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دلیل برخی افزایش قیمت ها، 
عدم تهیه به موقع ارز بود

»قرارگاه ۱۷ ربیع« برای کنترل 
قیمت ها تشکیل شد

ــام  ــان مق ــال فرم ــه دنب ــت: ب ــپاه گف ــده کل س فرمان
ــا  ــارزه ب ــا و مب ــرل قیمت ه ــاره کنت ــری درب معظــم رهب
گرانفروشــی هــا و کمــک بســیج در ایــن راســتا، قــرارگاه 

ــتگاه های ...... ــور دس ــا حض ــع ب ــم ربی 2هفده
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تهاتری کاال کلید خورد
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گره زدن تصمیمات کشور به 
رویدادهای خارجی غلط است
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احداث نخستین مخزن ذخیره سازی 
روغن خام نباتی تهران در شهرستان 

رباط کریم

آمریکا باید به اجرای قرار 

دیوان الهه پایبند شود
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تأکید بر غربالگری وسیع کرونا 

در کشور
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تولیت آستان قدس رضوی در دیدار استاندار جدید استان خراسان رضوی:

سرمایه های ملی را برای حل 
مشکالت استان پای کار بیاورید
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سالمت 6

سالمت  مدافعان  دادن  دست  از  داغ 
سخت است

وزیــر بهداشــت گفــت: خــودم را در داغ ســنگین شــهادت 
مدافعــان ســامت بــا خانــواده هــای ایــن عزیــزان شــریک مــی 

ــم در .... ــن و همکاران ــر م ــختی ب ــای س ــب ه ــم. روز و ش دان
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وزیــر صمــت گفــت: بــر اســاس مصوبــه جدیــد دولــت، 
ــرای رفــع تعهــدات خــود  صادرکننــدگان می تواننــد ب

بــا یــک واردکننــده یــا یــک تأمین کننــده ......

 علی ربیعی :

مقام معظم رهبري:
ــا  ــز! ب ــم. جــوان هــاي عزي ــار توقــع کن مــن مــي خواهــم از جــوان هــا اظه
بــروز و رواج اعتيــاد در جامعــه تــان مبــارزه کنيــد; بــا رســوخ فرهنــگ هــاي 
فســادانگيز در جامعــه تــان مبــارزه کنيــد. امــروز شــما مــرزداران منطقه ي 

دفــاع مقــدس از عقيــده و عمــل در رفتــار اجتماعــي هســتيد. 
ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهريار



سیاسی
خبر

»قرارگاه ۱۷ ربیع« برای کنترل قیمت ها 

تشکیل شد

فرمانده کل سپاه گفت: به دنبال فرمان مقام معظم رهبری درباره 
این  با گرانفروشی ها و کمک بسیج در  مبارزه  و  کنترل قیمت ها 
راستا، قرارگاه هفدهم ربیع با حضور دستگاه های اجرایی و نظارتی 

تشکیل شد.
نشست  حاشیه  در  سپاه،  کل  فرمانده  سالمی  حسین  سرلشکر 
دستگاه های  و  بسیج  و  سپاه  ظرفیت های  افزایی  هم  و  هماهنگی 
نظارتی و اجرایی برای کنترل قیمت ها و مبارزه با گران فروشی ها 
و لبیک به منویات مقام معظم رهبری، گفت: به دنبال فرمان مقام 
معظم رهبری درباره کنترل قیمت ها و مبارزه با گرانفروشی ها و 
کمک بسیج در این راستا، قرارگاه هفدهم ربیع با حضور دستگاه های 

اجرایی و نظارتی تشکیل شد.
صمت،  کشاورزی،  جهاد  وزرای  حضور  با  قرارگاه  این  افزود:  وی 
و  نظارتی  دستگاه های  همه  و  کشور  کل  دادستان  و  دادگستری 

امنیتی که در این مساله درگیر هستند تشکیل شد.
سازوکار  و  نحوه  جلسه  این  در  داشت:  اظهار  سپاه  کل  فرمانده 
مشارکت همه نهادها برای کنترل زودهنگام و موثر قیمت هایی که 
بی رویه باال رفته است را مورد بررسی قرار دادیم، تا اقدامات الزم 

آغاز شود.
سرلشکر سالمی تصریح کرد: مباحث بسیار خوبی در این جلسه رد و 
بدل و تصمیماتی از جمله تشکیل قرارگاه های عملیاتی مورد نیاز در 

وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی هم گرفته شد.
وی افزود: به فضل الهی و یاری امام زمان )عج( از همین فردا، تمامی 
تصمیمات عملیاتی می شود، در این جلسه مقرر گردید بین وزارت 
صمت و وزارت جهاد کشاورزی و بسیج تعامل و هماهنگی نزدیکی 
برقرار شود، در واقع بسیج نقش خودش را در نظارت و بازرسی و در 
خصوص عرضه مستقیم کاال به مردم تعریف و بر عهده خواهد گرفت.

فرمانده کل سپاه گفت: سپاه ظرفیت های متنوعی در اختیار دارد که 
در این موضوع برای کمک به این دو وزارتخانه بسیج خواهد کرد تا 

کار به خوبی پیش برود.

سخنگوی دولت گفت: بعضی از افزایش 
قیمت ها به دلیل این بود که نتوانستیم 
ارز را به موقع وارد کنیم و کاالها دیر وارد 

کشور شدند.
 علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه 
جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران 
در رابطه با تاکید مقام معظم رهبری برای 
دولت  برنامه  و  قیمت ها  کنترل  و  رصد 
اظهار داشت: خوشبختانه در چند جلسه 
موضوع  این  دولت  اقتصادی  ستاد  اخیر 
افزایش  از  بود. بخشی  در دستور جلسه 
قیمت ها به دلیل این بود که نتوانستیم 
ارز را به موقع تهیه کنیم و کاالها دیر وارد 
کشور شدند. نهاده ها دیر وارد و خریداری 
شدند. تمهیداتی اندیشیده شد که بتوانند 
کنند.  استفاده  تهاتر  و  مبادله ای  ارز  ار 
تخم  و  مرغ  قیمت  روی  که  نهاده هایی 

مرغ تاثیر داشت مورد توجه قرار گرفت.
وی عنوان کرد: برخی کاالها در گمرک 
ورودی  در  کاالهایی  همیشه  بود.  مانده 
این  از  بخشی  داریم.  گمرک  خروجی  و 
کاالها انتظار داشتند با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اعالم  آزاد  قیمت  که  برنج  مانند  بیایند 
ارز  با  شده بود و وارد کننده مدعی بود 
قبلی بخشی از آن را وارد کرده است. با 
تصمیمی که در مورد گمرک گرفته شد 
و با ارزهای غیر نیمایی و تمهیدات بانک 
صورت  زمینه  این  در  گشایشی  مرکزی 
گرفت. پیش بینی ما این است اینها تاثیر 
بازار خواهد گذاشت. ستاد  را روی  خود 
تنظیم بازار هم جلسات خود را پیوسته 
و منظم برگزار می کند و تقسیم کاری 
هم میان وزارت جهاد کشاورزی و صمت 
زنجیره  بتوانیم  تا  است  گرفته  صورت 

کنترل و توزیع را یکجا ببریم.
سخنگوی دولت افزود: عرضه مرغ و تخم 
مرغ از وزارت صمت مجزا شد و در بازار 
خواهد  انجام  کشاورزی  جهاد  سوی  از 
شد و فکر می کنم در روند تاثیر داشته 
باشد. با اختیارات داده شده و هماهنگی 
موقع،  به  اقدامات  و  گرفته  های صورت 
بخشی از مشکالت در حال مرتفع شدن 
شده  ترخیص  برنج  تن  هزار   ۲۵ است. 
وضع  کاالها  سازی  ذخیره  الحمدهلل  و 
از  کمبود  علت  به  مدتی  دارد.  مناسبی 
ذخیره ها استفاده کردیم و فکر ما به میوه 

و اقالم مربوط به شب عید است.
ربیعی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم با 
اینکه جاهایی  برای  بانک مرکزی  تالش 
که ارز ۴۲۰۰ تومانی است را به سرعت 
تامین کند و در مورد بقیه ارزها با شیوه 
بیاید  داخل  به  صادرات  طریق  از  هایی 
تولید  در  یکپارچگی  منظور  به  اینکه  و 
کشاورزی  جهاد  به  مسئولیت  کشت  و 
آینده  روزهای  در  بتوانیم  تا  شد  داده 
مورد  در  باشیم.  داشته  قیمت  کاهش 
قاچاق، قیمت گوسفند و سایر کاالها در 
این سمت و آن سمت مرز تفاوت وجود 

گرفته  تصمیماتی  زمینه  این  در  و  دارد 
شد. صادرات تخم مرغ هم قطع شده تا 

بتوانیم به تعادل قیمت برسیم.
وی در رابطه با طرح های ستاد ملی کرونا 
و ضمانت اجرای آن، گفت: سیاستگذاری 
قرارگاه فقط  و  با ستاد ملی کرونا است 
بر روی چگونگی اجرا کار می کند. استان 
ها هم تقریبا حالت قرارگاهی گرفتند و 
وظیفه پیشنهاد به ستاد ملی هم دارند. 
 ۴ و   ۳  ،۲ مراکز  و  پاساژها  زمینه  در 
نظارت ها تماما در حال انجام است . فقط 
در یک مورد با احتیاط رفتار می کنیم و 
آن افرادی هستند که در مراکز عمومی از 
ماسک استفاده نمی کنند. در این زمینه 
بحث شد و تقلیل پیدا کرد و در مترو و 
اتوبوس و ... در حال کنترل است . ضمانت 
اجرای این ها باال است. اگر پروتکل ها به 
امیدواریم  کند  پیدا  ادامه  شکل  همین 
هفته های بعد میزان مرگ و میر کاهش 

پیدا کند.
تصویب  با  رابطه  در  دولت  سخنگوی 
کلیات طرح اصالح قانون انتخابات بیان 
برای همه  کرد: دولت یک الیحه جامع 
انتخابات تهیه کرده و به مجلس فرستاده 
است و انتظار ما این بود موارد در قالب 
در  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  الیحه  این 
و  احزاب  ها،  سمن  از  الیحه  این  تهیه 
الیحه  این  در  قبل  های  دولت  تجارب 
کار  به  احترام  و  است  شده  استفاده 
می  مجلس  که  است  این  کارشناسی 
توانست بر اساس کار کارشناسی صورت 

گرفته اصالحات خود را انجام دهد.
از  برخی  است  ممکن  داد:  ادامه  ربیعی 
لحاظ  این الیحه  دیدگاه های دولت در 
شده باشد اما ما فکر می کنیم جامعیت 
الیحه دولت بسیار بهتر و باالتر است و 
کار کارشناسی قوی تر صورت گرفته و 
قرار  توجه  مورد  بیشتر  آن  در  شفافیت 
گرفته است. نحوه نظارت، نحوه شفافیت 
و حقوق مردم در آن لحاظ شده است.  

دولت مصرانه روی این الیحه اصرار دارد.
گسترده  های  تعطیلی  با  رابطه  در  وی 
تر و ارتباط آن با مخالفت شورای عالی 
شورای  اساسا  کرد:  تصریح  ملی  امنیت 
در  ای  مصوبه  هیچ  ملی  امنیت  عالی 
زمینه تعطیلی نداشته است. شورای عالی 
امنیت ملی یک مصوبه داشته است که 
تشکیل ستاد ملی کرونا را تایید کرده و 
گفته مصوبات آن مانند مصوبات شورای 
عالی امنیت ملی است و به امضای مقام 
معظم رهبری رسانده است و اساسا این 
بیش  ای  شایعه  و  است  هدفدار  تعبیر 
معظم  مقام  با  که  جلسه ای  با  نیست. 
با  ها  تعطیلی  تشخیص  داشتیم  رهبری 

کمیته سالمت ستاد ملی کرونا است.
دیدگاه  با  گاهی  افزود:  دولت  سخنگوی 
و  شوید  می  مواجه  کارشناس  یک 
است تصمیم  ما مالک عمل  برای  آنچه 
ریاست  به  سالمت  و  بهداشت  کمیته 
وزیر بهداشت است و هر تصمیمی برای 
تعطیلی ها بگیرند جاری و ساری خواهد 
شد و اساسا دنیا هم یک ویژگی خاص 
می  خواهش  ها  رسانه  از  است.  نداشته 
کنم تعطیلی یا کنترل را مقابل هم قرار 
ندهید. ما ناچار هستیم هر جا الزم است 
تعطیلی را داشته باشیم  هر جا الزم است 
و مردم در یک  را رعایت کنیم  پروتکل 
تبدیل  پویشی  به  را  آن  همگانی  تالش 
کنند که از کودکان تا سالمندان به سمت 
پروتکل ها بروند. بیش از تعطیلی مراعات 

خود مردم موثر است.
ها  صحبت  از  دیگر  قسمتی  در  ربیعی 
کنترل  برای  دولت  تدابیر  با  رابطه  در 
قیمت ها گفت: در رابطه با ارز با افزایش 
صادرات تالش کردیم ارز بیشتری تامین 
کنیم. پول ما در برخی از کشورها هست 
و تالش های برای برگشت صورت گرفته 
قبل  های  سال  مثل  بپذیریم  باید  ما  و 
داشته  در  کشور  زیادی  ارز  که  نیستیم 
باشیم. در مورد کنترل بازار هم سیاست 

هایی که در مورد تفکیک وظایف صمت 
و جهاد کشاورزی صورت گرفته بیان شد 
و زنجیره کاالهای مهم گوشت و مرغ و 
تخم مرغ به جهاد کشاورزی سپرده شد 
تصمیم  گمرک  در  ها  نهاده  مورد  در  و 
گرفته شد و با این تصمیمات ان شاءاهلل 

شاهد کاهش قیمت ها باشیم.
وی در رابطه با حضور چشمگیر ایران در 
داروها  آزمایش  و  بالینی  های  آزمایش 
روی بیماران که از سوی سازمان بهداشت 
جهانی ارسال شده است، بیان کرد: سوال 
شما چند غلط از اصل  دارد، این دارو نه 
دارویی است که کشوری برای آزمایش به 
ما داده باشد. ما داروهای گران قیمتی را 
خودمان تولید می کنیم و ۳ درصد دارو 
وارد می کنیم و کشوری دارو به ما برای 
آزمایش نداده و سازمان بهداشت جهانی 
نمی  به جایی  آزمایش  برای  دارویی  هم 

دهد.
ربیعی ادامه داد: پزشکان مختلف داروهایی 
تجویز می کنند و همکاری ما با سازمان 
بهداشت جهانی این بوده که اثر داروها بر 
بیماری سنجیده می شود و نتایج آن به 
سازمان بهداشت جهانی داده می شود و تا 
جایی که من می دانم حداقل بیش از ۴۰ 
مشارکت  جهانی  آزمایش  این  در  کشور 
و  باشد  قدیمی  عدد  این  شاید  و  دارند 
ما گسترده همکاری کردیم. پژوهشگران 
بنیان ما در  علمی و شرکت های دانش 
این زمینه تالش چشمگیری داشتند. این 

داروها متداول است.
کاالهای  با  رابطه  در  دولت  سخنگوی 
اساسی ترخیص نشده، گفت: همیشه ما 
حدود ۷ میلیون تن در ورودی و خروجی 
گمرک داریم. تصمیمی که ما گرفتیم در 
مورد برنج این بود که حدود یکسال است 
نداریم  واردات  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  با  ما 
قیمت  که  دادیم  کاهش  را  ها  تعرفه  و 
وحشتناک باال نرود و وارد کننده فکر می 

کرد بنا بر ارز ۴۲۰۰ تومانی است .

دلیل برخی افزایش قیمت ها، عدم 
تهیه به موقع ارز بود

خبر

کرونا ابزار فشار آمریکا علیه ملت ایران 

در جنگ اقتصادی است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از کرونا به عنوان ابزار فشار آمریکا 
علیه ملت ایران در جنگ اقتصادی یاد کرد و گفت: نیازمند یک طرح 

جامع دفاع اقتصادی هستیم که همه اهداف را در بر بگیرد.
 سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در نشست 
تخصصی مقاوم سازی، بازدارندگی و پیروزی در جنگ اقتصادی با بیان 
اینکه در یک تقابل جدی با دشمن در حوزه های مختلف هستیم، گفت: 
در دوران های مختلف، جنگ اقتصادی چهره ها و شکل های متفاوتی را 
به خود گرفته است. آمریکایی ها بیشتر مبدع این جنگ بوده اند و در 
دوره گذشته علیه برخی کشورها نیز مدل هایی از این جنگ اقتصادی 

را پیاده سازی کرده اند.
وی با بیان اینکه مدلی که امروز با آن درگیر هستیم جنگ اقتصادی 
هستند،  اقتصادی  استراتژی هایش  و  ابزارها  بیشتر  که  است  نوینی 
توضیح داد: در این نوع جدید جنگ با ابزار، مولفه ها و قدرت اقتصادی 
همه  عمدتاً  اگرچه  می شوند؛  اقتصادی حریف حمله ور  مؤلفه های  به 
ابزارها اقتصادی هستند، اما سایر ابزارها مثل دیپلماسی، کنوانسیون ها 
و روابط بین الملل، قوانین بین المللی، نهادهای پولی و مالی و… نیز 

به کار گرفته می شوند.
آمریکایی ها و راهبرد جنگ اقتصادی  

این  آمریکایی ها  اینکه  بیان  با  پدافند غیرعامل کشور  رئیس سازمان 
مدل جنگ را با تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی در وزارت خزانه داری 
کلید زدند، گفت: هدف آمریکایی ها جنگ اقتصادی است و به دنبال آن 
راهبردها و تولید ادبیات جنگی در فضای اقتصاد در دستور کار آن ها 

قرار گرفته است.
زیر  رفتار  تغییر  یا  مذاکره  به  کشورها  کردن  وادار  داد:  ادامه  جاللی 
فشار اقتصادی، ابزارهایی را می طلبد؛ ابزارهایی مثل ساختارهایی که 
امریکایی ها به شکلی در آن نفوذ و تسلط داشتند؛ مثل بانک جهانی، 

.FATF سازمان تجارت جهانی یا ساختارهای مثل
وی گفت: مجموعه ترفندهای اقتصادی آمریکایی ها جنگ پولی و مالی 
و وادارسازی به تسلیم، استراتژی جنگ ارزی و مواردی از این قبیل 
است که در وزارت خزانه داری آمریکا تعیین و دنبال شده و اغلب آن ها 

با تأکید بر حربه دالر اجرایی می شود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تاکید کرد: آمریکا در بستر جنگ 
اقتصادی و با بکارگیری ابزارهایش، رویکرد تمرکز بر فشار همه جانبه 
را به عنوان راهبرد علیه کشور ما انتخاب کرده است تا به هدف خود 
برسد. در این راهبرد فشار بر مردم، ایجاد نارسایی و ناکارآمدی در دولت 
برای ارائه خدمات به مردم، فشار بر مردم در حوزه کاال، غذا و معیشت، 

هدف های آشکار آمریکاست.
کرونا ابزار فشار آمریکا علیه ملت ایران در جنگ اقتصادی

اینکه رئیس جمهور کشوری که ادعای متمدن بودن  با بیان  جاللی 
فشار  مؤلفه  به عنوان  بیماری  این  از  کرونا،  شیوع  شرایط  در  می کند 
استفاده می کند، تصریح کرد: کرونا، هم سالمت و هم اقتصاد و معیشت 

را تحت تأثیر قرار می دهد.
وی توضیح داد: شاهد این هستیم که در این زمینه آمریکایی ها با نشان 
دادن باطن خبیث خود از کرونا هم به عنوان ابزار فشار علیه ملت ما 

استفاده می کنند.
رویکرد هوشمندانه رهبری، راهبردهای دشمن را خنثی کرده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: هوشمندی مقام 
معظم رهبری که فرمودند تحت فشار مذاکره نمی کنیم، همه نقشه ها و 
توطئه های آنان را نقش بر آب کرد و این رویکرد هوشمندانه سبب شد 

تا آن ها سردرگم شود.
سردار جاللی با بیان اینکه موضوع جنگ اقتصادی مولفه های دیگری هم 
دارد، توضیح داد: استفاده حداکثری از شبکه های اجتماعی خارج پایه 
یک مسئله اصلی است؛ چون این شبکه ها، با در اختیار داشتن داده ها 
و اطالعات بسیاری که با روش های پیچیده کسب می کنند، بهترین 
خوراک را برای داده کاوی در اختیار دشمنان قرار می دهند؛ برای مثال 

الگوی های مصرف و سطح رضایت مندی مردم استخراج می شود.
نیازمند یک طرح جامع دفاع اقتصادی هستیم

اقتصادی پرداخت و گفت:  وی به بیان چند توصیه در رویکرد دفاع 
نیازمند یک طرح جامع دفاع اقتصادی هستیم که همه اهداف را در بر 
بگیرد. ما شاهد تصمیم گیری های اقتضایی اقتصادی هستیم که بعضاً با 
هم هم سو نیستند و بزرگ ترین مشکل این تصمیمات عدم هم افزایی 

است.
توزیع یارانه ها بر روی کاالهای اساسی باید هوشمند شود

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور متذکر شد: حفاظت و صیانت از 
سفره مردم نخستین اولویت است که خوشبختانه مجلس این موضوع را 
دنبال می کند. آنچه باید در این میان به آن توجه جدی شود، این است 
که اگر قرار باشد از قشر ضعیف حمایت کنیم، باید ابزار داشته باشیم؛ 
ابزار این کار، شبکه ساماندهی و کارت هوشمند است، وگرنه کاری از 

پیش نخواهیم برد.
بنا بر این گزارش، نشست تخصصی مقاوم سازی، بازدارندگی و پیروزی 
در جنگ اقتصادی با حضور سردار »غالمرضا جاللی« رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور، »یکتا اشرفی« مشاور وزیر و رئیس پژوهشکده 
امور اقتصادی، »محمدرضا پورابراهیمی«، »مهدی طغیانی« سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس و »حجت اهلل عبدالملکی« اقتصاددان در 
محل سازمان پدافند غیرعامل کشور با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
مقابله با کرونا برگزار و در پایان این مراسم از شش جلد کتاب در زمینه 

پدافند غیرعامل در حوزه های اقتصادی رونمایی شد.

