مبلغ  پرداخت  به  است 

بابت هزینه دادرسی در  ریال  مبلغ 572/500  و  خواسته 

نیم عشر دولتی در حق صندوق  و پرداخت  له  حق محکوم 

دولت.

مشخصات محکوم علیه:

نام: روح اله رودبارانی 

نشانی محل اقامت:مجهول المکان  

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

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

بگذارد.

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  3-مالی 

اجرای مفاد  به  قادر  را  باشد و درصورتیکه خود  آن میسر 

اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز جامع دارائی خود را 

به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 

هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 

که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 

برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت 

خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا 

قسمتی از مفاد اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 

61 روز تا 6 مان محکوم خواهید شد.

4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای 

و  احکام  اجرای  قانون  از  مواردی  به  میباشد  مدنی  احکام 

همچنین  و   79/1/21 مصوب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 

آبان  مالی مصوب 10  اجرای محکومیتهای  نحوه  قانون  مفاد 

1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده 

و به ان عمل نمایید.

شعبه چهارم شورای حل اختالف رباط کریم 

نقش ویتامین D در کاهش شدت 
کرونا و بهبودی بیماران

بر  بهداشت،  وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل 
ابتال به  از  برای پیشگیری   D ضرورت مصرف ویتامین
کرونا تاکید کرد. زهرا عبداللهی، با اشاره به اینکه کمبود 
ویتامین D در بدن انسان ها یک مشکل جهانی است، 
گفت: کمبود ویتامین D در بین ایرانی شیوع باالیی دارد.

به  ابتالء  از  پیشگیری  برای  می شود  توصیه  افزود:  وی 
هزار   ۵۰ قرص  عدد  یک  ماه  هر  بزرگسال  افراد  کرونا 
واحدی ویتامین D و کودکان زیر ۱۲ سال هر دو ماه 
یک عدد از همین قرص را مصرف کنند. برای کودکان 
با سن زیر دو سال نیز قطره ویتامین D تجویر می شود.

پنجشنبه اول آبان 1399



گزارش

استاندار اردبیل: واحدهای اقتصادی 
استان اردبیل نیازمند توسعه است

استاندار اردبیل گفت: واحدهای اقتصادی استان اردبیل نیازمند توسعه 
و از همه مهمتر افزایش نیروی کار هستند.

اکبر بهنامجو  در دیدار با معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
استان  اقتصادی  واحدهای  کرد:  اظهار  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
اردبیل نیازمند توسعه و از همه مهمتر افزایش نیروی کار هستند که 

این امر با نظر مساعد و اعطای تسهیالت محقق می شود.
وی ادامه داد: به دلیل نوسات قیمت در بازار و افزایش قیمت مواد اولیه 
بیشتر واحدهای فعال نیاز به تسهیالت سرمایه در گردش دارند تا چرخ 

اقتصاد و تولید در این استان بچرخد.
کار  وزیر  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون  جلسه  این  ادامه  در 
ادامه داد: تالش  و پیگیری های استاندار اردبیل جهت حل مشکالت 
بنگاه های اقتصادی قابل تحسین بوده و عملکرد این استان در طرح 

یارانه دستمزد مناسب است.
عیسی منصوری یادآور شد: کارفرمایان در صورت بازگشت به کار و 
دستمزد  درصد   30 کرونا  دوران  در  بیکارشده  کارگران  به کارگیری 

نیروی کار را دریافت می کنند.
در ادامه رحیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل نیز افزود: 
دولت  سوی  از  اشتغال فراگیر  طرح  تسهیالت  یارانه  اختصاص  عدم 
مشکل اساسی واحدهای تولیدی مشمول این طرح است و تسهیل 
در بهرمندی طرح های اشتغال پایدار روستایی نیمه تمام از تسهیالت 
متمم، افزایش دوران مشارکت و تنفس نیاز مهم طرح های روستایی 

است.

گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
مردم در محرم و صفر عقالنیت دینی 
رهبر  از  تبعیت  و  والیت مداری  و 
معظم انقالب را به نمایش گذاشتند.

آستان نیوز،  گزارش  به 
احمد  حجت االسالم والمسلمین 
آستان  »در  ویژه برنامه  در  مروی 
سالروز  مناسبت  به  که  خورشید« 
زنده  طور  به  رضا)ع(  امام  شهادت 
از صحن انقالب اسالمی حرم مطهر 
سیما  سه  شبکه  آنتن  روی  رضوی 
سوگواری  ایام  تسلیت  ضمن  رفت، 
عزاداری های  پایان  صفر،  آخر  دهه 
ماه های محرم و صفر را آغازی برای 
تجدید عهد و پیمان با اهل بیت)ع( و 
حفظ دستاوردها و نورانیت های این 
ابراز کرد:  و  دانست  عزاداری  ماه  دو 
پایان  معنای  به  عزاداری ها  پایان 
ارتباط با ائمه اطهار)ع( و نبی مکرم 
گونه ای  به  باید  نیست.  اسالم)ص( 
که  ببریم  بهره  عزاداری ها  این  از 
و  محرم  ماه های  از  پس  ارتباطمان 
صفر با اهل بیت)ع( عمیق تر و قوی تر 

از پیش باشد.
به معنای  ماه صفر  پایان  افزود:  وی 
تجدید بیعت و ورود به صحنه امامت 
و والیت با عمق و تعقل بیشتر است. 
قراردادن  سرلوحه  آغاز  معنای  به 
رهنمودهای پیامبر گرامی اسالم)ص( 
و آموزه های ائمه اطهار)ع( در شئون 
مختلف زندگی است. ما از این دو ماه 
بهره  معرفت  و  نورانیت  کسب  برای 
از آن ها  ادامه زندگی،  تا در  گرفتیم 

