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تردد شهر به شهر از شنبه 
اول آذر ممنوع است

می توانیم واکسن »کرونا« را در 
داخل تولید کنیم

نوشــت:  اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس  نایــب 
می توانیــم در داخــل کشــور واکســن »کوویــد ۱۹« 
ــه  ــد ک ــدی می خواه ــت متعه ــا دول ــم ام ــد کنی را تولی

ــاد  ..... ــرای ایج ــد؛ ب ــم کن ــه را فراه زمین
2

شناسایی مشموالن برق امید با 
راه اندازی سامانه برق من

3

اوحدی: اخالق، تواضع و 
مدیریت جهادی سرلوحه 

4فعالیت های بنیاد باشد

اعتبار دفترچه های فاقد بیمه 
سالمت در رباط کریم تا پایان 

سال جاری

اعالم آمادگی ایران برای ساخت 

بالگرد مشترک با عراق

2

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی:

محتوای شبکه شاد باید تا دورترین نقاط کشور به دست 
دانش آموزان برسد

4

اهدای 36 هزار جلد کتاب به مراکز 
فرهنگی و اجتماعی توسط 

آستان قدس رضوی

7

سالمت 5

در گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کرونا صورت می گیرد؛

محله  طرح  در  احمر  هالل  همکاری 
محور مقابله با کرونا

توافقنامــه همــکاری اجــرای طــرح مدیریــت و کنتــرل اپیدمی 
کوویــد ۱۹ بــه شــیوه محله و خانــواده محــور ....
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جواد مغانلو- فعال سياسي و 
اجتماعي

)ع(  علي  امیرالمومنین  حضرت 
به  اشتر  مالك  انتصاب  از  پس 
اي چند  نامه   ، فرمانروایي مصر 
ماده اي به وي مي نویسد، که در 
فرازي از آن آمده است : خواص 
و نزدیکان کساني هستند که به 
هنگام فراخي و آسایش بر دوش 
والي باري گراناند و چون حادثهاي پیش آید کمتر از هر کس 
به یاریاش برخیزند و خوش ندارند که به انصاف درباره آنان 
قضاوت شود. اینان همه چیز را به اصرار از والي میطلبند و 
اگر عطایي یابند، کمتر از همه سپاس میگویند و اگر به آنان 
ندهند، دیرتر از دیگران پوزش میپذیرند. در برابر سختیهاي 

روزگار، شکیباییشان بس اندک است.
برابر  انبوهي مسلمانان و ساز و برگ در  اما ستون دین و   
دشمنان، عامه مردم هستند، پس، باید توجه تو به آنان بیشتر 

و میل تو به ایشان افزونتر باشد.
ایران بعد از بهمن 57، همواره بحران هاي  انقاب اسامي 
بسیار سنگین و دشواري را پشت سر گذاشته و در مقابله با 
فشارهاي بین المللي و منطقه اي هیچگاه خم به ابرو نیاورده 
افزوده  هژموني خود  و  قدرت  به  پیش  از  بیشتر  بسا  و چه 
است. بدون تردید این اقتدار و ساختار مستحکم ، برگرفته 
مختلف  نسلهاي  در  مردم  همیشگي  و  گرم  پشتوانه  به  و 
در هر طبقه و قشري بوده است. در واقع این مردم نجیب 
به  خود  اعتقاد  و  اعتماد  با  که  اند  بوده  ایران  قدرشناس  و 
مسئولین نظام ،آتش به هیمنه ي گردنکشان منطقه اي و 
فرامنطقه اي افکنده است. روزهاي سختي که در یك جامعه 
و  یا سال هاي طوالني  و  انقاب گذشت  بعداز  آنارشیستي 
نفسگیري که در جنگ تحمیلي طي شد ، آنجا که جوانان 
رشیدش یکي پس از دیگري در خون غلطیدند تا جان بدهند 
و خاک نه. و یا سالهاي سخت و مشقت باري که مردم با دیو 

جان سخت و ویرانگر تحریم ها پنجه در پنجه افکندند.

 انگار ...
انگاري همین دیروز بود که یك دنیا تابوت از پیکرهاي تکه 
در  و  مردم  درمیان همین   ، گمنام  یا پاک شهداي  و  تکه 
خیابانهاي این سرزمین تشییع شده و در بهترین نقاط کشور 
آرام مي گرفتند. حیاط دانشگاهها، بوستانهاي شهر،محوطه 
ي بیمارستانها ، برفراز تپه هاي باالي شهر و ... ! که چه ...؟ 
یادآور  پاکشان  تربت  و  ارزشمندشهدا  نمادهاي  این  آنکه  از 
لحظه  یك  حسرت  روز  شبانه  در  شاید  که  باشد  روزهایي 

آرامش بر دلمان مي ماند.
و  ها  خمپاره  مهیب  صداي  از  سکوت  لحظه  یك  حسرت   
موشك ها...! حسرت خوابي آرام براي کودکي خردسال و یا 

شبي بدون دلشوره براي پدرها و مادرها ...!
شد درون کلبه ي بیچاره ها

آتشي برپا زآتشپاره ها
اي بسا مستي که پاي خم نشست

بیمناک از آتش خمپاره ها
مادران در کنار کودکان

کرده لرزان غرش طیاره ها )شعر از: مهدي سهیلي(
اما چه شد که از دل این توده هاي ایثار و مقاومت و در بین 
صفوف مردان مرد ، بدناماني چون خاوریها، مشایي ها، بقایي 
ها،جهانگیري ها،فریدون ها و دردناکتر از اینها طبري ها رشد 

نموده و برمردم چیره شدند...؟
سیستم  در  رحمانه  بي  بانفوذ  که  قدرتمندي  هاي  طبري 
بروکراسي ، تبر به اعتماد و اعتقاد مردم زده و ریشه هاي آن 

را در کالبد جانشان خشکاندند.
طبري هاي گستاخي که با یك تماس  و با یك پیامك جاي 
را در سیستم قضایي عوض کرده و کاخ هاي  ناحق  و  حق 

رومي خود را بر روي ویرانه ي باورهاي ملت ساختند.
مگر نه اینکه این افراد فقط و فقط به واسطه ي بي توجهي 
و اعتماد بیش از حد مدیران باالدستي ، مصونیت سیاسي و 
اجتماعي و رانت ایجادشده توسط آنها به این قدرت و ثروت 

رسیده اند...؟ 
آنها که با نام دین و باشعار خدمت و با چراغ سبز عده اي 

به اصطاح مسئول ،به میزهاي مدیریتي دست یازیده اند و 
جایگاه اداري خود در قو ه هاي مقننه،مجریه و قضائیه را به 
حیاط خلوتي براي چپاول و غارت بیت المال تبدیل نموده 
اند.یکي مي شود خاوري که با چفیه اي برگردن ، تسبیحي 
در دست و پیشاني پینه بسته، دالرهاي ایراني که حق هزاران 
کارگر نیشکر هفت تپه ، زلزله زدگان کرمانشاه و آذربایجان و 
خراسان و سیل زدگان لرستان و خوزستان و گلستان است را 
بر مي دارد و بدون هیچ مزاحمتي مرزهاي جغرافیایي را در 
مي نوردد، تا در بهترین و الکچري ترین کازینوهاي شهرهاي 
کانادا روزگار بگذراند.دیگري مي شود نزدیك به یکصد نفر 
شان  صاحیت  که  اسامي  شوراي  مجلس  نمایندگان  از 
تایید نشده و اتهام آنها اغلب ارتشاء و سوء استفاده ازجایگاه 
نمایندگي بوده است . آنها که با راي مردم وارد خانه ملت شده 
و تنها دغدغه اي که ندارند ،معیشت مردم است، که اگر اندکي 
احساس مسئولیت نسبت به مردم داشتند ؛ تورم لحظه اي و 
کاهش شدید ارزش پول ملي مردم را از زیستني آرام ناامید 
نمي کرد.و دیگري هم مي شود اکبراتباعي طبري ، درست 
آنجایي که نباید باشد ، آنجا که به عنوان جایگاهي براي تمیز 
و تشخیص حق از ناحق شناخته مي شود. پناهگاهي که نه 
تنها پناه نمي دهد که با وجود افرادي همچون طبري ، مال 
مظلوم را طعمه ي ظالم مي کند.طبري ها هرچه که هستند 
و هرکه، که هستند، دست پرورده ي مدیراني اند که دست 
شان به آتش بوده و یقینا از عملکرد و زیرآبي رفتن زیر دستان 
خودباخبر بوده اند و چه بسا خودشان این یاغیان قانون گریز 
را آتش به اختیار در باغ بیت المال رها نموده اند. و در نهایت 
و  کنند  مي  برتن  دیگري  از  پس  یکي  که  راهي  راه  لباس 
جوالني چند روزه و چندماهه در سرتیتر خبرگزاریها و رسانه 
هاي صوتي و تصویري مي دهند که احیاناً درس عبرتي باشد 
براي دیگران ...! و مردمي که هیچگاه هیچکاري از دستشان 
بر نمي آید و با بهت و حیرت باید تعداد صفرهاي اختاس 
این و آن را شمارش کنند و  رقم آن را بین 80 میلیون ایراني 
تقسیم کنند که مثًا سهم هر ایراني از این اختاس چقدر 

مي شود..

»طبریسم « تبري زهرآگین در کالبد اعتماد اجتماعي

بــه شــهروندان عزیــز اطــالع مــی گــردد در جهــت حمایــت از سیاســت های قــوه قضاییــه در مبــارزه بــا فســاد،  راه را بــرای  مفســدان نــا امــن کنیــم  در نظــر 
داریــم کلیــه گزارش هــای مردمــی در جهــت تخلفــات صــورت گرفتــه در زمینــه فســاد ادارات بــه اطــالع نهادهــای نظارتــی برســانیم . و ایــن نشــریه بــا حفــظ و 
صیانــت کامــل از هویــت گــزارش دهنــده آنهــا رابــه نهادهــا و دســتگاه های مربوطــه ارجــاع  وجــواب  و نتیجه گیــری را بــه مخاطبــان گــزارش مــی دهــد. و در 
صــورت نــدادن پاســخ قانــع کننــده از نهــاد مســئول، گــزارش همــراه بــا مســتندات بــه قــوه قضاییــه ارجــاع شــده وبــا مســیر دادگاه پیگیــری میشــود و نتیجــه 
را بــدون افشــای هویــت گــزارش دهنــده واجــازه قاضــی در رســانه  منتشــرمی کنیــم  از مــردم عزیــز می خواهیــم مــدارک فســادهای اقتصــادی واداری را کــه 

از منابــع عمومــی وبیــت المــال بــه تــاراج می برنــد بــه همــراه مســتندات مربوطــه اعــالم نماینــد.

اطالعیه

شماره پیامک  نشریه       09361377917

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آنالین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
09126968123
02156438444

عزيزاله نظري
سایر  کنار  در   
موارد  و  عوامل 
که   پنهان  و  پیدا 
تا  شده  موجب 
کنترل و مهار کرونا را نتوانیم انجام بدهیم بعنوان 
بخشي از راه حل این مساله اجتماعي بزرگ ، در 
حال حاضر  وجود پیوستار اجتماعي ضرورتي انکار 

ناپذیر بنظر مي رسد
چرا   ایم  پرسیده  خودمان  از  حال  به  تا  قطعا   
علیرغم تاشهاي صورت گرفته کرونا را نتوانسته 
ایم کنترل و در نهایت مهار کنیم !!! در فرهنگ 
لغت علوم بهداشتي ، کلماتي نظیر بیمار ، آندمي و 

اپیدمي وجود دارد که همگان معناي آن را میدانیم 
و معادل آن در جامعه شناسي کلماتي نظیر کنش 
  . داریم  جمعي  کنش  و  گروهي  کنش   ، فردي 
وقتي یك عارضه از حالت فردي و گروهي خارج 
میشود و تبدیل به اپیدمي میشود ، دیگر تنها با 
نمي  درماني  و  بهداشتي  استراتژیهاي  بکارگیري 
توانیم اپیدمي کرونا را کنترل و مهار کنیم و بعنوان 
از  باید   ، و درماني  بهداشتي  استراتژیهاي  مکمل 
مدلهاي جامعه شناسي و روان شناسي اجتماعي 
جهت شناخت رفتار جمعي استفاده کنیم چرا که 
این عارضه از بیمارستان به اجتماع و مردم جامعه 
کشیده شده و اینکه در جامعه شناسي  ما به دنبال 
پاسخ به این سوال هستیم که چرا افراد جامعه در 

مقابل یك پدیده اجتماعي واکنش هاي متفاوت و 
بعضا متضاد نشان مي دهند .