آمریکا باید به اجرای قرار دیوان الهه 
پایبند شود

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت: آمریکا با انجام اقدامات 
متخلفانه قرار موقت الزام آور دیوان دادگستری بین المللی را نقض 

کرده است که مسئولیت بین المللی به همراه دارد .
در  متحد  ملل  در سازمان  ایران  دائم  نماینده  روانچی   مجید تخت 
با  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست  در  سه شنبه  روز  سخنرانی 
موضوع گزارش دیوان بین المللی دادگستری به مجمع عمومی گفت: 
انجام  با  آمریکا  شود.  پایبند  الهه  دیوان  قرار  اجرای  به  باید  آمریکا 
اقدامات متخلفانه قرار موقت الزام آور دیوان دادگستری بین المللی را 

نقض کرده است که مسئولیت بین المللی به همراه دارد.
وی افزود: آمریکا از اقدامات قهرآمیز به عنوان ابزار سیاست خارجی 
استفاده  ایران  علیه  در سال های گذشته  آمریکا  تحریم های  به  خود 

کرده که با خروج این کشور از برجام نیز تشدید شده است.
تخت روانچی ادامه داد: این تحریم ها به طور مستقیم و غیرمستقیم 
در  ایران  توانایی  و  گرفته  هدف  را  ایران  مردم  و  ایرانی  شرکت های 
تجارت آزاد را متأثر کرده است. این در حالی است که رئیس جمهوری 
است که سخت ترین  اعالم کرده  بی شرمانه ای  به صورت  نیز  آمریکا 
از  ایران بیشتر  ایران اجرایی خواهند شد و مشکالت  تحریم ها علیه 

گذشته خواهد بود.
وی تاکید کرد: در پاسخ به این اقدامات غیر قانونی و متخلفانه که مغایر 
با اصول منشور سازمان ملل، حقوق بین الملل و موافقت نامه دوجانبه 
ایران با آمریکا در سال ۱۹۵۵ می باشد جمهوری اسالمی ایران نزد 
دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد و همچنین خواستار صدور 
قرار موقت از سوی دیوان بین المللی دادگستری برای توقف اقدامات 

غیر قانونی آمریکا شد.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با بیان اینکه دیوان بین المللی 
دادگستری در سوم اکتبر ۲۰۱۸ با اجماع، قرار موقت الزام آوری را صادر 
و آمریکا را ملزم کرد، گفت: بر اساس تعهدات این کشور به موجب 
عهدنامه مودت از اقدامات محدودکننده خودداری کند و تضمین کند 
که مجوزهای الزم برای پرداخت ها و انتقال پول در زمینه های تصریح 

شده در قرار دیوان مشمول محدودیت نخواهند بود.
تخت روانچی در پایان اظهار کرد: متأسفانه آمریکا تاکنون وقعی به 
قرار موقت دیوان ننهاده و حتی تحریم های بیشتری وضع و اقدامات 
قهر آمیز خود را تشدید کرده است به طوری که اخیراً و همزمان با 

گسترش کرونا تعداد بیشتری از بانک های ایرانی تحریم شده اند.
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مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
گفت: دولت از طریق ساماندهی پول هایی 
که به جیب دالالن می رود، می تواند یارانه  
نقدی را متناسب با قیمت ارز افزایش دهد.

مجتبی رضاخواه ، درباره احتمال افزایش 
یارانه نقدی، گفت: بنده معتقدم که دولت 
عمل  بد  بسیار  یارانه ها  توزیع  در  فعلی 

می کند.
یارانه  که  اولی  سال  در  شد:  متذکر  وی 
۴۵ هزار تومانی به مردم پرداخت می شد، 
یارانه  و  تومان  دالر حدود ۱,۰۰۰  قیمت 
هزار   ۳۰ ارز  قیمت  با  اما  بود  دالر   ۴۵
تومانی، ۴۵ دالر حدود یک میلیون و ۳۵۰ 
هزار تومان می شود و این عدد با ۴۵ هزار 

تومان قابل مقایسه نیست.
دولت عماًل به ثروتمندان یارانه می دهد

مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی تصریح کرد: با وجود این، 
به دلیل سیاست گذاری های  می بینیم که 
اشتباه و عدم نظارت درست بر بازار، دولت 
به  عماًل  که  کرده  اعمال  را  سیاست هایی 

ثروتمندان یارانه داده است.
رضاخواه با اشاره به اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را به افرادی پرداخت کرده که یا با 
این ارز هیچ کاالیی را وارد کشور نکردند 
اسباب بازی  مانند  غیرضروری  کاالهای  یا 
از  فارغ  افزود:  کردند،  وارد  غذای سگ  و 

این، برخی از این افراد کاالهای مورد نیاز 
آن  آنکه  از  پس  اما  کردند  وارد  را  کشور 
نظارتی  هیچ  شده،  خارج  گمرک  از  کاال 
نداشتیم که آن کاال به چه قیمتی فروخته 

شده است.
مردم  به  آزاد  قیمت  با  اساسی  کاالهای 

فروخته می شود
شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
اسالمی بیان کرد: این در حالی است که 
این کاالها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اند 
به  با همان قیمت  باید متناسب  قاعدتاً  و 
دست مردم می رسید اما می بینیم که این 
کاالها به قیمت بازار آزاد به مردم فروخته 
این  با  که  است  آن  مفهومش  و  می شود 
سیاست ها، عماًل دولت در این چند سال به 
ثروتمندان یارانه داده است و علی رغم آنکه 
دولت ادعا می کند که در پرداخت یارانه به 
پرداخت  در  اما  است،  مردم دچار مشکل 

یارانه به ثروتمندان هیچ مشکلی ندارد.
رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی در بازار خودرو

رضاخواه اظهار داشت: برای مثال، تفاوت 
قیمت خودرو در کارخانه و بازار بسیار زیاد 
است و برخی گزارش ها حاکی از آن است 
که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از 
و  است  آمده  وجود  به  قیمت  این شکاف 

عماًل به جیب دالالن می رود.
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 

در  همچنین  داد:  ادامه  اسالمی  شورای 
بازار فوالد، شما می بینید که برخی افراد 
کارخانه  از  را  فوالدی  تولیدات  و  اجناس 
یا بورس خریداری می کنند، سپس با ۵۰ 
درصد افزایش قیمت می فروشند که همه 
این موارد، نمونه هایی از اعطای یارانه های 

بی دلیل به برخی از افراد است.
دولت مبالغ در دست دالالن را ساماندهی 

کند
وی تأکید کرد: اگر دولت مبالغی را که در 
دست دالالن است، ساماندهی کند قطعاً 
بسیاری از مشکالت حل می شود چرا که 
مبالغ زیادی وجود دارد که دالالن از آن 
مبالغ  این  دولت  اگر  و  می شوند  منتفع 
ورود  این مسئله  به  و  نکند  را ساماندهی 
نداشته باشد، احتمال آنکه مجلس به آن 

ورود کند، بسیار زیاد است.

از  رضاخواه تصریح کرد: در واقع می توان 
جیب  به  که  پول هایی  ساماندهی  طریق 
را  مردم  عمومی  خدمات  می رود،  دالالن 
هزار  محل ۱۰۰  از  مثال،  برای  داد.  ارتقا 
رانت  خودرو  بازار  در  که  تومانی  میلیارد 
توسعه  برای  می توان  است،  کرده  ایجاد 
حمل و نقل عمومی هزینه کرد و این کار 
کاماًل شدنی است اما باید اراده ای در دولت 

وجود داشته باشد.
دولت می تواند میزان یارانه را متناسب با 

قیمت ارز باال ببرد
وجود  دولت  در  اراده  این  اگر  گفت:  وی 
مبالغ  این  از  می تواند  باشد، حتماً  داشته 
استفاده کند و حتی می تواند  زیاد  بسیار 
ارز  قیمت  با  متناسب  نیز  را  نقدی  یارانه 
باال ببرد، اما بنده در دولت چنین اراده ای 

نمی بینم.

پول زیادی به جیب دالالن می رود/دولت می تواند یارانه را افزایش دهد
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اقتصاد
اخبار

آغاز بهره برداری از پروژه های 
۱۶۰۰میلیاردتومانی توسعه بندر چابهار

از  تعدادی  بهره برداری  از  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
پروژه های عمرانی و آغاز ساخت تعدادی پروژه  دیگر در بندر چابهار 

امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی خبر داد.
از پروژه های سازمان   محمد راستاد  در حاشیه مراسم بهره برداری 
بنادر و دریانوردی در بندر چابهار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
تعدادی از پروژه های توسعه ای بندر چابهار امروز با حضور وزیر راه و 
شهرسازی به بهره برداری می رسد که با سرمایه گذاری بیش از ۴,۱۳۰ 

میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.
وی افزود: اهم این پروژه های تکمیل شده، ترمینال کانتینری طرح 
تأسیسات  ترمینال،  این  بندر چابهار و بخش های مختلف  توسعه ای 
روبنایی پایانه کانتینری پروژه های مرتبط با شناورهای عملیاتی بندر 
چابهار و همچنین ساخت یک فروند قایق حفاظت بندر چابهار که 

توسط تولیدکنندگان داخلی ساخته شده را شامل می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از آغاز عملیات اجرایی ۱۱ پروژه 
دیگر در مراسم امروز خبر داد و گفت: این ۱۱ پروژه در مجموع با 

اعتبار ۱۵ هزار و ۹۶۴ میلیارد ریال ساخته خواهد شد.
با  دیگر  پروژه   ۵ شروع  از  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
سرمایه گذاری بخش خصوصی با اعتبار ۹۱۴۰ میلیارد دیگر خبر داد و 
یادآور شد: این پروژه ها شامل مخازن محصوالت پتروشیمی، انبارهای 
نگهداری کاال، مخازن فرآورده های نفتی و تأسیسات نگهداری کاالی 

فله و مواد غذایی خواهد بود.

مصوبه  اساس  بر  گفت:  صمت  وزیر 
می توانند  صادرکنندگان  دولت،  جدید 
برای رفع تعهدات خود با یک واردکننده 
یا یک تأمین کننده کاال تهاتر از امروز 

برای واردات کاال اقدام کنند.
نشست  از  پس  رزم حسینی  علیرضا   
مرکزی  بانک  مسئوالن  با  هماهنگی 
روند  به  سرعت بخشی  برای  گمرک  و 
در  انباشت شده  کاالهای  ترخیص 
گمرک ابراز کرد: امکان واردات کاال از 
همه  مهیا شد.  نیز  متقاضی  ارز  محل 
فردا  از  شدند  موظف  کشور  گمرکات 
کاالهای  ترخیص  به  )دوشنبه(  صبح 
وارداتی از محل ارز متقاضی یا ارزهای 

صادراتی اقدام کنند.
دریافت  متقاضیان  به جز  گفت:  وی 
ترخیص  امکان  تومانی،   ۴۲۰۰ ارز 
برای  کشور  گمرک های  همه  از  کاال 
می توانند  خودشان  که  واردکنندگانی 
ارز مورد نیازشان را تأمین کنند، مهیا 

شد.
درباره  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
و  ترخیص شده  کاالهای  پیگیری 
مصرف کننده  دست  به  آن ها  رسیدن 
همچون  سامانه هایی  گفت:  نیز  نهایی 
بازارگاه با این هدف راه اندازی شده اند 
است  باره  این  در  مشکلی  چنانچه  و 
باید مسئوالن وزارت کشاوزی پاسخگو 
کاال  تأمین کننده  فقط  ما  و  باشند 

هستیم.
مصوبه  این  اجرای  کرد:  تأکید  وی 
همچون  فعلی،  مشکالت  از  بسیاری 

انباشت کاالهای اساسی مانند روغن و 
برنج در گمرکات کشور را رفع می کند 

و سرعت صادرات را افزایش می دهد.
آماده  اساسی  کاالی  تن  میلیون   ۴

ترخیص از گمرک های کشور است
در ادامه مهدی میراشرفی از انباشت ۴ 
میلیون تن کاالی اساسی در گمرکات 
 ۸۰۰ حدود  گفت:  و  داد  خبر  کشور 
هزار تن نیز در لنگرگاه منتظر تخلیه 

هستند.
دولت،  اخیر  مصوبه  با  کرد:  ابراز  وی 
گمرک های  در  انباشت شده  کاالهای 
و  ترخیص  سرعت  به  می تواند  کشور 

روانه بازار شود.
بر  تأکید  با  کشور  گمرک  رئیس کل 
شدند  موظف  کشور  گمرکات  اینکه 

به خصوص  کاالها،  همه  دوشنبه  از 
کاالهای اساسی و موارد اولیه تولید را 
از محل ارز متقاضی و واردات در مقابل 
رهگیری  کد  دریافت  بدون  صادرات 
این  اصلی  فرق  گفت:  کنند  ترخیص 
حذف  در  قبلی  مصوبه های  با  مصوبه 
رهگیری  کد  دریافت  به  گمرک  الزام 

برای ترخیص کاالهاست.
به  می تواند  موضوع  این  افزود:  وی 
شدت رسوب کاال در گمرک را کاهش 
را  کشور  تجاری  مبادالت  سرعت  و 
افزایش دهد و اگر این مصوبه همچون 
دچار  اجرا  در  قبلی  مصوبات  برخی 
تغییرات نشود، حجم باالیی از کاالهای 
رسوب شده در گمرک، سریع ترخیص 

خواهند شد.

زمان  مدت  اینکه  اعالم  با  میراشرفی 
مجوزهای  که  زمانی  از  کاال  ترخیص 
الزم به گمرک تحویل می شود کمتر از 
۳ روز است، درباره فاسد شدن برخی 
ماندگاری  به علت  خوراکی  کاالهای 
هیچ  گفت:  هم  کشور  گمرکات  در 
کاالیی بدون اخذ مجوزهای بهداشتی 
و استاندارد از گمرک ترخیص نخواهد 
شد. رئیس کل گمرک کشور همچنین 
آزاد  درباره  دولت  گفت: مصوبه جدید 
کمک  صادرات  محل  از  واردات  شدن 
می کند کاالهای خوراکی و فاسدشدنی 
مجوزهای  انقضای  از  قبل  بتوانند 
همچون  مسئول  نهادهای  از  اخذشده 
استاندارد،  سازمان  و  بهداشت  وزارت 

ترخیص شوند.

وزیر صمت: واردات و صادرات 
تهاتری کاال کلید خورد

گزارش

رشد ۲۵ درصدی صادرات پوشاک در 
پنج ماه

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت گفت: صادرات 
صنعت پوشاک طی پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد داشته است.
 افسانه محرابی در مصاحبه ای با رادیو اقتصاد اظهار داشت: صنعت 
نساجی و پوشاک یک صنعت با اهمیت باال در ایران و جهان است. 
افزایی، ایجاد ارزش افزوده باال، توسعه  این صنعت در بحث اشتغال 
صادرات، خلق ثروت، پویایی اقتصادی، ارز آوری و بسیاری موارد دیگر 

نقش آفرین است.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: این صنعت در شرایط تحریمی می تواند کمک بزرگی برای کشور 
به  پنج ماهه سال جاری نسبت  باشد. صادرات صنعت پوشاک طی 

مدت مشابه در سال گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد داشته است.
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه تحریم صنعت نساجی از ۲۰ فروردین 
امسال از سوی دشمنان کلید خورد، افزود: اقدامات زیادی از جمله 
تأمین مواد اولیه در جهت اینکه تحریم صنعت مزبور را دچار مشکل 
به تالش های  توجه  با  است. خوشبختانه  انجام شده  نکند در کشور 
صورت گرفته همه شاهد روند رو به رشد در زمینه تولید پارچه و دیگر 
ملزومات مورد نیاز برای تولید پوشاک در کشور هستند. مضاف بر اینکه 
پوشاک  و  نساجی  اولیه صنایع  مواد  واردات  زمینه  در  وزارت صمت 

هرگونه همکاری و مساعدتی که الزم بوده تاکنون انجام داده است.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: کشور طی دو سال گذشته در زمینه تولید و صادرات پوشاک 

جهش خوبی داشته است.
وی ضمن اشاره به تشکیل شورایعالی برندهای پوشاک در کشور، افزود: 
برند سازی در تمامی کاالهای ایرانی به خصوص پوشاک یک ضرورت 
است. توسعه برندسازی در حوزه پوشاک باید بیش از گذشته در کشور 

مورد توجه باشد.
محرابی یادآورشد: صنعت ایران پوشاک طی چند سال اخیر در بحث 
برندینگ، مدلینگ، طراحی، مارکتینگ، مهندسی فروش و غیره نیز 

پیشرفت های خوبی را تجربه کرده است.

اختصاص ۲هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت 
تسهیالت کشاورز کارت

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار 
برای پرداخت تسهیالت کشاورز کارت به کشاورزان پیش بینی شده 

است.
برای  خوبی  اتفاق  کارت  کشاورز  اینکه  به  اشاره  با  خاوازی  کاظم   
کشاورزان ماست که در سال های قبل پیگیری شده و در این مقطع 
مخصوص  بیشتر  کارت  کشاورز  اظهارداشت:  است،  نشسته  ثمر  به 
کشاورزانی است که محصوالت استراتژیک مانند گندم، جو و دانه های 

روغنی که برای کشور اهمیت دارد، تولید می کنند.
وی تصریح کرد: در قالب کشاورز کارت بین دو تا ۲۰ میلیون تومان 
تسهیالت با سود ۱۲ درصد در اختیار کشاورزان قرار می گیرد تا بتوانند 

نهاده های ضروری خود را تهیه کنند.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲ هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای پرداخت تسهیالت کشاورز کارت به کشاورزان پیش 

بینی شده است.
خاوازی یادآور شد: کشاورز کارت منبع مالی مناسبی برای کشاورزان 
خواهد بود تا بتوانند بدون دغدغه نهاده های مورد نیاز خود را تهیه و 

پس از فروش محصول خود با بانک عامل تسویه کنند.
وی گفت: در سال اول این تسهیالت برای تأمین نهاده کود کشاورزان 

تخصیص می یابد.
خاوازی تاکید کرد: همه شعب بانک کشاورزی موظفند کشاورز کارت 
را در اختیار کشاورزان قرار دهند و در این زمینه جلسات زیادی با 

بانک کشاورزی برگزار کرده ایم تا بوروکراسی اداری به حداقل برسد.

