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با خاطیان بازار بورس 
برخورد شود

پژوهشگران غافلگیری دشمن را 
وجهه همت خود قرار دهند

ــای  ــگان نیروه ــمندان و نخب ــت: دانش ــاع گف ــر دف وزی
ــه کمــک ســایر محققــان و پژوهشــگران  مســلح بایــد ب
و همچنیــن شــرکت های دانــش بنیــان آن کاری را کــه 

ــری دشــمن ..... موجــب غافلگی
2

دستور ویژه وزیر صمت برای 
تامین  روغن نباتی در بازار
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هر کسی سندی از فسادی دارد 
به دستگاه قضا بدهد

4

دکتر محسنی بندپی استاندار تهران:
نیروی انتظامی پیشانی حوزه 

امنیت کشور

 ایران از عراِق مستقل و مقتدر 

حمایت می کند

2

تسری رویکرد تحولی نیروی 

انتظامی در حوزه اجتماعی ناجا

4

حجت االسالم مروی در دیدار پژوهشگران بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی:

ثمره فعالیت های علمی پژوهشگران باید در 
جامعه و زندگی مردم بروز داشته باشد

7

سالمت 6

برای  جدی  چالش  یک   ۱۹ کووید 
سالمت است

نایــب رئیــس کمیتــه ملــی پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری 
ــدی  ــش ج ــد ۱۹ را چال ــور، کووی ــر کش ــای غیرواگی ه

ــد ..... ســامت خوان 5 2

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعام کرد: سطح خوبی از همکاری با ایران را در 
موضوع نظارت ها حفظ کرده ایم.

 »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی  به خبرگزاری آسوشیتدپرس 
اعام کرد: سطح خوبی از همکاری با ایران را در موضوع نظارت ها حفظ کرده ایم.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به توافق میان تهران و این نهاد در 
خصوص بازرسی از دو سایت در ایران گفت: این، راه حل سازنده ای برای مشکلی بود 
که ما داشتیم. می توانم بگویم از آن زمان به بعد، ما سطح خوب همکاری با ایران را 
حفظ کرده ایم؛ به این مفهوم که بازرسان ما به طور منظم در آن سایت ها حاضرند و 

از آنها بازدید می کنند.
وی در ادامه اضافه کرد که ایران در حال حاضر »مقادیر قابل توجهی« اورانیوم برای 

ساخت بمب اتمی در اختیار ندارد.

باره  این  در  گروسی 
حاضر  حال  در  گفت: 
در  بازرسانم  با  من 
تماس نیستم؛ اما طبق 
ذهن  در  که  چیزی 
نیست.  این طور  دارم، 
برآورد  اینها  همه 
آژانس  کار  و  هستند 
اتمی، گمانه زنی نیست. 
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

ممکن است چطور شود؟ ما بازرس هستیم و مقادیری که می بینیم را اعام می کنیم.

سطح خوبی از همکاری با ایران را حفظ کرده ایم

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       0۹36۱377۹۱7

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
09126968123
02156438444

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: بــا توجــه بــه 
ظرفیــت تولیــد روغــن نباتــی در کشــور، بخــش خصوصــی 
بــا همــکاری دولــت، بــرای ایجــاد تعــادل در رونــد تولیــد و ....

برای  پاکستان در سخنانی گفت:  نخست  وزیر 
مذاکره با هند آماده ام؛ اما ابتدا محاصره نظامی 
کشمیر باید پایان داده شود و سپس الزم است 
نیز داشته  مردم کشمیر حق تعیین سرنوشت 

باشند.
خان  عمران  الجزیره،  تلویزیون  از  نقل  به 
در  تنها  که  کرد  اعام  پاکستان  نخست وزیر 
صورت رفع محاصره منطقه کشمیر توسط هند 
و اعطای حق تعیین سرنوشت به ساکنان این 
منطقه، آماده گفتگو با این کشور همسایه است.

پاکستان  نخست وزیر  الجزیره،  اعام  اساس  بر 

در ادامه افزود: برای مذاکرات آماده ام؛ 
نظامی  محاصره  ابتدا  کار  این  برای  اما 
کشمیر باید پایان داده شود. همچنین، 
تعیین  حق  کشمیر  مردم  است  الزم 

سرنوشت نیز داشته باشند.
اظهارات  این  عمران خان  است  گفتنی 
با  که  ویدئویی  سخنرانی  جریان  در  را 
در  هند  امنیتی  نیروهای  ورود  سالگرد 
سال ۱۹۷۴ و ۲ ماه پس از استقال هند 
و پاکستان از استعمار انگلیس به منطقه 

کشمیر مصادف بود، بیان داشت.

عمران خان شروط مذاکره با هند را اعالم کرد

ذبيح اهلل اصغري 
مجموعه ي شهر خودرو 
نمایشگاهي  ي  مثابه  به 
کسب  انواع  براي  عظیم 
ي  حوزه  کارهاي  و 
مي  محسوب  خودرویي 
یک  قالب  در  که  شود  
به  منحصر  ي  زنجیره 
فرد تمامي خدمات مورد 
نیاز براي خرید اتومبیل هاي  داخلي و خارجي در 

آن پوشش داده میشود .
 مجموعه شهر خودرو با راه اندازي یک فضاي مدرن 
و مجهز ، با در اختیار داشتن برندهاي معتبر داخلي 
و خارجي مختلف خودرویي ضمن فراهم  نمودن 
امکان بررسي دقیق خودرو ، امکان مقایسه آنها را 
در یک فضا فراهم مینماید و عاوه بر آن با ایجاد و 
ارایه ي تمامي مناسب امکانات خدماتي - رفاهي در 
راستاي رفع نیازهاي مربوط تعویض پاک و شماره 
انتقاالت  و  نقل  با  مرتبط  خدمات  سایر  و  گذاري 

خودرو در این منطقه مهیا مي شود .

یک  لذت  مشتریان  میشود  باعث  مراکز  اینگونه 
دلیل  به  این طرح   . نمایند  تجربه  را  خرید خوب 
ویژگي هاي متعدد و جذابي که براي خریداران ، 
براي  را  مناسبي  بستر  تواند  مي  دارد  فروشندگان 
رشد و ارتقاء در حوزه هاي مختلف مرتبط با خودرو 
فراهم کند و از طرفي قادر به اشتغالزایي و درآمد 
پایداري براي شهر به شمار برود که به نوبه خود مي 
تواند یکي از بزرگترین مجموعه نمایشگاهي فروش 
خودروهاي سبک در جنوب غرب استان تهران باشد 

.
 شهرداري گلستان با در نظر گرفتن چنین ویژگي 
نمایشگاه  مهم  از صدها صنف  بیش  ووجود  هایي 
مشکات  که  ساوه  جاده  حاشیه  در  خودرو  داران 
نازیبایي  و  ترافیک  ایجاد  لحاظ  به  را  اي  عدیده 
هاي بصري بوجود آورده است  طرحي را به شوراي 
شهرگلستان ارائه نمود که در آن به بخشي از ویژگي 
هاي شهر خودرو اشاره کرده بودکه متاسفانه  در 

شوراي شهر مورد موافقت قرار نگرفت !
یکي از دالیل عدم موافقت شوراي شهر گلستان از 
این طرح گویا عدم توافق شهرداري با مالکین اراضي 

از  باشد ولي شهردار معتقد است   پیشنهادي مي 
آنجاي که با اجراي این طرح صاحبان اراضي واقع 
در محدوده تعریف شده از انتفاع مناسبي برخوردار 
خواهند شد لذابا صاحبان اراضي موجود مي تواند به 

راحتي به توافق برسد .
این در حالي است که در منطقه مورد مطالعه 350 
وجود  هکتار(  )حدود 35  متري  هزار  زمین  قطعه 
و  در حریم  واقع شدن  بدلیل  اکنون  هم  که  دارد 
الحاق آن به محدوده مي تواند یک فرصت طایي 
محسوب  شهر  شوراي  و  شهرداري  مجموعه  براي 
شود که ماحصل آن مي تواند منجر به درآمد پایدار 

براي شهرداري باشد .
شرح  و  مطالعات  عناوین  و  اهداف  منظور،  بدین   
خدمات و وظایف مربوط به تهیه طرحهاي جامع در 
سال ۱363 به نام طرح هاي توسعه و عمران و حوزه 
به اجرا گذاشته  نفوذ و تفصیلي شهرها تصویب و 
شد و به متولیان امور شهري اختیاراتي را داده و 
تواند  با همراهي شوراي شهر مي  قطعا شهرداري 
از شرایط موجود با استفاده از دیدگاه کارشناسان 
مربوطه اقدام ماندگاري را از خود به یادگار بگذارند.

ایجاد شهر خودرو یک ضرورت /ایجاد شهر خودرو در بهارستان و 
خداحافظي با نازیبایي هاي بصري حاشیه جاده ساوه 

ایران  از  موشکی  می گوید  ونزوئا  رئیس جمهور 
خریداری نکرده حال آنکه اگر الزم باشد، به این 
مسئله فکر خواهد کرد چراکه به هر حال منعی 

برای خرید ساح از هیچ کشوری ندارد.
نیکوالس  اسپوتنیک،  خبری  پایگاه  از  نقل  به 
مادورو رئیس جمهور ونزوئا می گوید که کاراکاس 
هیچ منعی برای خرید ساح ندارد و می تواند از هر 

کشوری آن را خریداری کند.
این اظهارات را در پاسخ به سوالی مبنی بر  وی 
ادعای ایوان دوکه رئیس جمهور کلمبیا، مبنی بر 
اینکه ونزوئا از ایران موشک خریداری کرده است، 

ایراد کرد.

وی در این باره افزود: ونزوئا می تواند از هر کشور 
موشک  و  هواپیما  ساح،  مهمات،  ای،  فروشنده 
خریداری کند؛ چه این کشور آمریکا باشد، کلمبیا، 

روسیه، چین، هند یا هر کشور دیگری.
از  ونزوئا  ادامه داد: دوکه گفته است که  مادورو 
ایران ساح خریداری کرده و من این ادعا را رد 
می کنم. ولی به نظرم ایده خوبی آمد و اگر الزم 

باشد چنین موضوعی را بررسی خواهیم کرد.
همچنین، وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد 
که ایران و ونزوئا روابط دیرینه ای با یکدیگر دارند.

اظهارات مادورو در حالی است که چندی پیش، 
ایران،  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده  آبرامز  الیوت 

مدعی شد که واشنگتن اجازه استقرار موشک های 
ایرانی در خاک ونزوئا را نخواهد داد.

در پاسخ به ادعای آمریکا؛

مادورو: منعی برای خرید سالح نداریم

 سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی :

رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی آمریکا، در اظهارات 
روز چهارشنبه خود گفت آمریکا در صورت نیاز از 
استفاده  روسیه  علیه  خود  بالستیک  موشک های 

خواهد کرد.
به نقل از اسپوتنیک، »رابرت اوبرایان« مشاور امنیت 
ملی آمریکا روز چهارشنبه اظهار داشت که ایاالت 
متحده در صورت نیاز از موشک های بالستیک خود 
برای بازدارندگی در برابر روسیه استفاده خواهد کرد

اوبرایان در زمینه استفاده از موشک های بالستیک 
گفت: »ما از معاهده INF خارج شده ایم، در حال 
تولید تسلیحات مافوق صوت و سیستم های پرتاب 
ما،  دریایی  نیروی  و  آمریکا  که  هستیم  موشک 
زیردریایی های ما و نیروی هوایی و سربازان ما را در 
امنیت نگه می دارد و از متحدان ما دفاع خواهد کرد 
و همچنین در برابر چین ایجاد بازدارندگی می کند«.

اوبرایان در ادامه افزود: »ما در صورت نیاز به ایجاد 
بازدارندگی در برابر روسیه نیز از همین موشک ها 

استفاده خواهیم کرد«.

رابرت اوبرایان: از موشکهای بالستیک برای بازدارندگی در برابر روسیه استفاده می کنیم



سیاسی
خبر

وزارت کار در حال شناسایی مشموالن 
بیمه بیکاری کرونا است

حال  در  کار  وزارت  گفت:  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس  نایب 
شناسایی مشموالن بیمه بیکاری کرونا است و تأکید بر آن است که 

هیچ قشری از قلم نیفتد.
بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر  تأکید  به  اشاره  با   ، گودرزی  عباس 
حمایت از افرادی که متأثر از شیوع بیماری کرونا کار خود را از دست 
داده اند،گفت: برخی از این افراد بیمه نیستند یا به هر نحوی مشمول 
بیمه بیکاری نمی شوند که سازمان تأمین اجتماعی در حال پیگیری به 

وضعیت این افراد است.
وی افزود: برخی از کسانی که به دلیل بیماری کرونا شغل خود را از 
دست داده اند، کارفرمای آنان مشخص است و مشمول بیمه بیکاری 
می شوند که این مسئله در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

است و تا مهرماه انجام شده و استمرار خواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
برخی از افراد حق بیمه واریز می کنند و کارفرمای آنان هم مشخص 
است اما مشمول بیمه بیکاری نمی شوند و عالوه بر این افرادی چون 
از  افراد متأثر  این  دستفروشان هم بیمه نیستند و متأسفانه زندگی 

شیوع بیماری کرونا قرار گرفته و معیشتشان آسیب دیده است.
با  جلسه ای  اخیراً  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  شد:  یادآور  گودرزی 
حضور مسئوالن ذیربط از جمله رئیس سازمان تأمین اجتماعی برگزار 
کرد و مقرر شد افرادی که بیمه بیکاری دریافت نمی کنند و به عبارت 
بهتر، مشمول بیمه بیکاری نمی شوند، شناسایی شوند چرا که بعضاً رد 

و نشانی از این افراد وجود ندارد.
وی گفت: این کار پیچیدگی های خاص خودش را دارد اما تکلیف آن 
بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شد تا اقدامات الزم 

را در این زمینه انجام دهد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی افزود: وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی پیگیر شناسایی این افراد است، طبعاً این فرآیند 
خیلی طول نخواهد کشید و تأکید همه بر این است که هیچ قشری در 

این زمینه از قلم نیفتد.
گودرزی بیان کرد: ذکر این مسئله حائز اهمیت است که وجه تمایز ملت 
ما با دیگر ملت ها، حس نوع دوستی، کمک های مؤمنانه و رزمایش های 
همدلی است و شیوع بیماری کرونا در کشورمان باعث شد که واژه های 
جدیدی در ادبیات کشورمان از جمله رزمایش همدلی و کمک های 
مؤمنانه خلق شود که فرصت ویژه ای را در فضای تهدیدآمیز کرونا برای 

مردم کشورمان ایجاد کرد.
وی اظهار داشت: این روحیه برگرفته از سبک زندگی، آموزه ها، باورها 
با کمک مؤمنانه، رزمایش  و اعتقادات اسالمی ملت ما است و طبعاً 
همدلی و حمایت خیرین و آحاد ملت از افراد مستضعف و همچنین 

تدابیر دولت، این مقطع را پشت سر می گذاریم.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی همچنین با 
تأمین کاالهای  یارانه  به پرداخت  الزام دولت  به تصویب طرح  اشاره 
اساسی برای ۶۰ میلیون نفر از اقشار جامعه گفت: محل تأمین اعتبار 
این طرح، فروش دارایی، امالک و سهام های دولتی است و این اتفاق 

کاماًل شدنی و قابل تحقق است.
گودرزی متذکر شد: همانطور که دولت از این محل توانست حقوق 
بازنشستگان را افزایش دهد، طبعاً از محلی مشابه همین هم می تواند 
جامعه بزرگ تری را تحت پوشش قرار دهد، البته با توجه به جرم انگاری 
که برای این قانون در نظر گرفته شده، دولت مکلف به اجرای این 

قانون است.

اسالمی  شورای  مجلس  اول  رئیس  نایب 
به  را  خود  اندک  سرمایه های  گفت:مردم 
زیان  و  امروز دچار ضرر  آوردند که  بورس 
شدند، الزم است این بازار سر و سامان داده 

شود و با خاطیان برخورد شود.
در  هاشمی  زاده  قاضی  امیرحسین  سید   
علنی مجلس  از دستور جلسه  پیش  نطق 
والدت  ایام  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای 
هدایت  نور  که  است  )ص(  اکرم  رسول 
را  ایام  این  گفت:  است،  بشری  جامعه 
تبریک می گوییم و این کتاب و نور را دارای 
آنان  پیروان  لذا  و  می دانیم  واحد  جوهری 
و  همراه  باید  غایت  و  ارزش ها  قلوب،  در 

همراستا باشند.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان 
این  بر  )ره(  خمینی  امام  حضرت  اینکه 
اساس هفته وحدت را پایه گذاری کردند، 
و  رشد  آغاز  اسالمی  وحدت  کرد:  تاکید 
پایه  بر  مکتبی  است.  جهان  مکتب  تعالی 
توحید؛ عصبانیت و هتاکی هایی که امروز در 
جهان متمدن نسبت به پیامبر اعظم )ص( 
می بینیم به خصوص در افراد دون مایه ای 
مانند مکرون، نشأت گرفته از همین بیداری 

و وحدت است.
امت  امروز  اگر  افزود:  هاشمی  زاده  قاضی 
عظیم  قدرتی  باشند،  واحده  ید  اسالمی 
ایجاد خواهد شد که هیچ جهانخواری یاری 
موظف  ما  و  داشت  نخواهد  آن  با  مقابله 
نمونه  هستیم که در داخل سرزمین خود 
عملی این وحدت باشیم و جامعه ای بر پایه 
پایه خشم  بر  نه  بسازیم  محبت  و  وحدت 
قومیت ها،  اقوام،  بین  در  وحدت  تفرقه.  و 
مذاهب و در بین کارگزاران نظام حول محور 
امامت و والیت که همان نور پیامبر است 

و خدمت بی منت به مردم ضروری است.
این  عملی  نمونه  خود  باید  ما  گفت:  وی 
ما  از  دیگران  تا  باشیم  محبت  و  وحدت 
با  مردم  نمایندگان  عنوان  به  ما  بپذیرند. 
تمام وجود آرزومندیم جامعه توحیدی و پُر 

از محبت محمدی )ص( بسازیم و بنابراین 
شبانه روزی و با اخالص تمام دست تمام 
تا  قوا می فشاریم  در سایر  را  برادران خود 
چنین جامعه ای ایجاد شود و به دیگران هم 
توصیه می کنیم که حول محور امام جامعه 

خود را صرف خدمت به مردم کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره 
اصالح  جهت  در  خوبی  کارهای  اینکه  به 
امور در مجلس شورای اسالمی آغاز شده 
مجلس،  خود  اصالح  داشت:  اظهار  است، 
اصالح نظام سیاسی کشور و به ویژه اصالح 
در حوزه اقتصاد و معیشت مردم آغاز شده 
است و نمایندگان در کمیسیون ها، هیئت 
به  و  پژوهش ها  مرکز  مجلس،  رئیسه 
خصوص ریاست مجلس تمامی توان خود 

را برای این مسئله گذاشته اند.
شرایط  اینکه  بیان  با  هاشمی  زاده  قاضی 
نیست  ایران  بزرگ  ملت  شأن  در  موجود 
که  خوشحالیم  گفت:  کرد،  کاری  باید  و 
در اخبار شنیدیم دولت اعالم کرده که از 

نظرات و مصوبات سایر قوا استقبال می کند 
محقق  عمل  در  مسئله  این  امیدواریم  که 

شود.
وی افزود: اکنون چند طرح اقتصادی مهم 
در دستور کار مجلس است و همین امروز 
بحث ارتقاء معیشت مردم را در دستور کار 
داریم که کمیسیون برنامه و بودجه زحمت 
اصلی آن را کشیده و الزم است ازآنان در 

اینجا تشکر کنم.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
به  استقبال صحبت می کنیم  از  زمانی که 
معنای همراهی است و این همراهی یعنی 
کارشناسان مورد اعتماد دولت در جلسات 
مجلس شرکت کنند و مشوقانه نظر دهند تا 
طرح اصالح شود اما زمانی که تصویب شد، 

باید آن را با تمام قوا اجرا کنند.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به وضعیت بازار 
بورس، تصریح کرد: الزم است بنده نسبت 
به  و  کنم  نگرانی  اعالم  بورس  وضعیت  به 
مسئوالن مربوطه تذکر دهم چرا که مردم با 

اعتماد به سخنان دولت مردان، سرمایه های 
امروز  اما  آورده اند  بورس  به  را  اندک خود 
است  الزم  که  شدند  زیان  و  ضرر  دچار 
سر  بحث  این  به  زودتر  چه  هر  مسئوالن 
متأسفانه  با خاطیان که  و  و سامان دهند 

تعداد زیادی هستند، برخورد الزم شود.
قضائیه  قوه  ورود  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
این  در  قضائیه  قوه  رئیس  که  دستوری  و 
زمینه داد استقبال می کنیم و قرار بر این 
شد دادستان تهران مأمور رسیدگی به این 
موضوع شود و امیدوارم ورود دستگاه قضا 
باعث شود تا برخی از اختالالتی که در بازار 

بورس به وجود آمده است، برطرف شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید 
با  زحمت  سال ها  این  مزد  امیدوارم  کرد: 
)عج(  مهدی  حضرت  نبی،  سالله  ظهور 
داده شود و دل ها آرام گیرد. همچنین برای 
رئیس مجلس شورای اسالمی آرزوی شفای 
عاجل دارم چرا که تست کرونای وی مثبت 

شده است.

خبربا خاطیان بازار بورس برخورد شود

ایران از استقرار صلح و ثبات در 
افغانستان حمایت می کند

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: جمهوری اسالمی ایران 
مخالف ادامه جنگ در افغانستان بوده و از استقرار صلح و ثبات حمایت و به 
آن کمک می کند.  علی اکبر والیتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین 
به  اشاره  با  ایران  در  افغانستان  لیوال« سفیر  »عبدالغفور  با  دیدار  در  الملل 
مشترکات فراوان دینی، فرهنگی، تاریخی و زبانی دو کشور ایران و افغانستان 
و ابراز نگرانی از ۴۰ سال درگیری و جنگ در این کشور، گفت: هر نوع جنگی 
بین مسلمانان خالف است چرا که خون مسلمان حرمت دارد و جمهوری 
اسالمی ایران مخالف ادامه جنگ در افغانستان بوده و از استقرار صلح و ثبات 
برقراری صلح و خروج  از  با حمایت  به آن کمک می کند.  وی  و  حمایت 
نیروهای آمریکایی از افغانستان به خطر حضور داعش در این کشور پرداخت و 
بر ضرورت مبارزه جدی با آن تاکید کرد. در ادامه این دیدار سفیر افغانستان 
با ارائه گزارشی از تحوالت اخیر این کشور، از نقش سازنده جمهوری اسالمی 
ایران در حمایت از صلح و ساختارهای قانونی جمهوری اسالمی افغانستان 
تقدیر و تشکر کرد.عبدالغفور لیوال با اشاره به  اهمیت و نقش علمای اسالم 
در دعوت گروه ها و جریانات مختلف در جهان  اسالم  به صلح و همزیستی 
مسالمت آمیز با یکدیگر اظهار امیدواری کرد: علمای جهان اسالم در این مقطع 
حساس از تاریخ افغانستان با دعوت به دوستی و برادری اسالمی موجب تقویت 

صلح و ثبات در افغانستان شوند.