قطعا هیچ دولت و نظام بهداشتي و درماني نمي 
تواند در بحران مانند کرونا براي همه مردم تدارک 
تخت بیمارستاني ببیند  و به همین خاطر نیازمند 
استفاده از نظریات و مدلهاي اجتماعي کنترل و 
مهار این عارضه هستیم ، هر چند مي بایست از 
همان  از  پیوست  و  مکمل  بعنوان  استراتژي  این 
عدم  ولي  میشد  استفاده  کرونا  اپیدمي  ابتداي 
توجه به این استراتري در شرایط کنوني در صورت 
کشف نشدن واکسن آن ، تبعات به نسبت بدتري 
در ماههاي آینده و موج هاي بعدي در بر خواهد 

داشت .

 پیوست اجتماعی کنترل و مهار ایپدمی کرونا

علی ربیعی :

فرمانــداری ربــاط کریــم در نظــر دارد مناقصــه عمومــی جمــع آوری آبهــای ســطحی محــور اصلــی شــتر خــوار 
ــد.  ــزار نمای ــت برگ ــدارکات الکترونیکــی دول ــق ســامانه ت ــه شــماره )209903005000004(را از طری ب
 کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی 
پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد(به آدرسwww.setadiran.ir انجــام 
ــام در ســایت  ــی مراحــل ثبــت ن خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبل
مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند تاریــخ انتشــار 

مناقصــه در ســامانه از ســاعت 8صبــح ســه شــنبه تاریخ99/8/20مــی باشــد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19روز شنبه تاریخ99/9/1

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت19روز سه شنبه تاریخ99/9/11
زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت10روز چهار شنبه تاریخ99/9/12

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس استان تهران-شهرستان رباط کریم-بلوار امام خمینی-میدان شهید بهشتی و تلفن56426341

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس:021-41934
دفتر ثبت نام:88969737و85193768
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واکنش صریح همتی به قالیباف

 بانک مرکزی را وارد 
مسائل سیاسی نکنید



سیاسی
خبر

آماده هر نوع همکاری نظامی با 
نیروی دریایی ارتش عراق هستیم

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: آماده هرنوع همکاری در موضوعات 
نظامی با نیروی دریایی ارتش عراق هستیم.

نیروی  فرمانده  المعارج  احمد جاسم  نیوز، سرلشکر  از سپاه  نقل  به 
ستاد  مقر  در  حضور  با  عراق  برادر  و  دوست  کشور  ارتش  دریایی 
علیرضا  پاسدار  دریادار  با  تهران  در  سپاه  دریایی  نیروی  فرماندهی 
و  مسائل  پیرامون  و  دیدار  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده  تنگسیری، 
تحوالت منطقه و  راهکارهای ارتقای همکاری های فی مابین برای 

تقویت امنیت پایدار منطقه ای  تبادل نظر کردند.
در این دیدار، دریادار تنگسیری ضمن خوش آمد گویی به فرمانده 
نیروی دریایی ارتش عراق، کشور و ملت عراق را دوست و برادر ایران 
خواند و اظهار داشت : همکاری نیروهای مسلح و مردمی دو کشور 
قدرت  گرانه  سلطه  های  سیاست  و  تکفیری  تروریسم  با  مبارزه  در 
های استکباری فرامنطقه ای دستاوردهای خوبی در پی داشته است 
و ما برای تقویت توانمندیهای دفاعی و امنیتی موجود در این عرصه، 
ارتش  دریایی  نیروی  با  نظامی  موضوعات  در  هرنوع همکاری  آماده 

عراق هستیم.
در ادامه سرلشکر احمد جاسم المعارج نیز با ابراز خرسندی از فراهم 
شدن زمینه ها برای دیدار با دریادار تنگسیری از هرگونه همکاری در 

زمینه نظامی از سوی ایران استقبال کرد.
وی همچنین اذعان داشت : با توجه به  سفرهایی که به کشورهای 
اروپایی و بازدید از صنایع نظامی آنان داشته است می توان گفت کشور 
ایران در مقایسه با آن کشورها در زمینه نظامی هیچ چیزی کم ندارد و 

در زمره کشورهای پیشرفته به شمار می آید.

سخنگوی دولت گفت: در نشست روز یکشنبه 
دولت با موضوع مبارزه با کرونا قرار شد از شنبه 
این  در  اجرایی شود.  تعطیلی شهرها  آذر  اول 
شهرها  از  خروج  به  حتی  گسترده  تعطیلی 

سختگیری خواهد شد.
دولت  هیات  نشست  از  پس  ربیعی«   »علی   
امروز  نشست  به  اشاره  با  در جمع خبرنگاران 
هیات دولت درباره مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا اظهارداشت: در نشست امروز ابعاد اجرایی 

مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بررسی شد.
همکاری  و  همراهی  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
دستگاه ها  همه  گفت:  مختلف  دستگاه های 
کمک  کرونا  با  مقابله  در  موفقیت  بایدبرای 
که  است  براین  جمهوری  رئیس  تاکید  کنند. 
همه دستگاه ها و وزارتخانه ها مکلف به اجرای 
دقیق مصوبات هستند و همه اجزای دولت و 
همه ارکان نظام برای کنترل، مدیریت و کاهش 
هم  دست  به  دست  باید  کرونا  ویروس  شیوع 

دهند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با 
بیان اینکه چند استراتژی در نشست امروز مورد 
بحث قرار گرفت، گفت: نخستین بحث، موضوع 
تعطیلی گسترده بود که قرار شد از شنبه اول 
آذر اجرایی شود. در این تعطیلی گسترده حتی 
خواهد  از شهرها سختگیری  به خروج  نسبت 

شد و تردد از شهر به شهر ممنوع خواهد بود.
به گفته وی در این تعطیلی گسترده صرفاً تولید 
تولیدات  تامین کنندگان کاالها و  کنندگان و 
خواهند  فعالیت  مشغول  ضروری  و  نیاز  مورد 
بود. امروز همچنین عالوه بر تعطیلی گسترده 
شد  مقرر  و  مطرح  نیز  تست  افزایش  بحث 
سازمان برنامه و بودجه بودجه ها را در اختیار 
وزارت بهداشت قرار دهد تا تست به صد هزار 

نفر برسد.
از  استفاده  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی 
گفت:  تست ها  در  داخلی  تولید  ظرفیت های 
این تولید داخلی به تست هایی که پاسخ فوری 
دریافت می کنند، کمک خواهد کرد و این یک 

موفقیت است.
وی با بیان اینکه طرح مصوب شده حالت پویا 
متوقف  آن  اجرای  هفته  دو  بعد  الزاماً  و  دارد 
نمی شود، تصریح کرد: طرحی که تصویب شده 
هفته  دو  به  معطوف  و  بود  خواهد  دار  ادامه 
نیست. یعنی اگر پس از دو هفته در منطقه ای 
تغییر  وضعیت  داشت،  کاهش  مبتالیان  تعداد 
آن  اجرای  نداشت،  کاهش  اگر  و  کرد  خواهد 

قابل تمدید خواهد بود.
رئیس  تاکید  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی 
جمهوری مبنی بر آمادگی برای تصویب نظرات 

کارشناسی گفت: همه پیشنهادهای مطرح شده 
از سوی وزارت بهداشت در جلسه امروز تصویب 
شد و حتی در بحث آموزش و پرورش تاکید 
شد هر سه وضعیت متفاوت دیده شود و رئیس 
جمهوری خواستند تا این قضیه سختگیرانه تر 
به شکل غیرحضوری  و هر سه وضعیت  شود 

انجام شود.
ربیعی درباره افزایش درمان سرپایی مبتالیان 
ویژه  به  گسترده  تست  و  تعطیلی  گفت:  هم 
آن  برای  اعتبار  تأمین  و  سرپایی  درمان 
کردن  نهادینه  همراه  به  عمومی  غربالگری 
فرهنگ در مردم مورد بررسی قرار گرفت که 
نهادینه  مسئول  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  وزیر 
سیما  و  صدا  شد.  مردم  در  فرهنگ  کردن 
باشد  داشته  همکاری  زمینه  این  در  باید  هم 
درباره  دولت  سخنگوی  برود.  جلو  کار  این  تا 
اتصال آزمایشگاه ها به سامانه سیب اظهار کرد: 
فعالیت های  زمینه  این  در  ارتباطات  وزارت 
بسیار خوبی داشته است و همه نتایج به این 
سامانه متصل خواهد شد. ابتدا موارد از طریق 
در  اما  شد  خواهد  داده  تذکر  افراد  به   ۴۰۳۰
صورتی که افراد مبتال مراعات نکنند با جرایم 
سختی روبرو خواهند شد و از ورود آنان به راه 
آهن، هواپیما و ادارات ممانعت خواهد شد.وی 
یادآورد شد: گزارش هایی که از ابتدای فعالیت 
سامانه به ما رسیده است نشان می دهد تعدادی 
از افراد مبتال یعنی دست کم ۲۵ درصد از آنان 
در یک روز در سطح شهر فعال بودند و حرکت 
می کردند. بخشی از راننده های فعال به صورت 
این  این نشان دهنده  و  بودند  اینترنتی مبتال 
در سطح جامعه حرکت  مبتال  افراد  که  است 
می کنند. با این سامانه از حرکت افراد مبتال در 

سطح شهر جلوگیری خواهد شد.

این  اجرای  با  شهر  اینکه ۱۰۰  بیان  با  ربیعی 
طرح به سمت تعطیلی می رود گفت: در اجرای 
این طرح از تجارب کشورهای دیگر لحاظ شده 

است البته خدمات به مردم نباید تعطیل شود.
سخنگوی دولت اظهار داشت: موضوع دیگری 
که رییس جمهوری امشب بر آن تاکید کردند 
این بود که وزارت رفاه را مکلف کرد تا درباره 
تعطیلی  در  که  افرادی  از  حمایت  چگونگی 
الزم  بررسی های  می بینند،  آسیب  دوهفته ای 

صورت بگیرد.
جمهوری  رییس  اجتماعی  ارتباطات  دستیار 
یادآورشد: ما فردا بعدازظهر هم در همین زمینه 
درباره افرادی که احیاناً از تعطیلی هایی که در 
خواهند  آسیب  می گیرد  هفته صورت  دو  این 

دید، جلسه داریم.
و  ماهه  سه  هدفگذاری  یک  ما  داد:  ادامه  وی 
یک هدفگذاری یک ماهه را پیش بینی کردیم. 
در هدفگذاری یک ماهه باید یک درصد خاصی 
در  و  کند  پیدا  کاهش  میر  و  مرگ  شیوع  از 
هدفگذاری سه ماهه باید درصد بیشتری صورت 
بگیرد. دلیل هدفگذاری یک ماهه این است که 
وقتی ما ۲ هفته تعطیلی را داریم اثر آن ظرف 

یک ماه مشخص خواهد شد.
که  مباحثی  مجموع  افزود:  دولت  سخنگوی 
رفع  درباره  گرفت  صورت  دولت  در  امروز 
درباره  همچنین  و  بهداشت  وزارت  مشکالت 
زمینه اجرا و چگونگی اجرا و تعلل هایی که در 

اجرا بود امروز در دولت بود.
با  دولت  اعضای  همه  کرد:  خاطرنشان  ربیعی 
همه  اجرای  به  مکلف  بیشتری  گیری  سخت 
گرفته  کرونا  ملی  ستاد  در  که  تصمیماتی 
می شود، شدند. به خصوص آقای رحمانی فضلی 
به عنوان فرمانده قرارگاه تکلیف بیشتری را در 

این زمینه برعهده دارد که چگونگی اجرای آن 
را در جلسه توضیح دادند و بحث کردند.

از  تعطیلی  و   ۲۰:۳۰ اخبار  به  پاسخ  در  وی 
روز شنبه به دلیل کرونا اظهارداشت: وقتی در 
ستاد ملی کرونا بحث شد برخی از دستگاه های 
اجرایی عنوان کردند که ما باید ایجاد آمادگی 
را  استانی  سفرهای  اینکه  برای  ما  کنیم. 
ممنوع کنیم باید از قبل اعالم کنیم که مردم 

برنامه ریزی کنند.
سخنگوی دولت ادامه داد: برای کنترل و نظارت 
بر تعطیلی های گسترده آمادگی های انتظامی به 
همکاری بسیج مورد نیاز بود و تعطیلی ادارات 

نیز نیازمند برنامه ریزی است.
ربیعی با بیان اینکه مشاغل ضروری و خدمات 
عمومی نباید تعطیل شوند، تصریح کرد: بنابراین 
چنین تعطیلی گسترده ای نیازمند این بود که 
یک هفته تمهیدات و آمادگی برای آن صورت 
بگیرد لذا اگر ما از روز شنبه اعالم می کردیم که 
از فردا می خواهیم این تعطیلی را اجرا کنیم با 

نواقص بسیار زیادی روبرو می شدیم.
وی یکی از مباحث تصمیمات جلسه را تعداد 
براساس  افزود:  و  افراد در جلسات عنوان کرد 
اصرار  و  پیشنهاد  و  کرونا  ملی  ستاد  تصمیم 
زیر  در  افراد  بعد  به  این  از  بهداشت  وزارت 
شوند.  جمع  نتوانند  تعدادی  از  بیش  سقف ها 
این موضوع ممکن بود کل نظام اداری ما را با 

مشکل روبرو کند.
جمهوری  رییس  اجتماعی  ارتباطات  دستیار 
کار  سر  بر  کارمندان  یک سوم  حضور  گفت: 
در نظام اداری نیاز به آمادگی داشت بنابراین 
کردند  پیشنهاد  اعضا  که  بود  درستی  تصمیم 
از  تعطیالت  که  پذیرفت  هم  رییس جمهوری 

روز شنبه عملیاتی شود.