تامین یک میلیون و ۱۷۵ هزار تن کود یارانه ای 

در سال جاری
یک  حدود  از  گفت:  کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیرعامل 
میلیون و ۸۰۰ هزار تن سهمیه کود اوره که برای سال جاری تعیین 
شده، تاکنون حدود یک میلیون و ۱۷۵ هزارتن تامین و تدارک شده 

است.
مدیرعامل شرکت  رسولی  کشاورزی، حمید  وزارت جهاد  از  نقل  به 
خدمات حمایتی کشاورزی، اظهار داشت: توزیع کود اوره به صورت 
منظم در سراسر کشور در جریان است و در حال حاضر هیچ گونه 

کمبودی از نظر کودهای فسفاته و پتاسه در کشور نداریم.
وی گفت: از حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن سهمیه کود اوره که 
توسط وزارت جهاد کشاورزی برای سال جاری تعیین و جهت اجرا به 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ابالغ شده است، تاکنون حدود یک 
میلیون و ۱۷۵ هزار تن - معادل ۶۵ درصد - تأمین شده که این میزان 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۰ درصد و نسبت به میانگین 

ده ساله ۴۳ درصد افزایش داشته است.
رسولی ادامه داد: از یک میلیون و ۱۷۵ هزار تن انواع کودهای یارانه ای 
تدارک شده از ابتدای سال ۹۹، مقدار یک میلیون و ۲۹۵ هزار تن 
جهت توزیع به استان های سراسر کشور تحویل شده است؛ بنابراین با 
توجه به اقدامات به عمل آمده، هیچ گونه نگرانی از بابت ذخیره انواع کود 

و توزیع آن در استان ها وجود ندارد.
وضعیت  در خصوص  کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیرعامل 
اکنون  برنامه هم  مطابق  نیز گفت:  پتاسه  و  فسفاته  توزیع کودهای 
خدمات  شرکت  کارگزاری های  در  فسفاته  کود  تن  هزار   ۴۰ مقدار 
حمایتی کشاورزی در سراسر کشور موجود و جهت خرید در دسترس 
بنادر  در  نیز  فسفاته  تن کود  هزار  مقدار ۹۱  و  دارد  قرار  کشاورزان 

موجود است.
رسولی گفت: در خصوص کودهای پتاسه وضعیت مناسبی داریم و 
هم اکنون مقدار ۴۸ هزارتن کودهای پتاسه در استان ها در دسترس 

کشاورزان است.
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دبیر ستاد تنظیم بازار خبر داد؛

ترخیص کاالهای رسوبی تا پایان آبان/ تخصیص 
سهمیه ویژه روغن به صنوف

دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار با اشاره به ترخیص کاالهای رسوبی 
تا پایان آبان، گفت: برای روغن اتحادیه های صنفی، طی یکی دو 
روز آینده، سهمیه ویژه ای داده می شود تا مشکالت در این بخش 

رفع شود. 
 عباس قبادی در نشست ستاد تنظیم بازار، اظهار داشت: با تصمیماتی 
که در ستاد هماهنگی اقتصادی گرفته شد، ترخیص کاالهای اساسی 
مورد نیاز با سرعت باالیی انجام شود؛ همچنین دیشب توافق شد که 
۲ تا ۳ میلیون کاالی رسوبی با سرعت بیشتری و تا پایان آبان ماه 

ترخیص شود.
معاون وزیر صمت با اشاره به وضعیت جوجه ریزی، افزود: در توافق 
جهاد کشاورزی با صمت مقرر شد که با ورود نهاده های دامی، جوجه 
ریزی سرعت بگیرد تا در فصل تولید مرغ یعنی طی هفته های آتی، 

مشکلی پیش نیاید.
وی ادامه داد: در حال حاضر بازار مرغ بازار نسبتاً باثباتی شده است 

اما با آنچه که مدنظر ستاد تنظیم بازار است، مقداری فاصله دارد.
قبادی به توزیع روغن خام در سطح عرضه اشاره کرد و گفت: در بحث 
روغن خانوار مشکلی نداریم و مشکل تأمین روغن خام کارخانجات 
هم در حال رفع است. امیدواریم مشکالتی هم که وجود دارد تا پایان 

هفته حل شود تا روغن نباتی نیز به وفور عرضه شود.
روغن  برای  همچنین  افزود:  بازار  تنظیم  ستاد  کارگروه  دبیر 
آینده،  روز  دو  یکی  نیز طی  قنادی ها  اتحادیه های صنفی همچون 

سهمیه ویژه ای داده می شود تا مشکالت در این بخش رفع شود.
قبادی در مورد گوشت قرمز نیز گفت: شرایط بازار گوشت قرمز خوب 
بوده و از یک ثبات مناسبی برخوردار است. با هماهنگی در بخش 
تولید دام، کشتار و عرضه به ویژه در میادین میوه و تره بار، مقرر 
شد عرضه دام زنده و توزیع گوشت قرمز در فروشگاه ها و به ویژه در 
میادین میوه و تره بار مستقیم انجام شود و می توان گفت که گوشت 

با قیمت مناسبی به دست مردم برسد.

ضرورت انجام اقدامات مدیریتی و حفاظتی در جنگل های هیرکانی
رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: 
و  است  شده  متوقف  شمال  جنگل های  از  برداری  بهره 
برداشت چوب خط قرمز ماست و این یک تصمیم قانونی 
است. مسعود منصور در جلسه ستاد جنگل های هیرکانی 
مشکالت  و  مسائل  به  نسبت  ما  همه  کرد:  نشان  خاطر 
درباره  عمومی  افکار  و  داریم  مسئولیت  کشور  جنگل های 
حفاظت از جنگل ها از سازمان مطالبه دارد و باید از تحلیل 
تصمیم  یک  به  و  رهایی جسته  و مشکالت  مسائل  صرف 

اجرایی برسیم.
حفاظتی  و  مدیریتی  اقدامات  برنامه  اینکه  بیان  با  منصور 
جنگل ها باید تهیه و اجرا شود، اعالم کرد: بهره برداری از 
جنگل های شمال متوقف شده است و برداشت چوب خط 

قرمز ماست و این یک تصمیم قانونی است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین تاکید کرد: تنها بهره 
برداری چوبی از جنگل های شمال ممنوع اعالم شده است 
و سایر اقدامات مدیریتی و حفاظتی در جنگل های هیرکانی 
باید انجام شود، زیرا جنگل را نمی شود بدون طرح و برنامه 

مدیریت کرد.
او اضافه کرد: آنچه در جنگل باید انجام شود، جنگل داری 
بدون برداشت چوب است و هیچکس موافق بهره برداری 

چوبی از جنگل نیست.
رئیس سازمان جنگل ها تصریح کرد: جنگل ها کارکردهای 

فراوانی دارند و عالوه بر آن با مسائل و مشکالت اجتماعی 
زیادی نیز روبرو هستند که در طرح جایگزین جنگل همه 

این موارد باید دیده شده و در اجرا لحاظ شود..
در  گیری ها  تصمیم  تمامی  کرد:  تاکید  خاتمه  در  منصور 

و  مطالعات  اساس  بر  باید  هیرکانی  جنگل  ستاد  جلسه 
کار کارشناسی این حوزه باشد و نقش رئیس سازمان در 
پیشبرد  برای  الزم  پشتیبانی های  و  حمایت ها  جلسات، 

اهداف است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ضمن تأکید 
بر برنامه های اصولی خود، پیگیر سیاست ها 
ارزش  و اهداف مهم کنترل تورم، تقویت 
پول ملی و کمک به رشد تولید خواهیم 

بود.
مجازی  فضای  در  همتی  عبدالناصر   
دولت  پیش،  سال  دو  آبان   ۱۳ نوشت: 
هدف  با  را  زیر  جامع  تحریم های  آمریکا 
کشورمان  علیه  ایران  اقتصادی  فروپاشی 
بندرگاهی،  فعالیت   ..« درآورد:  اجرا  به 
کشتیرانی و صنایع کشتی سازی ایران از 
جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی 
خرید  هرگونه  و  نفتی  مبادالت   / ایران.. 
مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت 
موسسات  بین  مبادله  گونه  هر   / ایران.. 
یا  ایران  مرکزی  بانک  با  بین المللی  مالی 

موسسات مالی ایرانی..«
تحریم های  اجرای  سالگرد  دومین  در 
سخت  فشار  رغم  علی  و  آمریکا  سنگین 
درآمدی  پایین تر  دهک های  به  معیشتی 
تردید  بی  هم  آن  از  بخشی  که  جامعه، 
ناشی از مشکالت و ناهماهنگی داخلی بود، 
ایستادگی  سربلندی  با  ایران  بزرگ  ملت 
جناح  دو  جدال  گر  نظاره  امروز  و  کرد 
داخلی آمریکا علیه یکدیگر می باشد.بانک 
سر  پشت  را  روزهای سختی  هم  مرکزی 

گذراند. ولی با تخصیص و تأمین به موقع 
و ضروری  اساسی  کاالهای  نیاز  مورد  ارز 
در  جدی  کمبود  که  نداد  اجازه  کشور، 

نیازهای اساسی مردم ایجاد شود.
ناهماهنگی های  برخی  نیست  انصاف 
نیز  و  دستگاه ها  برخی  بین  موجود 
نظارت  زدن  دور  برای  که  تالش هایی 

انجام  ارز  و  ریال  بر گردش  بانک مرکزی 
رعایت  و  صبوری  دلیل  به  می گیرد، 
غیر  مرکزی،  بانک  توسط  کشور  مصالح 
از  جلوگیری  نظیر  عناوینی  تحت  واقع، 
روان شدن تجارت و عامل دپوی کاال.. به 
حساب بانک مرکزی گذاشته شود.فارغ از 
توقعات و فشارهای بی موردی که برخی 

زیاده خواهان دارند و تالش کسانی که به 
طور مدام با هدف عدم شفافیت، دنبال دور 
هستند،  ریالی  و  ارزی  سیاست های  زدن 
برنامه های  بر  تأکید  ضمن  مرکزی  بانک 
اهداف  و  سیاست ها  پیگیر  خود،  اصولی 
مهم کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و 

کمک به رشد تولید خواهد بود.

بانک مرکزی پیگیر کنترل تورم و 
تامین نیازهای اساسی مردم است
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دبیر انجمن قطعه سازان :

هنوز در مورد قیمت گذاری خودرو، تصمیمی 
گرفته نشده است

دبیر انجمن قطعه سازان گفت: اگرچه مطالب بسیاری در جلسات تعیین 
تکلیف قیمت گذاری خودرو، مطرح شده اما هنوز چیزی به تصویب نهایی 

نرسیده است.
با  صمت  وزارت  موافقت  بر  مبنی  اخباری  گذشته،  روزهای  طی   
قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ )که ۵۵ درصد از کل تولید خودرو را 
تشکیل می دهند( توسط شورای رقابت و خودروهای کم تیراژ )که ۴۵ 
درصد از کل تولید خودرو را تشکیل می دهند( توسط خود خودروسازان، 

منتشر شد.
در این خصوص آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه سازان خودرو  اظهار داشت: تاکنون مطالب زیادی در جلسات 
مربوط به تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو مطرح شده است اما هنوز 

هیچیک به تصویب نرسیده است.
وی افزود: در مورد قیمت گذاری محصوالت پرتیراژ و سایر محصوالت در 
جلسه بسیار صحبت شد و از سوی برخی اعضای جلسه مثبت ارزیابی 

شد، اما هنوز منجر به مصوبه نشده است.
محبی نژاد گفت: برای اجرای این قبیل طرح ها، نیاز به مصوبه شورای 

هماهنگی سران قوا داریم.
وی تاکید کرد: باید هر چه سریع تر در مورد مکانیزم قیمت گذاری، تعیین 
تکلیف صورت بگیرد چرا که در غیر این صورت خودروساز و قطعه ساز 

ورشکسته خواهند شد.



اجتماعی
خبر

ارائه دو هزارو۵۹۶ مورد خدمت حقوقی 

به مددجویان تهرانی کمیته امداد

ارائه دو  از  تهران  استان  امداد  مدیرکل کمیته 
هزار و ۵۹۶ مورد خدمت حقوقی و قضایی به 

مددجویان تهرانی خبر داد.
سید ابوالفضل پرپنچی  با اشاره به ارائه خدمات 
حقوقی به جامعه هدف تحت حمایت این نهاد، 
حقوقی  خدمت  مورد   ۵۹۶ و  هزار  دو  گفت: 
توسط کمیته امداد استان تهران در شش ماهه 
امسال به جامعه هدف تحت حمایت این نهاد 

ارائه شده است.
و  شکواییه  اظهارنامه،  تنظیم  تهیه،  افزود:  وی 
ارائه به مراجع  لوایح دفاعیه جهت  دادخواست 
تحت  مددجویان  به  حقوقی  مشاوره  و  قضائی 
حمایت ازجمله اقدامات اداره حقوقی این نهاد 

در شش ماهه نخست امسال بوده است.
وی استفاده از ظرفیت نیکوکاران در بخش های 
برای  امداد  کمیته  اولویت های  را جزو  مختلف 
و  عنوان  هدف  جامعه  به  مؤثر  خدمات رسانی 
بیان کرد: تمام برنامه ریزی ها در کمیته امداد بر 
پایه حضور مردم و مشارکت آنها در برنامه های 
و هم  انجام می شود  نهاد  این  محرومیت زدایی 
نهاد  این  با  نیکوکار  از وکالی  نفر  اکنون ۱۱۸ 

همکاری دارند.
همکاری  تفاهم نامه  طبق  داد:  ادامه  پرپنچی، 
مرکز  و  دادگستری  وکالی  کانون  با  نهاد  این 
مشاوران قوه قضائیه مددجویان به منظور حل 
به  حقوقی  مشکالت  و  قضائی  دعاوی  مشکل 
کانون وکال و مرکز مشاوران قوه قضائیه معرفی 
و از خدمات حقوقی و انتخاب وکیل برای آنها 

بهره مند می شوند.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران، با بیان اینکه 
همه مددجویان کمیته امداد به استناد تبصره 
مصوب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۵۰۵ ماده 
از پرداخت هزینه های دادرسی  ۱۸ اسفند ۹۴ 
در محاکم قضائی معاف هستند، گفت: در شش 
ماهه نخست امسال ۲۷۶ مددجو با معرفی به 
مرکز انفورماتیک قوه قضائیه از پرداخت هزینه 

دادرسی معاف شده اند.

از  دعوت  با  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
در  کشور  بازار  بر  نظارت  متولی  دستگاه های 
یک نشست مشترک بر نظارت به موقع و برخط 

بر بازار و قیمت کاالها و خدمات تأکید کرد.
درویشیان  حسن  حجت االسالم والمسلمین 
سازمان  رئیس  حضور  با  که  نشست  این  در 
حمایت  سازمان  رئیس  حکومتی،  تعزیرات 
رئیس  تولیدکنندگان،  و  مصرف کنندگان  از 
اتاق اصناف کشور و بازرسان کل امور صمت 
برگزار  سازمان  قضائیه  قوه  تابع  واحدهای  و 
شد، با اشاره به شرایط نابسامان بازار و تغییر 
مداوم قیمت کاال و خدمات گفت: دستگاه های 
متولی و ذی ربط در نظارت بر بازار باید برای 
رفع دغدغه های مردم نظارت بیشتری داشته و 
با هم افزایی، همکاری و هماهنگی بیشتر باعث 

آرامش بازار شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر 
بایستی  نظارتی  دستگاه های  اقدامات  اینکه 
باشد،  داشته  را  جامعه  در  الزم  اثربخشی 
خواستار استفاده از ظرفیت بازرسی و نظارت 

مردمی بر بازار من جمله بسیج شد.
به ضرورت  اشاره  با  درویشیان  حجت االسالم 
گفت:  نظارت ها  نحوه  در  اولویت بندی 
و  کاال  قیمت  و  بازار  بر  نظارت  دستگاه های 
برخط  نظارت  و  به موقع  حضور  باید  خدمات 
داشته باشند تا این نظارت بر آرامش بازار تأثیر 
با  برخوردها  باید  دیگر  از طرف  باشد.  داشته 

تخلفات در سطح بازار بازدارنده باشد.
میرمحمدی  اشکان  نشست  این  ادامه  در 
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی با اشاره 
مشترک  گشت های  ظرفیت  از  استفاده  به 
اقدامات  اصناف،  و  حمایت  سازمان  تعزیرات، 
انجام شده به منظور نظارت بر بازار که تعدادی 
از آن ها با همراهی سازمان بازرسی کل کشور 
قوانین  به روزآوری  ضرورت  گرفت،  صورت 

و  نظارت صنفی  در حوزه  مقررات ذی ربط  و 
تخلفات  با  برخورد  برای  حکومتی  تعزیرات 
تأکید  مورد  را  بازار  سطح  در  مشاهده شده 
قرارداد. همچنین در این نشست عباس تابش 
و  مصرف کنندگان  از  حمایت  سازمان  رئیس 
تولیدکنندگان با توجه به کاستی های موجود 
به طور اخص در تعداد بازرسین در مقایسه با 
تعداد واحدهای صنفی و تولیدی، گزارشی از 
اقدامات و نظارت های انجام شده در سطح بازار 

ارائه کرد.
سازمان  رئیس  سوی  از  اعالمی  آمار  طبق 
تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  از  حمایت 
 ،۹۷ سال  به  نسبت   ۹۸ سال  در  بازرسی ها 
تعزیرات  به  صادره  پرونده های  و  درصد   ۱۷
حکومتی در این سال ۴۰ درصد رشد داشته 
در   ۹۹ سال  در  آمار  این  به نحوی که  است. 
درصد  قبل ۱۰  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه 

پرونده های  رشد  درصد   ۴۳ و  بازرسی  رشد 
ارسالی به تعزیرات را در بر دارد.

معاون وزیر صمت همچنین بر عملیاتی شدن 
۵ سامانه نظارتی و توزیع هزار دستگاه لب تاپ 
به منظور اقدامات نظارتی در سطح بازار برای 

تجهیز بازرسان آن سازمان اشاره کرد.
جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی 
نیز ضمن بیان اینکه اعداد حاکی از این است 
از ظرفیت  با استفاده  از اختیارات موجود  که 
حداکثری به منظور برخورد با تخلفات به نحو 
خوبی استفاده شده است، روزآمدی مقررات را 

مستلزم بازنگری دانست.
در ادامه این نشست سعید ممبینی رئیس اتاق 
اصناف کشور با اشاره به حضور ۱۵۷۰ بازرس 
و  منابع  تأمین  ضرورت  بر  کشور  سراسر  در 
استفاده از ظرفیت های قانونی و اقدام به منظور 
قانون  ماده ۷۲  تبصره ۷  ظرفیت  از  استفاده 

نظام صنفی مبنی بر اینکه یک سوم جرائم باید 
در اختیار اتاق اصناف قرار بگیرد، تأکید کرد.

شد  مقرر  درنهایت  گزارش  این  اساس  بر 
توسط  ذی ربط  قوانین  روزآمدی  ضرورت 
مجلس  طریق  از  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
موجود  ظرفیت های  سایر  و  اسالمی  شورای 
حکومتی  تعزیرات  و  شود  پیگیری  کشور  در 
اولویت در رسیدگی،  با  را  واصله  گزارش های 
هماهنگی  با  و  دهد  قرار  کار  دستور  در 
دستگاه های  ظرفیت  از  ذی ربط  مسئولین 
مردم نهاد به طور اخص بسیج استفاده مقتضی 
و حداکثری شود. همچنین مصوب شد مواد 
بر زمین مانده ازجمله تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون 
کشور،  برنامه وبودجه  سازمان  از  صنفی  نظام 
دستگاه های  از  هرکدام  تجهیز  با  و  پیگیری 
متولی، نظارت بر بازار باقدرت و جدیت بیشتر 

انجام شود.

تقویت بازرسی ها باروزآمد شدن قوانین 
واستفاده از نهادهای مردم نهاد

از  بهره برداری  با  گفت:  تهران  شهردار 
پروژه تقاطع غیر همسطح شهیدان نواب 
ترافیکی  از گره های  و تندگویان یکی 
باز  ترافیک  اوج  ساعت های  در  تهران 

خواهد شد.
در  تهران  شهردار  حناچی  پیروز   
مراسم آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیر 
همسطح شهیدان نواب و تندگویان که 

بانوان منطقه  از ظهر در بوستان  پیش 
پروژه  افتتاح  برگزار شد، گفت:  شانزده 
بیش  شدن  افزوده  و  رستگاری  نجفی 
از یکصد دستگاه اتوبوس و مینی بوس 
تهران،  عمومی  نقل  و  ناوگان حمل  به 
از  و همچنین آغاز به کار پروژه حاضر 
جمله پروژه هایی هستند که در هفته 
شهروندان  رضایت  حلب  برای  وحدت 

تهرانی در دستور کار قرار دارند.
وی ادامه داد: پروژه تقاطع غیر همسطح 
شهید تندگویان در ۳ فاز اجرا می شود 
و فاز نخست، در مسیر میدان بهمن به 
سمت آزادگان را در فاز دوم به سمت 
نواب شمال از روی زیرگذر و در فاز سوم 
که در آینده اجرایی می شود از سمت نبا 

به میدان بهمن خواهد رسید.
حناچی اجرای این پروژه را در شرایطی 
امریکا  ظالمانه  تحریم های  اوج  در  که 
را  هستیم  کرونایی  خاص  شرایط  و 
اما  گفت:  و  کرد  عنوان  به  بزرگ  کار 

همکارانم با امید و پشتیبانی از اعضای 
نتیجه  به  را  پروژه ها  این  شهر  شورای 

خواهند رساند.
این  از  بهره برداری  با  اظهار داشت:  وی 
پروژه یکی از گره های ترافیکی تهران 
خواهد  باز  ترافیک  اوج  ساعت های  در 
شد و در اتالف وقت و مصرف سوخت 

کاهش چشمگیری نخواهند داشت.
اولیه  برآوردهای  گفت:  تهران  شهردار 
نشان می دهد حدود ۴۲ میلیارد تومان 
خواهد  هزینه  پروژه  این  احداث  برای 
شد که با مدیریت سازمان مهندسی و 
دنبال  کار  این  عمرانی  و  فنی  معاونت 

می شود.
برکت  به  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
اکرم  نام رسول  به  که  مبارک  ایام  این 
مزین شده که ایشان در این روزها مورد 
قرار  همه  ای  ناجوانمردانه  هجمه های 
گرفتند به فعالیت های عمرانی به نتیجه 

مطلوب برسد.