در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل مطرح شد؛

تحریم های اقتصادی آمریکا علیه 
ایران نقض فاحش حقوق بشر است

آورده  ملل  سازمان  دبیرکل  به  ای  نامه  در  دادگستری  وکالی  از  تعدادی 
و  بوده  بشر  فاحش حقوق  نقض  ایران  علیه  اقتصادی  تحریم های  اند:اعمال 
مانع برخورداری از حق سالمت برای میلیون ها ایرانی است. تعدادی از وکالی 
به  واکنش  در  ملل  دبیرکل سازمان  به  نامه ای خطاب  ارسال  با  دادگستری 
تحریم های آمریکا علیه کشورمان، آورده اند: با توجه به شیوع گسترده ویروس 
کوید ۱۹ در سراسر جهان و از جمله ایران و نیاز مبرم به برخی اقالم دارویی 
و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید برخی اقالم بهداشتی در کشور، اقدام 
ایاالت متحده در خصوص اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران و ممانعت 
از مبادالت تجاری و دارویی، نقض فاحش حقوق بشر بوده و مانع برخورداری 
پیامد  است:  آمده  نامه  این  است.در  ایرانی  میلیون ها  برای  سالمت  حق  از 
تحریم های فزاینده آمریکا، تهدیدی جدی را متوجه ایرانیان در برخورداری 
کمبود  به  و  است  نموده  ضروری  داروهای  به  دسترسی  و  سالمتی  حق  از 
داروهای حیاتی برای مبتالیان به برخی از بیماری های خاص، به ویژه داروهای 
شیمی درمانی برای بیماران سرطانی، بیماران نقص سیستم ایمنی، هموفیلی 

و… منجر شده است.
متن کامل این نامه بدین شرح است:

جناب آقای آنتونیا گوترش
دبیر کل سازمان ملل متحد

ما وکالی دادگستری ایران با تاکید برحق سالمت مردم کشور عزیزمان که 
در اسناد بین المللی از جمله در ماده ۵۵ منشور ملل متحد، ماده ۲۵ اعالمیه 
جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است، بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به 
تحریم های نامشروع ایاالت متحده آمریکا و نقض مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ که 
ایران  علیه  برجام ،  از  متحده  ایاالت  غیرقانونی  و  طرفه  یک  خروج  متعاقب 
اعمال گردیده است، اعالم می داریم و مایلیم توجه آن مقام را به، نکات ذیل 

معطوف بداریم:
۱- دولت ایاالت متحده، عالوه بر اعمال مجدد تحریم های اقتصادی تعلیق شده 
در چارچوب برجام، نهادهای مالی ایرانی از جمله بانک مرکزی را مورد تحریم 
)اوفک(  آمریکا  خزانه داری  وزارت   ،۲۰۱۸ اکتبر   ۱۶ در  و  است  داده  قرار 
نهاد  اضافه کردن حدود ۲۰  با  را  مالی جهانی  بازارهای  به  ایران  دسترسی 
به لیست مورد تحریم خود، بیش از پیش محدود نمود و در نتیجه اعمال 
تحریم های بانکی و مالی علیه ایران، عماًل امکان مبادالت ارزی بین المللی و 
دسترسی و خرید و فروش برخی اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی که ایران 

نیاز به تأمین آن دارد، وجود ندارد.
۲- علیرغم ادعای خالف واقع دولت ایاالت متحده مبنی بر خروج اقالم دارویی 
از تحریم های ایاالت متحده، با اعمال تحریم های بانکی و مالی، امکان مبادالت 
ارزی برای تهیه اقالم دارویی وجود نداشته و از طرف دیگر به دلیل اعمال 
مبادالت  برقراری  امکان  دارویی  شرکت های  از  بسیاری  ثانویه،  تحریم های 
در  دادگستری  المللی  بین  دیوان  موقت  و دستور  ندارند  را  ایران  با  تجاری 
پرونده مطروحه ایران علیه ایاالت متحده در موضوع نقض عهدنامه مودت و 
اعمال تحریم ها که بر مستثنی شدن اقالم دارویی تاکید نموده است، توسط 

آن دولت نقض گردیده است.
۳- با توجه به گزارش دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۹ میالدی، پیامد 
تحریم های فزاینده آمریکا، تهدیدی جدی را متوجه ایرانیان در برخورداری 
کمبود  به  و  است  نموده  ضروری  داروهای  به  دسترسی  و  سالمتی  حق  از 
داروهای حیاتی برای مبتالیان به برخی از بیماری های خاص، به ویژه داروهای 
شیمی درمانی برای بیماران سرطانی، بیماران نقص سیستم ایمنی، هموفیلی 

و… منجر شده است.
در این گزارش نیز بر این امر تاکید شده است که عامل اصلی آثار آسیب زننده 
زیادی  تا حد  تحریم ها  است که  واقعیت  این  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های 
بانک ها و شرکت های بین المللی نگران از اعمال تحریم های ثانویه آمریکا علیه 
باز داشته است. در  ایران  با  خود را از مشارکت در تعامالت تجاری و مالی 
نتیجه، این تحریم ها به دسترسی ایرانیان به داروهای حیاتی و حق آنها در 
برخورداری از سالمت اثری منفی وارد نموده است و اگر این وضعیت تغییر 
نیابد، این روند تشدید خواهد شد و سالمت میلیون ها ایرانی را تهدید خواهد 

کرد.
۴_ با توجه به شیوع گسترده ویروس کوید ۱۹ در سراسر جهان و از جمله 
اولیه  مواد  و  پزشکی  تجهیزات  و  دارویی  اقالم  برخی  به  مبرم  نیاز  و  ایران 
تولید برخی اقالم بهداشتی در کشور، اقدام ایاالت متحده در خصوص اعمال 
تحریم های اقتصادی علیه ایران و ممانعت از مبادالت تجاری و دارویی، نقض 
فاحش حقوق بشر بوده و مانع برخورداری از حق سالمت برای میلیونها ایرانی 

است.
اینجانبان، از آن مقام درخواست داریم تا با پیگیری مسئوالنه و ارجاع امر به 
نمایند  را فراهم  امنیت، موجبات آن  مجمع عمومی سازمان ملل و شورای 
تا اعضای سازمان ملل متحد مطابق مفاد منشور، به وظایف مصرح خود در 
منشور ملل متحد عمل نمایند و تحریم های غیرقانونی ایاالت متحده علیه 

ملت ایران پایان یابد.

پیشرفت های »آجا« نتیجه خودباوری و 
مدیریت جهادی است

فرمانده کل ارتش پیشرفت های امروز ارتش را نتیجه و میوه خودباوری 
و مدیریت جهادی دانست و گفت: موفقیت های به دست آمده ثمره 
ثابت می کند در داخل کشور همه  و  است  ایستادن  پای خود  روی 

چیز داریم.
 امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در حاشیه 
جمع  در  و  نزاجا  جدید  تجهیزات  دهی  تحویل  و  رونمایی  آیین 
خبرنگاران گفت: آنچه امروز شاهد بودیم آماده سازی و احیای ۲۰۰ 
دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین در تهران بود که در واقع از 
بین قطعات فرسوده و بایک مدیریت جهادی تبدیل به این خودروها 
شده اند که یک تحرک بسیار باالیی را در نیروی زمینی ایجاد می کنند.

وی افزود: امروز با توجه به مدیریت جهادی که در نیروی زمینی شکل 
گرفته از نیاز به جاهای دیگر بی نیاز شده ایم.

فرمانده کل ارتش تاکید کرد: امروز رشد و توسعه در همه زمینه های 
را  متحول شده  کاماًل  زمینی  نیروی  یک  امروز  و  دارد  وجود  ارتش 
می توان دید که دارای مدیریت و فرماندهی قوی و با روحیه سرشار از 

امید به پیش می رود.
سرلشکر موسوی پیشرفت های امروز ارتش را نتیجه و میوه خودباوری 
و مدیریت جهادی دانست و گفت: موفقیت های به دست آمده ثمره 
روی پای خود ایستادن است و ثابت می کند در داخل کشور همه چیز 
داریم و با تالش و توکل به خدای بزرگ می توانیم نیازمندی های خود 

را تامین کنیم.
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نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
مقاومت  دبیر کل جنبش  با  دیدار  در 
اسالمی نجباء عراق بر حمایت ایران از 
سیاست اخراج آمریکا از منطقه تاکید 

کرد.
مصلحت  تشخیص  مجمع  از  نقل  به 
مجمع  دبیر  رضایی  محسن  نظام، 
اکرم  شیخ  با  نظام  مصلحت  تشخیص 
و  دیدار  نجبا  جنبش  دبیرکل  کعبی 

گفتگو کرد.
در ابتدای این دیدار که با قرائت فاتحه 
برای شهدای جبهه مقاومت بویژه حاج 
ابومهدی المهندس  و  سلیمانی  قاسم 
المسلمین  و  االسالم  آغاز شد، حجت 
کعبی به ارائه گزارشی از اوضاع عراق و 
مواضع و دستاوردهای جنبش مقاومت 

اسالمی نجبا پرداخت.
وی در این دیدار ضمن تقدیر از گزارش 
مجاهدت های  از  گفت:  کعبی  شیخ 
مقاومت  جبهه  رزمندگان  و  جنابعالی 
می کنم  قدردانی  عراق  در  اسالمی 
مورد  شما  ایثار  و  تالش  امیدوارم  و 
قرار  )عج(  عصر  ولی  حضرت  رضایت 
نجبا  مجاهدان  به  را  من  بگیرد. سالم 
در عراق برسانید و بگویید ما دعاگوی 

شما هستیم.
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
گفت: با شما در اینکه آمریکا شر مطلق 
است هم نظر هستم. این شر قباًل نصیب 
دامن  اکنون  اما  می شد  ملت ها  سایر 

نیروهای  است.  گرفته  را  آمریکا  مردم 
آمریکایی قباًل در سایر کشورها دست 
به جنایت و فشار می زدند امروز علیه 
معترضان در داخل آمریکا فشار اعمال 
می کنند و همانطور که مردم جهان و 
مسلمانان علیه آمریکا قیام کردند حاال 
نظام  سیاست های  علیه  آمریکا  مردم 
سلطه برخاسته اند و از قیام ما و شما 

در داخل آمریکا پشتیبانی می کنند.
اعتراضات  و  مبارزات  افزود:  رضایی 
و  کرده  پیدا  چشمگیری  افزایش 
منطقه  از  خروج  جز  راهی  آمریکا 
نخواهد داشت و به راه انداختن نمایش 
رژیم  با  عربی  خائن  کشورهای  روابط 
صهیونیستی به آنها کمک نخواهد کرد. 
آنها می خواهند با این اتحاد شوم جلوی 
مقاومت اسالمی بایستند اما به برکت 
بیداری ملت ها در عراق موفق نخواهند 

شد.
وی افزود: الحمداهلل مرجعیت در عراق، 
حشدالشعبی و مردم بیدار به عنوان سه 
کاری  و  هستند  مطرح  مقاومت  رکن 
بحرین صورت گرفت  و  امارات  در  که 
در عراق روی نخواهد داد. عراق آینده 
مستقل،  عراق  از  حمایت  دارد.  خوبی 
جمهوری  سیاست  یکپارچه،  و  قوی 
اسالمی است و ان شاء اهلل روز به روز 
قوی تر  و  یکپارچه تر  مستقل تر،  عراق 

خواهد شد.
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 

توسعه  سالهای  آینده  سالهای  گفت: 
آمریکا  تنها  نه  و  است  مقاومت  جبهه 
از منطقه اخراج خواهد شد بلکه طرح 
امارات  و  بحرین  سعود،  آل  سازش 
شکست  با  شریف  قدس  غاصبان  با 
مقاومت  جبهه  شد.  خواهد  مواجه 
اجازه نخواهد داد که اسرائیل جانشین 
با  این هدف  آمریکا در منطقه شود و 
صورت  آمریکا  از  کشورها  استقالل 
و  بحرین  عربستان،  پذیرفت.  خواهد 
از آمریکا جدا شوند و  باید  امارات نیز 
از  بر سر جدایی  آینده جدال  سالهای 
فعالیت های  از  ما  بود.  خواهد  آمریکا 
عراق  در  مقاومت  اسالمی  جنبش 

حمایت می کنیم.
در این دیدار شیخ اکرم کعبی با ابراز 
با دبیر مجمع  از دیدار مجدد  رضایت 
تشخیص مصلحت نظام گفت: آمریکا به 

منظور ایجاد ناامنی در تالش است که 
رهبران مقاومت مردمی عراق و اماکن 
مهم را هدف قرار دهد تا شکست های 

خود را در منطقه جبران کند.
دبیر کل نجبا گفت: سفارت آمریکا در 
عراق کانون فتنه ها برای به راه اندازی 
ما  است.  عراق  تجزیه  و  داخلی  جنگ 
می گوئیم  عراقی  احزاب  و  گروه ها  به 
که مذاکره با آمریکا که عهدشکنی اش 
در برجام آشکار شد، بی فایده خواهد 
اخراج  عراق  از  آمریکا  زودی  به  و  بود 
انتخابات  به  اشاره  با  وی  شد.  خواهد 
آمریکا گفت: ما معتقدیم هر کس در 
انتخابات آمریکا پیروز شود مهم نیست، 
آمریکا شر مطلق است و سیاست های 
استعماری آن با ترامپ یا بایدن تغییر 
با  را  عراق  می خواهیم  کرد.  نخواهد 

قدرت از سیطره آمریکا خارج کنیم.

رضایی در دیدار دبیرکل جنبش نجباء:

 ایران از عراِق مستقل و مقتدر حمایت می کند
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نخبگان  و  دانشمندان  گفت:  دفاع  وزیر 
نیروهای مسلح باید به کمک سایر محققان 
و پژوهشگران و همچنین شرکت های دانش 
غافلگیری  موجب  که  را  کاری  آن  بنیان 
و  دهند  قرار  وجهه همت  دشمن می شود، 

دنبال کنند.
آئین  مراسم  در  حاتمی  سرتیپ  امیر 
تحقیقات،  جشنواره  هفتمین  اختتامیه 
فناوری و نوآوری وزارت دفاع ضمن تبریک 
سالروز آغاز امامت دوازدهمین اخترتابناک 
آسمان والیت و امامت حضرت حجت ابن 
الحسن )ع( و همچنین گرامیداشت نام و یاد 
شهیدان بویژه شهدای عرصه علم و تحقیق، 
و  فناوری  تحقیقات،  جشنواره  برگزاری 
نوآوری را بسیار مهم و ارزشمند دانست و با 
تقدیر از تمامی دست اندرکاران و محققانی 
اعتالی  برای  خطیر  و  حساس  نقشی  که 
از  اند به نقل  ایفا نموده  جمهوری اسالمی 
در  رهبری  معظم  مقام  گهربار  فرمایشات 
خصوص اهمیت علم و پژوهش، گفت: علم 
پایه پیشرفت همه جانبه یک کشور است و 
ابزار  مهمترین  ملت  برای یک  این موضوع 

آبرو، پیشرفت و اقتدار است.

همواره  دفاع  وزارت  در  اینکه  بیان  با  وی 
اجرای فرامین فرمانده معظم کل قوا در همه 
حوزه های دفاعی در اولویت برنامه های این 
محققان،  افزود:  است،  داشته  قرار  سازمان 
کاران  اندر  دست  تمامی  و  پژوهشگران 
صنعت دفاعی، علم را به معنای کامل کلمه 
به عنوان یک جهاد دنبال کردند و توانستند 
زمینه های  در  شگرفی  دستاوردهای  به 

گوناگون دفاعی و نظامی دست پیدا کنند.
وزیر دفاع با بیان اینکه تحریم های ظالمانه 
استعدادها  شکوفایی  باعث  سلطه  نظام 
بوم  و  مرز  همین  جوانان  باورمندی  و 
بر  تکیه  با  دفاع  وزارت  کرد:  تاکید  شد، 
ظرفیت های داخلی رویکرد مصرف کنندگی 
تولید علم تبدیل کرد و  به رویکرد  را  علم 
توانست این علم را به فناوری و فناوری را 
به محصول و صنعت و توسعه ی کشور در 
دفاعی  غیر  و  دفاعی  گوناگون  زمینه های 

متصل نماید.
امیر حاتمی با بیان اینکه دشمنان ما دائماً در 
حال رصد ما هستند و از هیچ تالشی برای 
نمی کنند،  مضایقه  اسالمی  کیان  به  ضربه 
افزود: دانشمندان و نخبگان نیروهای مسلح 

باید به کمک سایر محققان و پژوهشگران و 
همچنین شرکت های دانش بنیان آن کاری 
می شود،  دشمن  غافلگیری  موجب  که  را 

وجهه ی همت قرار دهند و دنبال کنند.
الزم  زیرساخت های  وجود  بیان  با  وی 
سازمان های  در  مجهز  آزمایشگاه های  و 
و  وزارت دفاع، تصریح کرد: فضای تحقیق 
دفاع  وزارت  امکانات  از  استفاده  و  پژوهش 
همچنین  و  پژوهشگران  و  نخبگان  برای 
شرکت های دانش بنیان کاماًل فراهم است و 
ضروری است مسئوالن وزارت دفاع موانع را 

برای انجام امر تحقیق و پژوهش این گروه ها 
برداشته و مسیر را بیش از پیش برای این 

عزیزان هموار نمایند.
از زمینه های  اینکه یکی  با بیان  وزیر دفاع 
اصلی دستیابی به کیفیت باالی محصوالت، 
کم کردن فاصله ایده تا محصول و همچنین 
گفت:  است  پژوهش،  و  تحقیق  هزینه ها، 
اکنون که زمینه صادرات محصو الت دفاعی 
نیز فراهم شده است، ضروری است موضوع 
پژوهش با جدیت بیشتری نسبت به گذشته 

دنبال شود.

پژوهشگران غافلگیری دشمن را وجهه همت خود قرار دهند



اقتصاد
اخبار

سامانه ملی اشتغال و کسب  و کار 

راه اندازی شد

معاون وزیر کار از راه اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب وکار خبر دادو 
گفت: اطالعات بازار کار از طریق این سامانه در اختیار سیاست گذاران 

قرار می گیرد تا در سیاست گذاری از این اطالعات بهره ببرند.
به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری یکی از 
اهداف راه اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب وکار را دسترسی به آمار و 
اطالعات مرتبط با عرضه و تقاضای نیروی کار دانست و گفت: اطالعات 
و داده های دقیق و جامع بازار کار و اشتغال از طریق این سامانه در 
اختیار مدیران ارشد و سیاست گذاران کشور قرار می گیرد تا بتوانند 
بین  نهادی  تنظیمات  و  اشتغال  برنامه های  و  در طراحی سیاست ها 

ذینفعان اصلی بازار کار، از آن بهره ببرند.
اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در  با بیان  معاون وزیر کار 
این  اشتغال کشور،  و  بازار کار  برنامه ریزی  و  راستای سیاستگذاری 
سامانه را راه اندازی کرده است گفت: ایجاد بانک اطالعات شغلی افراد 
در سن کار، بانک اطالعات بنگاه ها و پایگاه اطالعات مشاغل کشور 

بخش های اصلی این سامانه است.
تقویت توان سیاستگذاری، اجرا و نظارت در حوزه اشتغال و بازار کار 
کشور، پایش مستمر عملکرد طرح و سیاست های اشتغالزا، شناسایی 
و  فرصت ها  نیازها،  بینی  پیش  کار،  بازار  رسمی  غیر  بخش  شاغالن 
تهدیدهای آینده کشور، رصد و پایش تحوالت حوزه اشتغال به منظور 
تطبیق سرفصل های آموزشی متناسب با نیاز بازار کار، تجزیه و تحلیل 
روند نقل و انتقاالت نیروی کار در کشور )ملی و منطقه ای(، تخصیص 
تعیین وضعیت شغلی  به منظور  افراد در سن کار  به  شناسه شغلی 
جامع  شرح  با  همراه  کشور  مشاغل  برای  استاندارد  کد  تخصیص  و 

مشاغل، از جمله اهداف دیگری بود که منصوری بدان اشاره کرد.
وی تصریح کرد: تولید اطالعات، دانش و تجزیه و تحلیل کسب و کار و 
اشتغال برای سیاست گذاران و سایر ذینفعان بازار کار هدف غایی این 
سامانه است.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال از همه افراد در سن کار 
کشور )۱۵ سال به باال( شامل شاغلین، بیکاران و )خانه دار، محصل، 
بازنشسته، دارای درآمد بدون کار و…( و همچنین فعاالن عرصه کسب 
و کار )کارفرمایان دارای مجوز و بدون مجوز( دعوت کرد تا ضمن مشاهده 
 اطالعات شغلی و کسب و کار خود در این سامانه برای تکمیل آن به

 https://lmis.mcls.gov.ir/ مراجعه کنند.
منصوری با تاکید بر اینکه همه اطالعات فرد و صاحب کسب و کار نزد 
این وزارتخانه به صورت محرمانه باقی می ماند، در خصوص مراحل ثبت 
نام در سامانه نیز توضیح داد: مرحله اول فرد وارد بخش ثبت نام شده 
و نسبت به تکمیل اطالعات عمومی و اختصاصی فردی اقدام می کند، 
پس از این مرحله با دریافت نام کاربری و گذرواژه وارد سامانه می شود، 
مرحله سوم نیز دریافت خالصه رزومه شغلی )گواهی شده از وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی( است.

قائم مقام وزیر صمت در ستاد تسهیل از 
حل مشکل تخصیص روغن واحدهای 

صنفی و صنعتی خبر داد.
به نقل از صدا و سیما، بابک دین پرست 
در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید اظهار داشت: گزارش هایی 
که درباره تخصیص روغن از بخش های 
مختلف به دست ما رسید با دستورات 
وزرای کشور و صمت همراه و در این 
کشور  وزارت  در  خوبی  جلسات  باره 
تهیه شد که گزارش این جلسات برای 
اعطای  با  و  ارسال شد  رئیس جمهور 
یکسری مجوزها و دستوراتی که رئیس 
جمهور به وزارت صمت داد موجب شد 
که مشکل تخصیص روغن به سندیکاها 
و واحدهای صنفی و صنعتی حل شود.