تردد شهر به شهر از شنبه اول آذر 
ممنوع است

خبر

حضور تروریست های وهابی در شمال 
مرزهای ایران ناکام خواهد ماند

مجمع جهانی بیداری اسالمی گفت: مردم آذربایجان خودشان می توانند 
کشورشان را آزاد کنند و حضور تروریست های وهابی در شمال مرزهای 

ایران ناکام خواهد ماند.
علی اکبر والیتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی در وبینار جهانی 

پیروان اهل بیت )ع( شرکت کرد.
"بررسی  موضوع  به  اشاره  با  وبینار  این  در  خود  سخنرانی  در  وی 
دیدگاه های مقام معظم رهبری در خصوص  قره باغ" گفت: این نشست 
به  طور مشترک میان مجمع جهانی بیداری اسالمی و جمعیت محبان 
اهل بیت )علیه السالم( برگزار می شود تا به بررسی مسائل قفقاز و جنگ 
اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان با توجه به  دیدگاه های رهبر معظم 

انقالب بپردازد.
دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسالمی افزود: کشور ایران با آذربایجان، 
ارمنستان و بخشی از خاک آذربایجان در نخجوان مرز مشترک دارد و 
هیچ کشوری در منطقه نیست که چنین ویژگی ای داشته باشد، بنابراین 
منطقی است ایران به عنوان همسایه آذربایجان و ارمنستان به موضوع به 

صورت جدی بپردازد و ورود نماید.
وی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی در 
این خصوص تاکید فرمودند که بخش اشغال شده آذربایجان باید به این 
کشور بازگردانده شود و بازگشت این منطقه را به جمهوری آذربایجان 
که موفقیت بزرگی است، تبریک می گوییم ضمن آن که معظم له تأکید 
نباید خدشه دار شود و معتقد هستند ریشه  کردند مرزهای بین المللی 
همه درگیری ها گسست ایجاد شده در مرزهای بین المللی است که باید 
مورد توجه قرار گیرد. عالوه بر این معتقدیم امنیت ملی جمهوری اسالمی 

ایران بدون امنیت و آرامش کشورهای همسایه امکان پذیر نخواهد بود.
والیتی گفت: معتقدیم اگر جنگی در منطقه رخ دهد، باعث شهید شدن 
برادران آذری و دوستان ارمنی می شود که باید از آن جلوگیری شود  و لذا 
باید کسانی که با این موضوع مرتبط هستند زودتر اقدام انجام می دادند 
تا حقوق حقه بازگردانده شود و این مسئله به کشورهای خارج از منطقه 

ارتباطی نداشته و ایران در جهت ایجاد صلح عادالنه تالش خواهد کرد.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تصریح کرد: شهرهای اشغال 
شده باید آزاد می شد و مردم آذربایجان این کار را انجام دادند و به آن ها 
تبریک می گوییم، زیرا ما با جمهوری آذربایجان ارتباط برادرانه، دوستانه، 

تاریخی و فرهنگی داریم.
والیتی افزود: حضور تعدادی از تروریست های وهابی و تکفیری در میان 
آذری هایی که همواره محب و مدافع حرم اهل بیت)ع( هستند معنا ندارد 
و سابقه بسیار بدی در این زمینه دارند و لذا مردم آذربایجان خودشان 
می توانند کشورشان را آزاد کنند و حضور تروریست های وهابی در شمال 

مرزهای ایران ناکام خواهد ماند.
وی با بیان اینکه امنیت منطقه ضرورتی انکارناپذیر است افزود: فرمایشات 
مواضع  فصل الخطاب  قفقاز  خصوص  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
باید  و  است  راهبردی  اصول  و  منطقه  این  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

فرمایشات ایشان به طور کامل عملی شود.

تمام مرزهای کشور تحت کنترل و از 
امنیت الزم برخوردار است

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت 
شهرهای مرزی گفت: تمام مرزهای کشور تحت کنترل و از امنیت 

الزم برخوردار است.
ارتش در حاشیه  نیروی زمینی  فرمانده  نعمتی جانشین  نوذر  امیر   
مراسم افتتاح پروژه ۴۷ واحدی مسکن سازمانی مهر والیت و مجموعه 
فرهنگی رفاهی شهید سالمت بخش در جمع خبرنگاران با اشاره به 
آخرین تحوالت مرزی کشور، گفت: به حمداهلل امروز با توجه به تالش 
نیروهای مسلح به ویژه نیروی زمینی ارتش در تمامی نقاط مرزی کشور 

امنیت خوبی برقرار است.
وی با بیان اینکه تمامی مبادی خروجی و ورودی در مرزهای کشور 
تحت کنترل است و تاکنون مأموریت های ما با هیچ گونه خللی مواجه 
نشده است، افزود: تمام مرزهای کشور تحت کنترل و از امنیت الزم 

برخوردار است.
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده  جانشین 
افزایش نیروهای مستقر در مرزهای شمال غرب کشور گفت: با توجه 
به اینکه مأموریت جمهوری اسالمی ایران حفظ استقالل و تمامیت 
نظامی  منازعه  به  وقتی دو کشور همسایه  قطعاً  است،  ارضی کشور 
می پردازند، ما با حساسیت بیشتری تحوالت را رصد می کنیم؛ چراکه 
وضعیت ژئوپلیتیک منطقه به گونه ای است که می تواند ناامنی را به 
دیگر مناطق تسری دهد و از آنجا که امنیت و آرامش مردم شهرهای 
مرزی برای ما از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، اقدام به استقرار 

نیرو در این مناطق کردیم.
امیر نعمتی گفت: در اوایل منازعه دو کشور همسایه، بعضاً گلوله هایی 
به طور سهوی به شهرهای مرزی ما اصابت می کرد که با توجه به اینکه 
خط قرمز ما امنیت مردم کشورمان است در این رابطه الزامات و تدابیر 

امنیتی را در شمال غرب کشور انجام دادیم.

اعالم آمادگی ایران برای ساخت 
بالگرد مشترک با عراق

فرمانده هوانیروز ارتش گفت: آمادگی داریم که همانند کشورهای پیشرفته کار 
ساخت بالگرد مشترک میان دو کشور ایران و عراق را آغاز کنیم.

 امیر یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش در نشست با سرلشکر سمیر زکی 
شهدای  خاطر  و  یاد  داشت  گرامی  با  عراق  ارتش  هوانیروز  فرمانده  حسین 
اظهار  مهندس،  مهدی  ابو  شهید  و  سلیمانی  قاسم  سپهبد  شهید  مقاومت 
داشت: در گذشته مالقاتی که با فرمانده سابق هوانیروز عراق داشتیم بخشی از 
توانمندی های راهبردی هوانیروز ارتش ایران را در معرض دید آنها قرار دادیم 

و مقرر شد که همکاری های دو جانبه ای را داشته باشیم.
از  گفت:  عراق،  ارتش  هوانیروز  با  پیشین  تعامالت  و  روابط  به  اشاره  با  وی 
فرمانده جدید هوانیروز ارتش عراق می خواهیم با توجه به انتخابات وزیر جدید 
دفاع عراق و البته با در نظر گرفتن توافقات گذشته تالش بیشتری برای اجرای 

توافقات گذشته داشته باشند.
فرمانده هوانیروز ارتش در ادامه از آمادگی هوانیروز ارتش ایران جهت برگزاری 
گفت:  و  داد  خبر  توافق  مورد  مرزی  مناطق  از  یکی  در  مشترک  رزمایش 

همچنین آمادگی داریم سندی را برای گسترش همکاری ها به امضا برسانیم.
وی همچنین اعالم آمادگی کرد: در حوزه امداد رسانی به آسیب دیدگان و 

مرزنشین که در مناطق صعب العبور زندگی می کنند آمادگی کامل داریم.
امیر قربانی گفت: آمادگی داریم که همانند کشورهای پیشرفته کار ساخت 

بالگرد مشترک میان دو کشور ایران و عراق را آغاز کنیم.
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سخنان  به  پاسخ  در  مرکزی  بانک  رییس 
امروز رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: وارد کردن بانک مرکزی را به مباحث 
سیاسی و حاشیه ای توصیه نمی کنم و آن را 
به صالح کشور نمی دانم؛ اعتقاد دارم تمام 
نیروی اینجانب و بانک مرکزی باید معطوف 
اقتصاد  به  کمک  و  تحریم ها  با  مقابله  به 

کشور باشد.
به گزارش همشهری آنالین به نقل از بانک 
نامه ای  در  همتی«  »عبدالناصر  مرکزی، 
رئیس  قالیباف«  »محمدباقر  به  خطاب 

مجلس شورای اسالمی نوشت:
»جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
با سالم و احترام؛

پیش  نطق  در  حضرتعالی  امروز  صبح 
مشکالت  درخصوص  مجلس  دستور  از 
و  فرموده  بیان  را  مطالبی  کشور  اقتصادی 
ساختمان  استقرار  منطقه  کردن  اضافه  با 
بانک مرکزی این مطلب را القاء فرمودید که 
اگر درجستجوی دالیل مشکالت اقتصادی 
میرداماد  در  بخش ها  بقیه  درکنار  هستید 
)بانک مرکزی( هم باید آن را جست و نه در 
جرجیا و آریزونا. دوهفته پیش نیز متأسفانه 
بانک مرکزی را متهم به ایجاد خود تحریمی 
برای اطالع حضرتعالی در دو سال  کردید. 

فشار  بانک مرکزی درمقابل  نیم گذشته  و 
مقدم جنگ  آمریکا، خط  دولت  حداکثری 
اقتصادی علیه کشورمان را مدیریت کرده و 
با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقالب، 
سد محکمی درمقابل توطئه گسترده آمریکا 
و هم پیمانانش برای فروپاشی اقتصاد کشور 

بوده است.
و  مسائل  درجریان  خوبی  به  حضرتعالی 
نیز  بار  چند  و  هستید  کشور  مشکالت 
مشکالت  جریان  در  را  جناب عالی  شخصاً 
مختلف  درجلسات  را  شرایط  و  داده  قرار 
لذا،  ام.  کرده  تشریح  تان  خدمت  مجلس 
مباحث  به  را  مرکزی  بانک  واردکردن  من 
سیاسی و حاشیه ای توصیه نمی کنم و آن 
دارم  اعتقاد  و  نمی دانم  کشور  صالح  به  را 
باید  مرکزی  بانک  و  اینجانب  نیروی  تمام 
به  کمک  و  تحریم ها  با  مقابله  به  معطوف 
جنابعالی  دارم،  انتظار  باشد.  کشور  اقتصاد 
برای  دارید،  قرار  امور  همه  جریان  در  که 
مقابله  در  مرکزی  بانک  رویکرد  به  کمک 
با این فشارهای اقتصادی، با سیاست های 
ضدتورمی و تالش  برای رونق تولید داخلی، 
این  از تحریر  همراه و همگام شوید. هدف 
مرقومه نیز صرفا تأکید به این نکته است که 
مردم عزیز بدانند اگر بانک مرکزی چشم به 
نتیجه انتخابات آمریکا دوخته بود، اینگونه 

با قدرت درمقابل فشار حداکثری ایستادگی 
نمی کرد و این قدر نیز هدف حمله دشمنان 
مناسب  در فرصت  انشااهلل  نمی گرفت.  قرار 
مردم عزیز را درجریان مسائلی که بر بانک 
مرکزی گذشته، قرار خواهم داد. بارها عرض 
این میدان  ایران پیروز  کرده ام ملت بزرگ 

خواهند بود و این پیروزی قطعی است.«
امروز  مجلس  رییس  قالیباف،  محمدباقر 
)یکشنبه( اعالم کرد: تصمیمات ما در حوزه 
مسکن، بورس، ترخیص کاالهای اساسی از 
نظام  بانکی،  و  پولی  سیاست های  گمرک، 
ترجیحی،  ارز  اختصاص  ریزی،  بودجه 
خودرو،  و  طال  ارز،  بازار  در  سوداگری ها 

کردن  رها  و  گرانی ها  به  نسبت  بی تفاوتی 
بازار و بی توجهی به تولید ملی، به پاستور 
و بهارستان و باب همایون و میرداماد ارتباط 
آریزونا.  و  میشیگان  و  جورجیا  به  نه  دارد 
پس به مردم آدرس غلط ندهید. مهم ترین 
ریشه  مشکالت کشور سوء مدیریت، استفاده 
نکردن از ظرفیت های عظیم داخلی، دست 
میان  ناهماهنگی  و  گذاشتن  دست  روی 
نهادهای سیاستگذار و مجری است؛ و همین 
برقراری  عدم  باعث  که  سوءمدیریت هاست 
ارتباط مناسب تجاری با کشورهای همسایه 
مخصوصا  دنیا  مهم  کشورهای  و  منطقه  و 

کشورهای آسیا و اوراسیا شده است.