حناچی در مراسم آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح شهیدان نواب و تندگویان:

یکی از گره های ترافیکی تهران گشوده می شود

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
ایجاد  رهبری در دانشگاه ها گفت: 
برای  فرصتی  نیکوکاری،  مراکز 
و  است  جهادی  اقدامات  تسهیل 
نیازمندان  به  کمک  در  دانشگاه 
در کنار دستگاه های متولی خواهد 

بود.
رستمی  مصطفی  حجت االسالم 
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
در  امروز  دانشگاه ها  در  رهبری 
مراسم افتتاح ۸۰ مرکز نیکوکاری 

که  کشور  سراسر  دانشگاه های  در 
برگزار  کنفرانس  ویدئو  به صورت 
شد، با بیان اینکه دانشگاه ها امروز 
عالوه بر کارهای پژوهشی اقدامات 
اجتماعی هم انجام می دهند، اظهار 
داشت: هر زمان که انقالب اسالمی 
از تحول خواهی دست بردارد، زمان 
پایان انقالب است و امروز دشمنان 

به دنبال همین هستند.
وی افزود: طبق تعاریف در انقالب 
با  امروز  ما  دانشگاه های  اسالمی، 

دانشگاه تراز انقالب فاصله دارند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها ادامه داد: در 
دانشگاه تراز انقالب اسالمی رسالت 
انسانی، ایمانی و اخالقی مورد توجه 
قرار می گیرد و در چنین دانشگاهی 

مسائل اجتماعی مهم است.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه ها در 
حوادث و اتفاقات، خود را به خوبی 
در  دانشجویان  امروز  دادند؛  نشان 
قالب گروه های جهادی در مناطق 

به  اقدام  محروم حضور می یابند و 
ساخت و ساز و اقدامات بهداشتی 

می کنند.
بیان  با  رستمی  حجت االسالم 
اینکه راه اندازی این مراکز، فضا را 
برای خدمت به نیازمندان تسهیل 
فرصتی  مراکز  این  گفت:  می کند، 
برای تسهیل اقدامات جهادی است 
نیازمندان  به  در کمک  دانشگاه  و 
در کنار دستگاه های متولی خواهد 

بود.

راه اندازی مراکز 
نیکوکاری خدمت به 

نیازمندان را تسهیل می کند

خبر

انهدام باند ضرب و توزیع سکه هاي تقلبي طال

 فرمانده انتظامی استان از انهدام باند ضرب و توزیع سکه های 
تقلبی طال در شهرستان مالرد و کشف ۹۰ عدد سکه تقلبی 
خبر داد.سردار کیوان ظهیری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
خبری پلیس با اعالم این خبر، اظهارداشت: در پی دریافت 
تعدادي سکه یک گرمي  بر فروش  و اطالعاتی مبني  اخبار 
"سرآسیاب"، بررسی  تقلبي توسط ۲ مرد جوان در منطقه 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی 
قرار گرفت.وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطالعاتی، 
فروشندگان سکه ها را شناسایی و به صورت نامحسوس تحت 
نظر قرار دادند و آنها را حین فروش سکه های تقلبی دستگیر 
کردند.  این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه در بازرسي از 
تقلبي کشف شد،  گرمي  یک  قطعه سکه طال  متهمان ۳۱ 
در  باندي  فعالیت  به  پلیسی  تحقیقات  در  متهمان  گفت: 
خصوص ضرب و توزیع سکه طال تقلبي در سطح استان تهران 
و البرز اعتراف کردند.سردار ظهیری خاطرنشان کرد: پس از 
های طال  کارگاه ضرب سکه  به  ماموران  متهمان،  اعترافات 
تقلبی اعزام و در عملیاتی ضربتی ۵ متهم دیگر را دستگیر 
از محل ۹۰ قطعه سکه یک گرمي طال  بازرسی  کردند؛ در 
در  تهران  استان  غرب  انتظامی  فرمانده  شد.  کشف  تقلبي 
خاتمه گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.
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انجام  لزوم  بر  تأکید  با  کشور  وزیر 
گفت:  کشور  در  وسیع  غربالگری 
و  بیایند  کار  پای  باید  هم  مردم 
خودمراقبتی را شروع کنند و رسانه 
ها موضوع کرونا را اولویت اول خود 

قرار بدهند.
 عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور  

در حاشیه نشست مشترک استانداران 
و رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی 
جمع  در  کشور  سراسر  استان های 
خبرنگاران اظهارداشت: این سومین 
هفته  این  در  که  است  جلسه ای 
روز  دو  اول  جلسه  کرده ایم.  برگزار 
گذشته در رابطه با کمیته عملیاتی 

ستاد ملی مقابله با کرونا بود و روز 
گذشته هم شورای اجتماعی کشور 
به موضوع کرونا تخصیص دادیم  را 
رؤسای  و  استانداران  با  هم  امروز  و 
دانشگاه های علوم پزشکی تصمیمات 

جدید را بررسی کردیم.
امیدوار  کرد:  تصریح  کشور  وزیر 
هستیم با مقطع جدیدی که شروع 
به  که  الزمی  اختیارات  و  کرده ایم 
نهادها و دستگاه های اجرایی داده ایم 
گام های  با  مرحله  این  از  بتوانیم 

بلندتری عبور کنیم.
جلسات  این  گفت:  فضلی  رحمانی 
بلکه  نیست،  کارها  تفکیک  برای 
برای تجمیع و هماهنگی بین ادارات 
و ستادهای مختلف است. ما بیشتر 
در  همکارانمان  پشتیبانی  نقش 

وزارت بهداشت را داریم.
االن  به  تا  کرد:  تصریح  کشور  وزیر 
این بوده است  بر  تصمیم قطعی ما 
با سرعت  که غربالگری و تشخیص 
و وسعت بیشتری انجام شود و همه 

دیگر  و  انسانی  نیروی  چه  امکانات 
امکانات را بسیج کرده ایم تا به این 

مهم برسیم.
است  داده  قول  دولت  افزود:  وی 
برنامه ها  این  انجام  برای  را  منابعی 
قرار دهد که  این کمیته  اختیار  در 

امیدواریم به زودی محقق شود.
رحمانی فضلی گفت: ما توقع داریم 
را  کرونا  به  مربوط  مباحث  رسانه ها 
به  پا  و  دهند  قرار  خود  اولویت  در 
پای نهادهایی که در میدان هستند، 

عمل کنند.
وزیر کشور تصریح کرد: رسانه ها باید 
مردم  سازی  اقناع  و  همگرایی  در 

تالش بیشتری کنند.
تصمیمات  با  امیدواریم  گفت:  وی 
انسجام  با  بتوانیم  شده  گرفته 
اما  کنیم  عبور  این مقطع  از  بیشتر 
باز هم می گویم برای موفقیت نیاز 
یادآوری  و  داریم  مردم  همکاری  به 
می کنم که اولین گام در این مسیر، 

خودمراقبتی است.

تأکید بر غربالگری وسیع کرونا در کشور
گره زدن تصمیمات کشور به رویدادهای خارجی غلط است

رئیس قوه قضائیه گفت: گره زدن تصمیم گیری ها 
باید  و  است  غلط  دیگر  کشورهای  رویدادهای  به 
به  اقتصادی  و  سیاسی  برنامه های  پیشبرد  برای 
نفس  به  اعتماد  و  کنیم  اتکا  داخلی  ظرفیت های 
داشته باشیم. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه 
مسعود  میالد  تبریک  با  قضائیه  قوه  عالی  شورای 
تقارن  پیام  )ع(،  امام صادق  و  اعظم )ص(  پیامبر 
زمانی این دو والدت در دو مقطع مختلف را لزوم 

کسب معارف نبوی از مکتب جعفری عنوان کرد.
همه  از  ندارد  حق  انسان  زیادند؛  هدایت  مدعیان 

فرهنگ ها و مکاتب تغذیه فرهنگی کند
هدایت  مدعیان  اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  رئیس 
فراوانند، تصریح کرد: برای کسب آموزه های نبوی 
و  برد  بهره  )ع(  صادق  امام  مقدس  وجود  از  باید 
انسان سالک الی اهلل حق ندارد از همه فرهنگ ها و 
مکاتب و صاحبان افکار و تریبون ها تغذیه فرهنگی 

کند.
والدت  روز  نامگذاری  به  اشاره  با  رئیسی  آیت اهلل 
و  »اخالق  روز  عنوان  به  )ص(  اعظم  پیامبر 
اسالم  بزرگ  پیامبر  کرد:  تصریح  مهرورزی« 
مظهر اخالق و مهربانی هستند و فلسفه بعثت آن 
حضرت، احیای کرامت های انسانی و اخالقی است 
و آموزه های امام صادق )ع( درباره سبک زندگی نیز 
کننده سعادت  تضمین  عنوان  به  اخالق  به  توجه 

بشری است.
اخالق مداری ضامن ُحسن اجرای قانون است

رئیس دستگاه قضا با مهم خواندن نسبت اخالق با 
قانون اظهار داشت: رویکرد اخالق مداری جامعه، 

ضامن ُحسن اجرای قانون است و اگر قانون ریشه 
خواهد  اجرایی  ضمانت  باشد،  داشته  اخالق  در 

داشت.
آیت اهلل رئیسی همچنین با اشاره به نسبت عدالت و 
اقتدار در آموزه های نبوی خاطر نشان کرد: سعادت 
شکل  قرآنی  آموزه های  حاکمیت  گرو  در  جامعه 
گیری جامعه نبوی است، اما اگر در حکمرانی به 
موضوع عدالت توجه نشود، اقتدار منجر به خشونت 

و استیالی هواهای نفسانی می شود.
علیه  موقع  به  و  است  شناس  دشمن  ایران  ملت 

دشمن موضع می گیرد
از سخنانش  دیگری  بخش  در  قضائیه  قوه  رئیس 
به موضوع ۱۳ آبان و استکبار ستیزی ملت ایران 
در ۱۳  رژیم ستمشاهی  داشت:  اظهار  و  پرداخت 
آبان سال ۴۳ امام خمینی را به دلیل موضع گیری 
علیه قانون آمریکایی کاپیتوالسیون و به خاطر دفاع 

از اسالم تبعید کرد.
آیت اهلل رئیسی افزود: در ۱۳ آبان ۵۷ دانش آموزان 
خون  و  خاک  به  استکبار  با  ضدیت  خاطر  به  ما 
کشیده شدند، اما یک سال بعد در ۱۳ آبان ۸۵ النه 
جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان مسلمان پیرو 
خط امام تسخیر شد و این حرکت از سوی حضرت 

امام به عنوان »انقالب دوم« نام گرفت.
اول  انقالب  اینکه  بر  تأکید  با  قضائیه  قوه  رئیس 
»مبارزه با استکبار داخلی« و انقالب دوم »مبارزه با 
استکبار خارجی و قطع دست آمریکا« بود، تصریح 
کرد: آمریکایی ها همواره به دنبال گسترش سلطه 
خود بوده اند، اما مردم ایران نشان دادند که دشمن 

دشمن  علیه  موقع  به  و  می شناسند  خوبی  به  را 
موضع گیری می کنند.

جمهوریخواه  و  دموکرات  آمریکایی  خوی 
نمی شناسد؛ هویت آمریکا استکباری است

تحریف  جریان  امروز  افزود:  رئیسی  آیت اهلل 
می خواهند چهره آمریکا را بزک کند و برخی در 
انداخته اند  راه  را  دوگانه ای  بازی  کشورمان  داخل 
که اگر نامزد دموکرات ها برنده انتخابات شود چه 
اتفاقی می افتد و پیروزی نامزد جمهوری خواهان چه 
نتایجی خواهد داشت در حالی که خوی استکباری 

آمریکا دموکرات و جمهوریخواه نمی شناسد.
هوشیار  تحریف  و  فریب  خط  برابر  در  باید  همه 

باشند
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه »هویت آمریکایی 
سیاست  کردن  شرطی  است«،  استکباری  هویت 
و اقتصاد به نتیجه انتخابات آمریکا را آدرس غلط 
اندیشکده های  سوی  از  که  دانست  ملت  به  دادن 
غربی و آمریکایی و جریان تحریف پیگیری می شود 
و از همگان خواست در برابر این خط فریب هوشیار 

باشند.
گره زدن تصمیمات کشور به رویدادهای خارجی 

غلط است
دست  و  مسئوالن  همه  گفت:  رئیسی  آیت اهلل 
تذکر  بارها  رهبری  که  همانطور  بدانند  اندرکاران 
رویدادهای  به  گیری ها  تصمیم  زدن  گره  دادند، 
پیشبرد  برای  باید  و  است  غلط  دیگر  کشورهای 
ظرفیت های  به  اقتصادی  و  سیاسی  برنامه های 

داخلی اتکا کنیم و اعتماد به نفس داشته باشیم.

کشف کاالي قاچاق در چهارمحال  و بختیاري

به  قاچاق  محموله  یک  کشف  از  استان  انتظامي  فرمانده   
ارزش۳۱ میلیارد ریال در محور "یاسوج - لردگان" خبر داد.

 سردار  منوچهر امان اللهي  در تشریح جزئیات این خبر 
یک  انتقال  بر  مبني  خبري  کسب  پي  در  داشت:  اظهار 
ماموران  کار  دستور  در  موضوع  استان،  به  قاچاق  محموله 
انتظامی  فرماندهی  آگاهی  پلیس  اقتصادی  امنیت  پلیس 

استان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ماموران 
پس از اخذ مجوز قضائي، موفق شدند، طی یک عملیات در 
ایست و بازرسي محور"یاسوج- لردگان" ۴ دستگاه کامیونت 

حامل کاالی قاچاق را متوقف کنند.
ارشدترین مقام انتظامي استان ادامه داد: در بازرسي از این 
خودروها، یک هزار و ۴۰۰ دستگاه لوازم خانگی، ۹۰۰ عدد 
چمدان، ۱۴۹ طاقه پارچه و ۳۴ دستگاه یخچال و ماشین 

لباسشویی همگي فاقد مدارک گمرکي کشف شد.
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اخبار

طالیی: ترمیم و بهسازی آسفالت معابر 
در اولویت اقدامات عمرانی قرار دارد

نسیم  های  خیابان  آسفالت  شهر:  نسیم  شهردار 
شهر یکی پس از دیگری همچنان در دستور کار 

مدیریت شهری قرار دارد.
مردم  مطالبات  به  پاسخ  در  طالیی:  مهندس 
سطح  معابر  و  ها  کوچه  ریزی  آسفالت  عملیات 
شهر و خیابان های جدیداالحداث نسیم شهر برای 

ایجاد رضایتمندی شهروندان صورت گرفت.
شهروندان  مطالبات  افزود:  شهر  نسیم  شهردار 
عزیز را در راستای آسفالت معابر با جدیت پیگیر 

هستیم.
امنیت  تامین  که  آنجایی  از  داد:  ادامه  طالیی 
شهروندان هنگام عبور و مرور و ساماندهی وضعیت 
معابر یکی از مهم ترین وظایف شهرداری  محسوب 
می  شود، عملیات بهسازی و روکش آسفالت معابر 
منطقه بطور منظم  بمنظور افزایش رفاه شهروندان 
و مناسب سازی محیط شهری در حال انجام است.

فرماندار شهرستان رباط کریم به همراه مدیر 
کل اداره غله و خدمات بازرگانی استان تهران 
از روند ساخت نخستین مخزن ذخیره ساز۵۰ 
هزار تنی روغن خام نباتی در شهرستان رباط 

کریم بازدید به عمل آورد. 
ارشدی؛  عباس  همراه  به  ملکشاهی  نظام   
مدیر کل اداره غله و خدمات بازرگانی استان 
و  غله  اداره  رییس  ایقایی،  محمد  و  تهران 
از  کریم  رباط  شهرستان  بازرگانی  خدمات 
روند ساخت پروژه ۵۰ هزارتنی روغن نباتی 
خام  روغن  کرد:  بیان  و  نمود  بازدید  خام 
نباتی محصولی استراتژیک و جزء کاالهای 
تامین  جهت  و  گردد  می  محسوب  اساسی 
نیاز کارخانه های تولید روغن، ذخیره سازی 

آن امری ضروری می باشد.
این  از  افزود:  ادامه  در  دولت  عالی  نماینده 
روی، پروژه طراحی و ساخت مخازن ذخیره 

سازی روغن خام نباتی در شهرهای استان 
اولویت دولت قرار  تهران، کرج و چابهار در 
فوالدی  مخازن  ساخت  شد  مقرر  و  گرفت 
ذخیره سازی روغن خام نباتی استان تهران 
در شهر رباط کریم با قابلیت تخلیه و بارگیری 

جاده ای و ریلی افتتاح شود.
پروژه  احداث  جزییات  خصوص  در  وی 
مخازن ذخیره سازی روغن خام نباتی تهران 
شرکت  نظارت  با  پروژه  این  کرد:  عنوان 
و  انبارها  مجتمع  در  ایران  دولتی  بازرگانی 
سیلوی شهید مدرس رباط کریم در زمینی 
ظرفیت  هکتار  دهم  دو  و  سه  مساحت  به 
بارگیری و تخلیه ریلی ۵۰ هزار تن را دارد 
طراحی  و  برداری  نقشه  عملیات  اکنون  و 
اولیه سایت انجام شده و حفاری جهت انجام 
آزمایش های ژئوتکنیک نیز در دست بررسی 

است.

احداث نخستین مخزن ذخیره سازی 
روغن خام نباتی تهران در شهرستان رباط کریم

اخبار

فکری نو برای حل فوری مشکالت 
ساکنین محالت

” ستاد خدمات جهادی محله محور ” شهرداری صالحیه 
تشکیل شد.

محمد آگاهی مند شهردار صالحیه و جمعی از معاونین 
گرد هم  به  مدیریت شهری  مختلف  دوایر  و مسئولین 
آمدند تا نحوه اجرای فکری نو برای حل فوری مشکالت 
ساکنین محالت مختلف را برنامه ریزی نموده و به یک 

روال سازمانی تبدیل نمایند .
ستاد  عنوان  به  که  نشست  این  در  صالحیه  شهردار 
خدمات جهادی محله محور نام گرفت، شناسایی عموم 
آسفالت، جداول،  ترمیم  زمینه  در  مشکالت شهروندان 
شیب بندی نهر، زیباسازی، خدمات شهری و رفع فوری 
آن از سوی واحدهای مرتبط مدیریت شهری را از اهداف 
این ستاد عنوان کرد و گفت: واحد شناسایی و ممیزی 
با قید جزییات و تفصیل، صرفاً مشکالتی که رفع آن در 
کوتاه مدت امکان پذیر است را طبقه بندی می نماید تا 
برای رفع آن در این ستاد بطور عاجل هماهنگی های 

الزم انجام شود  .
شهردار صالحیه اجرای گسترده پروژه های زیربنایی را 
موجب رضایت عمومی شهروندان از خدمات دوره جدید 
مدیریت شهری و شورای اسالمی دوره پنجم عنوان کرد 
و افزود: بسیاری از مشکالت محلی شهروندان با تمرکز 
ستاد خدمات جهادی محله محور ظرف کمترین زمان 
حل خواهد شد و نباید اقدامات کلی و مثبت مدیریت 

شهری را تحت تاثیر قرار دهد .
ارسال  با  شهروندان  کرد:  تاکید  پایان  در  مند  آگاهی 
روابط  به  دقیق  مشخصات  با  دست  این  از  مشکالت 
توانند مدیریت شهری  عمومی شهرداری صالحیه، می 

را در امر شناسایی کمک کنند .
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نوروزی: قضات برای تامین امنیت عمومی 

حد الهی را برای سارقان اجرا کنند

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان 
از  نیست  بازدارنده  سارقان  برای  کنونی  مجازات های  اینکه 
قضات خواست تا برای سارقانی که بیش از چندین بار مرتکب 
این جرم شده و حتی با شالق و زندان هم اصالح نشده اند حد 

الهی را اجرا کنند.
حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، 
باعث  سارقان  برای  مجازات ها  نبودن  بازدارنده  اینکه  بیان  با 
گسترش دامنه سرقت ها در سراسر کشور شده است، گفت: 
اگر برای مجازات سارقانی که روزانه قطعات چندین خودرو  یا 
گوشی های موبایل را به سرقت می برند، حد الهی)قطع ید( را 
جاری کنیم بعد از این شاهد بروز این معضل در سطح کشور 

نخواهیم بود.
مرتکب  فصول سرد  در  یافتن سرپناهی  برای  سارقان  برخی 

این جرم می شوند
شورای  مجلس  در  بهارستان  و  کریم  رباط  مردم  نماینده 
اگر  که  تصور  این  با  سارقان  هم اکنون  داد:  ادامه  اسالمی، 
بازداشت شدیم مدتی را در زندان می گذرانیم و بعد با یک عفو 
از زندان آزاد می شویم، مرتکب این جرم می شوند و حتی برخی 
از سارقان که جایی برای سکونت ندارند یک سرقت کوچک از 
تا  انجام می دهند  امام خمینی)ره(  امداد  صندوق های کمیته 

فصول سرد سال را در زندان سپری کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به انواع مجازات ها 
یا حدی  تعزیری  یا  سرقت ها  کرد:  اظهار  سرقت،  جرم  برای 
هستند، وقتی سرقتی حدی می شود و سارقانی با سوءپیشینه 
ارتکاب بیش از 3۰ بار سرقت و با وجود اینکه مجازات شالق و 
زندان هم برای آنها اجرا شده است، اما همچنان مرتکب سرقت 

می شوند باید حد الهی برای آنها اجرا شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اسالمی، تاکید کرد: قضات باید به تعیین مجازات حد، دقت 
بیشتری داشته باشند و بدون نگرانی از اظهارنظر سازمان های 
سطح  در  امنیت  تا  ورزند  مبادرت  امر  این  به  بشری  حقوق 

جامعه تامین شده و از جان و مال مردم صیانت شود.