بهره ببریم.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه، 
برای عدم توفیق  افسوس  حسرت و 
شرکت در مناسک عبادی و دینی را 
موجب کمال انسان معرفی و با اشاره 
به شرکت خود در راهپیمایی اربعین 
سال گذشته بیان کرد: شرایط امسال 
را  دشواری  و  بسیار سخت  وضعیت 
بیت  اهل  محبان  و  دلدادگان  برای 
عصمت و طهارت)ع( رقم زده است. 
سال گذشته این توفیق را داشتم که 
و  کنم  شرکت  اربعین  پیاده روی  در 
شرکت  به  عالقه مند  بسیار  امسال 
فضای  آن  از  تا  بودم  مراسم  این  در 

معنوی بهره کسب کنم.
دلیل  به  انسان  افسوس  افزود:  وی 
مکان های  در  حضور  نبودن  ممکن 
بسیار  مذهبی  مراسم  و  مقدس 

ارزشمند و موجب کمال انسان است. 
از  برای  افسوس  داریم  روایات  در 
ثوابی  انجام عمل خیر،  دادن  دست 
انسان  کمال  موجب  و  دارد  باال 

می شود.
احمد  حجت االسالم والمسلمین 
تنگناها،  گاهی  اینکه  بیان  با  مروی 
موجب  محدودیت ها  و  سختی ها 
نعمات  قدرشناسی  و  انسان  کمال 
درس  کرونا  کرد:  اظهار  می شود، 
و  داد  ما  به  را  نعمات  قدرشناسی 
نعمت های  تا  کرد  ایجاد  را  فرصتی 
بودن  باز  قدر  بدانیم،  قدر  را  الهی 
محدودیتی  هیچ  بدون  زیارت  راه 
بسیار  دادن  توجه  این  و  بدانیم  را 

ارزشمند است.
وی با اشاره به عشق و عالقه بسیار زیاد 
مردم به امام علی بن موسی الرضا)ع(، 
بیان کرد: مردم عشق و عالقه ویژه ای 
به امام علی بن موسی الرضا)ع( دارند و 
توفیق خادمی حضرت  زمانی که  از 
رضا)ع( را کسب کردم، با تمام وجود 
به حضرت  مردم  ارادت  از  معنا  این 
رضا)ع( را که بسیار زیاد است، درک 

کرده ام.
امام  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
خداوند  رضایت  واسطه  را  رضا)ع( 
رضا)ع(  امام  کرد:  اظهار  و  دانست 
از  متعال  خداوند  رضایت  واسطه 
می خواهیم  اگر  و  است  بندگان 
را جلب کنیم،  خوشنودی پروردگار 
برای  را  همام  امام  این  رضایت  باید 

خودمان فراهم کنیم.

وی راه رضایت امام رضا)ع( را اطاعت 
بیت  اهل  آنچه  ترک  و  فرامین  از 
کردند،  نهی  طهارت)ع(  و  عصمت 

خواند.
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
اینکه جای محبان  بیان  با  ادامه  در 
در  دنیا  اقصی نقاط  در  اهل بیت)ع( 
حرم امام رضا)ع( خالی است، تصریح 
ایام  در  ما  جای  که  همان طور  کرد: 
پیاده روی اربعین در عراق خالی بود، 
برادران  بیت)ع(،  اهل  محبین  جای 
عراق  کشور  از  ما  عزیز  خواهران  و 
است.  خالی  رضا)ع(  امام  حرم  در 
امام  حرم  در  آن ها  نایب الزیاره  ما 
رضا)ع( هستیم و از آن ها می خواهیم 
اعتاب  در  ایران  مردم  نایب الزیاره 

مقدسه عراق باشند.
تولیت آستان قدس رضوی در بخش 
دیگری از سخنان خود از زائران بارگاه 
منور رضوی که در ماه های محرم و 
را  بهداشتی  دستورالعمل  های  صفر 
و  تقدیر  کردند،  رعایت  بسیار خوب 
تشکر کرد و گفت: همان طور که رهبر 
معظم انقالب فرمودند، متدینین در 
این دو ماه نشان دادند که به رعایت 
مقیدتر  بهداشتی  دستورالعمل های 
هستند. در این دو ماه علی رغم همه 
اباعبداهلل)ع(  نام  نه تنها  محدودیت ها 
بلکه  نشد،  امام رضا)ع( کم رنگ تر  و 

پرفروغ تر از سال های قبل اقامه شد.
دو  این  در  مردم  کرد:  اظهار  وی 
والیت مداری  و  دینی  عقالنیت  ماه، 
را  انقالب  معظم  رهبر  از  تبعیت  و 

معظم  رهبری  گذاشتند.  نمایش  به 
انقالب در حسینیه امام خمینی)ره( 
که ظرفیت حضور چندین هزار نفر 
را دارد به تنهایی آیین عزاداری محرم 
و صفر را برگزار کردند و الگو دادند 
رعایت  با  را  عزاداری ها  می توان  که 
برگزار  بهداشتی  دستورالعمل های 

کرد.
در  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
پایان گفت: در این دو ماه به میزان 
توان و امکانات تالش کردیم شرایط 
زیارت توأم با آرامش و آسایش را برای 
زائران فراهم کنیم، اما قطعا نتوانستیم 
رئوف  امام  این  زائران  در شأن  آنچه 
از  رو  همین  از  آوریم.  فراهم  را  بود 
زائران به سبب کمبودهای احتمالی 