روغن  به  نیاز کشور  میزان  افزود:  وی 
در بخش خانوار و صنف و صنعت یک 
میلیون و ۹۰۰ هزار تن است که از این 
میزان حدود ۲۰۰ هزار تن تولید داخل 
و بقیه یعنی ۹۰ درصد دیگر وارداتی 

است.
قائم مقام وزیر صمت در ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید همچنین گفت: ما 
در ستاد تسهیل به قولی که می دهیم 
عمل می کنیم و در این تردید نداشته 
باشید، زیرا این ستاد، تشریفاتی نیست 
و بر اساس بند آخر مصوبه جلسه هفته 
ابالغی  مصوبات  اجرای  روند  گذشته، 
از سوی دستگاه ها از جلسه بعد و در 
پایان هر جلسه در اختیار رسانه ها قرار 
می گیرد و در آن مشخص می شود که 
را  محوله  مأموریت  دستگاه ها  کدام 
انجام دادند و کدام دستگاه ها به تکلیف 
عمل نکردند که حتماً برای برخورد با 
دستگاه هایی که تعلل می کنند از هیچ 

اقدامی فروگذار نمی کنیم.
مواد اولیه بسیاری از بنگاه ها در بنادر و 

گمرکات رسوب شده است
دین پرست در پاسخ به پرسشی درباره 
آخرین وضع کاالها و مواد اولیه ای که 
در گمرکات و بنادر رسوب شده افزود: 
در سفر دو هفته قبل معاون اول رئیس 
جمهور به استان هرمزگان تصمیمات 
خوبی در این باره گرفته شد، زیرا مواد 
و  بنادر  در  بنگاه ها  از  بسیاری  اولیه 
رو  این  از  است  گمرکات رسوب شده 
روز گذشته در مذاکراتی که با مدیران 
و  احصا  را  موارد  آن ها  داشتم  گمرک 
گزارش خود را آماده کردند که هفته 

مدیران  با  اختصاصی  جلسه  در  بعد 
گمرک در وزارت صمت، فهرست احصا 
شده در اختیار ما قرار می گیرد سپس 
ابالغی  مصوبات  با  را  فهرست  آن  ما 
معاون اول در سفر به هرمزگان تطبیق 
کوتاهی  دستگاهی  هر  اگر  می دهیم 
جمهور  رئیس  به  حتماً  باشد  کرده 
تا  کرد  خواهیم  اعالم  اول  معاون  و 
تصمیمات مقتضی برای دستگاه هایی 

که تخطی کرده اند اتخاذ شود.
قائم مقام وزیر صمت در ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید کشور، از راه اندازی 
۱۸ مرکز فوریت های بررسی مشکالت 
طرح های  و  تولیدی  واحدهای 

سرمایه گذاری خبر داد.
به  ابالغیه  در  افزود:  پرست  دین 
استانداران سراسر کشور مقرر شد که 
سراسر  در  روز   ۱۰ ظرف  مراکز  این 
کشور راه اندازی گردد که این مهم به 
در دستور  به خوبی  استانداران  همت 
کار قرار گرفته و این مراکز شبانه روزی 
شده  اندازی  راه  کشور  استان   ۱۸ در 

است.
وی گفت: ۵ مرکز فوریت های بررسی 
مشکالت واحدهای تولیدی و طرح های 
سرمایه گذاری فردا و ۴ مرکز دیگر نیز 
روز ۵ شنبه، افتتاح می شود که تا آخر 
هفته ۲۷ مورد از این مراکز در سراسر 

کشور به بهره برداری خواهد رسید.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع 
این  کرد:  اضافه  کشور  تولید  موانع 
مراکز کار پنجره واحد را انجام خواهند 

دستگاه های  نمایندگان  حضور  و  داد 
ذیربط از ۸ تا ۲۰ در این مراکز الزامی 

خواهد بود.
و  ارتباطات  وزارت  گفت:  پرست  دین 
فناوری اطالعات نیز یک خط تلفن ۴ 
شماره ای ملی را به این مراکز اختصاص 
به زودی اعالم عمومی  داده است که 

خواهد شد.
تولیدی  واحدهای  مشکالت 

زیرمجموعه شستا و بنیاد مستضعفان
وی در خصوص جلسه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید نیز افزود: می خواهیم 
مشکالت  ستاد،  این  جلسات  اکثر  در 
مقیاس  بزرگ  واحدهای  از  تعدادی 
استانی  کارگروه های  که  را  استان ها 
قادر به حل مشکالت آن ها نبوده اند، 

مورد بررسی و پیگیری قرار دهیم.
رفع  و  تسهیل  رئیس ستاد  مقام  قائم 
موانع تولید کشور ادامه داد: در همین 
راستا امروز مشکالت ۵ واحد تولیدی 
نخستین  عنوان  به  لرستان  استان 
استان در این طرح با حضور استاندار 
بررسی الزم  استانی مورد  و مسئوالن 
قرار گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

این  در  همچنین  گفت:  پرست  دین 
جلسه روند تسویه مطالبات بانک ها از 
واحدهای تولیدی که تسهیالت ارزی از 
صندوق توسعه ملی و سایر منابع بانکی 
نیز مورد بررسی  دریافت کرده بودند، 

قرار گرفت.
دریافت  خصوص  در  کرد:  اضافه  وی 
ذخیره  حساب  از  تسهیالت  کنندگان 

ارزی، ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید 
را به عنوان یک ماده قانونی حمایتی 
سایر  با  ارتباط  در  و  داریم  اختیار  در 
دریافت کنندگان تسهیالت نیز تبصره 
این   ۴۶ ماده  قانون،  این   ۲۰ ماده   ۳
ششم  برنامه  قانون   ۴۶ ماده  و  قانون 
مقرر  که  داریم  اختیار  در  را  توسعه 
شد دبیرخانه جلسات خود را در ستاد 
برگزار کند و در عملکرد دستگاه ها در 

خصوص این تکالیف بررسی شود.
رفع  و  رئیس ستاد تسهیل  مقام  قائم 
مشکالت  گفت:  کشور  تولید  موانع 
واحدهای تولیدی زیرمجموعه شستا و 
امروز  نیز در جلسه  بنیاد مستضعفان 
نیز  خصوص  این  در  که  شد  بررسی 
مستضعفان  بنیاد  رئیس  به  نامه ای 

ارسال شده است.
دین پرست با بیان اینکه اقدام متقابل 
دولت برای مطالبات واحدهای تولیدی 
ستاد  جلسه   کار  دستور  دیگر  نیز 
در  موضوع  این  افزود:  بود،  تسهیل 
است  قرار  تسهیل  ستاد  دبیرخانه 

بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه اقدامات 
ارائه  برای  رسان  دستگاه های خدمات 
خدمات نیز در این جلسه مورد بررسی 
جای  هیچ  در  داد:  ادامه  گرفت،  قرار 
دنیا این عرف نیست که سرمایه گذار 
و  برق  و  آب  تأمین  دنبال  به  شخصاً 
دیگر زیرساخت های واحد تولیدی برود 
که مقرر شد این موضوع مورد بررسی 

کارشناسی قرار گیرد.

حل مشکل تخصیص روغن 
واحدهای صنفی و صنعتی

گزارش

۱۵ درصد مشترکان تهرانی مشمول برق 
رایگان هستند

مدیر دفترمدیریت مصرف شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: ۱۵ درصداز 
مشترکان برق خانگی در تهران، شامل دریافت تخفیف ۱۰۰ درصدی برق 

امید هستند.
به نقل از صدا و سیما، رامین پوریا با اشاره به اینکه این اطالعات اولیه بدست 
آمده از وضعیت مصرف برق در بخش خانگی تهران بزرگ است، گفت: از 
بین این ۱۵ درصد باید خانه های خالی و فصلی شناسایی و خارج شوند، زیرا 
این واحدهای مسکونی شامل دریافت خدمات برق امید نخواهند شد. طبق 
پیش بینی انجام شده با اجرای طرح برق امید در بخش خانگی بیش از ۱۰ 
درصد میزان برق مصرفی کاهش خواهد یافت. هدف از اجرای طرح برق 

امیدا اصالح الگوی مصرف است که با کمک مشترکان محقق خواهد شد.
پوریا با اشاره به اینکه برای اجرای طرح برق امید و تحقق هدف گذاری 
مصرف،  شرایط  شناسایی  داد:  ادامه  می شود  انجام  مرحله  انجام شده، ۴ 
اطالع رسانی درخصوص مصرف برق، تعیین راهکارهای کاهش مصرف و 
اجرای  برای  تعیین شده  بخش های  برق  مشترکان  به  راهکارها  این  ارائه 

طرح امید است.
وی با بیان اینکه مشترکان برق به کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف 
از ۱۰۰  کمتر  گرم  ایام  در  مصرف  کم  مشترکان  افزود:  می شوند  تقسیم 
مصرف  برق  ساعت  کیلووات   ۸۰ تا  گرم  غیر  ایام  در  و  ساعت  کیلووات 

می کنند که این گروه شامل دریافت خدمات برق امید هستند.
مدیردفترمدیریت مصرف شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: مشترکان 
خوش مصرف الگوی مصرف که شامل ۳۰۰ کیلووات ساعت در ایام گرم و 
۲۰۰ کیلووات ساعت را رعایت می کنند و مشترکان پرمصرف نیز بیش از 

این اعداد برق مصرف می کنند.
پوریا با بیان اینکه هم اکنون ۵۰ درصد مشترکان خانگی خوش مصرف و 
۳۵ درصد پرمصرف هستند اظهار داشت: در هفته آینده روش های کاهش 

مصرف برای مشترکان پرمصرف اطالع رسانی می شود.

بتاریخ 99/5/28                  کالسه پرونده 544/15/98               

شماره دادنامه181-99

مرجع رسیدگی کننده:شورای حل اختالف شعبه 15شهرستان 

بهارستان

خواهان:بیوک ارشدی علی بابالو  به نشانی: نسیم شهر – وجه 

آباد – 20متری دماوند فلق4 پ35 واحد4

خوانده: علی یوسفی    به نشانی: مجهول المکان

خواسته:مطالبه طلب

گردشکار:پس از ارجاع پرونده به شورای حل اختالف شعبه 

15 و ثبت آن و جری تشریفات قانونی دروقت مقرر قاضی 

اصالح  ماده 9قانون  طبق  و  پرونده  محتویات  بررسی  شورابا 

اعالم و بشرح  را  اختالف ختم رسیدگی  تشکیل شورای حل 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

                                         رای قاضی شورا

به  بابالو  علی  ارشدی  بیوک  آقای  دادخواست  درخصوص 

طرفیت آقای علی یوسفی به خواسته مطالبه طلب  به خواسته 

و  تومان  هزار  هشتصد  و  میلیون  سه  مبلغ  به  طلب  مطالبه 

باعنایت  به شرح دادخواست تقدیمی شورا  هزینه دادرسی 

که  عادی مستندات خواهان  کتبی  فتوکپی مصدق رسید  به 

حق  در  خواسته  میزان  به  خوانده  ذمه  اشتغال  از  حکایت 

خواهان را دارد و اینکه خوانده هیچگونه دلیل و بینه ای که 

موجب برائت ذمه خویش اقامه ننموده است لذا باعنایت به 

اصل صحت و بقاء دین شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت 

تشخیص داده و مستندا به ماده1301 از قانون مدنی و مواد 

198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 

و انقالب در امور مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار تومان ازبابت اصل خواسته 

و مبلغ 520/000ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان 

صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی وظرف مهلت20روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا سپس ظرف مهلت 

20روز قابل اعتراض در محاکم عمومی شهرستان بهارستان 

می باشد.

 یوسف احمدی – قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف 
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دستور ویژه وزیر صمت برای تامین 

روغن نباتی در بازار
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به ظرفیت تولید روغن نباتی در 
کشور، بخش خصوصی با همکاری دولت، برای ایجاد تعادل در روند تولید و 

تأمین نیاز بازار به این کاال اقدام کند.
به نقل از وزارت صمت؛ علیرضا رزم حسینی در دیدار با اعضای انجمن صنفی 
صنایع روغن نباتی ایران که در محل دفتر وزیر صمت برگزار شد، افزود: در 
شرایط جنگ اقتصادی بسیار سخت و پیچیده ای قرار داریم؛ اما هنوز عده ای یا 

این موضوع را باور ندارند و یا همت الزم را به خرج نمی دهند.
وی اضافه کرد: با وجود هزینه هایی که شیوع کرونا به کشور تحمیل کرده و 
دولت موظف به تأمین اقالم بهداشتی مرتبط با این بیماری شده، نسبت به 
سایر کشورها که هیچ تحریمی متوجه آن ها نیست؛ همچنان کشور در حد 

قابل قبولی اداره می شود.
رزم حسینی تصریح کرد: در شرایط موجود برخی از التهابات به وجود آمده در 
سطح بازار بیشتر متوجه برخی اخبار و فضاسازی های کاماًل نادرست است و 

انتظار می رود افراد در ارائه اطالعات دقیق تر عمل کنند.
توزیع  و  تأمین  در  تعادل  برقراری  و  بازار  در  آرامش  ایجاد  کرد:  تأکید  وی 
کاالهای اساسی و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم در اولویت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است و با جدیت این موضوع دنبال می شود. وزیر صمت با بیان 
اینکه خوشبختانه خانواده بزرگ صنعت و تولید کشور همراه این وزارتخانه 
برای  همکاری ها  و  همدلی ها  افزایش  نیازمند  موجود  شرایط  گفت:  است، 
جلوگیری از هرگونه فضاسازی های کاذب و ایجاد التهاب در فرآیند عرضه و 
تأمین نیاز مردم در سطح بازار است.وی اضافه کرد: در نظام تصمیم گیری و 
تصمیم سازی، وزارت صمت قائل به همکاری و اخذ نظرات و آرا تشکل های 

بخش خصوصی، مجلس شورای اسالمی و سایر ارکان دولت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مسائل مطرح شده از سوی تولید 
روند  گفت:  خام  روغن  واردات  برای  نیاز  مورد  ارز  تأمین  درباره  کنندگان 
درآمدهای ارزی کشور در حال بهبود است و شرایط تا پایان سال بهتر نیز 

خواهد شد.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک خبر داد؛

دام زنده در بورس کاالی کشاورزی عرضه خواهد شد
کشور،  سبک  دام  مرکزی  اتحادیه  عامل  مدیر 
گفت: با همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی 
و موافقت سازمان بورس مراحل اداری عرضه دام 

زنده و گوشت در بورس کاال در حال انجام است.
به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، اتحادیه 
تاریخ  در  دام سبک کشور  کشاورزی  تعاونی های 
۹۷/۴/۲۳ بنا به درخواست تعدادی از تعاونی های 
مرکزی  سازمان  پوشش  تحت  داران  گوسفندان 
تولیدات  امور  معاونت  موافقت  و  روستایی  تعاون 
سازمان  مجوز  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  دامی 
مرکزی تعاون روستایی کشور با حضور ۱۳ عضو 

در ۳ استان تشکیل شد.
حال  در  گفت:  باره  این  در  دادرس  صدر  افشین 
حاضر این اتحادیه دارای ۳۵ عضو در ۱۴ استان 
می باشد از ابتدای سال تاکنون مجوز تشکیل ۱۰ 
شرکت تعاونی دام سبک در استان های کشور و از 
جمله ۵ استان جدید توسط سازمان مرکزی تعاون 

روستایی صادر شد.
پوشش  تحت  سبک  دام  تعداد  داشت:  بیان  وی 

این اتحادیه حدود ۷میلیون رأس است که از این 
۷میلیون رأس، ۲۵ درصد به عنوان دام قابل عرضه 
متعادل سازی  در  بازار می شودکه می تواند  وارد 

بازار نقش مؤثری داشته باشد.
اتحادیه  این  کرد:  نشان  خاطر  مسئول  مقام  این 
برای رفع موانع تولید در سال جهش تولید، طرح 
حمایت از تولید دام سبک روستایی و نیمه صنعتی 
به ستاد جهش تولید وزارت جهاد کشاورزی ارائه 
نموده و در حال پیگیری جهت عملیاتی شدن آن 

است.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور، گفت: 
به  توجه  با  دام سبک  مرکزی  اتحادیه  امیدواریم 
سابقه کم تشکیل آن در راستای حل موانع تولید 

محصوالت دامی گام های اثر بخشی بردارد.
صدر دادرس خاطر نشان کرد: در حال حاضر در 
حال پیگیری عرضه دام زنده و گوشت در کشور 
هستیم در این راستا پیشنهاد عرضه دام زنده از 
با  که  شده  مطرح  کشاورزی  کاال  بورس  طریق 
همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی و موافقت 

سازمان بورس مراحل اداری آن در حال انجام است 
این اتحادیه به منظور تکمیل زنجیره تولید در حال 
مذاکره با چند شرکت بسته بندی می باشد تا به 
این ترتیب بتواند محصوالت گوشت تولیدی اعضا 
را در فروشگاه های زنجیره ای عرضه نماید همچنین 
با توجه به ممنوعیت صادرات پشم از کشور این 
اتحادیه در خواستی را برای جداسازی ردیف تعرفه 
پشم رنگی از پشم سفید به سازمان توسعه تجارت 
ارسال که با موافقت مراجع ذیربط در وزارت صمت 
و وزارت جهاد کشاورزی در پی طی مراحل اداری 

تعیین تعرفه جدید می باشد.
به  توجه  با  افزود:  پایان  در  دادرس  صدر  افشین 
اتحادیه  این  وارداتی  نهاده های  تأمین  مشکالت 
تمام تالش خود را برای تأمین نهاده های مورد نیاز 
اعضا از منابع داخلی به کار برده همچنین در این 
راستا تفاهم نامه ای را با اتحادیه کارخانجات خوراک 
دام طیور منعقد نموده تا از طریق شبکه اتحادیه 
نیازمندی های  از  بخشی  کشوربتواند  در  مذکور 

دام های تحت پوشش را تأمین نماید.

خانگی  لوازم  صنایع  انجمن  دبیر 
افزایش ۲۱۲ درصدی قیمت فوالد و 
نهاده  افزایش متوسط ۱۵۰ درصدی 
قیمت  افزایش  عامل  را  تولید  های 

لوازم خانگی بیان کرد.
به نقل از صدا و سیما، عباس هاشمی 
فروش  نرخ  میانگین  داشت:  اظهار 
فوالد از سال ۹۸ تا مهر امسال ۲۱۲ 

 ۱۵۰ تا  آلومینیوم  و  مس  و  درصد 
درصد، ضمن اینکه قیمت ارز که به 
طور شاخص یورو در نظر گرفته شده 
نیز در این مدت بیش از ۱۵۰ درصد 

افزایش داشته است.
خانگی  لوازم  صنایع  انجمن  دبیر 
اولیه،  مواد  از  بخشی  کرد:  اضافه 
خانگی  لوازم  صنعت  قطعات  و  اجزا 

اکنون  ارزی که  با نرخ  وارداتی قطعاً 
با نرخ نیمایی یا ارز حاصل از صادرات 
لوازم خانگی داده می شود  به صنایع 
صنعت  این  در  قیمت ها  افزایش 

اجتناب ناپذیر است.
که  داخلی  اولیه  مواد  گفت:  وی 
تاکنون برای ما محاسبه شده بر اساس 
قیمت های بین المللی بوده و نرخ ارز 

نیز در آن محاسبه شده است بنابراین 
طور  به  تولید  نهاده های  همه  وقتی 
متوسط بیش از ۱۵۰ درصد افزایش 
قیمت داشته اند آیا افزایش قیمت ۲۵ 
درصدی لوازم خانگی که اول امسال 
سازمان حمایت، حاصل  با  توافق  در 
را  تولید  هزینه های  کفاف  آیا  شده 

خواهد داد؟

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی مطرح کرد

افزایش ۲۱۲ درصدی قیمت فوالد عامل افزایش 
قیمت لوازم خانگی
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اتاق اصناف ایران: بازگشایی تمام واحدهای 

صنفی امکانپذیر نیست
به  اخیر  ماه  هشت  طی  کرد:  اعالم  ای  بیانیه  انتشار  با  ایران  اصناف  اتاق 
دنبال بازگشایی واحدهای صنفی تعطیل و نیمه تعطیل بودیم اما با توجه به 
شرایط موجود، این امر فعال امکانپذیر نیست. اتاق اصناف ایران پیرو مصوبات 
اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اعمال محدودیت های جدید در ۴۳ 

شهرستان کشور بیانیه ای منتشر کرد.
در این بیانیه خطاب به اصناف و اتحادیه های صنفی سراسر کشور آمده است:

به دنبال وخامت اوضاع و عادی انگاری رعایت پروتکل های بهداشتی و حضور 
اعمال  و  نظارت  تشدید  از  کرونا  مقابله  ملی  ستاد  ضرور،  غیر  تجمعات  در 
محدودیت های کرونایی خبر داد. اعمال محدودیت های جدید بازتاب شرایط 
از بیماری کرونا در  مبتالیان، تعداد موارد بستری و مرگ و میرهای ناشی 
سراسر کشور است. شرایط سخت این بحران، موجب ضرر و زیان بزرگ به 
اقتصاد کشور خصوصاً بنگاه های اقتصادی کوچک شده است. مشاغل دارای 
ریسک باال همچنان با رکود بی سابقه مواجه اند. اتاق اصناف ایران نزدیک به 
هشت ماه است که در تالش است تا با نظارت و تشویق واحدهای صنفی به 
رعایت پروتکل های بهداشتی این ضرر و زیان را کاهش دهد و امیدوار است 
تا واحدهای صنفی تعطیل و نیمه تعطیل را بازگشایی کند اما متأسفانه با 
وضعیت موجود این روند امکان پذیر نیست.پیرو مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله 
با کرونا و اعمال محدودیت های بیشتر و با توجه به اینکه متأسفانه امکان رشد 
تصاعدی مرگ و میرها در روزها و ماه های آتی نیز وجود دارد از همه همکاران 
عزیزمان در واحدهای صنفی، اتحادیه ها و اتاق های سراسر کشور تقاضا داریم 
تمام عزم خود را برای مقابله با این بیماری و پذیرفتن مسئولیت اجتماعی 
جزم کنند. مقابله با ویروس کرونا نیازمند عزم همگانی، همکاری و همراهی 
ویروس  این  با  مقابله  شیوه  تنها  امروز  است.  اجرایی  دستگاه های  و  جامعه 
تبعیت از ستاد ملی مقابله کرونا، رعایت محدودیت ها و پروتکل های بهداشتی، 
فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک هنگام خروج از منزل در تمامی 

اماکن عمومی است.