سرپرست سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی:

ایستگاه آتش نشانی ویژه بانوان در 
شهریار در راه اندازی می شود

برای اولین بار در استان تهران؛ ایستگاه آتش نشانی 
ویژه بانوان در شهریار راه اندازی می شود.

با  ایمنی  وخدمات  نشانی  آتش  سازمان  سرپرست 
اعالم خبر فوق افزود: حوادث آتش نشانی در برخی 
مواقع نیاز به نیروهای آتش نشان بانو دارد که دراین 
راستا به زودی ایستگاه آتش نشانی ویژه بانوان در 

شهریار راه اندازی خواهد شد.
حمیدرضا خسروی ظهر جمعه در حاشیه ی بازدید 
مشاغل  برای  انسانی  نیروی  عملی جذب  آزمون  از 
تهران  استان  شهرداری های  آتش نشانی  عملیاتی 
امور  مدیرکل  نسب،  طاهری  علیرضا  حضور  با  که 
دانشگاه  در  تهران  استانداری  شوراهای  و  شهری 
در  بانوان  داشت:  اظهار  شد،  انجام  بهشتی  شهید 
آزمون عملی آتش نشانی استان تهران شرکت کردند 
سازمان  جذب  الزم  امتیازات  کسب  صورت  در  و 
شهریار  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
می شوند و در صورت قبولی این بانوان، شهریار اولین 
شهر در استان تهران خواهد بود که بانوانی آتش نشان 

را به خود خواهد دید.

به گزارش اتفاق روز به نقل از  واحد خبر اداره 
روابط عمومی و امور بین الملل شورا و، شهردار 
اندیشه از به پایان رسیدن پروژه میدان توحید 
و بازگشایی مسیر به دلیل عملیات عمرانی به 

همت مدیریت شهری در این نقطه خبر داد 
خصوص  این  در  اندیشه  شهردار  ملکی  علی 
گفت :  یکی از مشکالت اساسی شهر اندیشه 
مسیر  در  شده  ایجاد  های  آبگرفتگی  بدلیل 
که  بود  توحید  با خیابان  فردیس  کانال  تالقی 
سال های متمادی شهروندان شریف و صبور، 
بویژه ساکنین این محله را با مشکالت زیادی 

مواجه نموده بود .
وی افزود: امسال با همت عوامل شهرداری و نظر 
مثبت اعضای محترم شورای اسالمی توانستیم 

این نقیصه مهم شهری را حل نماییم.
در  پروژه  این  اجرای  به  اشاره  با  ملکی  علی 
زمان بیست روز یادآور شد : در اجرای عملیات 
عمرانی این طرح بدلیل عرض زیاد کانال و نیاز 
به ساخت دستی دال در کارگاه جهت پوشاندن 
این کانال سعی شد تا با وسواس و دقت بسیار 
به  و خوشبختانه  بیاید  در  اجرا  به  کارشناسان 
روز  بیست  زمان  در  توانستیم  همت همکارانم 

این پروژه را به پایان برسانیم .
شهردار اندیشه خاطر نشان ساخت : در اجرای 
این طرح هیچ تعللی  نداشتیم و تالش کردیم 
با حداقل زمان پروژه را اجرا نماییم ولی قطعا 
پروژه هایی که در مسیرهای پر تردد اجرا می 
گردد با مشکالتی روبرو می شوند که در برخی 

از موارد نارضایتی هایی ایجاد می گردد ، لذا از 
کلیه شهروندان عزیز و گرامی شهر که در این 

مدت با با صبر و شکیبایی خادمین خود را یار و 
یاور بودند تقدیر و تشکر می نمایم.

علی ملکی :  عملیات اجرایی ، پروژه میدان توحید شهر 
اندیشه پایان و به بهره برداری رسید

مهندس پارسا، شهردار رباط کریم که همراه رئیس 
و نائب رئیس شورای اسالمی شهر از پروژه تعریض 
برای حل  ،گفت:  آوردند  بعمل  بازدید  جاده کیکاور 
و فصل مطالبات معارضین جاده کیکاور پیش قدم 
از  بازدید  این  حاشیه  در  پارسا  مهندس  هستیم. 
مراحل پایانی این پروژه خبر داد و افزود: این پروژه 
برای  موجود  مشکالت  ساختن  مرتفع  راستای  در 
ساکنین منطقه، ارتقاء سطح ایمنی جاده و سهولت 

عبور ومرور شهروندان محترم عملیاتی شده است.
شهردار رباط کریم با توجه به اینکه زمین های برخی 
از شهروندان محترم در محدوده این طرح قرار داشت 
با  آمده  بعمل  هماهنگی  به  توجه  با  داشت:  اظهار 

جهت  باید  محترم  معارضین  شهر،  اسالمی  شورای 
طی مراحل قانونی کار خود، با حضور در شهرداری 
رباط کریم، نسبت به تشکیل پرونده اقدامات الزم را 
را جهت  از کارشناسان خود  ما یکی  و  انجام دهند 

پیگیری کار آنها در نظر خواهیم گرفت.
وی این پروژه را یکی از مطالبات جدی اهالی منطقه 
جاده  کذشته  سال های  در  گفت:  و  دانست  کیکاور 
کیکاور به دلیل عرض کم فاقد شانه راه و ایمنی الزم 
از جمله  زیادی  ایجاد  مشکالت  به  منجر  که  بوده 
بهره  و  یاری خداوند  با  بوده که  ای  تصادفات جاده 
این مشکل در حال رفع شدن می  از تعامل  گیری 

باشد.

شهردار رباط کریم: برای حل و فصل مطالبات معارضین 
جاده کیکاور پیش قدم هستیم

به  اشاره  با  تقدیرنامه ای  طی  تهران  استاندار 
انقالب  و  عمومی  دادستان  اقدامات  از  تقدیر 
کشور،  امنیت  شورای  در  شهریار  شهرستان 
با  برخورد  در  دادستانی  مقتدرانه  عملکرد  از 
محور  عدالت  شاخص های  ارتقای  و  تخلفات 

تقدیر و تجلیل کرد. 
انتظامی  امنیتی  معاون  گودرزی  دکتر   
استانداری تهران با حضور در فرمانداری شهریار 
عسگری  پور  دکتر  از  تهران  استاندار  از طرف 

شهریار  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
تقدیر کرد.

استاندار تهران با صدور تقدیرنامه ای با اشاره به 
تقدیر شورای امنیت کشور از اقدامات دادستان 
همراهی  و  همکاری  از  شهریار،  شهرستان 
دادستانی شهریار، عملکرد مقتدرانه در برخورد 
با تخلفات، ارتقای شاخص های عدالت محور در 
حوزه حقوق عامه و تالش های بی وقفه ایشان 

تقدیر و تجلیل کرد.

تقدیر استاندار تهران از دادستان شهرستان شهریار
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گام های استوار مدیریت شهری پرند برای 

توسعه زیرساخت های ورزشی

نظارت  با  صفر  فاز  ورزشی  سوله  عمرانی  عملیات 
کارشناسان حوزه عمران شهرداری پرند با سرعت و 

دقت به پیش می رود.
 این پروژه با ۱3۰۰ متر مربع مساحت هم اکنون در 
مرحله ایزوگام و عایق کاری، دیوار چینی و سنگ 
مطابق  و  است  سالن  دیوار  اجرای  جهت  پیرامونی 
برنامه زمانبندی در دهه فجر امسال افتتاح می شود.

توسعه زیرساخت ها و اماکن ورزشی یکی از اولویت 
های شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند در سال 
جاری است و چندین پروژه عمرانی در این حوزه در 

دست اجرا می باشد.

کسب رتبه برتر شهرداری رباط کریم در 
سطح استان تهران

مهندس  تالشهای  از  لوحی  ارسال  با  تهران  محترم  استاندار 
پارسا، شهردار محترم رباط کریم در خصوص خدمات رسانی 

به خانواده های معظم شهداء و ایثارگران تقدیر و تشکر کرد.
 متن پیام به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای پارسا
شهردار محترم رباط  کریم

سالم علیکم
توفیق  در  مسئولیت  پذیری  و  زحمات  پاس  به  بدینوسیله 
خدمت رسانی به خانواده های معظم شاهد و ایثارگر و کسب 
رتبه برتر در سطح استان تهران، از جنابعالی تقدیر و تشکر 

می گردد.
امید است با استعانت از درگاه الهی و در ظل توجهات حضرت 
ولی عصر )عج( و در تحقق منویات مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( و سیاست های دولت تدبیر و امید در عرصه خدمت 
به نظام مقدس جمهوری اسالمی و شهروندان محترم موفق 

و موید باشید.
انوشیروان محسنی بندپی

استاندار تهران

استان تهران

پیشرفت شتابان پروژه ورزشی 
زورخانه شهر پرند

پروژه زورخانه شهر پرند به همت شهرداری و شورای 
اسالمی شهر، با شتاب در مسیر احداث قرار دارد.

 اجرای وال پست، سفت کاری و بتن ریزی ستون 
نظارت  با  که  است  اقداماتی  جمله  از  گنبد  های 
معاونت عمران شهرداری در این پروژه در دست اجرا 

می باشد.
فاز سه شهر  در  زورخانه  باستانی  ورزشی  مجموعه 
پرند و در زمینی به مساحت ۲۷۰۰ متر مربع و با 
زیربنای ۷۵۰ متر در حال احداث است و از جمله 
پروژه های پُرشمار شهرداری و شورای اسالمی شهر 
پرند است که در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

مدیریت  سازمان  رئیس  سعیدپور  محسن 
راه  از  کریم  رباط  شهرداری  نقل  و  حمل 
راهور  پلیس  با  مشترک  گشت های  اندازی 
جهت نظارت بر استفاده شهروندان از ماسک 
گفت:  و  داد  خبر  ها  اتوبوس  و  تاکسی   در 
های  نامه  شیوه  رعایت  لحاظ  به  تاکسی ها 
همه  بین  در  را  وضعیت  بهترین  بهداشتی 
اما رعایت  انواع حمل  و نقل عمومی دارند. 
این شیوه نامه ها در اتوبوس ها کمی دشوار 
می  را  مردم  بیشتر  همکاری  که  است  تر 

طلبد.
وی ادامه داد:  موضوع اعمال قانون رانندگان 

از ماسک توسط  در صورت استفاده نکردن 
راننده و مسافران به پلیس واگذار شده و بر 
اساس گزارش های پلیس، اعمال قانون طی 
انجام  جریمه  صورت  به  گذشته  هفته  دو 
ارشادی  و  تذکر  به صورت  بیشتر  و  نگرفته 

بوده است.
رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری رباط 
ً  کد جریمه  کریم در پایان بیان داشت: اخیرا
برای عدم استفاده از ماسک به طور رسمی 
برای  پلیس  برنامه  جزئیات  که  شده  ابالغ 
از  باید  قانون   اعمال  و  جرایم  ثبت  عملیات 

سوی پلیس اعالم شود.

راه اندازی گشت های مشترک سازمان حمل و نقل و پلیس راهوردر شهر رباط کریم



سالمت
خبر

یافته محققان نیوزیلندی؛

مکمل ویتامین C در بهبود کووید ۱۹ 
موثر است

محققان مجددا تاکید می کنند که ویتامین C در 
درمان کووید ۱۹ موثر است.

نشان  نیوزیلند  اوتاگو  دانشگاه  محققان  مطالعه   
کووید  درمان  برای  می تواند   C ویتامین  می دهد 
۱۹ بخصوص در مراحل حاد و شدید قابل استفاده 

باشد.
 ،C به گفته محققان، اسید اَسکوربیک یا ویتامین
تنظیم کننده واکنش های میزبان به کروناویروس 

است.
 C ویتامین  کمبود  بر  مطالعه،  این  در  محققان 
در  آن  نقش  همچنین  و  تنفسی  عفونت های  در 
و  الریه  ذات  و  سرماخوردگی  درمان  و  پیشگیری 
نقش آن در درمان سپسیس و کووید ۱۹ تمرکز 

کردند.
مصرف  که  می دهد  نشان  مطالعه  یافته های 
ویتامین C خوراکی موجب کاهش احتمال ابتالء 
به عفونت های تنفسی و همچنین طول مدت آن 
می شود و ویتامین C درون وریدی موجب کاهش 
 ICU مرگ و میر، مدت بستری ماندن در بخش
تنفسی  به دستگاه  نیاز  زمان  بیمارستان، مدت  و 

ونتیالتور در عفونت های حاد تنفسی می شود.
منابع غذایی ویتامین C شامل فلفل قرمز، پرتقال، 

توت فرنگی، بروکلی، انبه و لیمو است.
و  الزم  ایمنی  واکنش های  برای   C ویتامین 
ضروری است. این ویتامین دارای ویژگی های مهم 

ضدالتهابی، آنتی اکسیدانی، ضدویروسی است.
پرخطر  گروه های  در  افراد  دارند  تاکید  محققان 
ابتالء به کووید ۱۹ و دارای کمبود ویتامین C باید 

روزانه مکمل ویتامین C مصرف کنند.

وزیر بهداشت گفت: خودم را در داغ سنگین شهادت 
مدافعان سالمت با خانواده های این عزیزان شریک 
می دانم. روز و شب های سختی بر من و همکارانم 

در این ۹ ماه، گذشت.
سعید نمکی در دیدار جمعی از خانواده های شهدای 
دانشگاه  پزشکی  تاریخ  موزه  در  که  سالمت  مدافع 
گرامیداشت  برگزار شد، ضمن  تهران  پزشکی  علوم 
واکنش  در  و  )ص(  محمد  حضرت  والدت  زادروز 
پیامبر  به  اهانت  در  فرانسه  اخیر  اقدام  به  نسبت 
چون  تابنده  ابد  تا  محمد  داشت:  اظهار  مهربانی، 
خورشید خواهد ماند / جهانی نیک می داند / که نامی 
همچو نام پاک پیغمبر موید نیست / و مردی زیر این 
سبز آسمان همتای احمد نیست / زمین ویرانه باد و 
سرنگون باد آسمان پیر / اگر بینیم روزی در جهان نام 
" محمد " نیست. وی افزود: برای روح بلند شهدای 
مدافع سالمت، همنشینی با اولیا اهلل و شهدای کربال 
باور کنید در میان همه سختی هایی که  آرزومندم. 
کشیدیم، هیچ داغی برای من سخت تر از داغ از دست 
دادن مدافعان سالمت نبود. باور کنید که از همه شما 
کنید  باور  داغدارترم.  مدافعان سالمت،  خانواده های 
من با هر کدام از اینها یکبار مرگ را تجربه کرده ام. 
خیلی برای یک فرمانده راحت تر است که خودش 
یکایک عزیزانش  اما داغ  نیست و دود شود  و  نابود 
را نبیند. وزیر بهداشت تصریح کرد: از کار و سختی 
کار هرگز نرنجیدم اما از دست دادن یکایک مدافعان 
سالمت برای من داغی جگرسوز بود و می فهمم که 
خانواده های این عزیزان چه سختی هایی می کشند. 
بردباری  و  حوصله  صبوری،  با  خداوند  که  امیدوارم 

همه ما را از این روزگار سخت عبور دهد.
نمکی خاطرنشان کرد: روزهای دفاع مقدس را بخاطر 
داریم و من در تمام زندگی ام به پست، مقام، مال و 
دارایی های هیچکس غبطه نخوردم جز به حال شهدا. 
وقتی زندگی ناب و معنوی و حال و هوای شهدای 
دفاع مقدس و مدافع سالمت را مرور می کنم، به یک 
جمع بندی می رسم که اینها، دوره هایی را طی کرده 
اند که برای هر کس قبل از شهادت، پیمودنی نیست.

وی افزود: اولین اتفاقی که برای شهدا قبل از شهادت 
رخ می دهد و یکایک آنها را مرور کرده ایم، رسیدن 
به سطحی از معرفت است که این معرفت ویژه یک 
مقام معنوی در حد باال و مقدمه ای برای دلدادگی و 
عاشقی است. اولین اتفاقی که برای ورود به مرحله 
عاشقی و دلدادگی به پروردگار برای شهدا می افتد، 
تمام  در  می گیرد.  شکل  که  است  ای  ویژه  معرفت 
شهدا این حالت ها را دیده ام یعنی دل کندن از دنیا.

کتابی  پیش  سال ها  شد:  یادآور  بهداشت  وزیر 
می خواندم که در آن نوشته بود "کسی می تواند پای 
عشق بمیرد که پیش از آن، زندگی جلوی چشمان 
وی مرده باشد" وقتی به موسی که در کوه طور دنبال 
آتش برای گرم کردن همسرش که در حال زایمان 
بوده وحی می شود که " حتی کفش هایت که عامل 
در  تو  که  بیاور  بیرون  را  است  دنیا  به  تو  وابستگی 
وادی مقدس پر پیچ و خمی" این مقدمه دلدادگی 
و عاشقی پروردگار، این سطح از معرفت است و این 

معرفتی که انسان را از ماده و دنیا دور می کند.
از معرفت می رسد  به مرحله ای  نمکی گفت: شهید 
که دیگر خودش نیست و قابل ارزیابی مادی نیست 
و این مقدمه ای است که تمام شهدای ما پیموده اند. 
بارها گفته ام وقتی همه از وحشت ویروس کرونا فرار 
بیماران  دور  پروانه  مانند  سالمت  مدافعان  کردند، 
گشتند، وقتی همه لمیده بودند اینها بر سینه بیمار 
از  وحشت  اوج  در  اینها  که  دیدیم  و  بودند  خمیده 
به آتش زدند که یک معرفت  ویروس، عاشقانه تن 
نیست.  کس  هر  کار  که  می خواهد  عالی  مقدماتی 
شاید در بین همکاران ما هم برخی تن به این آتش 
معرفت  از  سطح  این  اما  بودند  ندرت  به  که  نزدند 
کار هر کس نیست. وی اظهار داشت: همه ما یک 
و  رفتن ها  شیوه  برخی  اما  می رویم  دنیا  این  از  روز 
جان به جان آفرین تسلیم کردن، خودش یک هنر 
تو خوب زیستن  "خدایا  است. می گویند  و موهبت 

زیستن،  خوب  این  کنار  در  که  بیاموز  من  به  را 
ویژگی های  از  یکی  کنی".  نصیبم  را  رفتن  خوب 
شهدا، ماندگاری، پایداری و جاودانگی است و نباید 
نزد  آنها  چون  بیاوریم  به حساب  اموات  جز  را  آنها 
پروردگار، روزی ویژه دارند و یکی از این روزی های 
ویژه، نور ماندگاری است. وزیر بهداشت گفت: صدای 
دوست و یار دیرینه ام استاد محمد رضا شجریان با 
گروهی  همکاری  با  که  کویر  و  قطعه شب، سکوت 
از هنرمندان دوتار نواز ساخته شده بود را شنیدم و 
از جاودانه ها است که  استاد شجریان  بغضم گرفت. 
همواره در تاریخ این سرزمین خواهد ماند و هرگز از 
مجموعه هنر این سرزمین، کسی صدای خسرو آواز 
ایران را فراموش نخواهد کرد.نمکی افزود: وقتی در 
کویر ستاره ها و نورباران آنها را می بینید، باید بدانید 
که خیلی از ستاره ها دیگر نیستند و میلیونها سال 
طول می کشد تا نور آنها به ما برسد و ستاره ای که 
در شب می بینید، سال ها پیش فیزیک آن معدوم و 
این  مثل  دارد. شهدا  آن وجود  نور  اما  منهدم شده 
ستاره ها هستند که در تاریخ یک سرزمین، جاودانه 
یزید  عاشورا،  غروب  کرد:  خاطرنشان  می مانند.وی 
اما آنها  اند  و اصحابش فکر کردند که بازی را برده 
در تاریخ، ملعون و معدوم شدند و نام حسین )ع( و 
یارانش مثل نور ستاره ها بلکه نور خورشید جاودانه 
شد و شهید یکی از اثرات ماندگارش، نور و جاذبه ای 
است که از خودش بجای می گذارد و برای نسل های 

می شود.وزیر  و درس  یک سرزمین، سرمشق  آینده 
نور معرفتی که در  امیدوارم که  ادامه داد:  بهداشت 
دل شهید تابید و بازتابش را امروز و در آینده خواهیم 
تر  آرام  بتواند  را  آنها  خانواده های  داغدار  دل  دید، 
کند. به پدران و مادران، فرزندان، همسران و تمامی 
خانواده های شهدای مدافع سالمت، این داغ بزرگ را 
تسلیت می گویم و امیدوارم که خداوند اجر دنیا و 

آخرت را نصیب کند.
نمکی خطاب به خانواده های شهدای مدافع سالمت، 
گفت: دعا کنید. دعاهای شما خیلی مؤثر تر از دعایی 
اندوه و  از  است که ما می کنیم. دل های شما مملو 
این دل ها،  و  است  روحانی  نشاط  آن، یک  کنار  در 
پر از جذبه پروردگار است و خواهشم این است که 
در شبانه روز بیشتر دعا کنید تا عزیزان دیگری را 
از دست ندهیم و هر چه زودتر بتوانیم بر این بالیی 
که سرزمین ما و همه مردم دنیا را گرفته، فائق آییم. 
جز  دنیا،  کجای  هیچ  در  شهروندی  هیچ  برای  ما 
سالمتی، آرزو نداریم و امیدوارم که دنیا بتواند هرچه 
زودتر از این پدیده بالخیز، رهایی پیدا کند. وی تاکید 
کرد: خاک و تربت شهدای مدافع سالمت را همواره 
دوره  این  در  را  خودم  و  کرد  خواهم  توتیای چشم 
ایثار  و  مدیون شجاعت، جسارت  مسئولیت،  این  از 
مدافعان سالمت می دانم و تردید نکنید که نام آنها 
در کتاب نظام سالمت به عنوان ایثارگران راستین این 

عرصه ثبت خواهد شد. 