عذرخواهی می کنم.
تولیت آستان قدس رضوی در پایان 
بارگاه منور رضوی در همه  از خدام 
بخش های حرم مطهر که در این دو 
رسانه  کشیدند،  زحمت  بسیار  ماه 
حقانیت  و  مظلومیت  پیام  که  ملی 
اهل بیت)ع( را به مردم ایران و جهان 
رساند و پزشکان و پرستاران که در 
راه  در  و  کردند  فداکاری  ایام  این 
خدمت به مردم شهید دادند، تقدیر 

و تشکر کرد.
در پایان این برنامه، پرچم گنبد حرم 
در  طواف  برای  رضا)ع(  امام  مطهر 
گروه  به  عراق  کشور  مقدس  اعتاب 
خورشید«  آستان  »در  برنامه سازی 
بودند،  سامرا  عازم  آینده  هفته  که 

اهدا شد.

تولیت آستان قدس رضوی:

عزاداری های محرم و صفر تجلی عقالنیت 
دینی مردم بود

گزارش

پیشکسوتان ورزشی شناسنامه و هویت 
تبریز هستند

شهردار تبریز گفت: پیشکسوتان ورزشی شناسنامه و هویت تبریز هستند که 
نقش بی بدیل در تربیت جوانان ورزشکار دارند. ایرج شهین باهر در جمع هیئت 
مدیره انجمن پیشکسوتان ورزشی تبریز، اظهار کرد: سرمایه یک شهر تنها 
پارک، خیابان و مراکز خدماتی رفاهی نیست، بلکه انسان های بزرگی هستند 

که یک عمر به تربیت نسل جوان پرداخته اند.
وی افزود: گاه یک انسان با تربیت صحیح، تغییر و تحولی اساسی در جامعه 
ایجاد می کند و برعکس این امر نیز صادق است که بدون تربیت صحیح و اصولی 
مشکالتی را بر جامعه تحمیل می کنند.وی با اشاره به شاخصه اخالق مداری در 
ورزش گفت: اخالق مداری به خصوص در ورزش یکی از مؤلفه های مهم ورزش 
است و خوشبختانه شاخصه پیشکسوتان ورزشی تبریز اخالق مداری آن ها است 
که به نسل جدید انتقال می دهند.شهردار تبریز اضافه  کرد: انتظار ما از جامعه 
ورزشی شهر و ورزشکاران، حفظ حرمت و جایگاه پیشکسوتان و بهره گیری 
از اخالق، دانش و تجربه آنها در توسعه ورزش است.وی تاکید کرد: ورزش، 
سالمتی و تندرستی از شاخصه های توسعه پایدار در جوامع پیشرفته بوده و 
برای نیل به آن ضروری است تا از پتانسیل پیشکسوتان ورزش شهر بهره مند 
شویم.به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، وی اظهار امیدواری کرد که 
شهرداری تبریز همراهی مؤثری با انجمن پیشکسوتان ورزش استان در زمینه 

توسعه ورزش همگانی و اخالق ورزشی داشته باشد.
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استاندار گیالن: اجرای تعهدات اشتغال برای 

مدیران یک تکلیف است
استاندار گیالن با تأکید بر ضرورت اهتمام جدی دستگاه ها و بانک ها در 
پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا، اجرای تعهدات اشتغال را برای مدیران 

یک تکلیف خواند.
 ارسالن زارع  در جلسه بررسی وضعیت پرداخت تسهیالت اشتغالزایی، 
انجام تعهدات اشتغال استان را مهمترین انتظار از مدیران دستگاه های 
اجرایی و بانک ها عنوان و اظهار کرد: از ۱۵ هزار و ۶۶3 نفر تعهد اشتغال 
استان براساس سامانه رصد تا زمان حاضر، ۴3 درصد معادل ۱۷۶۹ شغل 

ایجاد شده است.
وی به رتبه نخست گیالن در جذب تسهیالت حمایتی کرونا به میزان 
۷۱ درصد اشاره و خاطرنشان کرد: ویروس منحوس کرونا آسیب های 
جدی به زندگی مردم، فعاالن اقتصادی، کسب و کار و تولید در سطح 
متبلور  وضوح  به  اجتماعی  مسائل  در  موضوع  این  که  کرده  وارد  دنیا 

می شود.
نماینده عالی دولت در گیالن بر لزوم اهتمام جدی در سطح دستگاه های 
اجرایی و سپس بانک ها در پرداخت تسهیالت حمایتی ناشی از بیماری 
تأکید و تصریح کرد: دولت و ستاد ملی  کرونا و پیگیری های میدانی 
مقابله با کرونا علیرغم محدودیت های موجود در منابع، با بررسی های 
کارشناسی از رسته های مختلف، حمایت های قانونی را ابالغ کرده که 

تالش مستمر در این مسیر مورد انتظار مردم و دولت است.