واکنش صریح همتی به قالیباف 

 بانک مرکزی را وارد مسائل سیاسی نکنید
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می توانیم واکسن »کرونا« را در 
داخل تولید کنیم

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی نوشت: می توانیم در داخل کشور 
واکسن »کووید ۱۹« را تولید کنیم اما دولت متعهدی می خواهد که 
زمینه را فراهم کند؛ برای ایجاد تحرک در دولت موضوع را پیگیری 

می کنیم.
 سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در حساب کاربری خود در توئیتر،  
نوشت: اطمینان دارم می توانیم در داخل کشور واکسن کووید ۱۹ را 
کند؛  فراهم  را  زمینه  که  می خواهد  متعهدی  دولت  اما  کنیم  تولید 

بنابراین برای ایجاد تحرک در دولت موضوع را پیگیری می کنیم.
وی تاکید کرد:  تولید محدود و گران این واکسن در جهان و رقابت  

جهانی باعث می شود ایرانیان از واکسن خارجی محروم باشند.«

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه 
نیروی زمینی ارتش در باالترین وضعیت 
طومار  گفت:  دارد،  قرار  رزمی  آمادگی 
درهم  به سرعت  را  نابخردی  متجاوز  هر 

می پیچیم.
نیروی  فرمانده  حیدری  کیومرث  امیر 
افتتاح  مراسم  حاشیه  در  ارتش   زمینی 
مهر  سازمانی  مسکن  واحدی   ۴۷ پروژه 
والیت و مجموعه فرهنگی رفاهی شهید 
سالمت بخش در جمع خبرنگاران با اشاره 
به تأکید فرمانده معظم کل قوا بر ارتقای 
سطح معیشت و کرامت انسانی کارکنان، 
اوامر  امتثال  و  معیشتی  حوزه  در  گفت: 

طرح   ۲۸ قوا،  کل  معظم  فرماندهی 
تعریف  را  هدف  جامعه  برای  »لبیک« 
هدف  جامعه  یک  هرکدام  که  کردیم 

خاص دارد.
زمینه های  در  مثال،  به عنوان  افزود:  وی 
مسکن سازمانی، مسکن شخصی، کمک 
بهبود  به  کمک  و  کارکنان  ازدواج  به 
بیماران تالش می کنیم و در ابعاد مختلف 
معیشت کارکنان گام برداشته ایم تا یک 
اسالمی  انقالب  تراز  در  زمینی  نیروی 

داشته باشیم.
تاکید کرد:  ارتش  نیروی زمینی  فرمانده 
و  شخصی  مسکن  بحث  در  ما  اکنون 

سازمانی وارد عمل شده ایم و برای ساخت 
و تحویل ۲۳ هزار واحد مسکونی سازمانی 
برنامه ریزی کرده و در حال احداث آن ها 

هستیم.
امیر حیدری خاطرنشان کرد: در رابطه با 
مسکن شخصی هم تقریباً گامی بلندتر از 
قبل برداشته ایم و یک برنامه طوالنی مدت 
را با حمایت بنیاد تعاون آجا پایه گذاری 
کردیم؛ در همین رابطه ۱۶ تعاونی موفق 
ساخت  مسئولیت  که  کرده ایم  ایجاد  را 

منازل شخصی را بر عهده دارند.
توان  ارتقای  خصوص  در  ادامه  در  وی 
مطابق  گفت:  زمینی،  نیروی  رزمی 

حضرت  مرکزی  قرارگاه  که  بازدیدهایی 
نیروهای  کل  ستاد  )ص(،  االنبیا  خاتم 
مسلح و ستاد فرماندهی ارتش جمهوری 
اسالمی از ما دارند، تالش کردیم تا توان 
نیروها را تا حد قابل قبولی ارتقا دهیم؛ به 
گونه ای که امروز ما هم در مرزهای غرب 
جنوب  و  شرق  مرزهای  در  هم  کشور، 
به  توجه  با  و  داریم  حضور  کشور  شرق 
مشکالتی که میان کشورهای آذربایجان 
و ارمنستان به وجود آمده است، اخیراً در 
مستقر  نیز  کشور  غرب  شمال  مرزهای 
شدیم که این نشان دهنده توان و آمادگی 

رزمی نیروی زمینی است.

امیر حیدری: طومار هر متجاوزی را به سرعت درهم می پیچیم



اقتصاد
اخبار

کاهش ۶.۵ هزار میلیارد تومانی 
صادرات از مناطق آزاد در سال گذشته

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در سال های 
اخیر میزان صادرات از مناطق آزاد تا ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده 

بود، اما در سال ۹۸ به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.
به نقل از صداوسیما، مرتضی بانک در مراسم رونمایی از سامانه سرمایه 
گذاری درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر سهولت 
ارائه خدمات،  کسب و کار در این مناطق گفت: سال گذشته برای 
سامانه پنجره واحد به بهره برداری رسید و مقرر شده تا پایان سال 

تکمیل و آماده ارائه بیش از ۲۰۰ خدمت به صورت یکپارچه شود.
وی بهره برداری از سامانه پنجره واحد را گامی مؤثر و نمونه ای موفق 
برای توسعه دولت الکترونیک خواند و افزود: سامانه سرمایه گذاری 
مهمترین عنصر این پنجره واحد را تشکیل می دهد، زیرا ذی نفعان 
اصلی این شاخه خدماتی در حوزه تولید فعال هستند و می توانند در 
سهولت کسب و کار، شفافیت فعالیت ها و کاهش مراحل کار و زمان 

بندی از آن استفاده کنند.
آزمایشی  به صورت  را  گذاری  سرمایه  سامانه  از  برداری  بهره  بانک 
)پایلوت( بیان کرد و گفت: بعد از شناسایی نواقص و مشکالت، این 
سامانه دو ماه دیگر این سامانه با حضور رئیس جمهور به طور رسمی 

به بهره برداری می رسد.
وی با اشاره به نام گذاری امسال به نام جهش تولید از سوی رهبر 
معظم انقالب، تاکید کرد: رئیس جمهوری در اوایل سال سیاست های 
شرایط  تا  کرد  ریزی  برنامه  و  گذاری  پایه  راهبرد  برای  را  مختلفی 

مناسب برای ارائه خدمات و تسهیالت مختلف فراهم شود.
مشاور رئیس جمهوری با بیان اینکه شش گام برای سرمایه گذاری در 
این سامانه پیش بینی شده است، گفت: دو مرحله مربوط به سرمایه 

گذار و چهار مرحله از سوی مناطق، انجام می شود.
وی افزود: از اقدامات مهم در این سامانه ارائه بسته های سرمایه گذاری 
است که بعد از مطالعات و جانمایی برای سرمایه گذاری به متقاضیان 
ارائه شده است و بدون در نظر گرفتن امتیاز به اشخاص، همه افراد به 

طور یکسان می توانند از آن ها بهره مند شوند.
بانک اضافه کرد: سامانه سرمایه گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
دستگاه های  همه  از سوی  مستمر  و  دائمی  نظارت  برای  را  شرایط 
مربوطه به مناطق آزاد فراهم کرده است تا به سهولت مشکالت قابل 

پیگیری باشد.
وی با بیان اینکه پروژه های سرمایه گذاری به طور کامل در اختیار 
مناطق آزاد است و دبیرخانه در این زمینه ورود نمی کند، تصریح کرد: 
شورایعالی فقط نظارت کلی را برعهده دارد و در تعیین سرمایه گذار و 

شرایط آن هیچ نقشی نخواهد داشت.
بانک تاکید کرد: این روش سرمایه گذاری شفافیت ایجاد می کند و 
می تواند موجب اعتماد بخش خصوصی شود و از سوی دیگر با حذف 
امضاهای طالیی شرایط یکسانی را برای سرمایه گذاری فراهم می کند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به شرایط ایجاد 
شده به دلیل تحریم ها و خروج آمریکا از برجام، تاکید کرد: میزان 
سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی در سال ۹۸ حدود ۱۰ هزار و 
۷۰۰ میلیارد تومان و ۲۱۱ میلیون دالر نیز سرمایه گذاری خارجی 
بوده و این در حالی است که میزان سرمایه گذاری داخلی در سال ۹۷ 

حدود هفت هزار میلیارد تومان بوده است.
افزود: در نیمه نخست سال ۹۹ سرمایه گذاری داخلی ۶ هزار  وی 
تومان و ۱۲۳ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی  و ۵۰۰ میلیارد 
بوده است که پیش بینی می شود تا پایان سال، شاهد رشدی مشابه 

سال های گذشته باشیم.
بانک همچنین در خصوص صادرات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
نیز تاکید کرد: تا پیش از اعمال تحریم ها، میزان صادرات به ۲۰ هزار 
تحریم های  اعمال  علت  به  و  در سال ۹۸  اما  تومان رسید،  میلیارد 
کاهش  تومان  میلیارد  و ۵۰۰  هزار  به ۱۳  میزان صادرات  ظالمانه، 

یافت.

و  فرآوری  کیفیت،  بهبود  دفتر  مدیرکل 
سازمان شیالت گفت:  آبزیان  بازار  توسعه 
با اجرای پایش ها و پروتکل های بهداشتی 
در شرایط کرونا، از تیر ماه امسال با تقاضای 

روزافزون صادرات آبزیان مواجه شده ایم.
 عیسی گلشاهی افزود: شیوع ویروس کرونا 
تجارت  حوزه  سال،  نخست  ماه های  در 
قرار  تأثیر  را تحت  آبزیان  توزیع داخلی  و 
و  ماهی  پرورش  مزارع  که  طوری  به  داد 
همچنین پرورش دهندگان ماهی در دریا 

دچار انباشتگی محصول شدند.
وی اظهار داشت: پس از اردیبهشت ماه با 
تهیه و اجرای دستورالعمل ها و پروتکل های 
بهداشتی و پایش مزارع پرورش آبزیان، به 
شدن  برطرف  و  صادرات  انجام  با  تدریج 
ابهامات مردم در خرید آبزیان، شرایط در 
مزارع پرورش ماهی به حالت عادی رسیده 

و از حالت انباشت محصول خارج شده ایم.
توسعه فروش الکترونیکی آبزیان در دوران 

کرونا
برای  شده  انجام  اقدامات  درباره  گلشاهی 
رونق بازار داخلی آبزیان در شرایط کرونایی 
الکترونیکی  فروش  توسعه  داشت:  اظهار 
بخشی  توانست  تا حدی  در کشور  آبزیان 
از  را  آال  قزل  ماهی  ویژه  به  از محصوالت 
مزارع پرورش ماهی خارج کند و فروش را 

افزایش دهد.
ماهی  تولید  ملی  استاندارد  اخذ  به  وی 
قزل آال نیز اشاره و اضافه کرد: با همکاری 
ایران و سازمان استاندارد  سازمان شیالت 
ملی کشور، این استاندارد ملی تولید اخذ و 
برای نخستین بار کنسرو ماهی قزل آال به 

صورت انبوه و تجاری وارد خط تولید شد.
و  فرآوری  کیفیت،  بهبود  دفتر  مدیرکل 
ایران  شیالت  سازمان  آبزیان  بازار  توسعه 

از  بخشی  شد  موجب  امر  همین  افزود: 
ماهی قزل آال تولید شده وارد کنسروسازی 

ها شود.
به  دستیابی  برای  اقدامات  گفت:  وی 
تغییر  و  آال  قزل  ماهی  جدید  بازارهای 
رویه های صادراتی نیز به افزایش صادرات و 
کاهش موجودی انباشت شده این محصول 

در مزارع پرورشی کمک کرد.
گلشاهی توضیح داد: در حال حاضر عمان 
و امارات به عنوان کشورهای هدف صادرات 
جدید  عرصه های  در  آبزی  محصوالت 
ماهه  در شش  آنکه  مطرح شده اند ضمن 
اخیر صادرات این محصوالت به روسیه و 

آذربایجان چشمگیر بوده است.
وی درباره عرصه های جدید صادرات افزود: 
به  تازه  سالمونی  آالی  قزل  گذشته  در 
صورت محدود به امارات صادر می کردیم، 

الزم،  بسترهای  شدن  فراهم  با  اکنون  اما 
صادرات قزل آالی سالمونی و معمولی به 

صورت منجمد نیز به این کشور داریم.
به  آال  قزل  صادرات  کرد:  اشاره  گلشاهی 
وزن  در  فقط  قبل  سال های  در  امارات 
باالی ۲.۵ کیلو گرم صورت می گرفت، اما 
اکنون در وزن های مختلف، صادرات انجام 

می شود.
و  فرآوری  کیفیت،  بهبود  دفتر  مدیرکل 
ایران  شیالت  سازمان  آبزیان  بازار  توسعه 
گفت: امسال قزل آالی سالمونی و معمولی 
بازار  راهی  نیز  منجمد  و  تازه  صورت  به 

کشور عمان می شود.
وی انجام آبزی پروری قراردادی را از دیگر 
عوامل توسعه صادرات در سال جاری عنوان 
کرد و اظهار داشت: اکنون صادرکنندگان 
محصوالت  تأمین  از  نگرانی  کاهش  برای 

دهندگان  پرورش  با  مذاکره  وارد  آبزی، 
قراردادی  پروری  آبزی  قالب  در  آبزی 
داشته  مشترک  تولید  بتوانند  تا  شده اند 

باشند و محصوالت را پیش خرید کنند.
گلشاهی در بخش دیگری از سخنان خود، 
دالیل  از  را  مردم  خرید  قدرت  کاهش 
داخلی  بازار  در  آبزیان  مصرف  کاهش 
عمده  قیمت  میانگین  گفت:  و  دانست 
آالی  قزل  ماهی  کیلوگرم  هر  فروشی 
سالمونی از ۲۹ هزار تومان در سال گذشته 
در قبل از کرونا به حدود ۴۰ هزار تومان در 
سال جاری رسیده که این موضوع در سبد 

خانوارها نیز تأثیر گذاشته است.
وی ادامه داد: هزینه تولید به دلیل شیوع 
نوسانات  و  تحریم  سخت  شرایط  کرونا، 
ارزی خیلی بیشتر از قیمت آبزیان در بازار 

بوده است.