نمکی در دیدار با خانواده های شهدای سالمت:

داغ از دست دادن مدافعان سالمت سخت است
خبر

یافته محققان دانمارکی؛

کار فیزیکی سخت ریسک زوال عقل را 
افزایش می دهد
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مطالعات نشان می دهد مردان دارای کار فیزیکی سخت با 
ریسک باالتر ابتال به زوال عقل روبرو هستند.

با  مقایسه  در  دریافتند  دانمارک  کپنهاگ  دانشگاه  محققان 
انجام  با  همراه  مشاغل  میزی،  پشت  و  تحرک  بی  کارهای 
کارهای سخت فیزیکی ریسک زوال عقل را ۵۵ درصد افزایش 
می دهد.دیدگاه عمومی این است که فعالیت فیزیکی خطر 
زوال عقل را کاهش می دهد. همچنین مطالعه ای دیگر نشان 
می دهد که سبک زندگی سالم، می تواند ریسک ابتالء به زوال 
عقل را تا نصف کاهش دهد.»کرستن ناب نیلسن«، سرپرست 
سازمان  توصیه  »طبق  می گوید:  باره  این  در  تحقیق،  تیم 
بهداشت جهانی، فعالیت فیزیکی فاکتور مهمی در پیشگیری 
از زوال عقل است. اما یافته های ما نشان می دهد که نوع خوب 
و مناسب فعالیت فیزیکی، و نه کار فیزیکی سخت، در این 
زمینه تأثیر دارد.«این مطالعه شامل ۴۷۲۱ مرد دانمارکی بود 
که در دهه ۱۹۷۰ در مورد نوع کارشان گزارش داده بودند.

به گفته ناب نیلسن، »مطالعات قبلی نشان داده اند که کار 
فیزیکی سخت تأثیر منفی بر جریان خون قلب دارد و از اینرو 
بر تأمین خون برای مغز هم تأثیر می گذارد. به عنوان مثال 
این شرایط می تواند منجر به بروز بیماری های قلبی عروقی 
نظیر فشارخون باال، لخته شدن خون در قلب، گرفتگی قلب 

و نارسایی قلب شود.«

احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
زمینه های  زودی  به  گفت: 
همکاری دو کشور ایران و عمان 
به  منتج  فرایندهای  و  بررسی 
انجام  بیمارستان  سند  انتقال 
راه  و  تجهیز  مراحل  سپس  و 
احمر  هالل  بیمارستان  اندازی 

آغاز خواهد شد.
سفر  در  گفت:  همتی  کریم 
منظور  به  و  عمان  کشور  به 
بیمارستان  وضعیت  بررسی 
هالل احمر ایران در این کشور، 
و  سفیر  با  متعدد  جلسه  چند 
معاونین و اعضای سفارت ایران 
و  همین خصوص  در  عمان  در 
همچنین بازدید میدانی از محل 
 ۱۳۹۳ سال  که  بیمارستان 
یک  به شکل  و  خریداری شده 
بدون  و  نیمه کاره  ساختمان 
انجام  است،  شده  رها  استفاده 

شد.
این  ساختمان  افزود:  وی 
خریداری،  از  بعد  بیمارستان 
از  بسیاری  و  رها  نیمه کاره 

نشده  انجام  فروشنده  تعهدات 
بوده  قرار  که  آنچه  بر خالف  و 
شده،  منعقد  قرارداد  طبق 
پرداخت مبلغ خرید بیمارستان 
شود،  انجام  تدریجی  شکل  به 
همان سال و ظرف چند ماه، کل 
مبلغ قرارداد که به قیمت امروز، 
۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر یا 
بوده  عمانی  ریال  میلیون   ۵.۵
که  صورتی  در  شده  پرداخت 
فروشنده  تعهدات  از  هیچکدام 

انجام نشده است.
از  بازدید  از  بعد  گفت:  همتی 
بیمارستان با فروشنده ساختمان 
و  سند  انتقال  خصوص  در  نیز 
جلسه  فروشنده  تعهدات  سایر 
داشتیم. عالوه بر آن، امروز قبل 
از ظهر با مشاور و معاونین وزیر 
بهداشت کشور عمان در همین 
و  شد  برگزار  جلسه ای  زمینه 
دیدگاه های طرفین در خصوص 
عمان  درمانی  نیازمندی های 

می توان  که  همکاری هایی  و 
داشت، مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت.
احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
به  بازگشت  از  بعد  کرد:  تاکید 
همکاری  زمینه های  تهران، 
فرایندهای  و  بررسی  کشور  دو 
منتج به انتقال سند بیمارستان 
تجهیز  مراحل  سپس  و  انجام 
آغاز  بیمارستان  اندازی  راه  و 

خواهد شد.

کریم همتی :

بیمارستان نیمه کاره هالل احمر در عمان راه اندازی می شود

بیماران ICU باید توسط متخصص تغذیه 
مشاوره شوند

توجه  بر ضرورت  تهران،  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
ویژه  مراقبت  های  بخش  بیماران  مشاوره  دستورالعمل  به 
دبیر  عالمه  فرشاد  سید  کرد.  تاکید  تغذیه  متخصص  توسط 
کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، با اشاره به نقشه راه توسعه گردشگری سالمت 
در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  دهم  رتبه  و  سال ۱۴۰۴  تا 
حوزه گردشگری سالمت کشور بر اساس سامانه آواب وزارت 
ضرورت  سالمت  گردشگری  صنعت  توسعه  گفت:  بهداشت، 
امروز دانشگاه و کشور است. البته با توجه به شرایط پاندمی 
کووید ۱۹ برنامه های توسعه IPD در کشور چندی است که 
معلق مانده ولی با توجه به اهمیت آن در ارزآوری و کمک به 
درآمدزایی بیمارستان ها نیاز است برای آینده این حوزه از هم 

اکنون پیش بینی ها و تصمیم سازی های الزم صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با 
اشاره به سهم ۷۰ درصدی بیمه 
سرپایی  های  هزینه  در  سالمت 
سال ۹۸، گفت: ۲۴۰۰ قلم دارو و 
۴۵۰ قلم تجهیزات پزشکی تحت 

پوشش بیمه سالمت است.
در  گفت:  ناصحی  مهدی  محمد 
و  میلیون  حدود ۱۴۱  سال ۹۸ 
۳۰۰ هزار بار مراجعه انجام شده 
حدود  میزان  این  از  که  است 
مورد  و ۸۰۰ هزار  میلیون   ۱۳۷
بار مراجعه سرپایی و ۳ میلیون 
مراجعه  بار  مورد  هزار   ۵۰۰ و 

بستری است.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت 
 ۹۰ و   ۷۰ سازمان  سهم  افزود: 

از  بستری  و  سرپایی  در  درصد 
دارو و خدمات مورد تعهد است.

قلم   ۴۵۰ کرد:  تصریح  وی 
عناوین  با  پزشکی  تجهیزات 
کلی و بدون در نظر گرفتن برند، 
مدل و سایز کاال، تحت پوشش 
مجموع  در  است  سالمت  بیمه 
تجهیزات پزشکی با انواع برندها، 
قلم  هزار   ۱۱۰ سایز،  و  مدل 
تعهد سازمان  کاالی پزشکی در 
بوده و در پورتال ثبت شده است.

حال  در  داشت:  اظهار  ناصحی 
در  کاال  قلم  هزار   ۱۳۰ حاضر 
 ۱۱۰ که  است  موجود  پورتال 
هزار   ۲۰ و  بیمه ای  قلم  هزار 
تجهیزات  عنوان  تحت  نیز  قلم 

پورتال  در  بیمه ای  غیر  پزشکی 
موجود است.

کد   ۱۳۵ اینکه  بیان  با  وی 
و  مطب  در  پزشکان  خدمت 
تحت  سرپایی  درمانگاه های 
پوشش بیمه سالمت وجود دارد 

تاکید کرد: همچنین ۱۷ خدمت 
دندان پزشکی، ۷۴۰ کد خدمت 
تصویر برداری، ۷۰۰ کد خدمت 
کد   ۲۸۵ و  هزار   ۳ و  آزمایش 
تعهد  در  نیز  بستری  خدمات 

سازمان است.

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت عنوان کرد؛

سهم ۷۰ درصدی بیمه سالمت در هزینه های سرپایی سال ۹۸

آقای ابوالفضل علی محمدی به شماره شناسنامه 4 مطابق 
دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده 692/7/99از این 
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مهدی علی محمدی به شماره شناسنامه 
22715 در تاریخ 96/12/25اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به :
شماره  محمدی  علی  خانوادگی  نام  ابوالفضل  نام   –  1
پدر  ازتاکستان  صادره  تولد1340  تاریخ   4 شناسنامه 

متوفی
شناسنامه  شماره  پیرمحمدی  خانوادگی  نام  قمر  نام   –  2

1309 تاریخ تولد 1345 صادره اززنجان مادر متوفی
شناسنامه  شماره  مظفری  خانوادگی  نام  سمیه  نام   –  3

12229 تاریخ تولد 1367 صادره اززنجان همسر متوفی
تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  مرحوم  و 
مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 361قانون امور 
حسبی در یک نوبت آگهی می نماید  تا هرکس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
واال  دارد  تقدیم  شعبه  این  به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی 

گواهی مربوط صادر خواهد شد.
شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

  
فقدان سند مالکیت

رهگیری    کد  با  وکالت نامه  برابر  نیا  اختر  جعفر  آقای 
منافع  حفاظت  دفتر   95/10/23 مورخ    7uf15153
وکالت نامه مذکور  که  واشنگتن  ایران -  جمهوری اسالمی 
گردیده  تایید  میخک  سامانه  در   99/8/5 تاریخ  در 
یکتا  شناسه  به  استشهادیه  برگ  دو  استناد  به  و  است 
تصدیق442593  رمز  139902154392000261و 
مورخ 99/7/2 دفترخانه 50بهارستان مدعی فقدان سند 
مالکیت 31512/6484 مترمربع مشاع از78781/621  
به  مترمربع مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مساحت 1418069/20 مترمربع قطعه پنجم تفکیکی به 
شماره پالک 96 فرعی از 80 اصلی مفروز از اصلی مذکور 
واقع در قریه قجر آباد شهریار ذیل ثبت 93116 صفحه 
120 دفتر508 به نام داوود قاجاری مظفری ثبت و سند 
مالکیت به شماره چاپی 907423 سری پ صادر گردید و 
اثاث کشی مفقود گردیده است لذا  سند مالکیت به علت 
قانون  ماده120آیین نامه  ذیل  تبصره  استناد  به  مراتب 
مدعی  کسی  چنانچه  تا  می شود  آگهی  نوبت  یک  در  ثبت 
انجام معامله نسبت به پالک فوق یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند 
و رسید دریافت  اداره تسلیم  این  به  نام خود  به  انتقال 
نماید در غیر این صورت این اداره پس از انقضای مدت 
مذکور و نرسیدن اعتراض نسبت به صدور سند المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد نمود .

به عشیره نعیم زاده 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهریار

  

شماره نامه : 1399191004742752
شماره پرونده : 9709982165601067

شماره بایگانی پرونده :981381
تاریخ تنظیم : 1399/08/11

پیوست : ندارد 
موضوع: الصاق آگهی مزایده )دستور به ضابط(
به :آگهی مزایده مال غیرمنقول در نوبت اول 

پرونده کالسه 981381 نیابت صادره از شعبه سوم اجرای 
احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران در خصوص 
مطالبات له : خانم اعظم عیسی زاده فرزند عبدالعلی علیه 
شامل  ورثه  محمدپرست  محمد    -2 فرجامی  عالیه   -1
:مسعود و معصومه و مهتاب و همگی محمدپرست 3-مهیار 
سکه  مطالبه100  به  محمدپرست  ساینا   -4 محمدپرست 
بهار آزادی بابت مهریه که پس از توقیف مال طی مراحل 
ارزش  دادگستری  رسمی  کارشناس  به  ارجاع  و  قانونی 
شش دانگ یک واحد مسکونی 412 میلیون تومان ارزیابی 
تاریخ  در  گردید  مقرر  سپس  که  گردد  می  مزایده  و 
1399/09/02 از ساعت12 الی 13 در محل اجرای احکام 
خانواده دادگستری شهریار را از طریق مزایده به فروش 
برسد طالبین می توانند پنج جلوتر از تاریخ مزایده با اطالع 
و هماهنگی این اجرا از اعمال بازدید نموده و در صورت 
تمایل در تاریخ یادشده در مراسم مزایده شرکت نمایند 
مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هر کس باالترین 
شناخته  مزایده  برنده  به عنوان  نماید  پیشنهاد  را  قیمت 
شده و 10 درصد از کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار 
اخذ و باقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هر گونه 
اعتراضی از خریدار اخذ وکلیه اعمال به وی تحویل داده 
خواهد شد اموال توقیفی طبق گزارش شماره 99   خ  072 
مورخ 1399/3/17مهندس : مهدی زند کارشناس رسمی 

دادگستری به شرح زیر می باشد.
مساحت  به  مسکونی  آپارتمان  واحد  یک  شش دانگ   
72/21 مترمربع به پالک ثبتی شماره22560 فرعی از46 
اصلی قطعه 127 تفکیکی بلوک 2 مفروز و مجزی شده از 
شماره 3810 فرعی از اصلی مذکور به نشانی شهریار فاز 
b اندیشه بلوار طالقانی خیابان ارتش مجتمع الماس2 بلوک

غربی طبقه 5 واحد 228واقع در سمت شمال غربی طبقه 
5که 2/29متر مربع از آن بالکن است به انضمام پارکینگ 
مسکونی قطعه 161 تفکیکی به مساحت 11مترمربع واقع 
در سمت غربی زیرزمین 2به انضمام انباری مسکونی قطعه 
127 تفکیکی به مساحت 2/14 مترمربع واقع در سمت 
شرقی زیرزمین 2مجتمع دارای سه بلوک a b c می باشد که 
هر بلوک شامل قسمت های شرقی و غربی می باشد بلوک 
موردنظر دارای 9طبقه مشتمل بر2 طبقه  زیرزمین همکف 
و شش طبقه فوقانی بوده هر طبقه شش واحد مسکونی 

می باشد دارای دو اتاق خواب انشعاب: آب مشترک برق 
و گاز اختصاصی می باشد گرمایش : پکیج سرمایش : کولر 
گازی دارای محدودیت رهنی به مبلغ90 میلیون تومان نزد 
بانک مسکن می باشد که شش دانگ به قیمت 412میلیون 
مزایده  روز  چنانچه  می رسد  فروش  به  مزایده  به  تومان 
مصادف با روز تعطیل گردید مزایده در فردای همان روز 

و ساعت انجام خواهد شد.
 تهران - شهرستان شهریار –بلوار امام خمینی – شهرک 
اداری – دادگستری شهریار

  
برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له:شاهین تقی پور
نشانی محل اقامت: تهران –خ پیروزی – بلوار ابوذر – بین 
پل دوم و سوم – خ بوستان – ک بوستان 9 – پالک 6 – ط 5

 محکوم به:
بموجب دادنامه شماره396 مورخ 98/5/15 شورای حل 
اختالف شهریار  شعبه 3 که وفق دادنامه شماره فوق الذکر 
شعبه دادگاه قطعیت حاصل کرده است. حکم به محکومیت 
محکوم علیه به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  خواسته  اصل 
تقدیم دادخواست  11397/10/161 لغایت اجرای حکم 
و پرداخت مبلغ  435/000 ریال بابت هزینه دادرسی در 

حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت .

مشخصات محکوم علیه:
نام: علیرضا

نام خانوادگی: مجدی 
نشانی محل اقامت:مجهول المکان

محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:
1-پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا 

بگذارد.
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

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

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

و به ان عمل نمایید.
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گزارش

بزرگترین پل طولی جهان
 در خلخال 

بزرگترین پل طولی جهان با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی در 
خلخال در حال احداث است.

این پل که به طول 498 متر در منطقه نمونه گردشگری ازناو در حال 
احداث است، پل منحصربفردی از لحاظ طول و رعایت استانداردهای یک 
پل بین المللی است که پیش بینی شده در سال آینده به بهره برداری برسد.

اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  14آبان  خلخال  معلق  پل  کارگاه  مدیر 
متر  نیم  و  یک  پل  کرد: عرض  اظهار  پل  این  ویژگی های  مختصاتو  به 
است و با 26 سیم بکسل به هم وصل شده و از لحاظ شرایط امنیتی از 

استانداردهای بسیار باال برخوردار است.
علی نیک صفت خاطرنشان کرد: ما لحظه به لحظه با مشاور پل در ارتباط 
که  باشد  برخوردار  جهانی  استانداردهای  درصد  از 100  پل  تا  هستیم 

اجرای آن می تواند الگوئی  برای احداث سایر پل ها باشد.
وی بیان کرد: تاکنون مشکل چندانی در مسیر اجرای این پروژه به غیر 
از راه دسترسی نداشتیم و اگر مسئوالن همت کنند و راه دسترسی ما 
را از کمرخونی یا همان راه سالمت تدارک ببینند، شرایط مناسبی برای 

احداث این پل فراهم می آیند.
مدیر کارگاه پل معلق خلخال افزود: از زیرساخت های مورد نیاز برق پروژه 
تامین شده و مسئوالن قول داده اند آب و سایر زیرساخت های مورد نیاز 

را نیز تامین کنند.
نیک صفت مسیر اجرای این پروژه را پرجاذبه برای حضور گردشگران اعالم 
کرد و گفت: احداث راه دسترسی به این مجموعه از محور سالمت سبب 
خواهد شد تا اراضی کشاورزی تخریب نشده و گردشگران و مسافران در 

کمترین زمان به این منطقه گردشگری دسترسی یابند.
وی تامین اعتبار مورد نیاز برای احداث این راه دسترسی را حیاتی اعالم 
و تصریح کرد: سرمایه گذار برای این پروژه 20 میلیارد تومان هزینه کرده 

و قرار است تا 42 میلیارد تومان سرمایه گذاری در این پروژه انجام شود.
شامل  پروژه  این  اصلی  فاز  داد:  ادامه  خلخال  معلق  پل  کارگاه  مدیر 
پل معلق سال آینده آماده افتتاح خواهد بود و سایر بخش ها از جمله 
در سال های  رفاهی  و  پروژه های خدماتی  و  هوایی  شهربازی، دوچرخه 

آینده تکمیل و راه اندازی خواهد شد.
در  نفر   20 پیمانکاری  بخش  جز  به  حاضر  حال  در  گفت:  نیک صفت 
پروژه  این  از  بهره برداری  با  امیدواریم  و  شدند  بکار  مشغول  پروژه  این 

گردشگری فرصت اشتغال بیشتر نیز برای جوانان منطقه فراهم آید.
وی به اهمیت مطالعات این پروژه و انجام سه مرتبه گمانه زنی در محل 
احداث پل معلق خلخال اشاره و اظهار کرد: تمام مراحل احداث این پل 
به ویژه فنداسیون بی نظیر بوده و ما سعی کردیم در سایت احداث پل 

شرایط مساعدی را فراهم کنیم.
مدیر کارگاه پل معلق خلخال خاطرنشان کرد: با شروع احداث این پل 
منطقه متحول شده و ساخت و ساز بیشتری را در خوجین شاهد هستیم 

به طوری که اراضی این منطقه نیز گران شده است.
نیک صفت در ادامه افزود: ما به شایعات مطرح شده در فضای مجازی بها 
نمی دهیم و امیدواریم عالقمندان با حضور در محل اجرای پروژه منصفانه 
در مورد روند اجرای آن آن قضاوت کنند چرا که ما با سختی های بسیار 
مصالح به ویژه بتن و آهن و میلگرد مورد نیاز را به این منطقه حمل 

کردیم.
وی ادامه داد: آبادی منطقه برای ما یک اصل است و تمام تالشمان بر این 
است تا با اجرای این مجتمع گردشگری دین خود را به منطقه ادا کنیم.

مدیر کارگاه پل معلق خلخال با بیان اینکه از 8 میلیارد تومان تسهیالت 
مصوب برای این پروژه 4 میلیارد تومان جذب شده است، تصریح کرد: ما 

دو برابر تسهیالت اعطایی کار اجرایی انجام دادیم.
مسئوالن  و  خلخال  فرماندار  اردبیل،  استاندار  از  قدردانی  با  نیک صفت 
میراث فرهنگی در حمایت از این مجموعه گردشگری گفت: انتظار می رود 
با بهره برداری از این مجموعه مسیر گردشگری خلخال بیش از گذشته 

متحول شود.