نماینده ولی فقیه دراستان کردستان:

باال بردن درک مخاطب اولویت برنامه های 
هنری و فرهنگی قرار گیرد

سال سوم - شماره 49 استان ها پنجشنبه اول آبان 1399

شماره نامه :139904901107002774

تاریخ نامه :1399/07/21

شماره پرونده :139904001107000370/1

شماره بایگانی پرونده :9900524

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

به شماره  اقا   میر  فرزند  یوسف سیدی   اقای سید  به 1-  بدین وسیله 

ملی 1652420258 به نشانی :تهران –شهرستان رباط کریم –نصیرشهر 

– پالک  – کوچه صالحین  – خیابان ده متری طالقانی  امام خمینی  – خیابان 

70      بعنوان وام گیرنده 2- خانم حمیده به پور   فرزند عظیم  به شماره 

ملی 1651957479 به نشانی : تهران – شهرستان رباط کریم – نصیر شهر 

ابالغ می  بعنوان ضامن  – پالک 53   والفجر یکم  – کوچه  – خیابان رجائی 

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

بانکی شماره 6102088745008 جهت وصول مبلغ 37/500/000 ریال 

تا تاریخ 1399/07/01 بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور 

تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و 

طبق  و  اداره تشکیل شده  این  در  به کالسه 9900524  اجرایی  پرونده 

به  لذا  نشده  شناخته  سند  متن  شرح  به  شما  اقامت  مامورمحل  گزارش 

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 

به  میگرددنسبت  ابالغ محسوب  روز  که  اگهی  این  تاریخ  از  روز  ده  مدت 

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 :139904901107002777

تاریخ نامه :1399/07/21

شماره پرونده :139904001107000373/1

شماره بایگانی پرونده :9900529

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

بدین وسیله به 1- اقای ابوالفضل درخشانی  فرزند اصالن  به شماره ملی 

نوده  –روستای  –شهرستان رباط کریم  :تهران  به نشانی   6649462152

– خیابان امام خمینی – بوستان سوم – درب سوم سمت چپ      بعنوان 

وام گیرنده ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 

به استناد قرارداد بانکی شماره 61000469947004 جهت وصول مبلغ 

تاخیر  خسارت  بانضمام   1399/06/31 تاریخ  تا  25/000/000ریال 

علیه  مقررات  طبق  بدهی  کامل  تسویه  روز  تا  مذکور  تاریخ  از  و  متعلقه 

شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9900529 در این 

اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورمحل اقامت شما به شرح متن سند 

شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد 

اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه های کثیر االنتشار محلی اگهی 

میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب 

تقاضای بستانکار  با  ننمایید  اقدام  پرداخت بدهی خود  به  میگرددنسبت 

برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

  

شماره نامه :139904901107002782

تاریخ نامه :1399/07/21

شماره پرونده :139904001107000375/1

شماره بایگانی پرونده :9900531

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

بدین وسیله به 1- خانم مریم فارسیجانی   فرزند ابوالفضل  به شماره 

–خیابان  کریم  رباط  –شهرستان  :تهران  نشانی  به    0080228860 ملی 

جهاد – خیابان مسجد ابوالفضل – کوچه خان محمدی – پالک 31     بعنوان 

ملی  شماره  به  اصغر   علی  فرزند  عسگری    منیر  خانم   -2 گیرنده  وام 

4910599975 به نشانی : تهران – شهرستان رباط کریم – خیابان جهاد – 

خیابان مسجد ابوالفضل – کوچه خان محمدی – پالک 31  بعنوان ضامن ابالغ می 

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

تاریخ  تا  مبلغ 23/000/000ریال  شماره 6100485413007 جهت وصول 

1399/06/31 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 9900531 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورمحل اقامت 

شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین 

نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه های کثیر االنتشار 

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

محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار 

برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

  

شماره نامه :139904901107002786

تاریخ نامه :1399/07/21

شماره پرونده :139904001107000376/1

شماره بایگانی پرونده :9900532

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

بدین وسیله به 1- اقای علی رضا نیک طینت  فرزند محمد ابراهیم  به شماره 

 – –شهرک خانه  –شهرستان رباط کریم  ملی 0010689303  به نشانی :تهران 

چهار راه اول – سمت چپ – پالک 1589    بعنوان وام گیرنده 2- اقای محمد 

ابراهیم نیک طینت    فرزند محمدعلی  به شماره ملی 0048231134 به نشانی 

: تهران – شهرستان رباط کریم – شهرک خانه – چهار راه اول سمت چپ –پالک 

1589  بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 

2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 6100699566000 جهت وصول مبلغ 

49/000/000ریال تا تاریخ 1399/06/31 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 9900532 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 

مامورمحل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار 

طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه های 

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

روز ابالغ محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای 

بستانکار برابر مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

 

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 

ملی  شماره  به  خیراهلل   فرزند  زعفرانی    فضه  خانم   -1 به  وسیله  بدین 

4283855472  به نشانی :تهران –شهرستان رباط کریم –آالرد – بیت امام – 

کوچه یاس- پالک 66    بعنوان وام گیرنده 2- آقای بهنام رحمانی فرزند بهرامعلی 

به شماره ملی 4900202061به نشانی : تهران – شهرستان رباط کریم – آالرد – 

بیت امام – کوچه یاس- پالک 66    بعنوان ضامن 3- آقای محمد تقی اکبری قیاس 

آبادی به شماره ملی 2122456159 به نشانی تهران  شهرتهران – اقدسیه – 

منازل مسکونی بلوک بی1 پالک 25 بعنوان ضامن ابالغ می شود که بانک ملی شعبه 

مرکزی رباط کریم کد2354به استنادقراردادبانکی شماره 6102147991001  

جهت وصول مبلغ 39/000/000ریال تا تاریخ 1399/06/31 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 9900522 در این اداره تشکیل 

شده و طبق گزارش مامورمحل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا به 

تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 

از روز نامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 

تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

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

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

نماینده ولی فقیه در استان کردستان، باال بردن فهم و درک مخاطب از برنامه 
های هنری و فرهنگی را یک ضرورت مهم عنوان کرد.