افزایش تقاضا برای صادرات آبزیان/ 
توسعه فروش آنالین در دوران کرونا

گزارش

صدور ۳۶۶۵ پروانه بهره برداری در 
هفت ماه نخست امسال

معاون وزیر صمت از صدور ۳۶۶۵ پروانه بهره برداری طی هفت ماه 
نخست امسال خبر داد.

پروانه  ماهه سال جاری ۳۶۶۵  در هفت  کرد:  اعالم  زرندی   سعید 
بهره برداری صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد 

رشد را نشان می دهد.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت افزود: از بین ۳۴ محصول منتخب، 
جز  محصوالت  این  که  شده اند  مواجه  تولید  رشد  با  محصول   ۲۱

کاالهای اصلی بخش صنعت و معدن می باشند.
وی گفت: در این مدت کاتد مس با ۱۶۹ هزار تن با رشد ۸ درصدی، 
فوالد خام با ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن با رشد ۸.۷ درصدی، انواع 
خودرو سواری با حدود ۴۷۹ هزار دستگاه با رشد بیش از ۲۱ درصدی، 
شمش آلومینیوم با بیش از ۲۳۱ هزار تن با رشد ۵۲ درصدی، سیمان 
ماشین  و  درصدی   ۱۴ رشد  تن  میلیون   ۴۲ به  نزدیک  تولید  با 
لباسشویی با ۵۵۰ هزار دستگاه با رشد ۵۳ درصدی را در هفت ماهه 

امسال نشان می دهد.
معاون طرح و برنامه، تأمین مالی واحدهای تولیدی را از مهمترین 
برای  افزود:  و  دانست  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  دغدغه های 
بانکی  نظام  بیشتر  نیازمند سرعت  بیشتر واحدهای صنعتی  تحرک 

هستیم.
مالی  تأمین  به  کمک  برای  وزارت خانه  که  محلی  دو  گفت:  زرندی 
واحدهای صنعتی دارد، در قالب تسهیالت تبصره ۱۸ بودجه و پروژه 
رونق تولید است که در ۷ ماه امسال جمعاً از این محل حدود ۲۵۰۰ 

واحد تأمین مالی شده اند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: 
بخش  مالی  تأمین  برای  وزارتخانه  این  متعدد  پیگیری های  از  بعد 
و  تولید  جهش  موانع  رفع  کارگروه  در  مصوبه ای  معدن،  و  صنعت 

شورای پول و اعتبار به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان تصویب شد.
زرندی تاکید کرد: این منابع با رویکردی متفاوت از تسهیالت گذشته 
قرار است به بخش صنعت و معدن اعطا شود که البته امیدواریم فرایند 
اجرایی آن با سرعت بیشتری در سیستم بانکی آغاز شود تا واحدهای 

تولیدی در ماه های پایان سال بتوانند از آن بهره مند شوند.

تولید فوالد خام به مرز ۱۷ میلیون تن رسید

آمارهای رسمی از رشد تولید محصوالت معدنی در هفت ماهه ابتدای 
سال جاری حکایت دارد که بر مبنای آن، تولید فوالد خام ایران به مرز 

۱۷ میلیون تن رسیده است.
محصوالت  تولید  رشد  از  رسمی  آمارهای  صمت،  وزارت  از  نقل  به 
معدنی در هفت ماهه ابتدای سال جاری حکایت دارد که بر مبنای آن، 
تولید فوالد خام ایران به مرز ۱۷ میلیون تن رسیده و عدد ۱۶ میلیون 

و ۷۰۰ هزار تنی را به ثبت رسانده است.
بر این اساس، تولید فوالد نسبت به مدت مشابه سال قبل علیرغم 
تحریم های سنگین اعمال شده بر علیه شرکت های فوالدی، رشد ۹ 

درصدی را تجربه کرده است.
همچنین تولید کاتد مس نیز با ۱۶۹ هزار تن توانسته رشد ۸ درصدی 

را نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت برساند.
در عین حال، تولید شمش آلومینیوم نیز رشد ۵۲ درصدی داشته و به 

۲۳۱ هزار تن در ۷ ماهه ابتدای امسال رسیده است.
همچنین تولید سیمان نیز با رشد ۱۴ درصدی، عدد ۴۲ میلیون تن 

را به ثبت رسانده است.
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شناسایی مشموالن برق امید با راه اندازی 

سامانه برق من

راه  با  امید  برق  مشموالن  شناسایی  از  برق،  صنعت  سخنگوی 
اندازی سامانه برق من خبر داد.

مصطفی رجبی مشهدی گفت: در راستای اجرای طرح برق امید، 
شرکت توانیر اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه ای کرده است 
که طبق آن مشترکان براساس میزان مصرف، تقسیم بندی و از 
این طریق مشترکان مشمول طرح برق امید با دقت باال شناسایی 

می شوند.
متنوع،  امکاناتی  با  من  برق  اپلیکیشن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مشترکان را برای کاهش مصرف برق راهنمایی می کند گفت: در 
واقع رفتار مشترکان تعیین کننده آن است که مشمول طرح برق 
امید )تخفیف صد درصدی بهای برق( می شوند یا خیر و به همین 
دلیل سامانه ای برای شناسایی و تفکیک مشترکان طراحی و راه 

اندازی شده است.
رجبی مشهدی ادامه داد: با توجه به اطالعات موجود، همزمان 
پیامک هایی  مهر،  و  برق مصرفی شهریور  ارسال صورتحساب  با 
نیز برای مشترکان ارسال شده است که عالوه بر مشخص کردن 
میزان مصرف، قرارگیری آن ها در گروه های کم مصرف، خوش 

مصرف یا پرمصرف را هم اعالم کرده است.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه پس از قرائت کنتورها، 
اندازی  به راه  با توجه  افزود:  این سامانه می شود،  اطالعات وارد 
طرح برق امید از ابتدای آبان ماه، رفتار مصرفی مشترکان برق، 
که در قرائت بعدی خود را نشان خواهد داد، گروه مصرفی آنان 
قرار  اینکه در ماه های سرد  به  با توجه  را مشخص خواهد کرد. 
داریم، سیستم های روشنایی، یخچال و فریزر و تلویزیون و رایانه 
از مهمترین وسایل برقی است که می تواند در میزان مصرف برق 

مشترکان مؤثر باشد.
به گفته این مقام مسئول این اپلیکیشن با هدف ارائه غیر حضوری 
مشترکین  کلیه  برای  استفاده  قابل  و  طراحی  خدمات   کلیه 

راه اندازی شده است.

مشارکت ۱۹۰ شرکت در ابرپروژه انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی
فارس  از خلیج  انتقال آب  و  پروژه شیرین سازی  نیرو  وزیر 
پروژه های  بزرگترین  از  و  ابرپروژه  یک  را  مرکزی  فالت  به 
آبی-خاکی کشور نامید و گفت: بیش از ۱۹۰شرکت سازنده 
داخلی در اجرای این پروژه نقش داشتند.»رضا اردکانیان« 
"نگاه یک"  تلویزیونی  برنامه زنده  با حضور در  شنبه شب 
شبکه یک سیما اظهار داشت: پویش »هرهفته الف ب ایران« 
افتخار این را دارد که پروژه انتقال آب خلیج فارس به فالت 
مرکزی را که با سرمایه گذاری بخش خصوصی، پیگیری ها و 
پشتیبانی های همکاران ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

به ثمر رسیده هم در بر داشته باشد.
اردکانیان با اشاره به اهمیت پروژه انتقال آب از خلیج فارس 
به فالت مرکزی گفت: این پروژه صفحه جدیدی از پایداری 
حیات در فالت مرکزی باز کرده است. وزیر نیرو با اشاره به 
پویش »هرهفته الف ب ایران« گفت: این پویش، یک سامانی 
برای اجرا، تکمیل و به بهره برداری رساندن طرح های بزرگ 
آب، برق و فاضالب در سراسر کشور است.اردکانیان افزود: 
در ابتدای سال با وجود همه محدودیت هایی که هست، به 
اتکای ظرفیت های موجود و توانمندی شرکت های مدیریتی، 
مهندسان مشاور و پیمانکاران، همکاران در سازمان دولت 
پایان سال  تا  و ظرفیت بخش خصوصی متعهد شدیم که 
با سرمایه گذاری  را  فاضالب  و  برق  آب،  بزرگ  پروژه   ۲۵۰
حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به بهره برداری برسانیم. وی 
با بیان اینکه با احتساب این پروژه، ۱۲۸ پروژه از مجموع 

۲۵۰ پروژه تاکنون با سرمایه گذاری حدود ۴۳ هزار میلیارد 
تومان به بهره برداری رسیده است، اظهار کرد: امید است تا 
پایان سال، طرح ها هفته به هفته همانگونه که مورد تاکید 
مقام معظم رهبری در دیدار هیئت وزیران با ایشان در هفته 
نخست شهریور بود و اشاره فرمودند طرح های زیربنایی نظیر 
آنچه وزارت نیرو هفته به هفته به بهره برداری می رساند، باید 
نیز همه تالشمان را خواهیم  برود، ما  برنامه پیش  مطابق 

داشت تا امسال هم مانند سال گذشته به این وعده وفا شود. 
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: تاکنون هفت سد مخزنی، هشت 
پروژه شبکه آبیاری و زهکشی، چهار تصفیه خانه بزرگ آب، 
روستا  به ۴۴۸  آبرسانی  فاضالب،  بزرگ  تصفیه خانه  هفت 
نیروگاه  نیروگاه حرارتی، ۱۳  به همراه ۹  بزرگ  و ۷ شهر 
تجدیدپذیر، ۵ نیروگاه مقیاس کوچک و ۳۳ پروژه پست و 

خطوط انتقال به ثمر رسیده است.