اجتماعی
خبر

تسری رویکرد تحولی نیروی 
انتظامی در حوزه اجتماعی ناجا

 همزمان با هفته ناجا از 9 جلد کتاب تالیفی حوزه 
معاونت  ستاد  در  اجتماعی  مددکاری  و  مشاوره 

اجتماعی ناجا رونمایی شد.
 سردار  احمد نوریان معاون اجتماعی و سخنگوی 
ناجا در مراسم رونمایی از 9 کتاب تالیفی حوزه 
لزوم  بر  تاکید  با  اجتماعی  مددکاری  و  مشاوره 
اجتماعی،  حوزه  در  ناجا  تحولی  رویکرد  تسری 
اقدامات جاری در زمینه مشاوره و مددکاری را در 

زمره این تحوالت بیان کرد.
با اشاره به رویکرد علمی و تخصصی حاکم  وی 
ارائه خدمات مشاوره ای در  بر نحوه و چگونگی 
مراکز مشاوره ناجا، حرکت به سمت پیاده سازی 
بیانیه گام دوم انقالب در رابطه با علم و پژوهش 
را به عنوان یک مسیر روشن تبیین و کتب چاپ 
شده در این زمینه را مستندی هر چند کوچک 
که حاصل تلفیق علم و تجربه کارشناسان مراکز 
مشاوره ناجا است را اقدامی در جهت تحقق این 

هدف برشمرد.
از  جمعی  و  حاتمی  دکتر  که  مراسم  این  در 
مشاوره  و  روانشناسی  نظام  سازمان  مدیران 
حضور داشتند، از 9 کتاب تالیفی توسط ادارات 
فرزند  شامل  ها  استان  مددکاری  و  مشاوره 
پروری )کرمانشاه(، رموز دنیای جوانی )همدان(، 
و  محال  )چهار  قرآن  در  اجتماعی  روانشناسی 
استان  )غرب  فرهنگی  چند  مشاوره  بختیاری(، 
تهران(، فرزندپروری در زمان طالق )البرز(، افکار 
مخرب زناشویی )مازندران(، آموزش مهارت های 
ده گانه زندگی )بوشهر(، درمان شناختی-رفتاری 
)اصفهان( و کودک مطلوب من )خراسان رضوی( 

رونمایی شد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی در جلسه  شورای عالی قوه قضائیه، با 
تبریک آغاز امامت دوازدهمین اختر تابناک آسمان والیت 
و منجی عالم بشریت، حضرت مهدی )عج(، اجرای عدالت 
را از ویژگی های مهم حکومت مهدوی عنوان کرد.رئیس 
قوه قضاییه گفت: امروز مسأله »عدالت« از مهم ترین و 
محوری ترین مسائل جمهوری اسالمی به عنوان نظامی 
است که می تواند زمینه ساز ظهور و تشکیل حکومت 
و  اساسی  قانون  در  هم  عدالت،  اجرای  و  باشد  مهدوی 
قرار  تأکید  مورد  جامعه  امامین  سلوک  و  سیره  در  هم 

گرفته است.
حکومت  اجزای  همه  که  این  بیان  با  رئیسی  اهلل  آیت 
قوه  هستند،  عدالت  اجرای  به  ملزم  نظام  کارگزاران  و 
افزود:  و  کرد  معرفی  عدالت  اجرای  پیشانی  را  قضاییه 
همه همکاران دستگاه قضا باید بدانند که مأمور به اجرای 
عدالت هستند و هر اقدامی را باید با سنجه تحقق عدالت 
انجام دهیم.رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که مردم 
باید اجرای عدالت را احساس کنند، تصریح کرد: همان 
طور که حرارت و برودت هیچ مانعی را نمی شناسد و 
وارد خانه و کاشانه مردم می شود، عدالت هم باید وارد 
زندگی مردم شود و برای جامعه کاماًل ملموس باشد.آیت 
اهلل رئیسی، از قانونمداری و قانونگرایی به عنوان شاخص 
عدالت یاد کرد و گفت که مسئوالن و آحاد مردم باید 
قانون  و  کرده  تلقی  ارزش  را  مقررات  و  قانون  به  عمل 
همواره  و  بدانند  ارزش  ضد  را  شکنی  قانون  و  گریزی 
قانونمدار حرکت کنند. رئیس قوه قضاییه در همین راستا 
از کرونا به عنوان یکی از دغدغه های امروز جامعه یاد 
کرد و با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر رعایت 
مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و دستگاه های ذیربط، 
اجرای این تصمیمات و رعایت بایدها و نبایدها از سوی 

همگان را مورد تأکید قرار داد.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با محکومیت 
هتک حرمت ساحت مقدس نبی مکرم اسالم در فرانسه، 
اهانت به ساحت قدسی پیامبر اعظم )ص( را اهانت به 
همه ادیان و انبیاء الهی دانست و اظهار داشت: توهین به 
مقدسات میلیون ها انسان خالف ادیان ابراهیمی و توهین 
به انسان و خردگرایی و دفاع از جهل و میدان دادن به 

افراد نادان است.
توهینی  گوشه  یک  در  گاهی  افزود:  قضاییه  قوه  رئیس 
به مقدسات می شود و دولت ها هم به محض این که 
ُمطلّع می شوند واکنش نشان می دهند اما حمایت دولت 
مدعی آزادی و حقوق انسان از توهین به آخرین پیام آور 
الهی در واقع توهین به حضرت موسی و حضرت عیسی 

سالم اهلل علیهما، مغایر با آزادی و حقوق انسان ها است.
آیت اهلل رئیسی با بیان این که قاطبه آزاداندیشان عالم 
چه با تحریم کاالهای فرانسوی و چه بدون تحریم کردن 
کاالهای این کشور از عامالن و حامیان اهانت به پیامبر 
اهانت  از اهداف  اند، یکی  انزجار کرده  ابراز  اعظم )ص( 
کنندگان را حساسیت سنجی جهان اسالم نسبت به این 
نوع اقدامات عنوان کرد و گفت که آنها به خوبی دریافته 
اند این اقدام نه تنها در جهان اسالم که از نظر همه مردم 
دنیا محکوم و منفور است.رئیس قوه قضاییه در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری جدی جنگ 
روانی از سوی دشمن در کنار جنگ اقتصادی علیه ملت 
ایران به تحرکات اخیر بنگاه های سخن پراکنی بیگانه در 
آنها وقتی  اشاره کرد و گفت:  انقالبی  نهادهای  تضعیف 
تقدیر رهبری و مردم از خدمات و اقدامات امنیت آفرین 
برای  را  خود  روانی  عملیات  دیدند،  را  انتظامی  نیروی 
افزود: هر  تضعیف این نیرو آغاز کردند.آیت اهلل رئیسی 
قابل  به هر کسی  گونه تخلف در هر دستگاهی نسبت 
تخطی  هم  ها  دستگاه  خود  و  است  پیگیری  و  تعقیب 
از قانون را نمی پسندند و با آن برخورد می کنند ولی 
با  خواهد  می  که  باشیم  دشمن  تحرکات  مراقب  باید 
سوءاستفاده از یک حادثه که در گوشه ای رخ داده، جایگاه 

و هویت یک نهاد را به طور کامل مخدوش نماید. رئیس 
قوه قضائیه خاطر نشان کرد: امروز دشمن در اتاق فکر 
خود سناریویی را طراحی می کند که با راه اندازی جنگ 
نیروی  ها، مجموعه یک  نارسایی  نمایی  بزرگ  و  روانی 
خدمتگزار و در میدان که مقتدرانه وظایف خود را انجام 
می دهد، تضعیف کند که باید با این حرکت هوشمندانه 
برخورد کرد.آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنانش 
اعالم  در حرام  رهبری  معظم  مقام  مواضع حکیمانه  به 
نقد  با  آن  تفاوت  و  نظام  کردن هتک حرمت مسئوالن 
و نقدپذیری اشاره کرد و گفت: هتک حرمت و هرگونه 
افترا و تهمت، نه تنها نسبت به مسئوالن که نسبت به هر 
شخصی مذموم و محکوم است.رئیس قوه قضاییه افزود: 
همان طور که رهبری فرمودند، نقد و نقادی آزاد است و 
مسئوالن هم باید روحیه نقدپذیری داشته باشند و خود 
را در معرض نقد قرار دهند اما حفظ حرمت و آبروی افراد 
از حدود آزادی است که همه باید به آن توجه و اهتمام 
داشته باشند.آیت اهلل رئیسی با بیان این که باید مرز بین 
نظارت و دخالت را رعایت کرد، تصریح کرد: بازرسی باید 
آن  و گزارش  نظارتی خود عمل کند  به وظیفه  محکم 
را هم ارائه نمایند و مسئوالن باید از مسئوالن احساس 
رهبری  معظم  مقام  افزود:  کنند. وی  و همیاری  تعامل 

تاکید کردند که کار کشور باید پیش برود اما دشمنان 
دنبال سنگ اندازی و توقف در امور هستند و سیاست 
ما در قوه قضائیه این است که با انسجام و همکاری با 
دیگر دستگاه ها اجازه ندهیم کوچکترین وقفه ای در امور 
کشور ایجاد شود. رئیس دستگاه قضا حفظ حرمت افراد 
در اجرای عدالت را هم مورد تأکید قرار داد و متذکر شد: 
برخی تحت عنوان مبارزه با فساد بدون این که رسیدگی 
و صحت و ثقم آن مشخص شود، اقدام به افشاگری می 
کنند در حالی که هر خبری الزاماً درست نیست و باید 
حتماً مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.آیت اهلل رئیسی با 
بیان اینکه »سوت زنی و اعالم فساد به تنهایی، اسمش 
مبارزه با فساد نیست«، مبارزه با فساد را در گرو اقدام 
از  و  دانست  مفسدین  و  فساد  های  زمینه  با  برخورد  و 
همگان خواست که گزارش های خودشان درباره مفاسد 
را برای بررسی و رسیدگی به دستگاه مسئول مبارزه با 
فساد یعنی دستگاه قضایی و مسئوالن ذی ربط ارائه دهد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا 
با فساد اقتصادی، تصریح کرد: فساد را باید اعالم کرد تا 
پیگیری شود اما اینکه کسی احساس مسئولیت کند و 
قبل از اثبات یک ادعا آبروی دیگران را ببرد کار درستی 

نیست و برای جامعه نیز آورده ای نخواهد داشت.

هر کسی سندی از فسادی دارد 
به دستگاه قضا بدهد

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل 
وظیفه  عمومی  روابط  گفت:  احمر 
مردم  انتقادات  و  درخواست ها  دارد 
نیز  سازمان  مسئوالن  گوش  به  را 
موجب  ارتباط  این  که  چرا  برساند 

اعتمادسازی است.
معزی  المسلمین  و  حجت االسالم 
یک  عمومی  روابط  موضوع  گفت: 
بحث کاماًل علمی، تجربی، فرهنگی 
تمام  امروز  است.  اجتماعی  و 
روابط  دارای  ارگان ها  و  سازمان ها 
عمومی هستند اما بیشترین بهره ای 
برده  عمومی  روابط  فعالیت  از  که 
مردم  به  سازمان  معرفی  می شود، 
است در حالی که ارتباط میان مردم 

و سازمان باید دوسویه باشد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل 
وظیفه  کرد:  تاکید  ادامه  در  احمر 
این  ارگانی  هر  در  عمومی  روابط 
است که مردم را با سازمان آشنا و 
اهداف، برنامه ها و وظایف سازمان را 
کند.  تبیین  و  مردم مشخص  برای 
عالوه بر این، روابط عمومی وظیفه 
مردم  انتقادات  و  درخواست ها  دارد 
نیز  سازمان  مسئوالن  گوش  به  را 
با سازمان و  ارتباط مردم  برساند و 
سازمان با مردم را تسهیل کند. چرا 
که اگر این ارتباط، وثیق، تنگاتنگ 
و مستحکم باشد، مردم به سازمان 

اعتماد بیشتری خواهند داشت.
معزی  المسلمین  و  حجت االسالم 
اصلی  اهداف  از  یکی  اینکه  بیان  با 
آالم  کاهش  احمر،  هالل  جمعیت 
روابط  کرد:  تاکید  است،  بشری 
باید  احمر  هالل  جمعیت  عمومی 
با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی 
برای  نهاد  این  که  بگوید  مردم  به 
فعالیت ها  مردم چه  رنج  کم کردن 
عصر  در  است.  داشته  خدماتی  و 
انفجار  با  که  عصری  و  ارتباطات 
اطالعات مواجه هستیم باید بررسی 
ابعاد  و  جنبه ها  تمام  چرا  کنیم 
گسترده خدمات و فعالیت های هالل 

احمر -علیرغم قدمت 
و فعالیت صدساله این 
مردم  برای  جمعیت- 
مانده  ناشناخته  هنوز 
مردم  امروز،  است. 
ارگانی  را  احمر  هالل 
در  که  می شناسند 
حوادث  بروز  هنگام 
در  می آید  میدان  به 
حالی که این جمعیت، 
در  حوادث  انواع  در 
و  است  مردم  کنار 
چتر  آن،  بر  عالوه 
خدمات انسان دوستانه 

انجام  با  احمر  بشردوستانه هالل  و 
از  حمایت  همچون  خدماتی 
اهدای  با  نیازمندان  و  محرومان 
اعزام  بهداشتی،  و  معیشتی  اقالم 
مناطق  به  سالمت  کاروان های 
کشور  سراسر  در  و…  محروم 
گسترده است. از سوی دیگر، هالل 
احمر یک نهاد بین المللی با وظایف 
در سطح  شده  شناخته  خدماتی  و 
ملی  جمعیت های  و  است  جهان 
قوانین  وضع  با  جهان  کشور   ۱9۰
مدون مرتبط با کشور خودشان در 
کنار هم قرار دارند و برای خدمت به 

نوع بشر تالش می کنند.
وجود  با  بنابراین  کرد:  تاکید  وی 
مجازی  شبکه های  گسترده  فضای 
توئیتر،  ازجمله،  حاضر  عصر  در 
توجه  با  …و  و  تلگرام  اینستاگرام، 
ظرفیت  و  توانمندی  گستردگی  به 
باید  احمر،  هالل  جمعیت  بالقوه 
برای شناساندن خدمات هالل احمر 
به مردم تالش بیشتری انجام شود. 
در همین راستا الزم است خدمات 
 ۴۰ حوادث  بزرگترین  در  هالل 
شود.  معرفی  مردم  به  اخیر  سال 
سال   ۴۰ در  احمر  هالل  جمعیت 
گذشته حداقل ۴ زلزله بزرگ رودبار 
و منجیل، بم، ورزقان و کرمانشاه را 
است.  کرده  امدادرسانی  و  مدیریت 

الزم است این خدمات و تالش های 
کاهش  برای  احمر  هالل  جمعیت 
رنج مردم، تبیین شود. یکی دیگر از 
فعالیت های مؤثر روابط عمومی باید 
داوطلبان  و  امدادگران  شناساندن 
به  احمر  هالل  منت  و  مزد  بی 
در  فقیه  ولی  نماینده  باشد.  مردم 
بر  تاکید  با  ادامه  در  احمر  هالل 
اینکه جمعیت هالل احمر، دستگاه 
دین  که  همانطور  است،  مهربانی 
افزود:  است،  مهربانی  دین  اسالم 
در نقاطی از کشور که با مشکل کم 
برای  احمر  است، هالل  مواجه  آبی 
در  می کند.  ورود  مردم،  به  کمک 
سیل و به گل نشستن منازل مردم 
هم، هالل احمر امدادرسانی می کند. 
این خدمات باید از سوی مردم دیده 
صدقه  به  هم  اسالم  دین  در  شود. 
علنی اشاره شده است. ما باید این 
به مردم بشناسانیم و  را  مهربانی ها 
برای امروز جامعه، که بیماری کرونا؛ 
اندوه و ترس و وحشت را به  غم و 
باید برای بودن  خانه ها آورده است 
از  غم  غبار  زدودن  مردم،  کنار  در 
آنها  رنج  و کاهش  این مردم  چهره 

برنامه داشته باشیم.
معزی  المسلمین  و  حجت االسالم 
سپس با اشاره به بیانات رهبر معظم 
انقالب و تاکید ایشان بر ورود جوانان 
داوطلب در موضوع مقابله با ویروس 

هم  عمومی  روابط  گفت:  کرونا 
اکنون رابط میان مسئوالن و جوانان 
و مردم است. باید بدون مبالغه، به 
و  خدمات  و  فعالیت ها  شناساندن 
وظایف هالل احمر در انواع حوادث 
و غیر آن همچون طرح های ایمنی و 
سالمت نوروزی، مقابله با کرونا و…  

بپردازیم.
شمولی  جهان  به  همچنین  وی 
اشاره کرد  نیز  احمر  خدمات هالل 
از جهان و  و گفت: در هر نقطه ای 
برای هر مردمی از هر دین، مذهب، 
سیاست و … حادثه ای رخ دهد و 
نیاز به کمک داشته باشند جمعیت 
کمک  و  امدادرسان  احمر  هالل 
جمعیت  تفاوت  بود.  خواهد  کننده 
جمعیت های  و  ایران  احمر  هالل 
ملی سایر کشورها در این است که 
ما برای رضای خداوند کار می کنیم 
به  می گیریم  را  کسی  دست  اگر  و 
دین  مطابق  که  است  دلیل  این 
کار،  بهترین  داریم  اعتقاد  اسالم، 
پس  است.  کردن  نیکی  و  احسان 
گام  بیانیه  به  نگاه  با  و  صادقانه 
دوم انقالب اسالمی و با استفاده از 
نیروی جوان هالل  توان  و  ظرفیت 
و  مزد  بدون  و  داوطلبانه  که  احمر 
منت در حال خدمت رسانی به مردم 
هستند، به وظایف روابط عمومی در 

جمعیت هالل احمر بپردازیم.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر:

بازتاب صادقانه وقایع، اعتمادساز است

رییس سازمان بهزیستی کشور از امضا 
تفاهم نامه با بیمه سالمت جهت ارائه 
۸ خدمت ستاره داری که قبال تحت 
برای یک  نبود،  بیمه سالمت  پوشش 
میلیون و ۱۶ نفر از افراد تحت پوشش 

بهزیستی خبر داد.
سازمان  رییس  دانا  قبادی  وحید   
بهزیستی کشور در جمع خبرنگاران در 
فضای مجازی با اشاره به امضاء تفاهم 
و  کشور  بهزیستی  سازمان  بین  نامه 
سازمان بیمه سالمت که امروز صورت 
برای  نامه  تفاهم  این  گفت:  گرفت، 
افراد  از  حمایت  قانون   ۶ ماده  اجرای 

دارای معلولیت است.

که  داریم   ۶ ماده  در  داد:  ادامه  وی 
آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت 
پزشکی مکلف است که پوشش بیمه 
سازمان  پوشش  تحت  افراد  سالمت 
را به گونه ای تامین کند که عالوه بر 
افراد،  این  نیاز  مورد  درمانی  خدمات 
روانی  و  جسمی  توانبخشی  خدمات 
پوشش  نیز  را  معلولیت  دارای  افراد 
کشور  بهزیستی  سازمان  رییس  دهد. 
قانون   ۶ ماده  اجرای  برای  کرد:  بیان 
 ۳۰۰ مبلغ  معلولیت  دارای  افراد 
میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه 
و بودجه و با مصوبه مجلس در ردیف 
۲۴ تبصره ۱۴ قانون بودجه گنجانده 

شده که این تفاهم نامه جهت اجرای 
این ماده قانونی امروز امضا شد. مطابق 
این تفاهم نامه یک میلیون و ۱۶ نفر 
معلولیت تحت پوشش  دارای  افراد  از 
دفترچه  دارای  که  بهزیستی  سازمان 
می  هستند  سالمت  بیمه  از  معتبر 
که  داری  ستاره  خدمت   ۸ از  توانند 
نبود  بیمه سالمت  قباًل تحت پوشش 

برخوردار شوند.
خدمت  شامل  را  خدمت   ۸ این  وی 
آسیب  توانبخشی  کاردرمانی، 
سمعک،  تجویز  مشاوره،  شنیداری، 
درمان  دوره ای  کنترل  و  ارزیابی 
اختالالت گفتار و زبان و ارتباط کالمی 

یا پردازش شنوایی بیان کرد و گفت: 
با تخصیص بودجه در نظر گرفته شده 
این  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط 
اجرایی  تاریخ  از  توانند  می  عزیزان 
این خدمات  از  نامه  تفاهم  این  شدن 

استفاده کنند.
قبادی دانا گفت: این گام بلندی است 
برای  و  قانون  اجرای  راستای  در  که 
شروع پوشش بیمه ای بیمه های پایه 
برای خدمات توانبخشی شروع کردیم 
و در آغاز تصمیم بر این شد که بتوانیم 
توانبخشی  خدمات  یک  سطوح  برای 
برای گروه های مختلف دارای معلولیت 

این اقدام صورت بگیرد.

ارائه خدمات 
توانبخشی به افراد 

تحت پوشش بهزیستی 
و دارای بیمه سالمت

خبر

کشف 300 هزار واحد انسولین قاچاق در 
غرب استان تهران

انسولین  از کشف ۳۰۰ هزار واحد  انتظامی استان   فرمانده 
قلمی در شهر قدس خبر داد.

 سردار کیوان ظهیری در تشریح این خبر گفت: در راستای 
اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ماموران پلیس 
به  از طریق کار اطالعاتی موفق  تهران،  استان  آگاهی غرب 
شناسایی انبار بزرگ دپوی انسولین قلمی قاچاق در شهرستان 

قدس شدند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران خاطر نشان کرد: ماموران 
قلمی  انسولین  واحد  هزار   ۳۰۰ مذکور  انبار  از  بازرسی  در 

کشف و ۲ نفر را در این زمینه  دستگیر کردند.
سردار ظهیری با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهمان 
به مراجع قضائی، عنوان داشت: دستگیری سایر افراد نیز در 
دستور کار پلیس قرار دارد و ارزش ریالی این کاالی مکشوفه 
توسط کارشناسان بیش از ۱۴۰میلیارد ریال برآورد شده است.

این مقام ارشد انتظامي در پایان با تاکید بر اینکه با هرگونه 
احتکار اقالم بهداشتی در سطح استان به شدت برخورد می 
شود، افزود: مبارزه با احتکار، گران فروشی و قاچاق کاالهای 
به طور جدی و مستمر در دستور کار  و پزشکی  بهداشتی 
پلیس قرار دارد و شهروندان می توانند هرگونه اخبار مربوط 
پلیس ۱۱۰  های  فوریت  مرکز  به  را  قاچاقچیان  فعالیت  به 

گزارش کنند.
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قطار اشتغال زایی برکت به ایران کوچک رسید
قطار اشتغال زایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 

امام به استان البرز رسید.
بنیاد  محور  اجتماع  کارآفرینی  توسعه  معاون 
و  اولین سال حضور  در  بنیاد  این  گفت:  برکت 
فعالیت خود در حوزه اشتغال زایی اجتماع محور 
در استان البرز ۷۵۰ شغل خرد و خانگی را در 

مناطق محروم این استان ایجاد می کند.
پایان سال جاری ۲۵۰  تا  افزود:  رضا راضی زاده 
بالغ  اعتباری  با  اجتماع محور  اشتغال زایی  طرح 
راه اندازی  البرز  استان  در  ریال  میلیارد  بر ۲۲۵ 
فرصت های  آمدن  فراهم  باعث  که  می شود 
کسب و کار برای ۷۵۰ نفر به شکل مستقیم و 
اولین  در  برکت  بنیاد  شد.  خواهد  غیرمستقیم 
البرز،  استان  در  اجتماع محور  اشتغال زایی  گام 
این شهر  و روستاهای حومه  شهرستان طالقان 
را تحت پوشش فعالیت های خود قرار داده است.