حجت االسالم پورذهبی  در دیدار با مسئوالن حوزه هنری، اظهار کرد: جلوه 
بخشیدن به اقدامات و فعالیت های نظام در داخل و خارج از کشور در بخش 
های مختلف با زبان هنر از وظایفی است که حوزه هنری می تواند به خوبی 

آن را به تصویر بکشد. 
وی هنر را از مظلوم ترین بخش های جامعه عنوان کرد و افزود: این مظلومیت 
در چند بخش مهم است که باید برای رفع آن در قالب کار جهادی تالش 

جدی صورت گیرد.
 نماینده ولی فقیه در استان کردستان ذکر کرد: مظلومیت اول متوجه کم 
توجهی و یا بی توجهی مسئولین است که باید با برگزاری نشست هایی در 

جهت توجه دادن آنان به این مقوله تالش شود.
حجت االسالم پورذهبی مظلومیت دوم را متوجه مردم دانست و گفت: عدم 
شناخت مردم از مقوله هنر به صورت درست یکی دیگر از مظلومیت هایی 

است که دامنگیر هنر است.
وی در این زمینه به برنامه هایی که در صدا و سیما پخش می شود اشاره کرد 
و افزود: در یک برنامه پر مخاطب وقتی مجری برنامه از تماشاچیان دعوت کند 
تا یک شعر از شاعران نامدار چون حافظ، سعدی، فردوسی و غیره را از حفظ 
بخوانند متأسفانه اکثریت این افراد با مشکل مواجه شده که این نشان از عدم 

توجه و درک درست مردم به موضوع هنر است.
کردستان  عرفان  و  هنر  پیشینه  به  کردستان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
اشاره کرد و گفت: نگاه صرف سرگرمی به مقوله هنر بزرگترین آفتی است که 
دامنگیر هنر شده است که باید برای رفع آن با باال بردن فهم و درک مخاطبین 
تالش شود. وی زبان هنر را مهمترین زبان عنوان کرد و گفت: امروز یک شعر 
خوب، یک فیلم مناسب، یک نقاشی و اثر هنری می تواند در ارتقای سطح 

فرهنگ جامعه مؤثر واقع شود.
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از  استفاده  با  نزدیک  آینده  گوگل قصد دارد در 
هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی سرویس های 

جستجوی خود را ارتقا دهد.
از ورج، شرکت گوگل تصمیم دارد طی  به نقل 
های  روزرسانی  به  آینده  های  ماه  و  و  روزها 
جدیدی در سرویس موتور جستجوی خود ارائه 
کند. به طور کلی این تغییرات با کمک روش های 
نوین هوش مصنوعی و ماشین یادگیری انجام می 
کاربران  برای  بهتری  جستجوی  نتایج  تا  شوند 
فراهم شود. از به روزرسانی های جدید گوگل می 
اشاره  ابزار کنترل هجی صحیح کلمات  به  توان 
انجام می  با کمک شبکه عصبی  ارتقا  این  کرد. 

برای  مصنوعی  هوش  از  گوگل  شود.همچنین 
تقسیم کردن جستجو به گروه های زیر مجموعه 
استفاده می کند تا به این ترتیب نتایج بهتری را 

به کاربر نشان دهد.
فناوری  رایانشی و  بینایی  از  این موارد،  در کنار 
تقسیم  و  زدن  برچسب  برای  گفتار  شناسایی 
کردن ویدئوها به طور خودکار استفاده می شود. 
این نسخه خودکار بخش ابزارها است. به عنوان 
مثال ویدئوهای آشپزی یا مسابقات ورزشی را می 
توان دسته بندی و به طور خودکار به فصل هایی 
جداگانه تقسیم کرد.  این دسته بندی ها در نتایج 

جستجو نیز ظاهر می شوند.

جستجو در گوگل با هوش مصنوعی 

پیشرفته می شود

ترامپ کرونا یی با وایتکس خوب می شود

جامد  باتری  دارد  تصمیم  فاکسکان 
و  بسازد  برقی  خودروهای  برای 
همچنین تا ۲۰۲۵ میالدی ۱۰ درصد 
خودروهای  سرویس  یا  تجهیزات  از 

برقی را تامین کند.
فاکسکان  شرکت  رویترز،  از  نقل  به 
 ۲۰۱۷ تا   ۲۰۲۵ بین  دارد  تصمیم 
یا  تجهیزات  از  درصد   ۱۰ میالدی 
سرویس های خودروهای برقی جهان 
را تامین کند. در همین راستا با چند 

خودروساز مذاکراتی انجام داده است.
تامین  بزرگترین  تایوانی  شرکت  این 
کننده قطعات برای اپل است و اکنون 
در  را  های خود  فعالیت  دارد  تصمیم 
حوزه های خودروهای برقی، بهداشت 

دیجیتال و رباتیک گسترش دهد.

کرایسلر  فیات  ژانویه  شرکت  ماه  در 
تصمیم خود برای همکاری با فاکسکان 
و  برقی  خودروهای  توسعه  در  را 
خودروهای متصل به اینترنت در چین 

اعالم کرد.
چند  با  دارد  تصمیم  فاکسکان   
به  تا  کند  همکاری  خودروساز 
تجهیزات  از  درصد   ۱۰ تامین  هدف 

خودروهای برقی جهان دست یابد.