تعداد  به  گفت:  وشهرسازی  راه  وزیر 
کشور  در  مسافری،  هواپیماهای 
هواپیمای شخصی داریم و شرکت های 
را  هواپیماها  این  داخلی  بنیان  دانش 

می سازند.
مراسم  حاشیه  در  اسالمی  محمد   
اینکه  بیان  با  راه ها  ایمنی  گرامیداشت 
کشور  راه های  ایمنی  راه  نقشه  امسال 
تمامی  نقشه  این  در  و  شد  تصویب 
سازمان های مسئول در حمل و نقل و 
پشتیبانی  گفت:  دارند،  حضور  ایمنی 
تمامی  تکلیف  راه  ایمنی  نقشه  این  از 
دستگاه های مسئول است و برنامه های 

اجرایی را در این زمینه شاهد هستیم.
وی توضیح داد: ما همواره شاهد ارتقای 
روزمره ایمنی و حمل و نقل هستیم و 
و  شهری  درون  بخش  در  موضوع  این 

برون شهری هم اجرا می شود.
در  اینکه  بیان  با  و شهرسازی  راه  وزیر 
اویشین  جنرال  دنیا  نقاط  از  بسیاری 
است،  خصوصی  عمومی(  )هوانوردی 
ما  کشور  در  حاضر  حال  در  گفت: 
و  آمده  سرمایه گذار  الر  فرودگاه  در 
پروازهای  و  است  کرده  سرمایه گذاری 
شده  راه اندازی  ایرتاکسی  و  کوتاه  برد 

است.
دانش بنیان  شرکت های  ما  افزود:  وی 
داخلی زیادی داریم که هواپیماهای دو 
نفره و چهار نفره می سازند و کسانی هم 
هستند که این هواپیماها را در اختیار 

دارند، شرکت های دانش بنیان بر اساس 
و  طراحی  را  هواپیماها  این  ضوابطی 
تولید کردند. ما هم برای گسترش آن 
سازمان  که  جایی  تا  و  نداریم  منعی 
و  می دهد  اجازه  کشوری  هواپیمایی 
تزاحمی با پروازهای دیگر نداشته باشیم 
هوانوردی  و  ایرتاکسی  درباره  مشکلی 

عمومی نداریم.
این  افزود:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
از خلبان  )غیر  نفره  تا ۶  هواپیماها دو 
و کمک خلبان( و یا کمی بیشتر است 
که می توانند مسافر سوار کنند و فعالیت 

داشته باشند.
از  اگر  هواپیماها  این  تعداد  افزود:  وی 
در  فعال  مسافری  هواپیماهای  تعداد 
کشور بیشتر نباشد، کمتر نیست و در 

حال حاضر هم در حال استفاده است.
در  این ها  بود  الزم  کرد:  بیان  اسالمی 
فرصت  و  شوند  مستقر  کانون هایی 
عمدتاً  هم  آنها  مالکان  آید،  پیش  کار 
خصوصی هستند و متقاضیان می توانند 
در همان شهرستان در مسیر الر شیراز 

از این ناوگان استفاده کنند.
وی افزود: همچنین در فرودگاه خرم آباد 

ظرفیت  این  هم  رامسر  فرودگاه  در  و 
وجود دارد.

اویشین  جنرال  کرد:  تأکید  اسالمی 
حتی  و  است  شخصی  اغلب  دنیا  در 
که  می شود  استفاده  هم  هواپیماهایی 
امکان نشست و برخاست روی چمن را 

هم دارند.
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  اسالمی 
است  ممکن  است  شده  گفته  اینکه 
پرواز  امنیت  نیروهای  از  ایرتاکسی  در 
استفاده نشود، گفت: نه این طور نیست 
و طبق ضوابط همه موارد اجرا می شود.

هواپیماهای کوچک تولید داخل است
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اجتماعی
خبر

برنامه های شهر زیر زمینی در 
هفته کتاب

جزئیات برنامه های شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه در هفته کتاب اعالم شد.

 به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از ۲۴ تا ۳۰ 
آبان ماه سال جاری برنامه هایی توسط معاونت امور 
متروی  برداری  بهره  شرکت  اجتماعی  و  فرهنگی 

تهران تهیه و اجرا می شود.
دارند  کمتری  عجله  که  مسافرانی  از  هفته  این  در 
دعوت می شود در استودیوهای مترو حاضر شده و 
صفحاتی از یک کتاب را بخوانند، بعد از این کار صدای 
مسافرانی که صفحات این کتاب ها را می خوانند در 
رادیو مترو و صفحات اجتماعی  برنامه های مختلف 

پخش می شود.
این کار با هدف تشویق بیشتر مسافران به کتابخوانی 
و ایجاد یک تعامل دو طرف مسافران با معاونت امور 
فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو انجام 

می شود.
با  کتاب  پنج  از  حجمی  سازه های  هفته  این  در 
حضرت  میدان  ایستگاه  در  مختلف  عنوان های 
ولیعصر )عج( اجرا شده است. همچنین در قطارها 
نیز صفحات منتخب تعدادی از کتاب ها نصب شده و 
مسافرانی که در قطار هستند، با مطالعه این کتاب ها 
ترغیب به خواندن کامل کتاب می شوند و یا حداقل 
چند پاراگراف از این کتاب ها را در حین سفر بخوانند.

در این هفته همراه با اپلیکیشن های ارائه کتاب کار 
دیگر ی نیز انجام شده و مسافران می توانند با اسکن 
نصب شده  مترو  ایستگاه های  در  که  کیوآرکدهایی 
به کتاب های متنوع در قالب طرح »کتاب بخوانیم« 
دسترسی پیدا کنند. در این فضا مسافران با اسکن 
کدهای کیو آر مربوط به این اپلیکیشن یک سری 
رایگان دسترسی  به صورت  فایل  و  کتاب ها صوتی 

پیدا کنند.
گفتنی است پادکست مفصلی نیز با موضوع کتاب 
درایستگاه های منتخب  تهیه شده که  کتابخوانی  و 

پخش می شود.

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیس 
مجلس شورای اسالمی گفت: باید وزارت ارتباطات 
کمبود های مدارس را رفع کند تا محتوای شبکه 
شاد تا دورترین نقاط کشور به دست دانش آموزان 

برسد.
نشست  یازدهمین  در  بابایی  حاجی  حمیدرضا   
باهدف  از سلسله نشست های گفتگوی هفته که 
وزارت  بین  دوسویه  تعامل  و  ارتباط  ایجاد 
و  کشور  مختلف  دستگاه های  و  آموزش وپرورش 
وزیر  حضور  با  تحول  محور  بر  گفتگو  موضوع  با 
اعضای شورای معاونان، مدیران  آموزش وپرورش، 
کل آموزش وپرورش استان ها و روسای ۷۶۰ منطقه 
آموزش وپرورش کشور به صورت ویدئوکنفرانس و 
از طریق شبکه آموزشی دانش آموز )شاد( برگزار 
شد، اظهار کرد: سطح تراز نظام جمهوری اسالمی 
را آموزش وپرورش تعیین می کند و توسعه کشور 
به همان میزانی است که آموزش وپرورش توسعه 

پیدا می کند.
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیس 
به  اشاره  با  همچنین  اسالمی  شورای  مجلس 
مخاطبان  اینکه  دلیل  به  آموزش وپرورش  اینکه 
زیادی دارد و مدیران آن نیز باید بیشترین توان 
را بگذارند تا مشکالت این وزارتخانه را بیان کنند، 
دارد؛  اهمیت  بسیار  انسانی  نیروی  بحث  گفت: 
برای  را  امکانات  تمام  فرهیخته  معلم  یک  باید 
را  اول  انسانی حرف  نیروی  باشد  داشته  تدریس 
زمینه  این  در  باید  و  می زند  آموزش وپرورش  در 

اقدامات موثرتری را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه در مجلس تمام توان خود را برای 
افزایش کیفیت آموزش وپرورش به کار می بندیم، 
بودجه  بحث  در  را  ساختار  اصالح  امسال  گفت: 
بودجه  در  شفاف سازی  دنبال  به  داشت.  خواهیم 
هستیم در شفافیت بودجه اولین وزارتخانه ای که از 
این موضوع منتفع می شود، وزارت آموزش وپرورش 

است.
حاجی بابایی همچنین سند تحول بنیادین را سند 
نجات بخش آموزش وپرورش دانست و افزود: باید 
انتهای شبکه شاد؛ خانه، معلم و دانش آموز باشد. 
باید تمام اولیا و معلمان بتوانند از طریق این شبکه 
حرف های مسئوالن را بشنوند و معلمان از طریق 

این شبکه بهترین روش های تدریس را بیاموزند.
مشکالتی که در برخی نقاط کشور در دسترسی 
به شبکه شاد وجود دارد به امکانات فنی آنجا بر 

می گردد
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیس 
را  پرورش  و  آموزش  اسالمی،  شورای  مجلس 
دارای جایگاه ویژه دانست که میزان رشد و توسعه 
کشور به آن بستگی دارد، تصریح کرد: همکاری و 
از گذشته  با آموزش و پرورش  همسویی مجلس 
و  آموزش  وزیر  که  موثری  ارتباط  و  است  بهتر 

پرورش در دولت دارد می تواند فرصت خوبی برای 
این دستگاه باشد.

و  آموزش  بین  مشترک  کمیته  تشکیل  از  وی 
با  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  و  پرورش 
و  پرورش  و  آموزش  بودجه  دقیق  بررسی  هدف 
کمبودها و مشکالت خبر داد و افزود: به نظر می 
با  ها  زمینه  از  برخی  در  پرورش  و  آموزش  رسد 
اعتبارات سال گذشته هم می تواند اعتبار بخشی 
برای  بخشی  کیفیت  و  تحول  سند  برای  خوبی 

آموزش و پرورش داشته باشد.
حاجی بابایی اضافه کرد: امسال را در مجلس می 
کیفیت  ارتقای  و  بخشی  کیفیت  سال  خواهیم 
آموزش و پرورش تعریف کنیم لذا مقرر شد در این 

زمینه کار کارشناسی انجام شود.
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیس 
اندازی  راه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 

شبکه شاد در آموزش و پرورش اظهار کرد: برنامه 
شاد کار بسیار بزرگ، مهم و با ایثارگری هایی که 

معلمان داشتند، دارای تاثیرگذاری باالیی است.
وجود  شبکه  این  در  نقایصی  اگر  داد:  ادامه  وی 
دارد این نقایص به خود برنامه بر نمی گردد بلکه 
این نقایص به کمبودهایی مربوط می شود که در 
کشور وجود دارد مانند اینکه برخی دانش آموزان 

در سراسر کشور امکانات الزم را ندارند.
برنامه  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  بابایی  حاجی 
در  است  مکلف  ارتباطات  وزارت  توسعه،  ششم 
نفر  هزار  بیست  زیر  شهرهای  شهرها،  حاشیه 
توسط  آنچه  کند؛  هوشمندسازی  را  روستاها  و 
انجام شود هوشمند کردن  باید  ارتباطات  وزارت 
مدارس است بنابراین باید وزارت ارتباطات کمبود 
های مدارس را رفع کند تا محتوای شبکه شاد تا 
دورترین نقاط کشور به دست دانش آموزان برسد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی:

محتوای شبکه شاد باید تا دورترین نقاط کشور به 
دست دانش آموزان برسد

شهردار تهران گفت: برای توسعه فضای 
برنامه داریم و  سبز در مناطق ۹ و ۱۰ 
پارک  چند  مناطق  همین  در  زودی  به 
پیروز  زد.  خواهیم  کلنگ  را  جدید 

پروژه های  افتتاح  مراسم  در  حناچی 
منطقه ۱۰ تهران گفت: امروز تعدادی از 
پروژه های محلی منطقه ۱۰ افتتاح شد. 
افتتاح درمانگاه محلی این منطقه و پروژه 

از پروژه های  خیابان شهید دعوتی یکی 
محلی این ناحیه در محله بریانک است 
و امیدواریم مورد رضایت مردم قرار گیرد.

پروژه ها محله  این  افزود:  تهران  شهردار 
و  مردم  نظرات  با  عمدتاً  و  بوده  محور 
شهردار ی منطقه و نواحی افتتاح شده 
برگشت  و  رفت  حرکت  یک  این  است. 
مردم  عمومی  مطالبات  هم  که  است 
برنامه های  و  اولویت ها  هم  و  منطقه 
پروژه های  اجرای  با  منطقه  شهرداری 
محالت  کیفیت  بردن  باال  برای  عمرانی 
در حال انجام است.وی در پاسخ به این 
سوال که مهم ترین مشکالت منطقه ۱۰ 
همچون  مناطقی  داشت:  ابراز  چیست، 
نفر  و  خانوار  تراکم  که  و ۱۰  منطقه ۹ 
باال است، خدمات محلی  آنها  در هکتار 
محلی  خدمات  مهم ترین  دارند.  پایینی 
این مناطق افزایش فضای سبز است که 
این محالت  برای توسعه فضای سبز  ما 
برنامه داریم و به زودی در همین مناطق 
خواهیم  کلنگ  را  جدید  پارک  چند 
از  یکی  کرد:  تصریح  تهران  زد.شهردار 
سرانه هایی که ما دائماً کنترل می کنیم، 

که  است  سرانه ای  و  سبز  فضای  سرانه 
آن  از  فراغت  اوقات  در  بتوانند  مردم 
در  معموالً  که  کمبودی  کنند.  استفاده 
کاهش مفید زیربنای واحدهای مسکونی 
نیز وجود دارد در این فضاها قابل جبران 
است. این موارد معموالً استاندارد دارد و 
با  زیادی  فاصله  از محالت  ما در بعضی 
استاندارد سرانه فضای سبز داریم و تالش 

خواهیم کرد تا آن را جبران کنیم.
حناچی ادامه داد: در هرجایی که امکان 
توسعه فضای سبز وجود داشته باشد آن 
را افتتاح خواهیم کرد. افتتاح این سرانه ها 
در باال بردن رفاه شهروندان موثر است و 
تاثیرات مستقیمی ازجمله بهبود فضای 
این  دارد.  فراغت  اوقات  گذر  برای  شهر 
امر حتی به جهت اقتصادی هم موجب 
و  زمین  واقعی  ارزش  شدن  مشخص 
در  وی  می شود.  نیز  اقتصادی  کمک 
به  نیز  پایان درباره شیوع ویروس کرونا 
شرایط  متاسفانه  داد:  هشدار  شهروندان 
کرونایی شهر تهران در وضعیت بدی قرار 
به  نسبت  تا  می خواهیم  همه  از  و  دارد 

رعایت نکات پیشگیرانه توجه کنند.