معاون توسعه کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکت 
از شروع فعالیت تسهیل گران این بنیاد در استان 
البرز خبر داد و گفت: تا به امروز ۱۰۰ طرح توسط 
تسهیل گران شناسایی و برای دریافت تسهیالت 
به بانک عامل معرفی شده اند. راضی زاده تصریح 
کرد: مشاغل هدف گذاری شده در استان البرز با 

طرفیت ها  به  توجه 
پتانسیل های  و 
از  و  منطقه  هر 
جاذبه های  جمله 
و  گردشگری 
در  تفریحی، 
همچون  رسته هایی 
با  مرتبط  خدمات 
گردشگری،  صنعت 
گلخانه،  ایجاد 
سبک،  دام  پرورش 
صنایع  زنبورداری، 
دستی و فنی است.

وی تاکید کرد: پس 
از بهره برداری از ۲۵۰ طرح هدف گذاری شده در 
البرز  استان  شهرهای  دیگر  طالقان،  شهرستان 
نیز تحت پوشش فعالیت های اشتغال زایی بنیاد 

برکت قرار خواهند گرفت.
بنیاد  اجتماع محور  کارآفرینی  توسعه  معاون 
این  اشتغال زایی  فعالیت های  به  اشاره  با  برکت 
بنیاد در کشور گفت: بنیاد تا پایان سال 9۸، ۴۰ 
و  مناطق محروم  در  را  اجتماع محور  هزار طرح 

 ۱۲۰ ایجاد  باعث  که  کرده  راه اندازی  روستایی 
هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در این مناطق 
نیز  جاری  سال  برای  برکت  بنیاد  است.  شده 
راه اندازی ۶۰ هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور 
را هدف گذاری کرده است که ایجاد ۱۸۰ شغل 
را به دنبال خواهد داشت. بنیاد برکت در ۲۴۲ 
شهرستان و ۸ هزار روستا در ۳۱ استان کشور 
فعالیت  خانگی  و  مشاغل خرد  ایجاد  زمینه  در 

می کند.

استقرار پلیس در 8 گمرک زمینی و دریایی 
کشور

تعامل  به  اشاره  با  ناجا  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس   
انتظامی  نیروی  و  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  سازنده 
مستمر  های  پیگیری  اساس  بر   : گفت  کشور  در سطح 
 ۸ در  گمرک  پلیس  گرفته  صورت  توافقات  و  ،هدفمند 

گمرک زمینی و آبی کشور مستقر شد.
سردار  محمدرضا مقیمی ، در تشریح جزئیات این خبر با 
اشاره به ظرفیت و نقش مؤثر بنادر در صادرات و واردات 
اینکه  به  توجه  با  اظهار داشت:  بین الملل،  کاال در حوزه 
بنادر کشور در شرایط تحریم، در اقتصاد جهانی و داخلی 
نقش مهمی ایفا می کنند، نیازمند توجه و نظارت بیشتر 

هستند.
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اخبار

رزمايش سايبري پدافند غيرعامل با حضور 

خبرنگاران در اداره ارشاد بهارستان برگزار شد

فاطمه قاسمي رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 
شهرستان بهارستان در حاشيه اين رزمايش گفت: 
وظيفه اصحاب رسانه در ترويج فرهنگ جايگاه ويژه 

پدافند غيرعامل بسيار حائز اهميت است.
بيماري کرونا مصداق بارز اجراي پدافند غيرعامل در 
شهرستان بهارستان است که بايد در اين حوزه اطالع 

رساني و آگاه سازي از اهم واجبات است.
جمعيت  و  اندک  سرزميني  جغرافياي  با  بهارستان 
بسيار باال داراي اقوام گوناگون است که ميطلبد با 
آگاهي بيشتر مردم را با مسائل پدافند غيرعامل آشنا 

سازيم.
پدافند  محوريت  با  خبرنگاران  سايبري  آمادگي 
به  آن  به  بايد  که  است  مهمي  واژه  کليد  غيرعامل 

خوبي پرداخته شود.
پوشش اخبار در حوادث مختلف بايد ، آرامش مردم 
خبرنگاران  مهم  وظيفه  که  باشد  داشته  بهمراه  را 

است.
دکتر محسنی بندپی استاندار تهران با اشاره 
به رضايتمندی باالی امروز مردم از اقدامات 
حمايت های  بايستی   گفت:  انتظامی،  نيروی 

الزم از مجموعه ساختاری و امکانات نيروی 
انتظامی صورت گيرد و همگی برای افزايش 

امنيت عمومی تالش کنيم. 

 انوشيروان محسنی بندپی استاندار تهران در 
نشست مشترک با فرمانداران شهرستان های 
غرب  انتظامی  فرمانده  و  تهران  استان  غرب 
استان تهران در محل ستاد فرماندهی غرب 
نيروی  وظايف  داشت:  اظهار  تهران  استان 
انتظامی در بعد ملی بسيار پراهميت و اساسی 
است و امنيت و سالمت ۲ مقوله ای هستند 
که تمامی آحاد جامعه به دنبال آن هستند 
و پيشانی حوزه امنيت جامعه نيروی انتظامی 

است.
وی افزود: در فرمايشات مقام معظم رهبری 
زحمات  قدردان  ما  مردم  که  شد  اشاره  نيز 
خدمتگذاران نيروی انتظامی هستند و امروز 
اقتدار و مهربانی توام در نيروی انتظامی وجود 
دارد و اين عزيزان به صورت شبانه روزی در 

حال خدمت هستند.
احساس  امروز  داشت:  بيان  تهران  استاندار 
رضايتمندی مردم از پليس بسيار باالست و 
ابتکارات و اقدامات مطلوبی نيز از سوی نيروی 
انتظامی انجام می شود و بايستی حمايت های 

الزم نيز صورت پذيرد.
محسنی بندپی گفت: در سال ۲۰۰ هزار نفر 
افزوده می شود که  به جمعيت استان تهران 
غرب  شهرستان های  به  متعلق  آن  از  نيمی 
تهران است که نشان از حساسيت باالی کاری 

در اين منطقه دارد.
نيروی  هفته  امسال  شعار  داد:  ادامه  وی 
انتظامی همه باهم برای امنيت و سالمت بود 
امنيت  و  نظم  افزايش  برای  بايد  همگی  که 

عمومی تالش کنيم.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: تاسيس يگان 
تهران  استان  غرب  شهرستان های  در  ويژه 
اقدام مهمی بود که توسط فرماندهی انتظامی 

محترم پيگيری و اجرا شد.
خاتمه  در  تهران  استاندار  بندپی  محسنی 
نيروی  عوامل  زحمات  از  قدردانی  ضمن 
انتظامی در غرب استان تهران، با اهدای لوح 
غرب  شهرستان های  انتظامی  فرماندهان  از 
تخصصی  پليس های  روسای  و  تهران  استان 

تقدير و تجليل کرد.

دکتر محسنی بندپی استاندار تهران:

نيروی انتظامی پيشانی حوزه امنيت کشور
اخبار

آمادگی خدمات شهری شهرداری 
صالحيه برای مقابله با بحران های جوی

اليروبی نهرهای اصلی محالت آغاز شد.  يکی از چالش هايی 
که روند خدمات رسانی شهرداری ها را در زمان نزوالت جوی 
با مشکالت ويژه ای مواجه می نمايد، لبريز شدن نهرهای سطح 

شهر و آبگرفتگی معابر اصلی و فرعی است .
که  نهرها  کم  عرض  و  نامناسب  بندی  شيب  از  نظر  صرف 
مديريت شهری فرايند بازسازی استاندارد آن را از کوچه های 
ميالن ۲۱ تا ۲۶ خيابان امام علی )ع( آغاز کرده است؛ اليروبی 
مسير پساب های خانگی از ديگر اقداماتی است که تا پيش 
از وقوع بارندگی ها از سوی معاونت خدمات شهری پيگيری 

می شود .
در  زباله  ريختن  از  نکردن  خودداری  با  شهروندان  متاسفانه 
های  آبراهه  گنجايش  اِشغال  و  رسوب  باعث  شهر،  نهرهای 
سطح شهر می شوند و در زمان بارندگی به سرريز شدن نهرها 

ناخواسته کمک می نمايند .
مديريت شهری در گام اول نهر خيابان شهيد کشوری را اليروبی 
و به ترتيب در ساير مسيرهای مستعد آبگرفتگی ادامه خواهد 

داد .
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نوسازی گسترده ناوگان مديريت 
حمل و نقل شهرداری رباط کريم 

تعدادی از تاکسی های نوسازی شده ناوگان تاکسيرانی شهر 
حضور  با  محترم  مالکين  به  نمادين  صورت  به  کريم  رباط 
کريم  رباط  شهرداری  نقل  و  حمل  مديريت  سازمان  رياست 

واگذار گرديد.
محسن سعيد پور، رئيس سازمان حمل و نقل شهرداری رباط 
کريم در حاشيه اين مراسم گفت: تاکنون بيش از ۱۰۰ دستگاه 
خودور به همت همکاران گرامی و تاکسی رانان محترم ثبت  نام 
و آماده واگذاری شده است که خوشبختانه بيش از ۴۰ دستگاه 
از تاکسی های ثبت نام شده در کمتر از يک ماه کاری با قيمت 
بسيار مناسب به رانندگان محترم از سوی خودروسازان تحويل 

گرديده است.
وی افزود: با توجه به شرايط موجود در خصوص شيوع بيماری 
کرونا و کاهش درآمد زحمتکشان عرصه حمل و نقل عمومی به 
دستور شهردار محترم جناب آقای پارسا، عوارض نوسازی اين 

خودروها از تاکسی داران محترم دريافت نشده است.
ايشان ادامه داد: با توجه به روند تحويل سريع و مناسب اين 
خودروها و همينطور قيمت مناسب آنها نسبت به بازار فعلی 
هرچه  خواهشمنديم  محترم  داران  تاکسی  همه  از  خودرو، 
سريعتر نسبت به ثبت نام بمنظور نوسازی تاکسی های فرسوده 

خود اقدام نمايند.
عمومی  روابط  اداره  از  تشکر  ضمن  پايان  در  پور  سعيد 
ثبت  برای  اطالع رسانی درست  بدليل  رباط کريم  شهرداری 
بين سازمان های  اظهار داشت: در  داران محترم  تاکسی  نام 
همجوار، سازمان مديريت حمل و نقل شهرداری رباط کريم 
 اولين سازمانی است که بيشترين تعداد نوسازی در خصوص 

تاکسی ها را داشته است.

بازديد شهردار شهريار از پروژه در حال 

احداث مددسراو گرمخانه نگار

مهندس کاويانی شهردار شهريار به همراه شهبازيان 
عضو شورای اسالمی شهر و فاتحی نيا معاونت فنی 
وعمرانی از پروژه در حال احداث مددسرا وگرمخانه 
از نزديک روند پيشرفت  بازديد بعمل آورده و  نگار 

فيزيکی پروژه را مورد بررسی قرار دادند.
به  زمينی  در  شهريار  گرمخانه  و  مددسرا  مجموعه 
مساحت ۲۸۵۰متر مربع اهدايی خانواده شهبازيان 
جهت ساماندهی معتادين متجاهر و کاهش آسيب 
حال  در  شهريار  شهرداری  توسط  اجتماعی  های 

ساخت می باشد .

نيروهای  خدمات  از  تشکر  و  تقدير  مراسم 
مسوالن  حضور  با  کريم  رباط  انتظامی 
جمعه  امام  محترم،  فرماندار   ( شهرستان 
معزز، فرمانده محترم نيروی انتظامی، فرمانده 
کريم  رباط  محترم  شهردار  سپاه،  محترم 
در   ) اسالمی شهر  محترم شورای  اعضای  و 

کالنتری مرکزی شهر رباط کريم برگزار شد.
اشاره  با  کريم  رباط  شهر  معزز  جمعه  امام   
و  عصر)عج(  امام  امامت  سالروز  تبريک  به 
تقارن اين مناسبت با آخرين روز هفته نيروی 
انتظامی  و  نظامی  نيروی  گفت:  انتظامی 
کشور پاسداران جان و مال و نواميس مردم 
شبانه  بطور  که  هستند  امنيت  مدافعان  و 
روزی در حال خدمت رسانی به ايران اسالمی 

هستند.
آقا  حاج  والمسلمين  االسالم  حضرت حجت 
ترابی ضمن تقدير و تشکر از تالشهای طاقت 
فرسای نيروهای انتظامی اظهار داشت: امنيت 
تالشهای  و  مجاهدت  حاصل  کشور  امروز 
امنيت  پاسداران  روزی  و شبانه  فرسا  طاقت 
از  که  است  کشور  داخل  و  مرزها  عرصه  در 
و  حراست  سرزمين  اين  ارضی  تماميت 

حفاظت می کنند.
نان  از  امنيت  نعمت  داشتند:  اذعان  ايشان 

شب واجب تر است و همه مردم و مسئوالن 
نيز قدردان تالش جمعی نيروهای نظامی و 
انتظامی جهت برقراری اين امنيت و افزايش 
هرچه بيشتر ضريب امنيت اجتماعی هستند. 
حضرت حجت االسالم والمسلمين ترابی بيان 
بر  سياسی  نظام  يک  اسالمی  ايران  داشت: 
اساس تعاليم اهل بيت )ع( و امام عصر )عج( 
و هدف آن پياده کردن همان اهدافی است 
که امام عصر)عج( خواستار اجرايی کردن آن 

می باشد.
شايان ذکر است در پايان اين مراسم شهردار 
از  سپاس  لوح  اهدای  با  کريم  رباط  محترم 
تالش های نيروهای انتظامی تقدير و تشکر 
نمود که متن لوح سپاس به شرح ذيل می 

باشد:
شوکت، حشمت، عظمت و قدرت کشور ايران 
منبعث از تالش های سترگ و  دالورمردی 
و  خالصانه  که  است  مردانی  بزرگ  های 
جمهوری  مقدس  نظام  ازامنيت  مخلصانه 
اسالمی ايران حراست و محافظت می نمايند. 
بدينوسيله  فرا رسيدن هفته مبارک نيروی 
و  بيداری  آفرين  به شما حماسه  را  انتظامی 
آيه درخشان عدالت تبريک و تهنيت عرض 
حضور  پاس  به  تقدير،  لوح  .اين  نمائيم  می 

پرشور و ايثارگرانه شما حافظان نظم و امنيت 
 ، انقالب  و  اسالم  های  ارزش  از  پاسداری  و 
در  اميدواريم  گردد.   می  حضورتان  تقديم 

سايه توجهات حضرت ولی عصر )عج( همواره 
در ايجاد نظم و امنيت و مأموريت های محوله 

بيش از پيش موفق و سربلند باشيد.

مراسم تقدير و تشکر از نيروهای انتظامی شهر رباط کريم 
برگزار شد

 در راستای ارتقای سرانه های عمرانی و رفع 
عمليات  روند  در  بيشتر  تسريع  جهت  موانع 
شهر  سطح  عمرانی  های  پروژه   اجرايی 

رباط کريم،  فرماندار محترم جناب آقای دکتر 
رئيس  حدادی  محمود  همراه  به  ملکشاهی 
محترم  رئيس  نايب  لو  قاسمی  تقی  محمد  و 

پروژه  از  کريم  رباط  شهر  اسالمی   شورای 
آالرد  پرندک،  محله  اجرای  حال   در  های 
با  حدادی  محمود  کردند.   کيکاوربازديد  و 
مثبت ارزيابی کردن روند رو به رشد عمليات 
اجرايی پروژه های عمرانی در اين بازديد گفت: 
درجهت احيای مطالبات  شهروندان،  تعويض 
جداول فرسوده و لکه گيری آسفالت محله های 
پرندک، آالرد و کيکاور در دستور کار مديريت 

شهری رباط کريم قرار گرفت.
 وی همچنين اظهار داشت: درطی اين بازديد  
با هماهنگی سازمان سيما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری رباط کريم  مقرر شد عمليات 
گل کاری و نهال کاری رفيوژ ميانی اين جاده 

در دستور کار قرار گيرد.
پيشرفت  به  توجه  با  داشت:  اظهار  ايشان   
کيکاور  جاده  آسفالت  درصد  هشتاد  از  بيش 
مقرر گرديد مجدداً جلساتی با معارضين طرح 
تعريض اين محور برگزار گردد تا پروژه به طور 

صد در صد به اتمام برسد.
 حدادی در پايان ادامه داد: در اين بازديد مقرر 
گرديد پروژه ها با اولويت تکميل سرای محله 
پرندک و احداث سالن ورزشی پرندک، آسفالت 
و امتداد خيابان شنبه بازار آالرد انجام پذيرد 
و با توجه به نياز اين منطقه در صورت تملک 
شهروندان  حال  رفاه  برای  پارک  يک  زمين 

احداث گردد.

بازديد فرماندار و رئيس شورای اسالمی شهر رباط کريم از پيشرفت فيزيکی پروژه ها

امام  باباييان  والمسلمين  حجت االسالم  حضور  با   
خانی  مسلم   ، شهردار  ملکی  علی   ، محترم  جمعه 
مدير عامل شرکت عمران شهر انديشه و فرماندهان 
نظامی و انتظامی اين شهر جلسه تقويت و توسعه 
کمکهای مومنانه در حسينيه امام خامنه ای انديشه 

برگزار گرديد .
بخش  توسعه  و  تقويت  هدف  با  که  جلسه  اين  در 
کمکهای مومنانه به گروههای ضعيف و کم برخوردار 
جامعه تشکيل شده بود هماهنگی های الزم در اين 

راستا انجام گرفت .
شهردار انديشه در اين جلسه گفت : يکی از وظايف 
کرونا  با  مبارزه  فعلی  شرايط  در  مسئولين  همه 
و  برخوردار  کم  گروههای  از  حمايت  و  دستگيری 
قشر ضعيف جامعه است که مقام معظم رهبری نيز 

در اين خصوص تاکيد و توصيه های راهبردی را به 
همه دادند .

در  انديشه  شهرداری  لذا   : افزود  انديشه  شهردار 
راستای اين راهبرد و تکليف همواره اعالم آمادگی 
نموده است و تاکنون تالش نموده با برگزاری يک 
مرحله اهدا کمکهای مومنانه به مردم شهر انديشه 

سهم خود را ايفا کند .
وی ادامه داد : خوشبختانه تجارب ارزنده ای با وجود 
اعضای  و  شهر   جمعه  امام  معنوی   حمايت های 
خصوص  اين  در  انديشه  اسالمی  شورای  محترم 
با  کرد  خواهيم  سعی  انشااهلل  و  ايم  نموده  کسب 
قوت بيشتری ضمن شناسايی بهتر نيازمندان واقعی 
بخش  توسعه  و  تقويت  راستای  در  شهر  خيرين  و 

کمکهای مومنانه اقدام نماييم.

برگزاری جلسه تقويت و توسعه کمکهای مومنانه در شهر انديشه 
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نشست صميمی شهردار با رئيس 
و پرسنل کالنتری ۱۲ نصير شهر

رئيس و تعدادی از پرسنل کالنتری ۱۲ نصيرشهر با حضور 
ايشان  با  نصيرشهر  شهردار  شهسواری  مهندس  دفتر  در 

ديدار و گفتگو کردند .
شهردار نصيرشهر در اين ديدار ضمن خير مقدم و تبريک 
هفته نيروی انتظامی افزود ؛ امروزه امنيت و آرامشی که 
پرسنل  زحمات  و  تالش  سايه  در  است  برقرار  شهر  در 
تامين  در  روز  شبانه  که  چرا  است  انتظامی  زحمتکش 

آسايش و امنيت مردم از هيچ کوششی دريغ نمی کنند.
مهندس شهسواری همچنين با اشاره به همکاری و حمايت 
همه جانبه مجموعه شهرداری و شورای اسالمی شهر از 
نيروی انتتظامی به ويژه کالنتری نصيرشهر گفت ؛ همواره 
هرمساعدتی که در توان ما بوده است برای نيروی انتظامی 
انجام داده ايم و اين را بيش از مساعدت ، وظيفه خود می 
دانيم چرا که اين عزيزان پاسبان امنيت اين مردم هستند.

اجرای عمليات درزگيری آسفالت در 
ورودی شهر پرند

با دستور مهندس عليرضا عرب شهردار پرند مبنی بر ترميم 
عمليات  جديد  دور  شهر،  سطح  معابر  آسفالت  بهسازی  و 
درزگيری، لکه گيری و آسفالت مکانيزه معابر که از دو هفته 
پيش آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. عمليات درزگيری 
آسفالت ورودی شهر بر اساس شيوه های نوين و با استفاده از 
قير نانو پليمری )ماستيک(  با نظارت معاونت عمران شهرداری 
آغاز شد. استفاده از قير نانو پليمری بهبود چسبندگی، افزايش 
افزايش  پائين،  دماهای  در  آسفالت  سطح  پذيری  انعطاف 
در  شکل  تغيير  و  حرکت  مقابل  در  آسفالت  سطح  مقاومت 
دماهای باال، بهبود در استحکام و افزايش سختی در دماهای 

باال را در پی دارد.

استان تهران

فرماندار رباط کريم: نياز سنجی، 
آموزش و اشتغال از راه های 
دستيابی به جهش توليد است

علمی  دانشگاه  رييس  ميزبان  کريم  رباط  فرماندار 
کاربردی خانه کارگر واحد اسالمشهر شد و با وی 
دو  بين  آموزشی  تر  بيش  هماهنگی  خصوص  در 

شهرستان به گفتگو پرداخت. 
با  کريميان،  مرتضی  با  ديدار  در  ملکشاهی  نظام   
کريم  رباط  شهرستان  آموزشی  پتانسيل  به  اشاره 
بيان کرد:  نيروی متخصص  تربيت  اهميت  و  دارد 
و  مختلف  های  ظرفيت  از  استفاده  سنجی،  نياز 
امکانات موجود از مهم ترين آيتم های هماهنگی 
بيش تر بين آموزش عالی دو شهرستان است چرا 
که هر دو شهرستان نيز از ظرفيت های بالقوه زيادی 

در حوزه های مختلف برخوردار هستند.
نماينده عالی دولت در ادامه با بيان اين که تربيت 
نيروی متخصص مهارتی در دانشگاه های آموزشی 
دانشگاه  امروز  افزود:  است،  توليد  جهش  مصداق 
بهترين  از  يکی  عنوان  به  کاربردی  علمی  جامع 
آموزش  سطح  در  مهارتی  های  آموزش  متوليان 
عالی کشور، توانسته با شناسايی نياز های بازار کار 
و تدوين و برگزاری رشته های تحصيلی و آموزش 
های مهارتی برای شاغلين حرفه های مختلف سهم 
بسزايی را در جهت توسعه اشتغال، تقويت گفتمان 
مهارت آموزی و حمايت از کسب و کارهای کوچک 

ايفا نمايد.
وی در ادامه افزود: آمار های جمعيتی در شهرستان 
نشان از اين دارند که بيشترين جمعيت شهرستان 
داشتن  روی  اين  از  دهند،  می  تشکيل  جوانان  را 
نظر  در  اجرای  قابل  تمهيدات  و  ويژه  های  برنامه 
گرفته شده در راستای پيشرفت آموزشی و مهارتی 
آينده سازان شهرستان و کشور بسيار حائز اهميت 

است.