فاکسکان برای خودروهای برقی باتری 
می سازد
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بین  نمایشگاه  و  کنفرانس  در 
تجدیدپذیر  های  انرژی  المللی 
و چالشهای  کارها  و  ایران، کسب 
مورد  تجدیدپذیر  انرژی  حوزه 

بررسی قرار می گیرد.
کنفرانس  و  نمایشگاه  پنجمین   
تجدیدپذیر  انرژیهای  بین المللی 
های  انرژی  انجمن  توسط  ایران 
نیرو  وزارت  و  ایران  تجدیدپذیر 
تاریخ ۲۶ آذرماه سال  و ساتبا در 
جاری به صورت وبینار و نمایشگاه 

مجازی برگزار می شود.
درچه  موسوی  مسلم  سید  دکتر 
های  انرژی  انجمن  عامل  مدیر 
خصوص  این  در  پذیر  تجدید 
و  کنفرانس  این  گفت:  مهر  به 
بررسی  با هدف  نمایشگاه مجازی 
چالش های پیشروی توسعه انرژی 
های تجدیدپذیر و ارائه راهکارهای 
بهبود فضای کسب و کار این حوزه 
برگزار  تحریم  و  کرونا  دوران  در 

خواهد شد.
به گفته وی، از برنامه های اصلی 
جایزه  اعطای  به  کنفرانس  این 
تجدیدپذیر،  های  انرژی  ملی 

انرژی-های  توسعه  بازار  بررسی 
تحول  راهکارهای  و  تجدیدپذیر 
آن، بررسی روند توسعه تکنولوژی 
با  دنیا  در  تجدیدپذیر  انرژیهای 
حضور سخنرانان خارجی می توان 

اشاره کرد.
های  انرژی  انجمن  عامل  مدیر 
اولین  داد:  ادامه  تجدیدپذیر 
حوزه  در  مجازی  نمایشگاه 
توجه  با  نیز  تجدیدپذیر  انرژیهای 
برگزار  کشور  در  کرونا  شرایط  به 
غرفه ها  که  گونه ای  به  شود،  می 
سه  صورت  به  نمایشگاه  فضای  و 
بعدی مدل سازی شده و مشارکت 
این  دریافت  ضمن  کنندگان 
محصوالت  معرفی  امکان  غرفه ها، 
گذاری  اشتراک  خود،  خدمات  یا 
غرفه  در  کاتالوگ  و  عکس  فیلم، 

خود را خواهند داشت.
نمایشگاه  این  در  کرد:  اضافه  وی 
چت  و  گو  گفت و  امکان  مجازی، 
حضور  غرفه،  از  کنندگان  بازدید 
برقراری  و  مجازی  رویدادهای  در 
و  گذاران  سرمایه  با  جلسات 
مشاوران و فعاالن حوزه های انرژی 

تجدیدپذیر به صورت غیر حضوری 
پیش بینی شده است.

وی از فراخوان شرکت در دومین 
جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر 
ایجاد  خبر داد و گفت: به منظور 
معرفی  جهت  مناسب  بستری 
توسعه  زنجیره  در  برتر  الگوهای 
کشور  تجدیدپذیر  های  انرژی 
های  انرژی  انجمن  همت  با 
تجدیدپذیر ایران و حمایت وزارت 
دیگر  مشارکت  و  ساتبا  و  نیرو 
ملی  جایزه  مرتبط،  های  انجمن 
فعاالن  به  تجدیدپذیر  انرژی های 

این حوزه اعطا می شود.
به گفته موسوی، در دومین دوره 
برتر  پروژه  ملی،  جایزه  این  از 
انرژی های تجدیدپذیر، سازمانهای 
تولیدکنندگان  دولتی،  و  عمومی 
تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر، 
شرکتهای توانمند EPC )کوچک 
بزرگ مقیاس(، شرکت  و  مقیاس 
شرکت  و  ای  منطقه  برق  های 
برق، شخصیت علمی  توزیع  های 
برتر  جوان  پژوهشگر  تأثیرگذار، 
جایزه  این  کنندگان  دریافت  از 

خواهند بود.

در موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی محقق شد؛

ساخت کیت تشخیص انقضای مواد غذایی نوشتار کسب و کارهای انرژی تجدیدپذیر در دوران کرونا بررسی می شود

از  غذایی  صنایع  و  علوم  موسسه  پژوهشی  معاون 
ساخت کیت هایی برای تشخیص انقضای مواد غذایی 
برای ضدعفونی  ماده طبیعی  تولید  و  رنگ  تغییر  با 

مواد خام خبر داد.
دکتر ابوالفضل پهلوان لو معاون پژوهشی موسسه علوم 
و صنایع غذایی امروز در نشستی خبری به مناسبت 
روز جهانی غذا که در محل این موسسه و به صورت 
امروزه مطالبی  برگزار شد، گفت:  آنالین و حضوری 
به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در فضای مجازی حول 
محور فضا منتشر می شود که به نوعی باعث تشویش 

اذهان عمومی خواهند شد.
وی ادامه داد: این موارد از جنس امنیت غذایی است 
زیرا مردم درگیر استفاده یا عدم استفاده از انواع مواد 
این موضوع توجه جدی  به  باید  و  غذایی می شوند 
داشته باشیم. پهلوان لو گفت: ما در موسسه پژوهشی 
علوم صنایع غذایی به موضوع امنیت غذایی اهمیت 
ویژه ای می دهیم و همواره در صدد هستیم که برای 
پاسخ به این چالش ها پاسخ های علمی با مرجعیت 
موسسه  پژوهشی  دهیم.معاون  ارائه  مشخص  های 

علوم و صنایع غذایی با تاکید بر اینکه امنیت غذایی 
یک موضوع جدی و مهم محسوب می شود گفت: 
ما در این موسسه کارهای علمی و تحقیقاتی را در 

تواند  امنیت غذایی اجرایی می کنیم که می  حوزه 
نیاز صنعت را برطرف کند و از سوی دیگر پاسخگوی 

نیازهای مردم باشد.