افتتاح چندین فضای سبز در مناطق ۹ و ۱۰ تهران به زودی

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید 
جهادی  مدیریت  و  تواضع  اخالق،  کرد: 
هیچ  زیرا  باشد  بنیاد  کار  سرلوحه  باید 
مگر  نمی ماند  پایدار  جریانی  و  خدمت 
اینکه پیوست فرهنگی و اخالقی داشته 
باشد. سعید اوحدی در نشست صمیمی 
با جمعی از جانبازان بصیر ضمن شنیدن 
این  دل های  و  درد  و  درخواست ها 
جانبازان، گفت: یکی از کارکردهای مهم 
تشکل های ایثارگری تقویت ارتباط بنیاد 
شهید و امور ایثارگران با جامعه ایثارگری 
است که  این  بر  ما  قلبی  اعتقاد  و  است 
تشکل ها به عنوان محکم ترین پل ارتباطی 
جامعه  تشکل ها،  مجموعه  خود  با  ما 
ایثارگری و در نهایت کل جامعه هستند. 
ظرفیت  از  باید  که  است  این  بر  ما  باور 
شناسایی  برای  ایثارگری  تشکل های 
و  ایثارگری  جامعه  به  مربوط  مشکالت 
هم فکری برای پیدا کردن راهکار استفاده 

کنیم.
وی افزود: اگر بستر هم فکری با تشکل ها 
که همگی از نخبگان جامعه هم هستند 
فراهم نباشد، ممکن است که تدبیر ما به 
سوءتدبیر بدل شود چرا که این تشکل ها 
جامعه  از  قشر خاصی  نماینده  کدام  هر 
تخصصی  مسائل  به  و  هستند  ما  هدف 
جایگاه  باید  لذا  دارند  اشراف  حوزه  آن 
ارزش  با  و  باال  جایگاه  یک  را  تشکل ها 
که  موضوعاتی  درباره  بدانیم.اوحدی 
یکی از جانبازان حاضر در نشست به آن 
اشاره داشت، عنوان کرد: برخی از مسائل 
جانبازان را می توان از طریق رسانه ملی 
امروز  همین  گذاشت.  میان  در  مردم  با 
صبح که در شبکه یک تلویزیون میهمان 
بودم، در بحث درمان گفتم که بی انصافی 
مطلق است جانبازی که سالمتی، چشم، 
دست با پای خود را برای سالمت جامعه 
از دست داده است؛ امروز برای درمانش 

مضایقه شود.
وی افزود: با توجه به ظرفیتی که وجود 
دارد، خیلی از مسائل با پشتوانه و فشار 
فرهنگی حل می شود. خیلی از مشکالت 
غیرقابل  عادی  مردم  برای  که  جانبازان 
از طریق ساخت  می توان  را  است  لمس 
یک مستند خوب نشان داد لذا در حوزه 

فرهنگی باید فعالیت خالقانه داشت.
خود  سخنان  دیگر  بخش  در  اوحدی 
بنیاد  مسئوالن  و  معاونان  تمام  گفت: 
باید  دیگران  تا  گرفته  رئیس  شخص  از 
افتخارشان این باشد که قرار است نوکری 
معظم  خانواده های  و  آزادگان  جانبازان، 
باشد،  این  از  غیر  بدهد،  انجام  را  شهدا 
جای او در بنیاد نیست. اگر حضرت امام 
)ره( خدمت در بنیاد شهید را خدمت به 
نبی اکرم )ص( می دانستند به این خاطر 
بود که اعتبار بنیاد شهید و امور ایثارگران 
به جانبازان، آزادگان و خانواده های شاهد 

و ایثارگر است و اگر این عزیزان نباشند 
ساختمان بنیاد که هیچ قداستی ندارد.

در  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
رویکردهای جدید  به  اشاره  ادامه ضمن 
ایثارگری،  جامعه  به  خدمت  در  بنیاد 
مدیریت  و  تواضع  اخالق،  کرد:  تصریح 
جهادی باید سرلوحه کار بنیاد باشد. زیرا 
نمی ماند  پایدار  جریانی  و  خدمت  هیچ 
اخالقی  و  فرهنگی  پیوست  اینکه  مگر 

داشته باشد.
اوحدی همچنین در پاسخ به درخواست 
یکی از جانبازان حاضر در نشست درباره 
مسئله مسکن و اشتغال جامعه ایثارگری، 
دغدغه  بزرگترین  حاضر  حال  در  گفت: 
که  است  اشتغال  مسئله  بنیاد  در  ما 
از  که  دارد  هم  خاصی  پیچیدگی های 
طریق ظرفیت های قانونی مجلس، دولت 
آن  پای  و  می کنیم  دنبال  را  آن  و… 
ایستاده ایم تا مشکل اشتغال را حل کنیم.

اوحدی: اخالق، تواضع و 
مدیریت جهادی سرلوحه 

فعالیت های بنیاد باشد

خبر

کشف لوازم خانگی قاچاق در اسالمشهر

 فرمانده انتظامي استان از شناسایي و کشف انبار بزرگ لوازم 
خانگی قاچاق به ارزش 8 میلیارد ریال در اسالمشهر خبر داد.

سردار کیوان ظهیری در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبري 
تخلیه  از  اطالعاتي  و  اخبار  آمدن  به دست  با  پلیس، گفت: 
در  انباري  در  قاچاق  خانگی  لوازم  توجهی  قابل  مقادیر 
اسالمشهر، ماموران برای بررسي موضوع به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامي غرب استان تهران در ادامه گفت: با شناسایی 
محل تخلیه و با هماهنگي مقام قضائي در بازرسي از محل، 
انواع لوازم خانگی خارجي قاچاق شامل جاروبرقی،  ۳۲ قلم 

قابلمه، قاشق و چنگال کشف شد.
مکشوفه  اقالم  ارزش  اینکه  بیان  با  انتظامی  ارشد  مقام  این 
طبق برآورد کارشناسان 8 میلیارد ریال است، گفت: در این 
عملیات پلیسی، یک نفر دستگیر، محل انبار پلمب و متهم 

پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائي معرفي شد.
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شورای  مجلس  نمایندگان  از  جمعی 
اسالمی با تدوین طرحی خواستار حذف 
حداقل سن بازنشستگی با پرداخت ۳۰ 

سال حق بیمه شدند.
از  نقل  به  آنالین  همشهری  گزارش  به 
مجلس  نمایندگان  از  جمعی  تسنیم، 
طرحی،  تدوین  با  اسالمی  شورای 
ماده   )۱( تبصره  در  اصالحی  خواستار 
که  شدند  اجتماعی  تأمین  قانون   )۷۶(
براساس آن حداقل سن برای بازنشستگی 

تأمین اجتماعی حذف می شود.
متن کامل این طرح به شرح زیر است:

باسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۹ نفر 
طی  جهت  است،  رسیده  نمایندگان  از 

مراحل قانونی تقدیم می شود.
مقدمه )دالیل توجیهی(

"مطابق با تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تأمین 
اجتماعی، کسانی که ۳۰ سال تمام کار 
مـدت  بیمه  حق  مورد  هر  در  و  کرده 
در  باشند  پرداخته  سازمان  به  را  مزبور 
صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن 
می توانند  باشد،  تمام  سال   ۴۵ زنان 
نمایند".  بازنشستگی  تقاضای مستمری 

شرط ۳۰ سال کار کامل قابل درک است، 
اما اینکه در کنار آن شرط سنی هم قرار 
بی عدالتی  نوعی  باعث  است،  شده  داده 
از  به طور مثال  افرادی که  زیرا  می شود، 
۱8سالگی کارشان را آغاز کرده اند، اگرچه 
در ۴8سالگی سی سال سابقه خود را پُر 
می کنند، لکن به خاطر شرط سنی مندرج 
بایستی دو سال اضافه تر صبر  قانون  در 
بازنشستگی  تقاضای  بتوانند  تا  کنند 
نمایند، حال اگر فردی بخشی از خدمت 
خود را در مشاغل سخت و زیان آور طی 
کرده باشد، در سنین بسیار پایین تری آن 
زیرا  پر خواهد کرد،  را  سی سال سابقه 
هر سال سابقه خدمت در مشاغل سخت 
در  فعالیت  سال   ۱.۵ معادل  زیان آور  و 
این  و  می گردد  محاسبه  عادی  مشاغل 
نشان  را  خود  واضح تر  خیلی  بی عدالتی 
می دهد، برای حل این معضل و رفع این 
بی عدالتی پیشنهاد می شود شرط سنی 
مندرج در تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تأمین 
که  افرادی  به  و  گردد  حذف  اجتماعی 
کف ۳۰ سال سابقه شغلی را پُر می کنند، 
گرفتن  نظر  در  بدون  شود  داده  اجازه 

میزان سن آنان، بازنشسته شوند.
هم  سال   ۳۵ تا  فرد  که  است  پرواضح 

می تواند سابقه کار داشته باشد و وقتی 
۳۰ سال سابقه کار داشت، این "اختیار" 
تقاضای  که  شد  خواهد  حاصل  او  برای 
طرح  این  مفاد  لذا  نماید،  بازنشستگی 
)یعنی حذف شرط سنی ۵۰ سال برای 
آقایان و ۴۵ سال برای بانوان( هم کمک 
به کارگرانی است که با داشتن ۳۰ سال 
سابقه دیگر مایل به ادامه کار نیستند و 
هم فرآیند ورود افراد تازه نفس به مشاغل 
را سرعت خواهد بخشید و البته بار مالی 

هم برای دولت ایجاد نخواهد کرد.
عنوان طرح

طرح اصالح ــ تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون 
اصالح  شرح  این  به  اجتماعی  تأمین 

می شود:
و  کرده  کار  تمام  سال   ۳۰ که  کسانی 
را  مزبور  مـدت  بیمه  حق  مورد  هر  در 
می توانند  باشند،  پرداخته  سازمان  به 

تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.
اسامی نمایندگان امضاکنندگان این طرح 

به شرح زیر است:
سیدجلیل میرمحمدی میبدی

  نصراهلل پژمان فر
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی

کمال حسین پور

مجتبی بخشی پور
جالل محمودزاده

مجید نصیرائی
بهروز محبی نجم آبادی

حسینعلی شهریاری
احمد محرم زاده یخفروزان
سیدکاظم دلخوش اباتری

فاطمه محمدبیگی
محمدتقی نقدعلی
حسن رزمیان مقدم

سیدجواد حسینی کیا
سیدناصر موسوی الرگانی

جعفر راستی
سیدمصطفی آقامیرسلیم

علی علی زاده
محمدحسین فرهنگی

بهزاد رحیمی
عباس مقتدایی
حسین حاتمی

علی اکبر بسطامی
محمدصالح جوکار

موسی احمدی
رضا آریان پور

مهرداد گودرزوندچگینی
ابراهیم عزیزی.

حداقل سن بازنشستگی حذف می شود؟

سرهنگ حامد محمودی : امروزه شاهد توان 

و تحرک عملیاتی پلیس راهور می باشیم
راهنمایی  پلیس  رییس  محمودی  حامد  سرهنگ 
به  دوشنبه  روز  در  تهران  استان  غرب  رانندگی  و 
مناسبت هفته ایمنی حمل و نقل و در راستای ارتقاء 
افزود:  استان  راهور  پلیس  عملیاتی  وتحرک  توان 
راهور  پلیس  عملیاتی  تحرک  و  توان  شاهد  امروزه 
دستگاه  چند  الحاق  و  نمودن  تجهیز  با  و  باشیم  می 
تقویت  شاهد  پلیس  این  خودرویی  ناوگان  به  خودرو 
اهداف  تحقق  جهت  در  پلیس  این  پیش  از  بیش 
بود. خواهیم  تصادفات  کاهش  حوزه  در  ویژه  به   مهم 

سرهنگ محمودی با اشاره به خودروهای الحاقی جدید 
به ناوگان این یگان اظهار داشت: قطعاً با تزریق تجهیزات 
به پلیس راهور، این مجموعه با توان بیشتری به اجرای 
اطمینان  و  آرامش  مایه  و  پردازد  می  خود  مسولیت 
شهروندان می شود. خصوصا با پیام مقام معظم رهبری 
در هفته ناجا ، مسولیت ما در جهت ارتقاء عملکرد و 
رسیدن به اهداف تبیینی بیشتر شده است و باید در 

این مسیر تالش مضاعف کنیم.