فرماندار شهريار: لزوم توسعه و ترويج 
مفاهيم پدافند غيرعامل در جامعه

تهديدات  ماهيت  تغيير  به  اشاره  با  فرماندار شهريار  طاهری 
و اقدامات دشمنان نسبت به جمهوری اسالمی ايران و لزوم 
اتخاذ تمهيدات الزم به منظور بازدارندگی نوين، گفت: بايستی 
و  فرهنگی  از شيوه های  استفاده  با  غيرعامل  پدافند  مفاهيم 
نوين به منظور جلب مشارکت عمومی در جامعه ترويج شود.

هفته  گراميداشت  ضمن  شهريار  فرماندار  طاهری  نوراهلل   
ماهيت  تغيير  به  توجه  با  داشت:  اظهار  غيرعامل  پدافند 
مختلفی همچون سياسی،  در حوزه های  امروزی  تهديدهای 
اقتصادی، سايبری، اجتماعی، فرهنگی و جايگاه ويژه جمهوری 
مربوط  اقدامات  نقش  بين المللی،  معادالت  ايران در  اسالمی 
کاهش  بازدارندگی،  افزايش  راستای  در  غيرعامل  پدافند  به 
بحران  مديريت  در  تسهيل  و  ملی  پايداری  پذيری،  آسيب 
بسيار ضروری است. وی افزود: عالوه بر تاکيد اين حوزه در 
اسناد توسعه ملی، مقام معظم رهبری نيز با نگرشی بسيط 
افق جديد را در حوزه پدافند غيرعامل و دفاع نوين از انقالب 
اسالمی در حوزه های مختلف مطرح کردند.فرماندار شهريار 
بيان داشت: هفته نکوداشت پدافند غيرعامل در سال ۱۳۹۹ با 
شعار مقاومت فعال، تاب آوری حيرت انگيز و ايران قوی برگزار 
می شود و با توجه به درگيری کشور با ويروس منحوس کرونا، 
راستای  در  پيشگيرانه  اقدامات  انجام  و  بينی  پيش  ضرورت 
سالمت و آرامش عمومی بيش از پيش نمايان است.وی ادامه 
داد: پدافند غيرعامل بايستی از طريق آموزش، ترويج و توسعه 
مفاهيم آن با بهره گيری از شيوه های فرهنگی و نوين نهادينه 
انگيزه در دستگاه های اجرايی  ايجاد تحرک و  شده و ضمن 
کشور زمينه افزايش همکاری و مشارکت عمومی در تحقق 

اهداف را فراهم کند.



سالمت
خبر

اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای 
بیمه خدمات توانبخشی

ای  بیمه  پوشش  از  سالمت  بیمه  سازمان  عامل  مدیر 
شنیداری  آسیب  بخشی  توان  و  درمانی  کار  خدمات 

مددجویان بهزیستی خبر داد.
برای  نامه  تفاهم  امضای  درباره  ناصحی،  مهدی  محمد   
پوشش بیمه ای خدمات کار درمانی و توان بخشی آسیب 
بین  نامه ای  تفاهم  افزود:  بهزیستی،  با سازمان  شنیداری 
برای  کشور  بهزیستی  سازمان  و  سالمت  بیمه  سازمان 
اجرای ماده ۶ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، 
درمان  بهداشت،  وزارت  قانون،  این  ماده ۶  در  امضا شد. 
بیمه سالمت  پوشش  که  است  مکلف  پزشکی  آموزش  و 
افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی را به 
گونه ای تأمین کند که عالوه بر تأمین خدمات درمانی مورد 
دارای  افراد  روانی  و  بخشی  توان  افراد، خدمات  این  نیاز 

معلولیت را نیز تحت پوشش قرار بدهد.
وی ادامه داد: برای اجرای ماده ۶ این قانون، مبلغ ۳۰۰ 
میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه و با مصوبه 
گنجانده  بودجه  قانون   ۱۴ تبصره   ۲۴ ردیف  در  مجلس 
شده است. این تفاهم نامه جهت اجرای این ماده قانونی و با 

تأمین اعتبار،  امضا شد.
این  اظهار کرد:  بیمه سالمت  عضو هیأت مدیره سازمان 
آسیب  بخشی  توان  درمانی،  کار  شامل  خدمت  هشت 
کنترل  و  ارزیابی  و  سمعک  تجویز  یا  مشاوره  شنیداری، 
دوره ای، درمان اختالالت گفتار و زبان و ارتباط کالمی یا 

پردازش شنوایی خواهد بود.
ناصحی گفت: با امضای این تفاهم نامه و تخصیص بودجه 
بودجه، یک  و  برنامه  نظر گرفته شده توسط سازمان  در 
میلیون و ۱۶ هزار نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش 
سازمان بهزیستی که دفترچه بیمه سالمت معتبر دارند، از 
این خدمات برخوردار خواهند شد.وی افزود: این اقدام، گام 
بلندی برای اجرای قانون جهت پوشش مناسب بیمه های 
امیدواریم  بود.  خواهد  بخشی  توان  خدمات  برای  پایه 
بتوانیم در ماه های آتی این تفاهم نامه را عملیاتی کنیم.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت بیان کرد: در گام های بعد 
امیدواریم سایر خدماتی که در حال حاضر تحت پوشش 
نیستند را نیز پوشش داده و سایر بیمه های پایه نیز در این 

زمینه همکاری مناسبی داشته باشند. 

کنترل  و  پیشگیری  ملی  کمیته  رئیس  نایب 
را   ۱۹ کووید  کشور،  غیرواگیر  های  بیماری 
چالش جدی سالمت خواند که حدود ۳۰ هزار 

نفر را در ایران به کام مرگ کشانده است.
 باقر الریجانی، با بیان اینکه کووید ۱۹ تنها یک 
پاندمی نیست، افزود: ما شاهد سندمی کووید 
۱۹ و بیماری های غیر واگیر هستیم که جوامع 
قرار  تأثیر  تحت  تری  جدی  طور  به  را  فقیر 
می دهد و رویکرد چند وجهی در مواجهه با این 

پدیده نیاز است.
نابرابری که در همه  وی ادامه داد: با توجه به 
گروه های  بر   ۱۹ کووید  دارد،  وجود  جوامع 
خواهد  متفاوتی  تأثیرات  اجتماعی  مختلف 

داشت.
غیر  بیماری های  به  مبتال  بیماران  الریجانی، 
واگیر را در معرض خطر بیشتری برای عواقب 
باید  که  خواند   ۱۹ کووید  از  ناشی  شدید 

مراقبت های ویژه ای را دریافت کنند.
رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با بیان 
اینکه بحران اقتصادی ناشی از کووید ۱۹ تنها 
با دارو یا واکسن حل نخواهد شد، گفت: برای 
مقابله با کووید ۱۹ به چشم انداز وسیع تری در 
تمام  دارنده  بر  در  که  است  نیاز  ملی  مقیاس 
جنبه ها از جمله آموزش، اشتغال، مسکن، غذا 

و محیط باشد.
کنترل  برنامه  گنجاندن  افزود:  الریجانی 
بیماری های غیر واگیر در پاسخ ملی به کووید 
-۱۹ در تقلیل شدت و مرگ و میر ناشی از این 
است. شدت همه  مهم  بسیار  بهداشتی  بحران 
گیری و مرگ و میر باالی کووید ۱۹ به دولت ها 
و مردم بستگی دارد و همه دولت ها باید مدیریت 
بیماری های غیر واگیر را به عنوان بخش مهمی 

از پاسخ ملی به کووید ۱۹ در نظر بگیرند.
بر  کووید ۱۹  گیری  همه  تأثیر  تشریح  با  وی 
منابع و خدمات بیماری های غیر واگیر، افزود: 

به  لنست  مجله  در  که  اخیر  مطالعه  یک  در 
کشورهای  از  درصد   ۷۵ است،  رسیده  چاپ 
یا جزئی خدمات  اختالل کامل  شرکت کننده 
گزارش  را  واگیر  غیر  بیماری های  مدیریت 
درصد(   ۱۷( کشور   ۲۸ همچنین  کردند. 
اختصاص تخصیص بودجه مازاد برای مدیریت 
برنامه پاسخ ملی  بیماری های غیر واگیر را در 

کووید ۱۹ اعالم کرده اند.
وی افزود: با توجه به ارتباط نزدیک بین چاقی 
و بیماری های غیر واگیر و شدت کووید ۱۹، نیاز 
کشورها  همه  در  هماهنگ  اقدامات  به  فوری 
برای کاهش عوامل خطر چاقی برای اطمینان 

از سالمت و رفاه جمعیت جهانی وجود دارد.
کنترل  و  پیشگیری  ملی  کمیته  رئیس  نایب 
به  نگاهی  همچنین  واگیر،  غیر  بیماری های 

تصریح  و  داشته  زمینه  این  در  ایران  وضعیت 
کرد: تعداد ویزیت های بیماران طی شیوع کووید 
قابل  طور  به  گذشته  سال  با  مقایسه  در   ۱۹
توجهی کاهش یافته است که بیشترین میزان 
چاقی  به  مربوط  مراقبت های  در  کاهش  این 
بوده  فشار خون  ویزیت های  در  آن  و کمترین 
است. وی همچنین اختالل در خدمات مدیریت 
از  ناشی  استخوان و مدیریت شکستگی  پوکی 
خاطر  و  خواند  کننده  نگران  را  کشور  در  آن 
کووید  گیر  همه  بیماری  طول  در  کرد:  نشان 
۱۹، شکستگی های ناشی از پوکی استخوان یک 
چالش واقعی برای تشخیص و مدیریت مناسب 
پوکی  درمان  و  تشخیص  میان  فاصله  و  است 

استخوان در این دوران افزایش یافته است.
بهتر  گیری  در شرایط همه  اینکه  بیان  با  وی 

استفاده  اساس  بر  بالینی  تصمیمات  است 
ابزار  مانند  بینی  پیش  ابزارهای  از  گسترده 
در  کرد:  نشان  خاطر  شود،  گرفته   FRAX
حوزه درمان نیز باورهای غلطی وجود دارد اما 
می توان گفت که درمان با دنوزوماب یک عامل 

خطر برای کووید ۱۹ نیست.
که  بندی  جمع  این  با  پایان  در  الریجانی 
گنجاندن برنامه کنترل بیماری های غیر واگیر 
در استراتژی ها و پاسخ های ملی نسبت به کووید 
بسیار  کووید ۱۹  میر  و  مرگ  و  بر شدت   ۱۹
تأثیرگذار است، تصریح کرد: بر اساس گزارش 
کشورهای  سوم  دو  جهانی  بهداشت  سازمان 
جهان این اقدام را کرده اند و خدمات درمانی 
را  دیابت  و  سرطان  عروقی،  قلبی  بیماری های 

جز برنامه های کنترل کووید ۱۹ قرار داده اند.

نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیر واگیر عنوان کرد؛

کووید ۱۹ یک چالش جدی برای سالمت است

خبر

الری عنوان کرد؛

اصناف باید کد QR داشته باشند

6

سخنگوی وزارت بهداشت، با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های 
کرد  درخواست  مردم  از  صنفی،  واحدهای  در  بهداشتی 

تخلفات بهداشتی اصناف را با شماره ۱۹۰ اطالع دهند.
تخلفات  با  برخورد  نحوه  به  اشاره  با  الری،  سادات  سیما 
در  کرونا  بیماری  گیری  همه  شرایط  در  گفت:  کرونایی، 
مراکز صنفی  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  لزوم  کشور، 
و کارگاهی به عنوان یکی از محل های پر رفت و آمد مردم 
از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است.وی افزود: صاحبان 
واحدهای صنفی باید استفاده از ماسک را در دستور کار خود 
قرار دهند و از ارائه هرگونه خدمت به افراد فاقد ماسک به 
طور جدی خودداری کنند. همچنین، نسبت به استفاده از 
کارتخوان به جای دریافت وجه نقد، گندزدایی مرتب سطوح، 
از مواد ضدعفونی کننده  رعایت بهداشت دست ها، استفاده 
و در دسترس قرار دادن آن برای مراجعین و رعایت اصول 
فاصله گذاری به میزان ۱.۵ تا دو متر اقدام کنند.الری ادامه 
داد: مردم می توانند هرگونه تخلف بهداشتی را با شماره تلفن 
۱۹۰ و یا از طریق پاسخ به سواالت پیش بینی شده، بعد از 
اسکن کد QR واحد متخلف با استفاده از دوربین تلفن همراه 
توسط  بعدی  پیگیری های  انجام  جهت  خودشان  هوشمند 
تاکید  بهداشت  وزرات  کنند.سخنگوی  اعالم  ما  همکاران 
کرد: از این به بعد تمام اصناف باید کد QR داشته باشند 
تا هموطنان بتوانند با تلفن هوشمند آن را اسکن کرده و به 

چهار سوال مربوط به اجرای پروتکل آن صنف پاسخ دهند.

تغذیه  تحقیقات  انستیتو  سرپرست 
ای و صنایع غذایی کشور، از استقرار 
برای   WHO تغذیه  و  غذا  پایگاه 
جمهوری  کشور  در  آینده  سال   ۴

اسالمی ایران خبر داد.
 جالل الدین میرزای رزاز، گفت: در 
مقطع زمانی کنونی، ایران در رقابت 
نزدیک با کشورهایی مانند، عربستان 
فراوانی  تالش  که  عربی،  امارات  و 
تغذیه  و  غذا  پایگاه  استقرار  برای 
داشتند،  کشورهایشان  در   WHO
موفق شد این پایگاه را با افتخار در 
ایران تثبیت کرده تا خدمات خود را 
 EMRO کشورهای  حوزه های  به 

ارائه کند.
نزدیک  همکاری های  افزود:  وی 
تیم وزارت بهداشت، درمان و علوم 
پزشکی خصوصاً معاونت بین الملل 
با انستیتو تغذیه و  وزارت بهداشت 
مهمی  نقش  الملل  بین  روابط  تیم 
را در برقراری مهم ایفا کردند تا ما 
موفق شدیم به عنوان پایگاه همکار 

WHO شناخته شویم.
فی  همکاری های  به  اشاره  با  رزاز 
تغذیه ای  تحقیقات  انستیتو  مابین 
دفتر  با  کشور  غذایی  صنایع  و 
شرقی  مدیترانه  همکاری های 
طی  ما  کرد:  تصریح   ،)EMRO(
شرایط  توانستیم  گذشته  ماه  چند 
در   WHO جدید  دور  همکاری 
را  غذایی  صنایع  و  تغذیه  حوزه 

تعریف کنیم.
وی، تدوین گایدالین های تغذیه ای 

را یکی از گام های مهم همکاری با 
با شروع  و گفت:  برشمرد   WHO
تحقیقات  انستیتو  کشور،  در  کرونا 
کشور  غذایی  صنایع  و  تغذیه ای 
تغذیه ای  حمایت های  پروتکل  سه 
کرونا،  به  ابتالء  از  جلوگیری  برای 
بیماران  برای  حمایت های تغذیه ای 
و  سرپایی  از  اعم  کرونا  به  مبتال 
در  تغذیه ای  و حمایت های  بستری 
کرده  تدوین  کرونا  نقاهت  دوران 
به  بالفاصله  پروتکل  سه  این  که 
اختیار  در  و  ترجمه  انگلیسی  زبان 

WHO قرار گرفت.
رزاز، از دیگر اقدامات انجام گرفته در 
حوزه تغذیه به تولید انیمیشن های 
حمایت های  زمینه  در  تولیدی 
تغذیه ای در دوران کرونا به زبان های 

و  تهیه  انگلیسی  و  عربی  فارسی، 
که  گرفت  قرار   WHO اختیار  در 
بالفاصله این موارد مذکور در فضای 
 EMRO کشورهای  همه  مجازی 
صورت  به   WHO و  ایران  نام 

مشترک توزیع شد.
درباره  ایران  تغذیه  انجمن  رئیس 
از  کرونا  و  تغذیه  تاک،  اپلیکیشن 
تغذیه ای  تحقیقات  انستیتو  سوی 
کرد:  اظهار  کشور  غذایی  صنایع  و 
سازمان  از  ما  که  درخواستی  بنابر 
جهانی بهداشت داشته ایم، محتوای 
انگلیسی  زبان  به  تاک  اپلیکیشن 
ترجمه و در اختیار تمام کشورهای 

جهان قرار گرفته است.
به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  وی 
استقبال به عمل آمده از اپلیکیشن 

تاک به زبان انگلیسی در حال حاضر 
دانشگاه  الملل  بین  معاونت  نیز 
ترجمه  حال  در  بهشتی  شهید 
نرم افزار و اپلیکیشن تاک به زبان 
بتوانیم  امیدواریم  که  است  فرانسه 
بین  مجامع  در  را  اپلیکیشن  این 

المللی رونمایی کنیم.
تحقیقات  انستیتو  سرپرست 
کشور  غذایی  صنایع  و  تغذیه ای 
ضمن تبریک به ملت بزرگوار ایران 
کسب  برای  دانشگاهی  جامعه  و 
است  امید  گفت:  موفقیت،  این 
در  المللی  بین  همکاری  اینگونه 
حوزه مهم غذا و تغذیه بتواند باعث 
ارتقا سالمت مردم کشور عزیزمان و 
نیز ملل مسلمان منطقه به رهبری 

ایران گردد.

سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه کشور خبر داد؛

پایگاه غذا و تغذیه WHO در ایران مستقر می شود

عوامل پوکی استخوان زودتر از ۵۰ سالگی 
بروز می کند

وزارت  غیرواگیر  های  بیماری  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
بهداشت، از خانواده ها درخواست کرد در ایام کرونایی به 

تغذیه مناسب و فعالیت بدنی بچه ها بیشتر توجه کنند.
صورت  به  که  خبری  نشست  در  استوار،  افشین   
ویدئوکنفرانس برگزار شد، به تشریح وضعیت بیماری پوکی 
که  مطلب  این  عنوان  با  پرداخت.وی  کشور  در  استخوان 
را  از ۵۰ سالگی فرد  عوامل پوکی استخوان خیلی زودتر 
کمبود  نامناسب،  تغذیه  گفت:  می کنند،  ابتالء  مستعد 
دریافت لبنیات و کم تحرکی، از عوامل بروز پوکی استخوان 

به شمار می روند.

برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له: رسول جهانی 
قوی  فشار  آباد 30متری  سلطان  اقامت:  محل  نشانی 

بعداز10متری دوم پ580

مشخصات محکوم علیه:
نام: محمد رضا محمدزاده اصل 

نشانی محل اقامت:مجهول المکان  

 محکوم به:
بموجب دادنامه شماره 98-361  مورخ  98/5/19 
وفق  که   16 شعبه  بهارستان   اختالف  حل  شورای 
قطعیت  دادگاه   16 شعبه   361-98 شماره  دادنامه 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  است.  کرده  حاصل 
پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ سه میلیون و ششدو دوهزار وپانصد ریال بابت 
اجرای  وانگهی  که  له  محکوم  حق  در  دادرسی  هزینه 
ماده  به  الحاقی  احکام مدنی مکلف است طبق تبصره 
ازتاریخ  را  تادیه  تاخیر  خسارت  چک  صدور  2قانون 
چک تا زمان اجرای حکم قطعی بر اساس تناسب تغییر 
حق  در  و  اخذ  خوانده  از  و  محاسبه  ساالنه  شاخص 

خواهان واریز نماید.
 

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.

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

حبس از 61 روز تا 6 مان محکوم خواهید شد.
قانون  ماده 34  از  که قسمتی  باال  موارد  بر  4-عالوه 
اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
مالی  محکومیتهای  اجرای  نحوه  قانون  مفاد  و همچنین 
درج  اجرائیه  برگ  ظهر  که   1377 آبان   10 مصوب 

گردیده است. توجه نموده و به ان عمل نمایید.

شعبه 16 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان
  

برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له: رسول جهانی 
کوچه  حبشی  بالل  خ  آباد  اقامت: سلطان  محل  نشانی 

یاسین سوم پ157

مشخصات محکوم علیه:
نام: قدرت اله ساالری 

نشانی محل اقامت:مجهول المکان  

 محکوم به:
 98/9/9 مورخ     453-98 شماره  دادنامه  بموجب 
که وفق  بهارستان  شعبه هشتم  اختالف  شورای حل 
کرده  حاصل  قطعیت  دادگاه  شعبه  شماره  دادنامه 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  است. 
وهزینه  خواسته  اصل  بابت  ریال   20/000/000
از  تادیه  تاخیر  و  ریال   مبلغ 1/352/500  دادرسی 
زمان صدور چک لغایت اجرای حکم طبق شاخص تورم 
بانک مرکزی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق 

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

حبس از 61 روز تا 6 مان محکوم خواهید شد.
قانون  ماده 34  از  که قسمتی  باال  موارد  بر  4-عالوه 
اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
مالی  محکومیتهای  اجرای  نحوه  قانون  مفاد  و همچنین 
درج  اجرائیه  برگ  ظهر  که   1377 آبان   10 مصوب 

گردیده است. توجه نموده و به ان عمل نمایید.

شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

  

               175/9/98 پرونده  کالسه  بتاریخ                   
شماره دادنامه

شعبه  اختالف  حل  کننده:شورای  رسیدگی  مرجع 
9شهرستان بهارستان

خواهان: رسول جهانی    نشانی: سلطان آباد سی متری 
فشار قوی بعد از ده متری دوم پ58

مجهول  نشانی:  اصل    محمدزاده  رضا  خوانده:محمد 
المکان

خواسته:مطالبه وجه چک
گردشکار:پس از ارجاع پرونده به شورای حل اختالف 
دروقت  قانونی  تشریفات  جری  و  آن  ثبت  و  شعبه 9 
طبق  و  پرونده  محتویات  بررسی  شورابا  قاضی  مقرر 
اختالف ختم  اصالح تشکیل شورای حل  ماده 9قانون 

رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید:

                                         رای شورا
علیرضا  فرزند  جهانی  رسول  دادخواست  درخصوص 
فرزند  اصل  محمدرضامحمدزاده  آقای  بطرفیت 
اسماعیل به خواسته محکومیت خوانده یکصدمیلیون 
ریال به انضمام خسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسی 
مورخ  خواهان  اظهارات  دادخواست  شرح  به  باتوجه 
فقره  کپی مصدق یک   – دادرسی  98/5/5 درجلسه 
چک به شماره و سررسید 904293 – 96/6/30 به 
–گواهی  تجارت  بانک  ریال عهده  میلیون  مبلغ یکصد 
علیه  محال  بانک  سوی  از  شده  صادر  پرداخت  عدم 
دعوای خواهان را محمول بر صحت تلقی می کند لذا 
مدنی  دادرسی  آئین  قانون  و515  مواد198  طبق 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یکصد میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و دومیلیون و سیسصدوچهل 
ویک هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. وانگهی مطابق تبصره 
الحاقی به ماده2 قانون صدور چک واحداجرای احکام 
تاریخ  از  را  تادیه  تاخیر  خسارت  است  مکلف  مدنی 
صدور چک تا زمان اجرای حکم قطعی با رعایت تناسب 
اخذودرحق  وازخوانده  محاسبه  ساالنه  شاخص  تغییر 
وظرف  غیابی  صادره  رای   . نماید.  واریز  خواهان 
همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  مهلت20روز 
شعبه و سپس ظرف 20روز  قابل تجدید نظر در محاکم 

حقوقی بهارستان خواهد بود.
موسوی – قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف 
شهرستان بهارستان

  
شماره نامه : 139904901209003178

تاریخ نامه : 1399/08/01
شماره پرونده : 139904001209000615/1

 شماره بایگانی : 9900716

اخطار ابالغیه مهریه 
به  رضا  علی  فرزند  قربیان  حسین  به  وسیله  بدین 

شماره ملی 1239892144
از  صادره   77 ماده  اجرائیه  باستناد  که  میشود  ابالغ 
اجرای اسناد رسمی بهارستان تعداد 614 عدد سکه 
تمام بهار ازادی به خانم زهرا عسگری به انضمام حقوق 
دولتی که طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرایی به کالسه 9900716 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مامور پست به دلیل عدم 
بنا  لذا   . نگردیده است  میسر  ابالغ  ادرس  شناسایی 
به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر 
ده  مدت  ظرف  چنانچه  و  میشود  اگهی  محلی  االنتشار 
روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب میگردد ، 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ، اقدامات 

قانونی طبق مقررات علیه شما انجام خواهد گرفت . 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهارستان – 
علیرضا زمانی  
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در  سنتی،  متخصص طب  یک 
بروز  علل  مهم ترین  با  ارتباط 
راهکارهای  و  استخوان  پوکی 
این  از  پیشگیری  و  کنترل 

عارضه، توضیحاتی عنوان کرد.
 ناصر رضایی پور، در ارتباط با 
مهم ترین علل پوکی استخوان، 
به افزایش سن اشاه کرد و گفت: 
زندگی  سبک  و  ورزش نکردن 
بروز  علل  دیگر  از  کم  تحرک، 

این عارضه است.
جراحی ها  برخی  افزود:  وی 
چون  زمینه ای  بیماری های  و 

سرطان،  تیروئید،  اختالالت 
و  کلیوی  گوارشی،  مشکالت 
داروهای  مصرف  و  و...،  کبدی 
لووتیروکسین،  چون  خاص 
به  ضدتشنج ها،  و  کورتون ها 
و دخانیات  الکل  همراه مصرف 
بروز  علل  دیگر  از  توان  می  را 

پوکی استخوان برشمرد.
این  به  پاسخ  در  پور  رضایی 
به  تا  چه  کنیم  که  سئوال 
نشویم،  مبتال  استخوان  پوکی 
به  زندگی،  گفت: اصالح سبک 
شب  سر  از  خوب،  خواب   ویژه 

روزانه  منظم  ورزش  سحر،  تا 
و  خون  گردش  افزایش  جهت 
تقویت عمومی، پرهیز از مصرف 
خوردنی های  ترشی جات،  زیاد 
تری بخش،  و  سردی افزا 
تنقالتی چون پفک و پاستیل و 
نوشابه های گازدار، فست فودها، 

می تواند موثر باشد.
روزانه  مصرف  داد:  ادامه  وی 
سنجد،  بادام،  تیره رنگ،  غالت 
یونجه،  و  ماش  گندم،  جوانه 
عصاره پای مرغ یا دنده گوسفند، 
ماساژ  گل،   گرده  و  عسل 

روغن های  با  مفاصل  و  بدن 
و  زیتون  کنجد،  شیرین،  بادام 
یبوست  از  پرهیز  دانه،   سیاه 
و  غذایی  و  عمومی  تدابیر  با 
همچنین پرهیز از مصرف زیاد 
صبر،  و  سنا  چون  ملین هایی 
بدن   D ویتامین  سطح  اصالح 
تغذیه  اصالح  آفتاب  گرفتن،  با 
و در صورت  لزوم مکمل درمانی 
مصرف  از  پرهیز  همچنین،  و 
موثری  نقش  دخانیات،  و  الکل 
پوکی  بروز  از  پیشگیری  در 

استخوان دارد.

متخصص طب سنتی عنوان کرد؛

مهم ترین علل بروز پوکی استخوان



گزارش

استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با معاون وزیر امور 

خارجه: از ظرفیت اقوام برای توسعه ایران استفاده شود

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر استفاده از ظرفیت اقوام، برای 
رشد توسعه و اقتدار کشور، گفت: ایران متشکل از اقوام مختلف است 
که عاشق این سرزمین هستند و باید با گسترش رفاه و عدالت و نگاهی 

نو به اقوام، از ظرفیت همه آن ها استفاده کرد.
امور  امور سیاسی وزارت  با معاون  محمد رضا پورمحمدی در دیدار 
خارجه که قبل از سفر منطقه ای وی انجام شد، هویت ایران مدرن 
را مدیون دلیرمردان و شیرزنان آذربایجان دانست و اظهار کرد: مردم 
غیور آذربایجان در انقالب مشروطه، انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی 

برای اقتدار و سربلندی ایران عزیز از جان گذشتگی کرده اند.
وی با اشاره به بازدید خود از مناطق مرزی خداآفرین، گفت: مرزنشینان 
اصابت صدها  و  قره باغ  از جنگ  ناشی  وجود خطرات  با  منطقه  این 
خمپاره و راکت طرف های درگیر به نقاط مرزی، اظهار می کردند که 

مدافع امنیت و استقالل ایران هستند و خانه خود را ترک نمی کنند.
پورمحمدی با اشاره به مکاتبات خود با وزارت امور خارجه درخصوص 
امنیت مرزها، بیان کرد: آذربایجان و ارمنستان همسایگان ما هستند 
با احترام به تمامیت ارضی کشورها، طرفدار حل مسالمت آمیز  و ما 
پایان دادن به اشغال گری هستیم و حتماً دستگاه  مناقشه قره باغ و 
دیپلماسی کشور نیز در این خصوص اقدامات الزم را انجام خواهد داد.

ثمره  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
پژوهشگران  پژوهشی  و  علمی  فعالیت های 
روزمره  زندگی  در  و  امتداد  باید در جامعه 
گزارش  باشد.به  داشته  بروز  و  ظهور  مردم 
والمسلمین  االسالم  حجت  نیوز،  آستان 
جمعی  دیدار  در  امروز  صبح  مروی  احمد 
بنیاد  پژوهشگران  و  اساتید  مدیران،  از 
ضوی  قدس  آستان  اسالمی  پژوهش های 
که با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 
باز مدرسه خیرات خان حرم مطهر  فضای 
امام رضا)ع( انجام شد، با بیان اینکه فرهنگ 
بنده در آستان قدس  اصلی  از دغدغه های 
نورانی  مضجع  کرد:  اظهار  است،  رضوی 
حضرت رضا)ع( مرکز نور و روح تمام عالم 
دنیا و عقباست؛ اما صرف نظر از این جایگاه 
قدسی، مجموعه عظیم آستان قدس رضوی 
برای  که  می بینیم  کالبد  یک  منزله  به  را 
تحرک و خلق آثار و برکات باید روح داشته 
باشد، روح کالبد آستان قدس رضوی بنیاد 

پژوهش های اسالمی است.
پژوهش های  بنیاد  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
قدس  آستان  حوزه های  تمام  در  اسالمی 
رضوی باید حضوری فعال و تأثیرگذار داشته 
بخش های  برای  بنیاد  این  گفت:  باشد، 
سخن،  باید  رضوی  قدس  آستان  مختلف 
ایده و برنامه داشته باشد زیرا ما معتقدیم 
شئون  تمام  در  که  است  مکتبی  اسالم 
انسان  معنوی  و  مادی  اجتماعی،  فردی، 
به  محصور  و  دینی شخصی  و  دارد  سخن 
یکسری عبادات فردی نیست.حجت االسالم 
»َفإَِنّ  روایت  به  اشاره  با  مروی  والمسلمین 
الَتََّبُعونا،  َکالِمنا  َمحاِسَن  َعلُِموا  لَْو  الّناَس 
بدانند،  را  ما  سخن  زیبایی های  اگر  مردم 
رسالت  می کنند«،  پیروی  ما  از  بی گمان 
تحقق  را  اسالمی  پژوهش های  بنیاد  بزرگ 
این مهم دانست.حجت االسالم و المسلمین 
مروی اولویت بندی در برنامه های پژوهشی 
و توجه به نیازهای فکری و علمی بخش های 
مختلف آستان قدس را الزمه موفقیت بنیاد 
اهمیت  به  اشاره  با  و  معرفی  پژوهش ها 
فعالیت های  در  اجتماعی  شناسی  مسئله 
پژوهشی ابراز کرد: مسئله شناسی صحیح، 
بوده است،  بزرگ علمای موفق تشیع  هنر 

علمای بزرگ ما از مسائل مردم فارغ نبودند 
این  به  باید  پژوهشی  فعالیت های  در  و 
پژوهش ها  در  نوآوری  داشت،  توجه  مهم 
تولید  است.وی  شناسی  مسئله  گروی  در 
و معرفتی،  انسانی  علوم  علم در حوزه های 
برتر،  پژوهشگران  و  نخبگان  شناسایی 
و  ملی  نخبه  پژوهشگران  تربیت  و  پرورش 
و  کتابخانه  در  فعال  حضور  و  المللی  بین 
مخزن کتب خطی آستان قدس و استخراج 
تراث شیعه از این کتب و نشر آن منطبق 
بنیاد  وظایف  دیگر  از  را  روز  ادبیات  بر 
معرفی  قدس  آستان  اسالمی  پژوهش های 
عالم  به  منسوب  بنیاد  این  کرد:  اظهار  و 
باید در  آل محمد حضرت رضا)ع( است و 
حد خود نمایانگر علم و دانش رضوی باشد؛ 
این بنیاد باید از سایر مراکز فرهنگی کشور 
متمایز و الگویی برای آن ها باشد و به یک 
نشان برتر مبدل شود که پژوهشگران جهان 
اسالم افتخار خود را همکاری با این بنیاد 
افزود:  رضوی  قدس  آستان  بدانند.تولیت 
بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی باید 
انقالب  رهبر معظم  برسد که  به جایگاهی 
برای این بنیاد همان تعبیری را به کار ببرند 

که امام خمینی)ره( در خصوص کتاب های 
شهید مطهری فرمودند؛ برای بنیاد هم رهبر 
معظم انقالب بفرمایند »من تمام کتاب هایی 
که بنیاد پژوهش های آستان قدس منتشر 
این  است«  مفید  و  می کنم  تأیید  می کند، 
برای  باید  که  است  چشم اندازی  و  هدف 
به  اشاره  با  کنیم.وی  آن تالش  به  رسیدن 
برجسته،  دانشگاه های  کهن،  علمیه  حوزه 
خراسان  خطه  فرهیخته  اساتید  و  علما 
تحقق اهداف بنیاد پژوهش های اسالمی را 
والمسلمین  االسالم  دانست.حجت  ممکن 
مروی در بخش دیگری از سخنان خود به 
در  اسالم)ص(  گرامی  پیامبر  سازی  تمدن 
پیامبر  کرد:  اظهار  و  اشاره  جاهلیت  دوران 
تمدنی  قرآن  پشتوانه  با  اسالم)ص(  گرامی 
بزرگ را در عهد جاهلیت و در میان قبایل 
این خروجی کار  پایه گذاری کرد،  وحشی 
فعالیت های  نیز  امروز  بود؛  پیغمبر)ص( 
علمی و فرهنگی باید در جامعه بروز و نمود 
رضوی  قدس  آستان  تولیت  باشد.  داشته 
و  محوری  مسئله  ضرورت  بر  تأکید  ضمن 
پاسخ دهی به مسائل و چالش های جامعه 
در فعالیت های پژوهشی، هدف تمام اقدامات 

معارف  نشر  را  اسالمی  پژوهش های  بنیاد 
اسالمی  جامعه  تربیت  نهایت  در  و  رضوی 
دانست و ابراز کرد: ثمره فعالیت های علمی 
و پژوهشی باید بر تربیت و فرهنگ جامعه 
تأثیرگذار باشد؛ کارهای علمی، پژوهشی و 
تحقیقاتی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس باید در جامعه امتداد داشته باشد و 
در زندگی روزمره مردم خود را نشان دهد.

گفتنی است، در ابتدای این دیدار که بیش 
از 3 ساعت به طول انجامید، حجت االسالم 
والمسلمین محمدحسن مهدوی مهر رئیس 
حجت االسالم  و  فرهنگی  و  علمی  سازمان 
بنیاد  رئیس  مرویان حسینی  محمود  سید 
رضوی  قدس  آستان  اسالمی  پژوهش های 
پژوهشی  و  علمی  فعالیت های  از  گزارشی 
ادامه  در  و  ارائه  خود  متبوع  مجموعه های 
مختلف  حوزه های  پژوهشگران  از  تعدادی 
قدس  آستان  اسالمی  پژوهش های  بنیاد 
خود  نظرات  و  دیدگاه ها  بیان  به  رضوی 
پرداختند. همچنین در این جلسه از دومین 
با  رضوی  قدس  آستان  دایرةالمعارف  جلد 
مروی  والمسلمین  االسالم  حجت  حضور 

تولیت آستان قدس رضوی رونمایی شد.

حجت االسالم مروی در دیدار پژوهشگران بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی:

ثمره فعالیت های علمی پژوهشگران باید در جامعه و 
زندگی مردم بروز داشته باشد 

گزارش

استاندار کردستان: قیمت مرغ و گوشت قرمز در 

کردستان تابعی از قیمت های کشوری است

استاندار کردستان تاکید کرد که قیمت مرغ و گوشت قرمز در استان 
تولید کننده و  به  تا  باید همانند دیگر استان های کشور تعین شود 

مصرف کننده آسیب وارد نشود.
بهمن مرادنیا  در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کردستان با بیان 
اینکه هدف هم باید حمایت از تولید و در عین حال رعایت حقوق 
دیگر  از  جدای  کردستان  استان  کرد:  اظهار  باشد،  کننده  مصرف 
استان های کشور نیست و میانگین قیمت هایی که در بازار کشور برای 

مرغ و گوشت قرمز وجود دارد باید برای استان نیز لحاظ گردد.
وی با بیان اینکه در مقاطعی به دلیل قیمت پایین مرغ تولید کننده 
ها متضرر می شدند، اضافه کرد: معتقدم نباید نسبت به تولید کننده 
سخت گیری کرد، چرا که اگر تولید کننده ها واحد خود را تعطیل 

کنند در آن صورت باید مجبور به واردات با قیمت باالتر باشیم.
مرادنیا ابراز امیدواری کرد: در شرایط فعلی تولید کننده از ضرر خارج 
شده و باید با افزایش جوجه ریزی نسبت به افزایش تولید اقدام کنند.

وی افزود: هرچند قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا کرده اما بر اساس 
آمارهای اعالمی هم اکنون در استان گوشت قرمز حدود دو هزار تومان 
کمتر از میانگین کشوری عرضه می شود.استاندار کردستان با بیان 
اینکه عدم تامین نهاده ها با ارز دولتی سبب افزایش قیمت ها شده 
است، خاطرنشان کرد: در تعین قیمت ها مبنا باید میانگین قیمت، 

حداقل در چهار استان همجوار باشد.
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کاهش شدید واردات چوب به کشور
مدیرکل منابع طبیعی استان البرز از تولید ۱۰۰ هزار اصله نهال برای 

عرضه به متقاضیان زراعت چوب خبر داد.
حامد فرضی  با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰۰ هزار اصله نهال 
برای واگذاری به متقاضیان زراعت چوب در نهالستان کرج تولید شده، 
اظهار کرد: این نهال ها برای پاسخگویی به بخشی از تعهدات استان 
مبنی بر زراعت چوب در ۱۰۰هکتار از اراضی استان تولید شده است. 
وی ادامه داد: با توجه به احتمال آلودگی چوب های وارداتی به آفات 
و بیماری های مختلف، در حال حاضر تمرکز زیادی بر زراعت چوب 

در کشور می شود.
وی توضیح داد: در کنار خطر آفت زدگی، چوب های وارداتی به دلیل 
اعمال تحریم و باال رفتن هزینه های گمرکی واردات چوب به کشور 

بسیار محدود شده است.

معاون سیاسی استاندار گیالن: پژوهش های کاربردی 

در زمینه راهکارهای افزایش جمعیت انجام شود
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شماره نامه :139904901107002985
تاریخ نامه :1399/08/05

شماره پرونده :139704001107000222/1
شماره بایگانی پرونده :9700415

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
ملی  به شماره  پنجعلی  کلور  فرزند  اقای غفور هاشمی  به 1-  بدین وسیله 
1465203941  به نشانی :تهران –شهرستان رباط کریم -  تقی اباد – خیابان 
– پالک 38    بعنوان وام گیرنده 2- خانم پریسا  – کوچه اتوشویی  درختی 
هاشمی کلور   فرزند غفور  به شماره ملی 1467386340 به نشانی : تهران 
اقای  – پالک 67     3-  ارشاد  کوچه   – اباد  تقی   – کریم  رباط  – شهرستان 
استان  نشانی  به  ملی 0076798100  شماره  به  علی  فرزند  راحمی  سعید 
بلوک    - الله  – شهرک  خیابان خوشنام   – مارلیک   – کرج  – شهرستان  البرز 
24 – واحد 2487 بعنوان ضامن  ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی 
رباط کریم کد 2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 6300670580003  
بانضمام  تا تاریخ 1397/11/23  جهت وصول مبلغ 126/868/334 ریال 
خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9700415 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد 
اگهی  محلی  االنتشار  کثیر  های  نامه  روز  از  یکی  در  مرتبه  یک  فقط  اجرائیه 

میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب 
میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر 

مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

 

شماره نامه :139904901107002982 
تاریخ نامه :1399/08/05

شماره پرونده :139904001107000216/1
شماره بایگانی پرونده :9900300

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- اقای محمد نوروزی نسب   فرزند قربانعلی به شماره ملی 
6479795598  به نشانی :تهران –شهرستان رباط کریم -  خیابان ملکی – 
خیابان خالصی – کوچه شاد یک – پالک 5   بعنوان وام گیرنده 2- اقای فرهاد 
تهران   : نشانی  به  ملی 0014117479  به شماره  علی    فرزند  حضرتی    
– شهرستان رباط کریم – خیابان امام حسین – کوچه اندیشه یکم – پالک 13 
– واحد یک     بعنوان ضامن  ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط 
کریم کد 2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 6302145743003  جهت 
وصول مبلغ 66/600/000 ریال تا تاریخ 1399/04/28 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 9900300 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست محل اقامت شما به شرح متن سند 

مفاد  اجرا  نامه  ائین   18 ماده  طبق  بستانکار  تقاضای  به  لذا  نشده  شناخته 
اگهی  محلی  االنتشار  کثیر  های  نامه  روز  از  یکی  در  مرتبه  یک  فقط  اجرائیه 
میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب 
میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر 

مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

 

شماره نامه :139904901107002976 
تاریخ نامه :1399/08/05

شماره پرونده :139904001107000403/1
شماره بایگانی پرونده :9900576

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- خانم بتول سرائی   فرزند محمد ابراهیم  به شماره ملی 
اداره  کوچه    - کریم  رباط  –شهرستان  :تهران  نشانی  به    4910605584
– پالک 4     بعنوان وام گیرنده 2- اقای حمید رضا مرادی     فرزند  برق 
اسد اله   به شماره ملی 4911409118 به نشانی : تهران – شهرستان رباط 
می شود   ابالغ  بعنوان ضامن   پالک 180       – ملکی  خیابان شهید   – کریم 

بانکی  قرارداد  استناد  به  کد 2354  کریم  رباط  مرکزی  ملی شعبه  بانک  که 
شماره 6302044184002  جهت وصول مبلغ 59/000/000 ریال تا تاریخ 
1399/07/16 بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به 
کالسه 9900576 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه های کثیر 
االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی 
که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت 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 :139904901107002988 
تاریخ نامه :1399/08/05

شماره پرونده :139704001107000232/1
شماره بایگانی پرونده :9700430

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- خانم نسرین صفری جعفر اباد   فرزند علی کرم  به شماره 
– االرد    - کریم  رباط  –شهرستان  :تهران  نشانی  به    4060202029 ملی 

پارکینگ ولیعصر     بعنوان وام گیرنده 2- اقای سجاد اصفهانیان     فرزند 
رباط  شهرستان   – تهران   : نشانی  به  ملی 0384805302  شماره  به  جواد  

کریم – پرندک – بلوک 15 – واحد 14    بعنوان ضامن  ابالغ می شود  که 
بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 
تاریخ  تا  287/238/066ریال  مبلغ  وصول  جهت   66300749387008
1397/12/04 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 9700430 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه های کثیر 
االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی 
که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت 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 :139904901107002961 
تاریخ نامه :1399/08/05

شماره پرونده :139904001107000402/1
شماره بایگانی پرونده :9900575

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
ملی  شماره  به  اله   نور  فرزند  نوری    غالمرضا  اقای   -1 به  وسیله  بدین 
امام  خیابان    - کریم  رباط  –شهرستان  :تهران  نشانی  به    0601665961
حسین – اندیشه چهارم – پالک 16    بعنوان وام گیرنده 2- اقای محمد رضا 
: تهران  به نشانی  به شماره ملی 4911764163  همتی     فرزند رجبعلی 
پالک 16      – چهارم  اندیشه   – امام حسین  خیابان   – کریم  رباط  – شهرستان 
بعنوان ضامن  ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 
مبلغ  وصول  جهت   6301728573006 شماره  بانکی  قرارداد  استناد  به 
52/000/000 ریال تا تاریخ 1399/07/16 بانضمام خسارت تاخیر متعلقه 
و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
تشکیل  اداره  این  در  کالسه 9900575  به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر 
شده و طبق گزارش مامورپست محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روز نامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت 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 :139904901107002992 