حل  بر  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
با  رضوی  خراسان  استان  مشکالت 
تأکید  ملی  ظرفیت های  از  استفاده 

کرد.
حجت  نیوز،  آستان  گزارش  به 
االسالم و المسلمین احمد مروی در 
دیدار استاندار جدید خراسان رضوی 
اظهار کرد: توقع ما از مسئوالن ملی 
و استانی این است که آستان قدس 
نبینند  خودشان  رقیب  را  رضوی 
دارای  مقدس  آستان  این  چراکه 
جایگاه معنوی است و با هیچ نهادی 
رقابت ندارد و همه باید نسبت به این 
داشته  مسئولیت  احساس  مجموعه 

باشند.
وی افزود: در شرایطی که رهبر معظم 
رئیس  عنوان  به  اسالمی  انقالب 
رضوی  قدس  آستان  خادم  خدمه، 
هستند، به وضوح روشن است که این 
آستان دارای چه جایگاه واالیی است.

تصریح  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
آستان  خادم  عنوان  به  بنده  کرد: 
قدس رضوی و هم دیگر مدیران این 
مسائل  به  نسبت  هیچگاه  مجموعه 
تفاوت  بی  ملی  و  استانی  شهری، 
کرده ایم  تالش  همواره  و  نیستیم 
که در حد امکانات و توان، به مردم 

خدمت رسانی داشته باشیم.
وی با اشاره به برخی از مصادیق ورود 
به مسائل ملی  آستان قدس رضوی 
برای انجام مسئولیت خود خاطرنشان 
سال  و  امسال  قدس  آستان  کرد: 
خسارت های  رفع  زمینه  در  گذشته 
ناشی از وقوع سیل در برخی از نقاط 
کشور اقدامات خدماتی قابل توجهی 
هم  کرونا  مسئله  در  و  داد  انجام 
معادل  نیازمند  افراد  به  کمک  برای 
حدود 100 میلیارد تومان بسته های 
و  تهیه  غیره  و  بهداشتی  معیشتی، 

توزیع کرده است.
حجت االسالم و المسلمین مروی در 
ادامه  با قدردانی از خدمات استانداران 
تاکید  رضوی  خراسان  استان  ادوار 
برای  قبلی  استانداران  اینکه  با  کرد:  

کشیدند  زحماتی  مشکالت  رفع 
اما  می کنیم  تشکر  آن ها  همه  از  و 
مشکالت زیادی در استان وجود دارد 
که باید برای رفع آن ها برنامه ریزی 

شود.
وی از حاشیه شهر مشهد به عنوان 
موجود  مشکالت  مهمترین  از  یکی 
هم  مسئله  این  افزود:  و  کرد  یاد 
هم  و  انقالب  معظم  رهبر  دغدغه 
صورت  در  که  است  مردم  دغدغه 
برنامه ریزی و ساماندهی آن، باقیات 
صالحاتی برای دست اندرکاران خواهد 

بود.
رضوی  قدس  آستان  تولیت 
خاطرنشان کرد: برای رفع مشکالت 
بسیار  تالش  مشهد  شهر  حاشیه 
برگزاری  با  و  شده  انجام  زیادی 
با  که  شد  مقرر  متعدد،  جلسات 
اختصاص زمین های موقوفه از سوی 
واحد  هزار   6 رضوی،  قدس  آستان 
مشهد  شهرداری  سوی  از  مسکونی 

در این مناطق احداث شود.
که  می رود  انتظار  داد:  ادامه  وی 
اعمال  با  خراسان رضوی  استانداری 
اجرایی  موضوع  مقتدرانه،  مدیریت 
شدن تفاهم نامه ساخت 6 هزار واحد 

مسکونی در حاشیه شهر مشهد را از 
دستگاه های اجرایی پیگیری کند.

از  المسلمین مروی  و  حجت االسالم 
به  منتهی  معابر  در  پارکینگ  کمبود 
از  یکی  عنوان  به  رضوی  مطهر  حرم 
و  یاد کرد  زائران  مهمترین مشکالت 
افزود: این مشکل در ایام پیک حضور 
ایام  مانند  مقدس  مشهد  در  زائران 
مناسبت  از  برخی  و  نوروز  تعطیالت 
های مذهبی تشدید می شود و نیروی 
انتظامی هم چاره ای جز مسدود کردن 
معابر منتهی به حرم ندارد و در نتیجه 

آن، زائران سرگردان می شوند.
رضوی  قدس  آستان  کرد:  بیان  وی 
پارکینگ  ساخت  در  مشارکت  برای 
در ورودی معابر منتهی به حرم مطهر 
آمادگی دارد و در صورت مدیریت این 
تاحصول  استانداری  توسط  مسئله 
روی  پیش  از  بزرگی  مشکل  نتیجه، 

زائران برداشته خواهد شد.
بافت  از  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
پیرامون حرم مطهر به عنوان مسئله 
دیگری یاد کرد که نیازمند رسیدگی 
افراد  برخی  متاسفانه  افزود:  و  است 
در قالب شرکت مسکن سازان با سوء 
خرید  به  اقدام  شرایط،  از  استفاده 

امالک مردم به حداقل قیمت و فروش 
آن ها به انبوه سازان با قیمت باال کردند 
و موجب نارضایتی مردم منطقه شدند.

مروی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
ساماندهی  برای  امیدواریم  گفت: 
حرم  پیرامون  بافت  موجود  شرایط 
استان  مشکالت  و  رضوی  مطهر 
سرمایه های ملی پای کار آورده شود 
و اقدامی شایسته در این حوزه انجام 

گیرد.
استاندار  معتمدیان  محمدصادق 
این  در  نیز  رضوی  خراسان  جدید 
استان،  اقتصاد  رونق  به  توجه  دیدار 
بهسازی  طرح  اجرای  کردن  دنبال 
مطهر  حرم  پیرامون  بافت  نوسازی  و 
حضرت امام رضا)ع(، پیگیری تبدیل 
به  سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه 
ساماندهی  اقتصادی،  آزاد  منطقه 
حاشیه شهر مشهد و توسعه امکانات 
بهداشتی، فرهنگی و آموزشی در این 
دوغارون  مرز  مشکالت  رفع  مناطق، 
در  خود  برنامه های  جمله  از  را   ... و 
استانداری خراسان رضوی برشمرد و 
آمادگی خود را برای تالش در جهت 
رفع مشکالت زائران در مشهد مقدس 

اعالم کرد.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار استاندار جدید استان خراسان رضوی:

سرمایه های ملی را برای حل مشکالت استان 
پای کار بیاورید

گزارش

استاندار کردستان: ۱۱ هزار هکتار باغ تا 
پایان سال در کردستان احداث می شود

استاندار کردستان از احداث 11 هزار هکتار باغ در پایاب سدها و آب 
های مرزی تا پایان سال جاری در کردستان خبر داد.

 بهمن مرادنیا  در دیدار با معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 
اظهار کرد: تا پایان دولت قرار است که 16 هزار و 800 هکتار از اراضی 
کردستان به باغ تبدیل شود که از این میزان 11 هزار هکتار تا پایان 

سال ودر دو فاز به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه در آذرماه پنج هزار هکتار و تا پایان سال نیز شش 
هزار هکتار دیگر از زمین های موجود در پایاب سدها و محدوده آب 
های مرزی استان به باغ تبدیل می شود، افزود: برای احداث این میزان 
باغ هم اکنون ۵4 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته که این رقم تا 

پایان سال به 90 میلیارد تومان افزایش می یابد.
مرادنیا بیان کرد: غیر از 90 میلیارد تومان اعتباری که تا پایان سال در 
این طرح هزینه می شود تاکنون ۳20 میلیارد تومان دیگر برای تامین 

زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز دیگر هزینه شده است.
استاندار کردستان با تاکید بر اینکه در استان آب مورد نیاز برای تبدیل 
اراضی دیم به آبی و احداث باغات میوه فراهم است، خاطرنشان کرد: 
بی گمان تبدیل اراضی دیم به آبی و احداث باغات می تواند عالوه بر 
افزایش درآمد مردم و ارزش افزوده در تولید نیازمندی های کشور با 

افزایش تولید کمک کند.
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استاندار گیالن تاکید کرد: لزوم تقویت دولت 
الکترونیک برای کاهش اجتماعات انسانی

سال سوم - شماره 51چهارشنبه 14 آبان 1399 استان ها

شماره نامه : 1399191004671155
شماره پرونده : 9709982640400865

شماره بایگانی پرونده : 971485 
تاریخ تنظیم : 1399/08/03

پیوست : ندارد 
موضوع : آگهی الصاق آگهی مزایده دستور به ضابط 

به  : مزایده 

آگهی مزایده مال غیرمنقول در نوبت اول 
مائده  علیه  حسنی  زهرا  مطالبات  خصوص  در  کالسه971485   پرونده  در 
نجمی و بهاره صفری و محمد نجمی و محمد عباس نجمی ورثه مرحوم علی نجمی 
موضوع  مطالبه مهریه تعداد 350 عدد سکه تمام بهار آزادی که تعداد116 
له می  باقی مانده مهریه محکوم  بهار آزادی  بهار آزادی و نیم سکه  سکه تمام 
باشد که پس از توقیف مال طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی 
دادگستری ارزش یک باب مغازه قولنامه ای عادی به پالک ثبتی54 اصلی به 
مبلغ 108 میلیون تومان ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردید در روز دوشنبه 
تاریخ 1399/09/03 از ساعت 12الی 13 در محل اجرای احکام مدنی خانواده 
دادگستری شهریار واقع در طبقه همکف اتاق 89 از طریق مزایده به فروش 
برسد طالبین می توانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطالع و هماهنگی این 
اجرا از اموال بازدید نمود و در صورت تمایل به در تاریخ یادشده در مراسم 
مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هر کسی باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده شناخته شده و10 درصد از کل 
مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت یک هفته و عدم 
وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ و کلیه اموال به وی تحویل خواهد شد 
اموال توقیفی براساس نظریه به شماره 99/خ/023 مورخ 1399/02/16 

مهندس مهدی زند کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر می باشد
 شش دانگ یک باب مغازه قولنامه ای عادی به مساحت حدود20 مترمربع به 
صورت عرصه و اعیان از پالک54 اصلی واقع در قریه دهمویز که طبق مبایعه 
نامه عادی شماره 2003244مورخ 1393/03/24 از خانم ملوک مینویی به 
محکوم علیه آقای علی نجمی واگذار شده است یا فاقد بالکن می باشد کف سازی 
و مغازه با سرامیک بوده پوشش دیوار تا سقف با سنگ و سقف با گچ بوده سازه 
به صورت دیوار بارور و سقف از نوع طاق ضربی بوده و در به صورت شیشه ای و 
کرکره برقی و ملک موردنظر دارای انشعابات آب برق و گاز اختصاصی می باشد 

ملک  تخلیه می باشد.
 چنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل گردد مزایده در فردای همان روز و 

ساعت انجام خواهد شد 
استان تهران - شهرستان شهریار- بلوار امام خمینی -شهرک اداری- 
دادگستری شهرستان شهریار

شماره نامه : 1399191004754697
شماره پرونده : 9709988611000617

شماره بایگانی پرونده : 9900849
تاریخ تنظیم : 1399/08/12

موضوع الصاق آگهی مزایده دستور به ضابط
به آگهی مزایده مال منقول در مرحله اول 

احکام مدنی  اجرای  پنجم  از شعبه  نیابت صادره  پرونده کالسه 9900849  
شهرستان اراک له : محکوم له :  فرزانه اسماعیلی علیه  : امیر جوشقانی که 
به قیمت  آزادی  بهار  تمام  به پرداخت 500 سکه  محکوم علیه محکوم است 
روز مزایده درحق خانوم فرزانه اسماعیلی که پس از توقیف مال طی مراحل 
قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری سرهنگ ایوب وشنی زرگران 
ارزش موتورهای توقیفی به شرح زیر ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردید 
خانواده  احکام  اجرای  محل  13در  12الی  ساعت  از  روز1399/09/09  در 
مزایده  طریق  از  منتقل  و  شهریار  فدک  پارکینگ  به  و  شهریار  دادگستری 
و  اطالع  با  مزایده  تاریخ  از  جلوتر  روز  پنج  می توانند  طالبین  برسد  بفروش 
هماهنگی این اجرا از اموال بازدید نموده و در صورت تمایل در تاریخ یادشده 
در مراسم مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هر 
کسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده شناخته شده و 
10 درصد از کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت 
یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ و کلیه اموال به وی 

تحمیل خواهد شد اعمال توقیفی به شرح ذیل می باشد

1- یک دستگاه موتورسیکلت شهاب cj 125 به شماره انتظامی  57368/322 
شماره موتور 160056شماره شاسی 82352180  مدل 1382رنگ مشکی 
صندلی مستعمل شده استهالک الستیک جلو و عقب 85 درصد ارزش موتور 

توقیفی به مبلغ 3میلیون و هشت صد هزار تومان می باشد.
انتظامی  شماره  به   s125 زمرد   موتورسیکلت  دستگاه  یک   -2
شاسی   شماره   1400126  zkc125s موتور    28637/135شماره 
شده  مستعمل  صندلی  مشکی  رنگ   1390 مدل   n2z125s9000108
استهالک الستیک جلو95 درصد وعقب 75درصد ارزش موتور توقیفی به مبلغ 

شش میلیون و پانصد هزار تومن می باشد .
و چنانچه روز مازاد مصادف با روز تعطیل  گردید مزایده در فردای همان روز و 

ساعت انجام خواهد شد.

 استان تهران -شهرستان شهریار- بلوار امام خمینی- شهرک اداری 
-دادگستری شهرستان شهریار

  

اگهی رو نوشت حصر وراثت

متولد  اسحاق  محمد  فرزند    373 شناسنامه  شماره  دارای  غفاری   اسمعلی 
1341 صادره از مالیر بشرح دادخواست و به کالسه  1453/1/98 از این 
شورا درخواست حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم 
رضا غفاری فرزند اسمعلی  به شماره شناسنامه 36495 در تاریخ 98/11/29 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر 

است به : 

نام و نام خانوادگی             نام پدر            شماره شناسنامه               نسبت با متوفی 
1 اسمعلی غفاری           محمد اسحاق          373                                   پدر
2 معصومه غالمی دوکی         عین اله             6490                                  مادر

اینک به انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت اگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزذ او باشد از تاریخ 
نشر اگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی حصر وراثت صادر 

خواهد شد .

شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 

  

شماره نامه :139904901107002947
تاریخ نامه :1399/08/03

شماره پرونده :139904001107000400/1
شماره بایگانی پرونده :9700573

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- خانم مریم بیات احمدی  فرزند میر زا اقا  به شماره ملی 
0381515893  به نشانی :تهران –شهرستان رباط کریم -  سفیدار –خیابان 
مهر – خیابان بهار – کوچه بهار 11- پالک 18     بعنوان وام گیرنده 2- اقای 
محمد جواد بیات احمدی    فرزند اسد اله  به شماره ملی 0063035154  
– کوچه  – خیابان گلها  – سفیدار  – شهرستان رباط کریم  : تهران  به نشانی 
فرزند  احمدی   بیات  اله  اسد  بعنوان ضامن    3-  پالک 18      – بهار 11 
ولی اله به شماره ملی 6189737846  به نشانی استان تهران – شهرستان 
پالک   – بهار 11  کوچه   – بهار  خیابان   – مهر  خیابان   – – سفیدار  کریم  رباط 
18  بعنوان ضامن  ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 
2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 6302063597000   جهت وصول 

مبلغ 108/000/000 ریال تا تاریخ 1399/07/16  بانضمام خسارت تاخیر 
متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما 
اداره  این  در  به کالسه 9900573  اجرایی  پرونده  و  نموده  اجرائیه صادر 
تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست محل اقامت شما به شرح متن سند 
مفاد  اجرا  نامه  ائین  ماده 18  طبق  بستانکار  تقاضای  به  لذا  نشده  شناخته 
اگهی  نامه های کثیر االنتشار محلی  از روز  اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
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 :139904901107003040 
تاریخ نامه :1399/08/10

شماره پرونده :139804001107000038/1
شماره بایگانی پرونده :9800081

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
ملی  شماره  به  اکبر  فرزند  رفعت    بهادر  اقای   -1 به  وسیله  بدین 
0015119963  به نشانی :تهران –شهرستان رباط کریم -  شهر پرند – فاز 
– بلوک 22- واحد 7   بعنوان وام گیرنده 2- اقای اکبر  – پرنیان دو  یک 
رفعت نیا    فرزند سالم اله   به شماره ملی 0053797981  به نشانی : 
تهران – شهرستان رباط کریم – پرند – فاز یک – پرنیان دو –بلوک 22 – واحد 
7     بعنوان ضامن  ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 
2354 به استناد قرارداد بانکی شماره 6602806477001  جهت وصول 
مبلغ 194/379/610  ریال تا تاریخ 1398/04/04 بانضمام خسارت تاخیر 
متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما 
اداره  این  در  به کالسه 9800081  اجرایی  پرونده  و  نموده  اجرائیه صادر 
تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست محل اقامت شما به شرح متن سند 
مفاد  اجرا  نامه  ائین  ماده 18  طبق  بستانکار  تقاضای  به  لذا  نشده  شناخته 
اگهی  نامه های کثیر االنتشار محلی  از روز  اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
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

اجرای  در  شتاب  و  انسجام  افزایش  برای  گفت:  گیالن  استاندار 
تصمیمات و نیز کاهش اجتماعات انسانی، بر تقویت دولت الکترونیک 
تاکید داریم و تمامی دستگاه ها ملزم هستند پیرامون کاهش میزان 

حضور مراجعات اقدامات جدی انجام دهند.
ارسالن زارع در حاشیه نخستین نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 
وزیر  معاونان  بهداشت،  و  وزیران کشور  با حضور  با کرونا که  مبارزه 
کشور، مسئوالن کمیته های ستاد ملی و دبیران کارگروه های مناطق 
و نیز استانداران و رئیسان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به 
صورت ارتباط تصویری برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در 
پی برگزاری جلسه هفته گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور 
رهبر معظم انقالب و پیرو آن دستور رئیس جمهوری مبنی بر تشکیل 
قرارگاه مبارزه با این بیماری با مسئولیت وزیر کشور، امروز نخستین 
جلسه با حضور استانداران و رئیسان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 

کشور برگزار شد.
وی هماهنگی، نظارت بر اجرای تصمیمات ستاد ملی و پیگیری روند 
اجرا در سطح استان ها را از مهمترین مسئولیت های این قرارگاه عنوان 
و خاطرنشان کرد: هم اندیشی های خوبی در این جلسه برای پیشبرد 

تصمیمات ستاد ملی در سطح کشور و استان ها انجام گرفت.
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تحریم های  اثرات  با  مقابله  برای  هواوی 
در  را  تراشه  تولید  جدید  کارخانه  آمریکا، 
شانگهای تأسیس می کند. این کارخانه بخش 

اعظم نیازهای هواوی را برطرف می کند.
سازی  تراشه  کارخانه  انگجت،  از  نقل  به 
مورد  تراشه های  انواع  شانگهای  در  هواوی 
نیاز در صنعت مخابرات را برای هواوی تولید 
می کند. اداره این کارخانه توسط یک شرکت 
صورت   IC R&D مرکز  نام  به  شریک 

می گیرد.
تولید  با  را  خود  فعالیت  کارخانه  این 
تراشه های قدیمی ۴۵ نانومتری آغاز می کند 
و از اواخر سال ۲۰۲۱ به تولید تراشه های ۲۸ 
نانومتری روی خواهد آورد. این تراشه ها در 

مبتنی  و محصوالت  تلویزیون های هوشمند 
بر اینترنت اشیا مورد استفاده قرار می گیرند.

انتظار می رود این کارخانه بتواند تا اواخر سال 
۲۰۲۲ تراشه های ۲۰ نانومتری تولید کند و 
در نهایت نیازهای سخت افزاری هواوی برای 
بر شبکه های  مبتنی  افزارهای  تولید سخت 
ترامپ  دولت  کند.  برطرف  را  پنجم  نسل 
تجارت شرکت های  تحریم  با  تا  بود  امیدوار 
فناوری آمریکایی با هواوی خسارت سنگینی 
به کسب و کار آن وارد کرده و تأمین تراشه ها 
با  را  هواوی  نیاز  مورد  افزارهای  سخت  و 
چالش جدی مواجه کند. اما هواوی به سرعت 
برای  نیاز  مورد  فنی  دانش  در مسیر کسب 

مقابله با تهدیدهای آمریکاست.

کارخانه جدید هواوی وابستگی به تراشه های 
آمریکایی را برطرف می کند

پرتاب تلسکوپ جیمز وب در سال ۲۰۲۱ قطعی شد

جمع  به  هم  ال  سی  تی  چینی  شرکت 
تولید  به  موفق  که  پیوست  شرکت هایی 
این  شده اند.  شدنی  لوله  تلویزیون 
به  ابعادی  شدن  لوله  زمان  در  تلویزیون 

اندازه یک تبلت بزرگ دارد.
به نقل از تک رادار، تلویزیون OLED و 
لوله شدنی تی سی ال در جریان برگزاری 
کنفرانس دی تی سی ۲۰۲۰ در چین در 

معرض دید عموم قرار گرفته است.
تولید  برای  برنامه ریزی  ال  سی  تی 
سال  چند  از  را  شدنی  لوله  تلویزیون 
این  از  اولیه  نمونه  دو  و  کرده  آغاز  قبل 
به  اولی  که  کرده  تولید  را  تلویزیون ها 
افقی  به صورت  صورت عمودی و دومی 
شرکت  تنها  ال  سی  تی  می شود.  لوله 
سازنده تلویزیون هایی است که به صورت 

عمودی هم لوله می شوند.
در مورد قیمت، زمان عرضه و مشخصات 
فنی این تلویزیون ها هنوز خبری منتشر 
نشده است و به نظر نمی رسد آنها در سال 
ال  شوند.  عرضه  بازار  به  میالدی  جاری 
بار  اولین  برای  در سال ۲۰۱۹  هم  جی 
قرار  و  کرد  تولید  شدنی  لوله  تلویزیون 
است در ابتدای زمستان این محصول را 

به بازار بفرستد.