کاریکاتور

نوشتار

یک  میدون،  سایت  از  نقل  به 
در  تواند  نمی  ثابت  سنگبری 
یک  اما  شود  مستفر  جایی  هر 
سنگبری سیار را می توان با خود 

به هرجایی برد؛ حتی میدون...
میالد عباسی، بنیانگذار شرکتی 
دانش بنیان که در صنعت سنگ 
ابداع  به  دست  سنگبری،  و 
بزرگی در  جدیدی زده و تحول 

این صنعت ایجاد کرده است.
ساختمان  ما  از  خیلی  احتماال 
با  و  کردیم  تجربه  را  سازی 
به  آن  های  و چالش  ها  سختی 
خوبی آشنایی داریم. برش سنگ 
های  قسمت  برای  سرامیک  و 
همچون  ساختمان  از  مختلفی 
برترین  هزینه  از  یکی  نما، 
های  قسمت  ترین  سخت  و 
بردن  است؛  سازی  ساختمان 
مغازه  یک  کردن  پیدا  سنگ، 
سنگ بری مناسب، آوردن سنگ 

به محل ساختمان و...
اصفهانی  جوانی  عباسی  میالد 
موضوع  این  بررسی  با  که  است 
و  سازی  ساختمان  صنعت  در 
متخصص،  تیمی  از  مندی  بهره 
توانسته در شرکتش با نام تجهیز 
بسازد  سنگبری  نصر،  صنعت 
پایان  مشکالت  این  تمام  به  که 

از سال ۱39۲، مشغول  او  دهد. 
به ساخت سنگبری سیاری است 
که به راحتی جایگزین سنگبری 
هزینه  و  شود  می  ثابت  های 
را  و...  مالیات  و  برق  و  های آب 
کاهش خواهد داد.  دستگاه های 
سنگبری سیاری که در شرکت 
شود،  می  ساخته  صنعت  نصر 
انواع مختلفی دارد ازجمله سیار 
تک  منظوره،  دو  و  منظوره  تک 
دارای  همچنین  فاز.  سه  و  فاز 
است  هایی  گیربکس  و  تسمه 
باالست  بسیار  سرعت  با  که 
چهار  در  و  کنند  می  حرکت 
بدون  را  سنگ  حرکت،  جهت 
می  برش  اشتباهی  کوچکترین 
این  که  کرد  اشاره  باید  دهد. 
و  دارند  ضمانت  ماه   ۶ محصول 
تا ۵ سال هم می توان از خدمت 
کرد.  استفاده  فروششان  از  پس 

ویژگی دیگر آنها این است که در 
هر نقطه ای مستقر می شوند و 
مانند سنگبری های سیار هزینه 
در  هم  امشب  نیستند؛  بردار 
مستقر  میدون  مسابقه  استودیو 

شدند....
ساخت  زمینه  در  صنعت  نصر 
نیز  سایش  تست  های  دستگاه 
بر  تکیه  با  و  کند  می  فعالیت 
متخصصین  دانش  و  تخصص 
خود، توانسته طیف گسترده ای 
از نیازهای صنعت ساختمان را به 

خوبی شناسایی و حل کند.
میالدعباسی جوانی است خوش 
فکر که با ابداع خود، توانسته گام 
بلندی در ارتقاء صنعت ساختمان 
نیز  میدون  بردارد.  کشور  سازی 
مسابقه ای است برای آنان که با 
تفکر و خالقیت، برای ارتقاء ایران 

تالش می کنند.

میدونی برای سنگبری، آن هم از نوع سیار!! نوشتار

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تا 
پایان سال ۵ سایت موبایل در تهران به 
تکنولوژی نسل پنجم ارتباطات تجهیز 
 ۵G می شود، گفت: برای کاربست های
کارگروه مدیریت پروژه راه اندازی شد.

برنامه ریزی  مورد  در  هاشمی،  ستار 
همزمان   ۵G تکنولوژی  ورود  برای 
در  داشت:  اظهار  کشورها  سایر  با 
باید  ارتباطات  پنجم  نسل  مورد 
تجهیزات  بخش  دو  به  را  تجهیزات 
نیز  و  رادیویی  شبکه های  و  آنتن 
زیرساخت های  به  مربوط  تجهیزات 
نرم افزاری دسته بندی کرد که تامین 
تجهیزات نرم افزاری تاکنون در حوزه 
بوده  سابقه  بی  سیار  تکنولوژی های 

است.
بحث  در  ما  که  آنجا  از  گفت:  وی 
در  موفقی  تجارب  افزار  نرم  تولید 
پیش بینی مان  داشته ایم  کشور  داخل 
این است که می توانیم با برنامه ریزی 
مناسب، بومی سازی بخش تجهیزات 
نرم افزاری شبکه ۵G در کشور را در 

دستور کار قرار دهیم.
معاون نوآوری وزیر ارتباطات با اشاره 
۵G سال  نقطه عطف ورود  اینکه  به 
به  تکنولوژی  این  که  است   ۲۰۲۰
بشری  جامعه  به  عمومی  صورت 
فراگیری  اما  داد:  ادامه  شده،  معرفی 
این فناوری حدود ۵ سال آینده )سال 

این  و  می شود  زده  تخمین   )۲۰۲۵
فرصت مناسبی خواهد بود که بتوانیم 

از این ظرفیت استفاده کنیم.
 ۵G هاشمی با بیان اینکه تکنولوژی
وابستگی حداقلی به سخت افزار دارد 
و عمدتاً از مباحث نرم افزاری استفاده 
بینی سرعت  می کند، در مورد پیش 
در این فناوری گفت: عوامل متعددی 
ترافیک  جانمایی،  نقاط  جمله  از 
تداخالت  و  شبکه  نودهای  جمعیتی، 
فرکانسی در دسترسی بر سرعت این 
به طور  اما  تاثیرگذار است  تکنولوژی 
قطع کاربر با ۵G تجربه کاربری بهتر 