تاریخ نامه :1399/08/06
شماره پرونده :139904001107000401/1

شماره بایگانی پرونده :9900574

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- اقای علی عرب پور سلیمی   فرزند احمد  به شماره ملی 
 – پرند  -  شهر  کریم  رباط  –شهرستان  :تهران  نشانی  به    3873742624
مجتمع مپسا – بلوار چمران – بلوک 23 –واحد 2   بعنوان وام گیرنده 2- خانم 
 : به نشانی  به شماره ملی 09386000699   زهرا ثقفی     فرزند یوسف 
تهران – شهرستان رباط کریم – شهر پرند – مجتمع مپسا – بلوک 23 – واحد 1   
بعنوان ضامن  ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 
مبلغ  وصول  جهت    6301705772009 شماره  بانکی  قرارداد  استناد  به 
25/000/000 ریال تا تاریخ 1399/07/16 بانضمام خسارت تاخیر متعلقه 
و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
تشکیل  اداره  این  در  کالسه 9900574  به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر 
شده و طبق گزارش مامورپست محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روز نامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت 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 :139904901107002991 

تاریخ نامه :1399/08/06
شماره پرونده :139904001107000152/1

شماره بایگانی پرونده :9900226

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- اقای اسماعیل هاشم زاده هارونیه   فرزند زرقم  به شماره 
ملی 6239673501  به نشانی :تهران –شهرستان بهارستان – سلطان اباد 
– خیابان 14 متری فردوسی – کوچه رجایی – پالک 25   بعنوان وام گیرنده 2- 
اقای رضا غالمی هارونیه      فرزند حمزه  به شماره ملی 0010847413  به 
نشانی : تهران – شهرستان بهارستان – سلطان اباد – خیابان امام سجاد – کوچه 
شکری – پالک 45   بعنوان ضامن  ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی 
رباط کریم کد 2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 6303331334006  
بانضمام   1399/04/09 تاریخ  تا  ریال   92/000/000 مبلغ  وصول  جهت 
خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9900226 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد 
اگهی  محلی  االنتشار  کثیر  های  نامه  روز  از  یکی  در  مرتبه  یک  فقط  اجرائیه 
میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب 
میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر 

مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیالن، انجام پژوهش های الزم در 
حوزه جمعیت و نیز در زمینه راهکارهای مقابله با اعتیاد را مورد تاکید قرار داد 
و گفت: تحقیقات و پژوهش های کاربردی در زمینه اتخاذ راهکارهای افزایش 
جمعیت  راهبردی  شورای  جلسه  در  قاسم نژاد  شود.محمود  انجام  جمعیت 
استان گیالن، اظهار کرد: باید مولفه های موثر بر مهاجرت، کاهش جمعیت 
و افزایش جمعیت در دستور کار باشد و مشوق هایی برای تسهیل ازدواج و 

فرزندآوری در نظر گرفته شود.
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نابودی  با  مقابله  برای  تجاری  شرکت  یک 
با  می تواند  که  کرده  تولید  پهپادی  جنگل ها، 
دوباره  رویش  به  مختلف  نقاط  در  بذر  کاشت 

درختان کمک کند.
به نقل از انگجت، بر اساس بررسی های سازمان 
جنگل های  از  هکتار  میلیون   ۴۲۰ حدود  ملل 
تبدیل  علت  به  بعد  به   ۱۹۹۰ سال  از  جهان 
بین  و  رفته اند  بین  از  کشاورزی  زمین های  به 
میلیون   ۱۰ حدود   ۲۰۲۰ تا   ۲۰۱۵ سال های 

هکتار جنگل نیز به طور ساالنه نابود شده اند.
از سوی دیگر گرمایش زمین، آتش سوزی و دیگر 
بالیای طبیعی نیز به تداوم این روند کمک کرده 
است. پیش بینی می شود این روند به تولید ۷۳۰ 
میلیارد تن دی اکسیدکربن اضافی تا پایان دهه 

جاری میالدی منجر شود.
برای غلبه بر این مشکل شرکت دندرا سیستمز 
که  کرده  تولید  را  جدیدی  خودران  پهپادهای 
استفاده  با  و  هستند  مصنوعی  هوش  به  مجهز 
را  اطراف  محیط  و  زمین  خود  الگوریتم های  از 
بررسی کرده و برای بذر پاشی و کاشت پوشش 

گیاهی جدید تصمیم می گیرند.
از این پهپادها می توان برای حمل درختچه های 
کوچک و مواد تغذیه ای مورد نیاز آنها و انتقال 
این محموله ها به منطقه درنظر گرفته شده برای 
سازنده  شرکت  کرد.  استفاده  نیز  کاری  جنگل 
می گوید این روش یک روش سریع، کم هزینه، 
در  جنگل ها  احیای  برای  باال  دقت  با  و  بهینه 

مناطق مختلف دنیاست.

تولید پهپاد هوشمند برای جنگل کاری

هزینه استفاده از اینترنت ماهواره ای اسپیس ایکس اعالم شد

محققان دانشگاه فلوریدای مرکزی از تولید 
باتری هایی برای جایگزین کردن به جای 
باتری های لیتیومی خبر داده اند که در آنها 
از صفحات مسی برای افزایش طول عمر 

استفاده شده است.
به نقل از نیواطلس، پژوهشگران می گویند 
عملکرد  و  کارآیی  یادشده  باتری های 
بهتری دارند. در این باتری ها از یک الیه 
حفاظتی نیز استفاده شده که الکترودهای 
باتری را می پوشاند و روند کاهش کیفیت 
باتری را کند کرده و باعث می شود شارژ 
کیفیت  با  زمان  گذر  در  باتری  شدن 

مناسبی صورت بگیرد.
در باتری های لیتیومی، آند یا الکترود منفی 
وظیفه تولید الکترون هایی را بر عهده دارد 
که به سمت الکترود مثبت یا کاتد می روند 

از  معموالً  آند  می کنند.  تولید  برق  و 
گرافیت تولید می شود، اما استفاده از مس 
ظرفیت  افزایش  باعث  آن  تولید  روند  در 

ذخیره سازی برق و رسانایی آن می شود.
الیه نازک مس که برای پوشاندن آند مورد 
مفید  عمر  و  ثبات  می گیرد  قرار  استفاده 
آن را برای شارژ باتری افزایش می دهد و 
روند تخریب آند را تا ۱۰۰۰ درصد کمتر 

می کند.

تولید باتری های جان سخت 
با صفحات مسی
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 معاون علم و فناوری رئیس جمهوری 
اواخر  تا  ایران  ملی  رصدخانه  گفت: 
می  نورگیری  آینده  سال  خردادماه 
آیت  با  دیدار  در  ستاری   شود.سورنا 
ولی  نماینده  سلیمانی  عباسعلی  اهلل 
فقیه و امام جمعه کاشان اظهار داشت: 
توسعه و پیشرفت یک فرهنگ است 
شود.وی  نهادینه  جامعه  در  باید  که 
نیروی  توسعه  الزمه  اینکه  بیان  با 
به  اعتماد  دارای  و  عاشق  انسانی 
بیشتر  برای  داشت:  ابراز  است،  نفس 
در  پذیرش  فعال  نیروهای  و  جوان ها 
جامعه دارای اهمیت بیشتری نسبت 
علم  است.معاون  مالی  بحث های  به 
بیان  با  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
اینکه اقتصاد دانش بنیان چیزی جز 
برای  کرد:  تصریح  نیست،  فرهنگ 
توسعه و پیشرفت در کشور باید این 
برای  زمینه  و  کرده  درک  را  موضوع 
رشد اقتصاد دانش بنیان را در کشور 
اینکه  به  اشاره  با  کنیم.وی  فراهم 
فرهنگ و صنعت با ساختمان درست 
نمی شود، خاطرنشان کرد: دانشگاه ها 
باید در اهداف کلی خود نسبت به رفع 
مشکالت مردم در حوزه های مختلف 

تغییر جهت بدهند.
از  یکی  را  کارآفرینی  توسعه  ستاری 
در  دانشگاه ها  بالقوه  پتانسیل های 
داشت:  بیان  و  دانست  کشور  سراسر 
ساختار فعلی جامعه احتیاج به تغییر 
جوانان  پذیرای  باید  جامعه  و  دارد 
مختلف  حوزه های  در  فعال  و  خالق 

علمی و فناوری باشد.
از  یکی  اینکه کاشان  به  اشاره  با  وی 
زمینه فرش های  در  بزرگ  قطب های 
ماشینی در دنیاست، یادآور شد: فرش 
کاشان  برای  صنعت  یک  ماشینی 
کارخانه ها  این  بلکه  نیست  کشور  و 
ولی  یافته اند  افزایش  که  هستند 
صنعت در حوزه فرش ماشینی نداریم.

معاون علم و فناوری ریاست جمهوری 
به  احتیاجی  کارخانه  اینکه  بیان  با 
آن  دستگاه های  همه  و  ندارد  دانش 
این  در  موقعی  افزود:  است،  وارداتی 
حوزه به مقوله صنعت وارد می شویم 
که همه دستگاه های الزم برای فرش 
ماشینی را طراحی کرده و بسازیم و 

بعد از آن بهینه سازی کنیم.
وی با اشاره به اینکه این تغییر احتیاج 
به یک فرهنگ دارد، گفت: امیدواریم 

صنایع  صاحبان  و  خیران  حضور  با 
حمایت های  و  تولیدی  واحدهای  و 
سازی  بومی  سوی  و  سمت  به  آنان 
فرش  بافت  دستگاه های  ساخت 
در  کنیم.ستاری  حرکت  ماشینی 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
واقع  ایران  ملی  رصدخانه  تکمیل  به 
از  کامو  شهر  »گرگش«  ارتفاعات  در 
توابع شهرستان کاشان اظهار داشت: 
این پروژه بزرگترین پروژه علم محور 
ایران است که آینه اصلی آن ۳.۵ متر 
بزرگ  تلسکوپ های  جز  و  دارد  قطر 
تکمیل  با  اینکه  بیان  با  دنیاست.وی 

این پروژه ایران در شبکه جهانی رصد 
با  داشت:  ابراز  می گیرد،  قرار  آسمان 
سایت  منطقه  پاک  آسمان  به  توجه 
رصدخانه ملی ایران می تواند به عنوان 
آسمان  رصد  برای  جهانی  مرکز  یک 
قرار گیرد.معاون علم و فناوری ریاست 
جمهوری با اشاره به اینکه برای مکان 
ایران ۱۰  ملی  رصدخانه  سایت  یابی 
بیان  است،  شده  صرف  زمان  سال 
داشت: با نصب آینه اصلی این مرکز 
آینده،  سال  اردیبهشت  اواسط  در 
رصدخانه ملی ایران در اواخر خردادماه 

سال آینده نورگیری می شود.

با ۱۶ شتاب دهنده؛

اقتصاد دیجیتال ایران در مسیر توسعه قرار گرفت نوشتار

معاون علم و فناوری رئیس جمهور:

رصدخانه ملی ایران تا اواخر خردادماه سال آینده نورگیری می شود
اقتصاد دیجیتال در ایران با همکاری نهادهای مرتبط و 

با کمک ۱۶ شتاب دهنده در مسیر توسعه قرار گرفت.
به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
اقتصاد دیجیتال در دنیا جایگاه پرقدرتی در بازار پیدا 
کرده و مفاهیم آن معادالت اقتصادی جهانی را دگرگون 
کرده است. این اقتصاد در ایران با همکاری نهادهای 
مرتبط و با کمک ۱۶ شتاب دهنده در مسیر توسعه قرار 
گرفته است.دنیای اقتصاد دیجیتال به حدی با اقتصاد 
سنتی درآمیخته که تمایز آنها از هم سخت و گاهی 
غیرممکن است. این اصطالح، نخستین بار توسط یکی 
از پژوهشگران ژاپنی در سال ۱۹۹۰ مطرح شد. البته 
که این اقتصاد را متعلق به همه کشورها می دانند اما 
هنوز شکاف بزرگی میان کشورها وجود دارد و اصل 
برای کشورهای  را  اقتصادی  این مفهوم  یافته  توسعه 
توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی 
می دانند. اما دیگر کشورها هم در تالش برای کسب 
سهم درستی از این اقتصاد در دنیا هستند. ایران هم 
یکی از این کشورها است که چند سالی است با تالش 
و هم افزایی نهادهای مرتبط، پایه های توسعه این مفهوم 

علم  این  است.توسعه  نهاده  بنا  را در کشور  اقتصادی 
کاربردی در ایران با کمک بخش خصوصی و دولتی در 
حال پیش روی است. مثاًل شکل گیری ۱۶ شتاب دهنده 

در این حوزه اقدامی است که با حمایت ستاد توسعه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شده است.

کاریکاتور

نوشتار

درحال  میدون،  سایت  از  نقل  به 
امنیتی  های  سیستم  حاضر 
روانه  و  متعددی در کشور ساخته 
میدون  مسابقه  اما  شود  می  بازار 
میزبان کارآفرینی است که درحال 
ویژه  امنیتی  های  ساخت سیستم 

ای است.
تنها  نه  روزها  این  شوربختانه 
به  نیز  منازل  بلکه  ها  گاوصندوق 
امنیتی پیشرفته ای  سیستم های 
نیاز دارند؛ دزدها روز به روز درحال 
کردن  اضافه  و  تر شدن  ای  حرفه 
مهارت های خود هستند و بیش از 
هر زمان دیگری از تکنولوژی های 
مردم  آرامش  سلب  برای  جدید 
این  میدون،  کنند.  می  استفاده 
داده  قرار  موردبررسی  را  موضوع 
از  بیست و ششمین قسمت  در  و 
فصل دوم خود، میزبان کارآفرینی 
است که با کسب و کار خود، می 
کوشد آرامش را به مردم بازگرداند؛ 
شرکت  صاحب  صادق  علی 

مهندسی تیام صنعت...
علی صادق کارآفرینی جوان است 
جوشکاری  مهندسی  رشته  در  که 
سال   ۱۴ بر  بالغ  و  کرده  تحصیل 
همچون  هایی  حوزه  در  که  است 
کیفیت،  کنترل  بازرسی  طراحی، 
مهندسی  معکوس،  مهندسی 
مجدد و... فعالیت می کند. او امروز 
جمع  هم  دور  را  تیمی  توانسته 
امنیت  زمینه  در  همگی  که  کند 

و آرامش مردم ایران دغدغه دارند 
بهتر  روز  به  روز  با  کوشند  می  و 
کارکردن، زندگی همراه با آسایشی 

را برای مردم رقم بزنند.
صادق  آقای  شرکت  محصوالت 
کلی  حوزه  چند  در  توان  می  را 
هوشمند  قفل  کرد؛  بندی  دسته 
های  گاوصندوق  گاوصندوق، 
دستگیره  و  قفل  انواع  خانگی، 
هوشمند منازل و سیستم هوشمند 
توسط  هم  عمدتا  که  خودرو 
صاحبین بانک ها، هتل ها، ادارات 
می  خریداری  خصوصی  و  دولتی 

شود.
مزیت  ترین  اصلی  بتوان  شاید 
تیام صنعت  های شرکت  سیستم 
را، سربلند بیرون آمدن از امتحان 
المللی  بین  و  داخلی  متعدد  های 

دانست:
گواهی ثبت اختراع

گواهی ثبت عالمت تجاری

صنعتی  دانشگاه  از  علمی  تائیدیه 
اصفهان

آگاهی  اداره  از  امنیتی  تائیدیه 
اصفهان

و  جامع  مدیریت  گواهی   IMS
یکپارچه

استاندارد CE اروپا
فارغ از اینکه سیستم های تولیدی 
در تیام صنعت می تواند نیاز خیل 
برطرف  را  ایرانیان  از  ای  گسترده 
خوبی  به  آنها  سرمایه  از  و  کند 
از  پس  خدمات  کند،  محافظت 
که  دارد  هم  توجهی  قابل  فروش 
می  دوچندان  را  خرید  به  رقبت 
کند: عالوه براینکه کلیه محصوالت 
همراه  به  گارانتی  ماه   ۱۲ دارای 
سال   ۱۰ و  گارانتی  طالیی  کارت 
خدمات پس از فروش هستند، پس 
از زمان گارانتی نیز هرسال توسط 
کارشناسان این شرکت مورد بازدید 

دوره ای قرار می گیرد.

آرامش و امنیت را با سیستم های هوشمند 
تجربه کنید... نوشتار

هزینه ماهانه استفاده از اینترنت ماهواره ای اسپیس 
ایکس ۹۹ دالر در ماه اعالم شده است.

به نقل از دیجیتال ترندز، اسپیس ایکس تست بتا 
پروژه ماهواره اینترنتی استارلینک را گسترش داده 

است.
طبق ایمیلی که این شرکت برای کاربرانی ارسال 
کرده که تمایل دارند در این آزمایش شرکت کنند، 
 ۹۹ استارلینک  اینترنتی  سرویس  اولیه  هزینه 
دالر در ماه و هزینه کیت مخصوص آن نیز ۴۹۹ 
این کیت شامل یک روتر وای فای و  دالر است. 
ماهواره  اینترنت  به شبکه  اتصال  برای  دستگاهی 

ای است.
هدف  با  ایکس  اسپیس  اینترنتی  ماهواره  پروژه 

فراهم کردن این سرویس در سراسر جهان توسعه 
یافته و شبکه ای چند هزار ماهواره ای را در بر می گیرد.

تاکنون اسپیس ایکس ۹۰۰ استارلینک به فضا فرستاده اما این 
فقط بخش کوچکی از خوشه چند هزار ماهواره ای اسپیس 

ایکس است.
طبق تخمین ها هزینه راه اندازه این شبکه ۱۰ میلیارد دالر 
یا بیشتر و اسپیس ایکس معتقد است درآمد ساالنه آن حدود 

۳۰ میلیارد دالر خواهد بود.

هوشمند  رومیزی  یک  محققان 
روی  آنچه  که  اند  کرده  ابداع 
و  شناسایی  را  گیرد  می  قرار  میز 
غذایی  دستور  یک  آن  برحسب 

پیشنهاد می کند.
محققان  انگجت،  از  نقل  به 
دانشگاه  چند  و  مایکروسافت 
پارچه  سیستم  یک  مختلف 
»کپسیتیوو«  نام  به  هوشمند 
اند   کرده  ابداع   )Capacitivo(
که می تواند مواد غذایی، نوشیدنی 
ها و دیگر اشیایی که روی میز قرار 
آنها  لمس  براساس  را  گیرد  می 

ردیابی کند.
شبکه  از  ترکیبی  پارچه  این 
یادگیری  و  خازنی  الکترودهای 
ماشینی را برای اندازه گیری مواد و 
شکل اشیا به کار می برد. از همین 
روش می توان برای ردیابی برخی 
محفظه ها از جمله شیشه و کاسه 

استفاده کرد.
را  فناوری  این  اصل  در  محققان 
بافته  رومیزی  پود  و  تار  الی  البه 
اند و معتقدند برای آشپزی کارآمد 

به  متصل  اپلیکیشن  یک  هستند. 
این سیستم براساس آنچه روی میز 
قرار دارد، دستور غذایی را پیشنهاد 

می کند.
سیستم  این  معتقدند  محققان 
عمل  حافظه  ابزار  یک  عنوان  به 
چنین  مثال  عنوان  به  کند.  می 
می  یادآوری  کاربر  به  سیستمی 
کند تا ایربادهایش را هنگام خروج 
از خانه فراموش نکند یا ظرف های 

غذا را بشوید.

محدودیت  پروژه  این  اصل  البته 
را  فلزی  اشیای  و  دارد  هایی 
همچنین  کند.  نمی  شناسایی 
سیستم مذکور در شناسایی کتاب 
عملکرد  نیز  دار  گوشه  اشیای  و 
بنابراین  ندارد.  مناسبی  چندان 
تعجبی ندارد شناسایی کارت های 
بانکی با این سیستم دچار مشکل 
باشد. عالوه بر آن نتیجه شناسایی 
برخی نوشیدنی ها نیز چندان قابل 

اعتماد نیست.

رومیزی که دستور غذا پیشنهاد می کند نوشتار

و  رباتیک  های  قایق  محققان 
طور  به  که  اند  ساخته  خودرانی 
ماژولی به یکدیگر متصل می شوند 
جا  جابه  را  مسافران  توانند  می  و 

کنند.
به نقل از انگجت،  محققان دانشگاه 
ام آی تی مشغول توسعه ناوگانی از 
قایق های خودران هستند تا آنها را 
در کانال های آبی آمستردام به کار 
گیرند. البته سال گذشته آنها قایق 
رونمایی  رباتیکی  خودران  های 
کردند که می توانستند خود را به 
سازه های شناور مختلف با کاربری 
های متفاوت تبدیل کنند و پروژه 

جدید نسخه ارتقا یافته آن است.
دانشگاه   CSAIL آزمایشگاه 

رباتیک  قایق  از  مذکور 
رونمایی   )Roboat۲(»۲ربوت«
کرده است. نکته قابل توجه درباره 
مسافر  حمل  قابلیت  قایق،  این 
طول  با  کوچک  قایق  این  است. 
در  را  مسافر   ۲ تواند  می  متر   ۲
کانال های آمستردام جابه جا کند. 
»ربوت۲« دارای چهار پروانه است 
تا بتواند در هر جهتی حرکت کند. 
فناوری  قایق شامل  این  همچنین 
حسگرهای  و  اس  پی  جی  لیدار، 
مسیریابی  به  کمک  برای  اینرسی 

است.
هرچند هر قایق به تنهایی کوچک 
توجه  باید  اما  رسد  می  نظر  به 
به  آنها ماژوالر هستند.  داشت که 

به  ها  قایق  دیگر  عبارت 
یکدیگر  به  خودکار  طور 
متصل می شوند تا وسیله 
بزرگتری  آبی  نقلیه 
قایق  توسط  که  بسازند 

اصلی رهبری می شود.
قایق  تی  آی  ام  محققان 
در  را  اولیه  رباتیک  های 
مقیاس یک چهارم نسخه 

واقعی ساختند. »ربوت ۲« 
نیز یک دوم مقیاس واقعی ساخته 
با  دارند  تصمیم  آنها  است.  شده 
توسعه این پروژه به تدریج نسخه 
مقیاس  در  خودران  قایق  از  ای 
واقعی بسازند که قابلیت حمل ۴تا 
۶ مسافر را داشته باشد. البته هنوز 

مشخص نیست نسخه بزرگتر چه 
زمانی ساخته می شود.

قایق  کنند  می  ادعا  محققان 
ساعت   ۳ مدت  به  جدید  رباتیک 
به طور خودکار در کانال های این 
جمع  اطالعات  و  مسیریابی  شهر 

آوری کرده است.

قایق خودران با قابلیت جابجایی مسافر 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 دوم
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