تی سی ال هم تلویزیون لوله شدنی 
عمومی و افقی تولید کرد

         صاحب امتیاز و مدیرمسئول : عزیز اهلل نظری  

هفته نامه  اجتماعی-فرهنگی - اقتصادی

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

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

سردبیر: احسان همتی

سازمان آگهی ها:   09193302751-  56763626

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

توزیع : 56771992

خبر

خبر

چاپخانه گل آذین

ارتباط با مدیر مسئول و سر دبیر: 09126968123-09126966214

جدید  نگاه  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
در  امروز  گفت:  انتظامی  نیروی  در  حاکم 
اقتدار،  انتظامی،  نیروی  های  فعالیت  همه 
و مردم  بوده  و مهربانی محسوس  عطوفت 
از فعالیت نیروی انتظامی در عرصه مبارزه 
با منکرات نیز پشتیبانی می کنند.انوشیروان 
در  حضور  تهران  استاندار  بندپی  محسنی 
جمع فرماندهان نیروی انتظامی را ارزشمند 
دانست و با تبریک هفته ناجا گفت: محصول 
این جلسات هماهنگی باعث ارتقاء امنیت در 
منطقه و افزایش رضایتمندی شهروندان را 
درپی خواهد داشت. محسنی بندپی تالش و 
جدیت نیروهای انتظامی در مجموعه غرب 
استان تهران را بسیار ملموس و محسوس 
قلمداد کرد و گفت: بایستی نگاه پیشگیرانه 
در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را 
تهران،  بدهیم.استاندار  قرار  کار  دستور  در 
را  ملی  بعد  در  انتظامی  نیروی  وظایف 
بسیار مهم و حیاتی دانست و تصریح کرد:  
بازخورد عملکرد نیروی انتظامی، آسایش و 
در  حاکم  اجتماعی  نظم  و  عمومی  امنیت 
سطح جامعه است که همه مردم به دنبال 

آن بوده و هستند.
وی با اشاره به اینکه برابر روایات، امنیت و 
سالمت دو نعمت اساسی و حیاتی هستند، 
گفت  توان  می  جرات  به  داشت:  اظهار 
بر عهده  امنیت داخل کشور  همه زحمات 
نیروی انتظامی بوده و به بیان مقام معظم 
رهبری"مد ظله العالی" امروز، مردم عزیز، 

انتظامی  نیروی  وقفه  بی  تالش  قدردان 
حوزه  در  عمل  و  اقدام  پیشانی  و  هستند 

امنیت، نیروی انتظامی محسوب می شود.
نگاه  اینکه  به  اشاره  با  تهران  استاندار   
جدیدی در نیروی انتظامی ایجاد شده که 
نمونه آن فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
داشت:  بیان  باشد،  می  اجتماعی  معاونت 
امروز در همه فعالیت های نیروی انتظامی، 
اقتدار، عطوفت و مهربانی محسوس بوده و 
عرصه  در  انتظامی  نیروی  فعالیت  از  مردم 

مبارزه با منکرات نیز پشتیبانی می کنند.
جمعیت  باالی  تراکم  به  اشاره  با  وی 
استان  غرب  های  شهرستان  در  ناهمگون 
حاشیه  قبیل  از  مسائلی  وجود  و  تهران 
این  به  رویه  بی  های  مهاجرت  و  نشینی 
این  آنکه،  وجود  با  کرد:  تصریح  منطقه، 
را  منطقه  این  در  پلیس  فعالیت  مسائل، 
غرب  انتظامی  نیروی  اما  کند  می  سخت 
استان تهران با ایثار و فداکاری مجاهدانه در 
این عرصه فعالیت می کند و به یاری خدا، 
به مرحله  منطقه  این  در  برنامه های مهم 

اجراء گذاشته خواهد شد.
استاندار تهران با اشاره به شعار هفته ناجای 
سال جاری "با هم برای امنیت و سالمت" 
گفت: اولویت اول استانداری استان تهران، 
تفکر  که  وقتی  تا  و  بود  خواهد  امنیت 
شهداء  خون  وپاسداشت  جهادی  بسیجی، 
در جامعه نهادینه شده است، حمله نظامی 
دشمنان با شکست مواجه شده و آنها لحظه 

ای به چنین چیزی فکر نخواهند کرد.دکتر 
در  امروز  داشت:  اظهار  بندپی  محسنی 
عرصه امنیت، نباید همه  تکالیف بر عهده 
ناجا گذاشته شود و ظرفیت های مردمی و 
سایر سازمان های مرتبط در این زمینه به 
کار گرفته شده و با تعیین قدرالسهم همه 
سازمان ها در عرصه امنیت، باید در پیشبرد 
اهداف ایجاد امنیت پایدار، قدم های موثری 

برداشته شود.
برای  مساعدت  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
برای جمع  نفری  هزار  یک  ظرفیت  ایجاد 
آوری معتادان متجاهر در شهرستان های 
این  در  داشت:  بیان  تهران،  استان  غرب 
و  شهرداران  فرمانداران،  بایستی  زمینه 
سایر سازمان ها، همکاری موثری با نیروی 

انتظامی انجام دهند.
بایستی  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
انگیزه پلیس را روز به روز تقویت کنیم و 
با پشتیبانی موثر از پلیس می توانیم روند 
خدمت رسانی آنها به مردم را در وضعیت 

مطلوب تری قرار بدهیم.
این جلسه، سردار  ابتدای  گفتنی است در 
غرب  انتظامی  فرمانده  ظهیری"  "کیوان 
از وضعیت عملکرد  استان تهران، گزارشی 
نیروی انتظامی در 7 ماه گذشته ارائه کرد 
با اهدای لوح تقدیر  نیز  پایان جلسه  و در 
و هدایا توسط استاندار تهران از فرماندهان 
انتظامی شهرستان های غرب استان تهران 
و روسای پلیس های تخصصی استان تقدیر 

به عمل آمد.

شتاب در احداث نیروگاه های دیزلی با تولیدات یک
نوشتار شرکت دانش بنیان اقتدار، عطوفت و مهربانی در همه فعالیت های 

یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید محصوالتی نیروی انتظامی محسوس است
برای احداث نیروگاه های دیزلی شد.

شرکتی  فناوری،  و  علمی  معاونت  از  نقل  به 
دانش بنیان با توجه به قابلیت های فنی، مهندسی 
احداث  و  تامین  حوزه های  در  خود  بازرگانی  و 
نیروگاه های دیزلی و تصفیه خانه های آب فعالیت 
دانش بنیان  محصول  تالش  این  تولید  می کند. 
چرخش چرخ صنایع مرتبط را روان تر کرده است.

این شرکت از سال ۸۵ با هدف تولید پست های 
سیار و مدوالر و تابلوهای LV و MV و بانک 
توجه  با  آغاز کرد. همچنین  را  کار خود  خازنی 
بازرگانی  و  مهندسی  و  فنی  قابلیت های  به 
حوزه های  در  را  خود  فعالیت های  توانسته  خود 
اجرای  و  دیزلی  نیروگاه های  احداث  و  تامین 
احداث  مانند  محیط زیست  با  مرتبط  پروژه های 

تصفیه خانه های آب گسترش دهد.
به گفته محسن شادمان مدیرعامل این شرکت 
کمپکت،  پست  خازنی،  بانک  دانش بنیان، 
فشار  تابلوهای  سیار،  پست های  مدوالر،  پست 
تابلوهای فشار متوسط، فیدرخانه سیار  ضعیف، 
جمله  از  صنعتی  اتوماسیون  و  الکترونیک  و 

محصوالت شرکت در حوزه برق است.
وی افزود: این شرکت با بهره گیری از توان علمی 
ارتباط  ایجاد  کنار  در  مجموعه  در  کارشناسان 
مستقیم و موثر با معتبرترین شرکت های سازنده 
موتور ژنراتورهای دیزلی، گازسوز و کوپلرهای با 
با  به همکاری های مشترک  اقدام  سابقه جهانی 

آنها در سطح کشور و خاورمیانه کرده است.
پروژه های  طراحی  داد:  ادامه  فناور  فعال  این 
نیروگاهی، تامین بدون واسطه موتور ژنراتورهای 
دیزلی و گازسوز اصلی از سازندگان معتبر جهانی، 
تجهیزات  شبکه  به  اتصال  و  راه اندازی  نصب، 
ما در حوزه  از جمله خدمات  نیروگاهی و غیره 

نیروگاهی است.
شادمان در ادامه با اشاره فعالیت های این شرکت 
امروزه مساله  بیان کرد:  در حوزه محیط زیست، 
مهم ترین  از  یکی  محیط زیست  آلودگی های 
مشکالت زندگی و تمدن بشری محسوب می شود. 

این آلودگی ها بر کیفیت و چرخه طبیعی اثرگذار 
به حیات  زیان باری  بروز خسارات  باعث  و  است 
انسان، گیاهان، حیوانات و حتی بقای بناها و آثار 

تاریخی می شود.
شامل  محیط زیست  آلودگی های  وی،  گفته  به 
انواع آالینده های مخرب زیست محیطی از جمله 
آلودگی های آب و فاضالب، آلودگی هوا، آلودگی 
تولید  می شود.  غیره  و  جامد  زائد  مواد  خاک، 
محصوالتی در حوزه تصفیه آب، آب شیرین کن و 
تصفیه فاضالب از جمله خدمات ما برای جبران 

خسارت های زیست محیطی است.

کاریکاتور

نوشتار

گل  میدون،  سایت  از  نقل  به 
مریم، نشانه نجابت و پاکی عشق 
است. امشب مسابقه کارآفرینی 
میدون، میزبان کارآفرینی است 
که یکی از محصوالتش، این گل 

زیباست.
در  فعال  سایتی  نام  بذرکده 
دو  با  که  است  کشاورزی  حوزه 
هدف تدوین دوره های آموزشی 
کشاورزي  نهادهای  تامین  و 
مشغول به فعالیت است. در این 
سایت تاکنون ۱۵ دوره آموزشی 
تدوین و مقاالت علمی خوبی نیز 
باعث  که  آنچه  اما  شده  منتشر 
ورود این کسب و کار به بیست 
مسابقه  از  قسمت  هشتمین  و 
مریم  گل  است؛  شده  میدون 

است.
گل مریم یکی از دوست داشتنی 
در  ها  گل  زیباترین  و  ترین 
برایتان  شاید  دنیاست.  سراسر 
میزان  که  بدانید  باشد  جالب 
قابل توجهی از این گل، ساالنه 
اروپایی  کشورهای  به  ایران  از 
صادر و در صنعت عطرسازی آنها 
استفاده می شود. محمد صادق 
سابت  مدیر  دوست،  فرهنگ 
شیرازی  کارآفرینی  بذرکده، 
تخصصی  بصورت  که  است 

زیبا  گل  این  کشت  زمینه  در 
به  امشب  و  کند  می  فعالیت 
میدون آمده تا طرح کسب و کار 
معرض  در  را  خود  بوی  خوش 

قضاوت داوران قرار دهد.
دو  در  توان  می  را  مریم  گل 
محیط باز و گلخانه ای پرورش 
پروسه  در  که  چیزی  ولی  داد 
شود،  توجه  آن  به  باید  کشت 
شرایط  و  آب  مصرف  میزان 
حاضر  درحال  است.  خاک 
و  تهران  مرکزی،  خوزستان، 
این  کشت  زمینه  در  مازندران 
عقیده  به  اما  شدند  وارد  گل 
کشور  کارشناسان،  از  بسیاری 
تنها با ظرفیت ده درصد به این 

حوزه وارد شده است.
دوره کشت گل مریم، تنها یکی 
بذرکده  آموزشی  های  دوره  از 

گلخانه  زعفران  کشت  است؛ 
ای، کاشت گل های آپارتمانی، 
گانودرما  قارچ  دارویی،  گیاهان 
که  هستند  دیگری  موارد  و... 
آقای فرهنگ دوست و تیمش، 
سعی کردند تمام جوانب کسب 
بررس  را  آنها  به  مربوط  کار  و 

کنند.
سامانه  توان  می  را  بذرکده 
کشاورزی  حوزه  در  جامع  ای 
تدوین  بر  دانست؛ چراکه عالوه 
زمینه  در  تولیدمحتوا،  و  دوره 
شده  وارد  نیز  نشاء  فروش 
علف  مریم،  گل  نشاء  است؛ 
مرزنجوش،  گاوزبان،  گل  لیمو، 
استویا  رزماری،  استوخودوس، 
و... نشاهایی سالم و تازه که می 
توانند یک کسب و کار پرسود را 

به مشتریان هدیه دهند.

گلباران شدن میدون با گل مریم نوشتار

بازنشسته  برای  فضا  به  وب  جیمز  تلسکوپ  پرتاب 
کردن تلسکوپ قدیمی هابل قطعی شده و به احتمال 
زیاد این امر در اکتبر سال آینده میالدی رخ می دهد.

به نقل از اسلش گیر، این تلسکوپ قدرتمند بر اساس 
برنامه ریزی انجام شده در ۳۱ اکتبر سال ۲۰۲۱ به 

فضا پرتاب می شود.
قدرتمندتر  برابر   ۱۰۰ وب  جیمز  فضایی  تلسکوپ 
پرتاب  است  قرار  و  شده  توصیف  هابل  تلسکوپ  از 
آن از مجتمع فضایی ای ال ای ۳ اسپیس پورت در 
گویان فرانسه انجام شود. پرتاب این تلسکوپ به فضا 

با استفاده از راکت آریان ۵ انجام می شود.
این تلسکوپ غول پیکر بر مبنای هنر اوریگامی ژاپن 
تولید شده تا در زمان پرتاب به فضا بسته شده و بعد 
از رسیدن به مقصد باز شده و آماده استفاده گردد. 
دالر  میلیارد   ۸.۸ وب  جیمز  تلسکوپ  تولید  هزینه 

بوده و پیچیده ترین و قدرتمندترین تلسکوپ فضایی ساخت بشر 
محسوب می شود.

قرار است از جیمز وب برای مطالعه در مورد منظومه شمسی، 
سیارات خارج از منظومه شمسی و کشف رازهای کهکشان های 

مجاور استفاده شود.

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد 
با ایجاد کریدور صادرات محصوالت 
دانش بنیان، صادرات کاالهای دانش 

بنیان در کشور شتاب گرفت.
دانش بنیان ها  صادرات  تسهیل 
هدفی است که منجر به خلق ثروت 
کشور  در  اقتصادی  ارزش آفرینی  و 
که  متفاوت  محصوالتی  می شود. 
همکاری های  و  مضاعف  تالشی  با 
کشور  صادراتی  سبد  به  مشترک 
خدماتی  است.  شده  افزوده 
به  صادرات  برای  که  دانش بنیان 
دیگر کشورها نیازمند سازوکارهای 

قانونی هستند.
این تالش ها سال ۹۳ با ایجاد کریدور 
بیشتری  شتاب  صادرات  توسعه 
و  معرفی  از  حمایت ها  و  گرفت 
و  دانش بنیان  محصوالت  فروش 
کشورهای  در  خالق  و  نرم  صنایع 
هدفمند  و  قانونی  مدلی  هدف، 
خدماتی  کار،  این  با  کرد.  تجربه 
برای تسهیل فرآیند صادرات کاالها 
و ارائه آموزش ها و مشاوره های مورد 
نیاز برای آن در یک روند مشخص 
به شرکت ها  به صورت تخصصی  و 

ارائه شد.
توانمند  شرکت های  شناسایی 
فعالیت ها  این  آغاز  نقطه  صادراتی 

محصوالت  و  شرکت ها  ابتدا  است. 
فرآیند  تا  می شوند  شناسایی  آنها 
شود  داده  آموزش  آنها  به  صادرات 
و بعد با کمک قوانین حمایتی که 
صادرات  مسیر  است،  شده  تعیین 
برای آنها هموار می شود. این کار هم 
با ارائه خدماتی با کیفیت و اثربخش 
برای توسعه توان صادراتی شرکت ها 
انجام می گیرد.مالک سعیدی مدیر 
تبادل  و  صادرات  توسعه  کریدور 
فناوری  و  علمی  معاونت  فناوری 
این  درباره  جمهوری  ریاست 
خدمات، عنوان کرد: معاونت علمی و 
فناوری برای تولید ثروت از صادرات 
محصوالت دانش بنیان و صنایع نرم 
و خالق، اقدام به حمایت از خدمات 

ارائه شده توسط کریدور کرده است.
به گفته وی، این حمایت ها مشمول 
محصوالت با فناوری و کیفیت باالی 
محصوالتی  می شود.  دانش بنیانی  
جامعه  برای  صادراتشان  با  که 

ثروت آفرینی می کنند.
و  صادرات  توسعه  کریدور  مدیر 
و  علمی  معاونت  فناوری  تبادل 
معتقد  جمهوری  ریاست  فناوری 
است که این کار به افزایش سرعت 
و  دانش بنیان  محصوالت  صادرات 
این  برای  درست  مسیری  انتخاب 
هم  آن  نتیجه  می شود.  منجر  کار، 
کاالهایی  صادرات  گرفتن  شتاب 
تولید  به  دانش  مرز  در  که  است 

رسیده است.

صادرات کاالهای دانش بنیان در کشور شتاب گرفت نوشتار

پیام های پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی ویژه عموم مردم
در  مصرف  سوء  مواد  ترین  شایع  از  الکل 
زیادی  نقش  آغازین  ماده  عنوان  به  و  دنیاست 
در ادامه مصرف مواد مخدر دارد. مراحل اعتیاد 
گرایش  مصرف,  عدم  از  است  فرایندی  شامل 
مصرف(,  )اولین  آزمایشی  مصرف  مصرف,  به 
مشکل(,  بدون  مصرف  )تکرار  گاهگاهی  مصرف 
مشکل(،  علیرغم  مصرف  سوءمصرف)ادامه 
در  تزریق  )مثل  پرخطر  الگوهای  وابستگی, 
اجتماعی  کارکردهای  شدید  افت  مخدر(,  مواد 
مرگ  به  سرانجام  و  خانمانی(  )بی  خانوادگی  و 
ختم می شود. در هر مرحله جلوگیری از ورود 
 فرد به مرحله بعد پیشگیری محسوب می شود.

وجود  الکل  مصرف  برای  متعددی  خطر  عوامل 

دارد: مرد جوان, وجود مواد )دسترسی(, بیماری 
اقتصادی,  علل  جسمی,  بیماری  افراد,  روانی 
وجود,  ابراز  توانائی  عدم  پایین,  نفس  به  اعتماد 
نه گفتن در مقابل فشار همساالن  توانایی  عدم 
گوشه  گیری,  تصمیم  در  تزلزل  دوستان,  و 
مواد, عدم  به  مثبت  نگرش  انزواطلبی,  و  گیری 
مسئولیت پذیری, عدم تحمل ناکامی و شکست, 
احساسی نگریستن به مسائل, عدم پایبندی به 
نادرست  باورهای  مذهبی,  اعتقادات  و  باورها 
روانپزشکی,  اختالالت  مواد,  مصرف  مورد  در 
شخصیتی. اختالل  و  اضطراب   افسردگی, 

پیامدهای عمده ای از شیوع مصرف الکل وجود 
دارد: یکی از علل عمده مرگ و میر جوانان در 

از  یکی  حال  عین  در  است,  رانندگی  حوادث 
خشونت,  جرم,  ارتکاب  بزهکاری,  مهم  دالیل 
و  عاطفی  مشکالت  و  مسائل  تحصیلی,  افت 
بیماری  عفونی,  های  بیماری  است.  خودکشی 
های جسمی, بیماری های روانی, طالق, افزایش 
شیوع و بروز اعتیاد و کاهش سن )پدیده تشکیل 
ترک  افزایش  جامعه,  امنیت  خوشه(,کاهش 
تحصیلی )اثر متقابل(, افزایش سرباری, افزایش 
هزینه های بهداشتی و انتظامی جامعه, کاهش 
نیروی مولد جامعه, افزایش آسیب های اجتماعی 
پیامد  از  گری  تکدی  و  خانگی  خشونت  مانند 
است. جامعه  در  الکل  مصرف  شیوع  بارز   های 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شهریار

بــه شــهروندان عزیــز اطــاع مــی گــردد در جهــت حمایــت از سیاســت های قــوه قضاییــه در مبــارزه بــا فســاد،  راه را بــرای  مفســدان نــا امــن 
ــی  ــه اطــاع 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 اعــام نماینــد.

اطالعیه

شماره پیامک  نشریه       ۰936۱3779۱7

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آناین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
09126968123
02156438444
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