و متفاوت تری خواهد داشت.
وی گفت: میزان سقف سرعتی که در 
عنوان   ۵G در  اینترنت  به  دسترسی 
آل سنجیده  ایده  در شرایط  می شود 
در  که  داشت  توجه  باید  و  می شود 

تجربه  تکنولوژی،  مختلف  حوزه های 
عملی با نتایج نظری و تئوری متفاوت 

است.
با  ارتباطات  وزیر  نوآوری  معاون 
از جمله  اینکه مباحث مختلفی  بیان 
بازگشت  اپراتورها،  گذاری  سرمایه 
نیازمندی  و  بازار  کشش  و  سرمایه 
خصوص  در  مهمی  مولفه های  مردم، 
کشور  در  تکنولوژی  این  فراگیری 
برای  کرد:  خاطرنشان  بود،  خواهد 
در  فناوری،  این  از  بهره گیری  شروع 
بزرگ  شهرهای  پرتراکم  نقاط  برخی 
از ظرفیت اتصاالت انبوه ۵G استفاده 
می کنیم. بر این اساس برای اپراتورها 
هدف گذاری کرده ایم که قبل از پایان 
سال ۵ سایت )نقطه( در شهر تهران 
 ۵G به تجهیزات به صورت عملیاتی 

مجهز شود.

نسل پنجم ارتباطات در ۵ نقطه تهران راه اندازی می شود نوشتار

گفت:  استان،  انتظامي  فرمانده 
نمایش  از  تبلوری  ناجا  هفته 
نیروی  محوری  مردم  اوج 
است.   جامعه  در   انتظامی 
 سردار  کیوان ظهیری  در مراسم 
در   ناجا  هفته  مشترک  صبحگاه 
غرب  انتظامی  کارکنان  جمع 
استان تهران، با تبریک هفته ناجا، 
نیروي  و  نظام  سرمایه  باالترین 
پشتیباني  و  حمایت  را  انتظامي 
کرد:  خاطرنشان  و  عنوان  مردم 
خوبي  بسیار  فرصت  ناجا  هفته 
براي ارائه دستاورد هاي انتظامي 
نیروي  تعامالت  تعمیق  و  پلیس 
 انتظامي با امت والیت مدار است.  
وي افزود: برنامه هاي پیش بیني 
شده جهت اجرا در هفته ناجا باید 
و  ارتباط  که  شود  عملي  طوري 

مستحکم  پلیس  با  مردم  تعامل 
ماموریت  و  خدمات  و  شده 
آرامش  جز  هدفي  که  ناجا  هاي 
نمي  دنبال  را  مردم  آسایش  و 
شود.  معرفي  شایسته   کند؛بنحو 
غرب  ویژه  انتظامي  فرمانده 
رعایت  همچنین  تهران  استان 
پیشرفت  را عامل  انضباط  و  نظم 
افزود:  و  دانست  توسعه  و 
که  است  پلیسي  واقعي  پلیس 
و  نظم  خود  رفتار  و  عمل  با 
کند.   ایجاد  جامعه  در  را   انضباط 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  وي 
کشور،  در  کرونا  ویروس  شیوع 
می  انتظامی  کارکنان  کلیه 
بهداشتی  های  پروتکل  بایست 
باید  را رعایت کرده و فرماندهان 
زیرمجموعه  بر  را  کافی  نظارت 

باشند.   داشته 
انتظامي  ارشد  مقام  این 
وارث  ما  اینکه،  بیان  با 
عنوان  هستیم،  شهداء 
معنوي،  انضباط  داشت: 
تعهد و مسئولیت پذیري 
بدون شک با رعایت نظم 
 و انضباط محقق مي شود.  
انتظامي  ارشد  مقام  این 
یگان  عزم  بر  تاکید  با 

هاي اجرایي بر استمرار طرح هاي 
پاکسازي نقاط آلوده و جرم خیز ، 
گفت: اینگونه طرح ها می بایست 
شود.   جامعه  سطح  در  قدرت   با 
تأکید  ادامه  در  ظهیری  سردار 
در  انتظامي  مأموران  کرد: 
راستاي برخورد با اراذل و اوباش 
بروز  باعث  که  افرادي  اقدامات  و 

در  نظمي  بي  ایجاد  و  ناامني 
تالش  هیچ  از  شوند،  مي  جامعه 
کرد.  نخواهند  دریغ  کوششي   و 
استان  غرب  انتظامي  فرمانده 
هفته  تبریک  با  پایان  در  تهران 
ناجا به کلیه پرسنل انتظامی غرب 
استان تهران، برای همگی آرزوی 

موفقبت کرد.

هفته ناجا، تبلوری از نمایش اوج مردم محوري نیروي انتظامي به نوشتار نسبت  نصیرشهر  اسالمی  مجوز شورای  استناد  به  دارد  نظر  نصیرشهردر  شهرداری 

واگذاری بازار روز هفتگی نصیرشهر )سه شنبه بازار( به بخش خصوصی براساس قیمت 

پایه کارشناس رسمی دادگستری و از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از 

کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد 

مزایده و ارائه اسناد و مدارک و رزومه کاری به امور مالی  شهرداری نصیر شهر مراجعه و 

پیشنهاد های خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/08/20به 

دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده عمومی

شهسواری – شهردار نصیرشهر

نوبت اول
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