سال سوم - شماره 53

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی
شماره  برابررای   
 139960301206001206

مورخ1399/08/5
کالسه  پرونده  موضوع  اول  هیات   
 1391114401022005984
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی 
حوزه  درواحدثبتی  مستقر  رسمی 
تصرفات  بهارستان  ملک  ثبت 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
محمد محدث  فرزند کاظم  بشماره 
کدملی  و   1397 شناسنامه 
تهران  از  صادره   0053137345
قطعه  یک  درششدانگ  به  نسبت 
به  درآن  احداثی  بابنای  زمین 
واقع   مربع  متر   158/29 مساحت 
درقسمتی ازپالک ثبتی 95 فرعی از 
آقای  رسمی  ازمالکیت  اصلی   152
منصور زینعلی دهج  واقع در تهران 

بهارستان   شهرستان  ثبتی  حوزه 
لذابه  است.  گردیده  محرز 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
شود  می  روزآگهی  فاصله15  به 
نسبت  اشخاص  که  درصورتی 
متقاضی  صدورسندمالکیت  به 
توانند  باشندمی  داشته  اعتراضی 
ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
ازاخذرسید،ظرف  وپس  تسلیم 
تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت 
خودرابه  دادخواست  اعتراض، 
نماید.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع 
است درصورت انقضای مدت مذکور 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/28
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/9/13

علیرضا زمانی – رئیس  ثبت 
اسنادوامالک

  
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13 

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی
شماره  برابررای   
 139960301206001018

مورخ1399/07/5
پرونده کالسه  موضوع  اول  هیات   
 1398114401206000312
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی 
حوزه  درواحدثبتی  مستقر  رسمی 
تصرفات  بهارستان  ملک  ثبت 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
محمد  فرزند  قربانزاده  ابراهیم 
کدملی  و   251 شناسنامه  بشماره 
از  صادره   6369722601
درششدانگ  به  نسبت  چاراویماق 
احداثی  بابنای  زمین  قطعه  یک 
متر   125/75 مساحت  به  درآن 
ازپالک  درقسمتی  واقع   مربع 
اصلی  از 139  فرعی  ثبتی 1545 
ذوالفقار  آقای  رسمی  ازمالکیت 
عیسی بیگلو  واقع در تهران حوزه 

محرز  بهارستان   شهرستان  ثبتی 
منظوراطالع  لذابه  است.  گردیده 
به  دردونوبت  مراتب  عموم 
شود  می  روزآگهی  فاصله15 
نسبت  اشخاص  که  درصورتی 
متقاضی  صدورسندمالکیت  به 
توانند  باشندمی  داشته  اعتراضی 
ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
ازاخذرسید،ظرف  وپس  تسلیم 
تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت 
خودرابه  دادخواست  اعتراض، 
نماید.بدیهی  تقدیم  مراجع قضایی 
مدت  انقضای  درصورت  است 
اعتراض  وصول  وعدم  مذکور 
سندمالکیت  مقررات  طبق 

صادرخواهدشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/28
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/9/13

علیرضا زمانی – رئیس  ثبت 
اسنادوامالک
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خبر

لزوم لحاظ مشوق در تعرفه 
خدمات الکترونیک سالمت

این  ما  پیشنهاد  گفت:  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
مشوق هایی  نیز  الکترونیک  خدمات  تعرفه  در  که  است 
در نظر گرفته شود، زیرا به نفع خدمات دهنده و خدمات 
مهدی  محمد  است.  سالمت  خدمات  خریدار  و  گیرنده 
سازمان های  هماهنگی  شورای  جلسه  اولین  در  ناصحی، 
بیمه گر، افزود: امیدواریم بتوانیم با همفکری و هماهنگی 
با سازمان های بیمه گر پایه، عملکرد بهتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: هماهنگی ها بین خود سازمان های بیمه گر 
و سایر دستگاه ها باید انجام شود. یکی از زیرساخت های 
مهم مورد نیاز در حوزه سالمت، اقدامات الکترونیک است. 
اقدامات در  این  تمام محدودیت ها،  با وجود  به هر حال، 
انجام  الکترونیک  پیچی  نسخه  و  نویسی  نسخه  حوزه 
شده است.مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اظهار کرد: در 
جلسه آینده شورای هماهنگی نیز خرید راهبردی خدمات 
سالمت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. ایجاد هماهنگی 
بین سازمان های بیمه گر پایه در زمینه اقدامات مشترک 

می تواند آثار خوبی داشته باشد.

و  مدیریت  طرح  اجرای  همکاری  توافقنامه 
و  محله  شیوه  به   ۱۹ کووید  اپیدمی  کنترل 
خانواده محور مبتنی بر برنامه »هر خانه یک 
و  بهداشت  وزیر  امضای  به  سالمت«  پایگاه 

رئیس جمعیت هالل احمر رسید.
کنترل  و  مدیریت  طرح،  این  کلی  هدف   
اپیدمی کووید ۱۹ از طریق مشارکت مردمی 
چندین  با  که  است  بخشی  بین  هماهنگی  و 
هدف اختصاصی از ۲۰ آبان ماه تا پایان اسفند 
ماه اجرا می شود. قطع زنجیره انتقال ویروس با 
افزایش رعایت پروتکل های بهداشتی حداقل به 
میزان ۸۰ درصد در یک ماه و ۹۰ درصد در 
سه ماه، کاهش بستری حداقل به میزان ۳۰ 
درصد در یک ماه و ۵۰ ماه در سه ماه، کاهش 
مرگ حداقل به میزان ۱۰ درصد در یک ماه 
و ۴۰ درصد در سه ماه و پوشش حمایتی از 
گروه های در معرض خطر به میزان ۵۰ درصد 
در یک ماه و ۹۰ درصد در سه ماه، بخشی از 

اهداف این طرح است.
به منظور سازماندهی محله محور این حرکت 
کشوری در سطح محالت، تیم های اجرایی در 
سه حوزه تیم های مراقبت با مسئولیت پایگاه ها 
سالمت،  جامع  مراکز  و  بهداشت  خانه های   /
سپاه  بسیج  مسئولیت  با  حمایتی  تیم های 
پاسداران و تیم های نظارتی با مسئولیت هالل 
احمر تشکیل می شود که جمعیت هالل احمر 
در تمامی این تیم ها به فراخور نیاز حضور فعال 

خواهد شد.
احمر  هالل  مسئولیت  با  نظارتی  تیم های 
توزیع  و  تهیه  مراکز  بر  نظارت  و  بازدید  برای 
مواد غذایی و واحدهای صنفی به همراه چک 
کارشناسان  نظارت  با  و  مشخص  لیست های 
بهداشت محیط و با مشارکت بسیج، اتحادیه 
 … و  مردمی  داوطلبان  تعزیرات،  اصناف، 

تشکیل خواهد شد.
در این طرح نیروهای داوطلب جمعیت هالل 
احمر در سطح محالت با کارشناسان بهداشت 
مبذول  را  همکاری  کمال  حرفه ای  و  محیط 
آموزشی  مدت  کوتاه  رده های  در  حضور  با  و 
از  بازدید عملی  و  لیست ها  با چک  آشنایی   /
نیازهای  از  بخشی  بتوانند  صنفی  واحدهای 
را  عمومی  اماکن  و  محیط  بهداشت  نظارتی 
کاور  با  احمر  هالل  نیروهای  سازند.  برطرف 
به  معتبر  شناسایی  کارت  و  جوانان  سازمان 
ملحق خواهند  بهداشت محیط محالت  گروه 

شد.
همچنین ارزیابی و نظارت بر اماکن تهیه و توزیع 

واحدهای صنفی)QR code(، ادارات و مراکز 
پروتکل های  بر  نظارت  مردمی،  خدمات  ارائه 
مدارس، محل های  بانک ها،  ادارات،  بهداشتی، 
تجمعی/ بازارها، میادین میوه و تره بار با بهره 
گیری از چک لیست های مرتبط با هر صنف که 
توسط کارشناسان بهداشت محیط مراکز جامع 
خدمات سالمت در اختیار نیروهای هالل احمر 

قرار خواهد گرفت، انجام می شود.
طرح،  این  در  همچنین  احمر  هالل  نیروهای 
کسبه  عمومی  آموزش  در  همکاری  بر  عالوه 
معابر   / اماکن  ضدعفونی   ،… و  اصناف   /
بهداشت  تیم های  با  تجمعی  محل های  و 
در  حمایتی  و  مراقبتی  تیم های  با  محیط، 

نیاز  اعالم  به  توجه  با  و  محالت  نیاز  صورت 
مسئولین تیم های مراقبتی و حمایتی همکاری 
توافقنامه  این  در  است  گفتنی  کرد.  خواهند 
آن  از  که  دارد  تعهداتی  نیز  بهداشت  وزارت 
آموزشی  دوره های  برقراری  به  می توان  جمله 
طریق  از  احمر  هالل  داوطلب  نیروهای  برای 
جامع  مراکز  و  محالت  سالمت  پایگاه های 
خدمات سالمت، تقسیم کار و تعیین محدوده 
نظارتی بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع 
غذا و اماکنی که نیازمند ضد عفونی هستند، 
نظارت بر عملکرد نیروهای داوطلب هالل احمر 
از اعتبارات جهت هزینه های  و تأمین بخشی 

پشتیبانی، اشاره کرد.

در گام چهارم بسیج ملی مبارزه با کرونا صورت می گیرد؛

همکاری هالل احمر در طرح محله 
محور مقابله با کرونا

خبر

ساختار کمیته علمی ستاد ملی کرونا 
نیازمند تغییرات است

بر  باتأکید  مجلس  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
اینکه باید در ساختار کمیته علمی ستاد ملی مبارزه 
و  افراط  از  فارغ  گفت:  دهد،  رخ  تغییراتی  کرونا  با 
باشند که قضاوت  افرادی عضو ستاد  باید  تفریط ها 

نکنند.
به  اشاره  با  طبیب  برنامه  در  مبارکه  شیخی  زهرا   
اینکه در حال حاضر مهم تر از هر چیزی جان مردم 
است، گفت: در حال حاضر به نظر می رسد که باید 
با کرونا  در ساختار کمیته علمی ستاد ملی مبارزه 
تغییراتی رخ دهد، دلیلش هم این است که ما شاهد 
افزایش مرگ ومیر هستیم و همین یک مورد کفایت 
می کند برای اینکه شاهد یک بازبینی دقیق عملیاتی 
باشیم، فارغ از تعصب و افراط و تفریط ها باید افرادی 
عضو این ستاد باشند که قضاوت و پیش داوری نکنند 

و نگاه شان علمی باشد.
وی در خصوص جایگاه مجلس در کمیته ملی مبارزه 
با کرونا گفت: به هرحال وظیفه نمایندگان تقنین و 
نظارت بر اعمال قوانین است، االن قانونگذاری به این 
شکل است که ستاد ملی مارزه با کرونا تصمیم گیرنده 
است.  قانون  منزله  به  ستاد  این  تصمیمات  و  بوده 
از  که  کردند  درخواست  بارها  مجلس  نمایندگان 
کمیسیون بهداشت و درمان حداقل یک تا چند عضو 
در ستاد ملی حضور داشته باشند که متأسفانه انجام 
نشده و تا االن هم پاسخی دریافت نکردیم و تا وقتی 
ورود  عملیاتی  و  کنیم  اساسی  مداخله  نتوانیم  که 
کنیم به نتیجه نخواهیم رسید. ما بیشتر کمیته علمی 
مد نظرمان است و همه دستگاه ها باید در این ستاد 
نقش کلی داشته باشند، آنچه که مد نظر کمیسیون 
بهداشت و درمان بوده، انجام بحث های علمی در کنار 
بحث های اجرایی است تا به عنوان کمیته تخصصی 
تصمیم گیری های علمی در این خصوص اتخاذ شود.

دیابت  انجمن  مدیرعامل 
ایران، گفت: در خصوص تولید 
ارزشمندی  های  گام  انسولین 
های  انسولین  و  ایم  برداشته 
مدرن نیز در کشور ما در حال 

تولید است.
در  نیکوسخن،  امیرکامران 
مجازی  کنگره  اولین  حاشیه 
دیابت در ایران که به مناسبت 
شد،  برگزار  دیابت  جهانی  روز 
تأمین  اهمیت  خصوص  در 
دیابتی،  بیماران  برای  انسولین 
اظهار داشت: متأسفانه از سوی 
برخی از بیماران دیابتی، بحث 
مصرف  و  خون  قند  کنترل 
صورت  به  انسولین  و  داروها 
گرفته  نظر  در  دقیق،  و  جدی 
نمی شود، این در حالی است که 
یکی از ضروری ترین موضوعات 
افزایش  بیماران،  این  برای 
خودکنترلی  و  توانمندی ها 

است.
مصرف  خصوص  در  وی 
تصریح  کشور،  در  انسولین 
نوع  دیابت  به  افراد مبتال  کرد: 
بدنشان  اینکه  دلیل  به  یک، 
نیست،  انسولین  تولید  به  قادر 
استفاده کنند.  انسولین  از  باید 
می دهد  نشان  کلی  برآوردهای 
که حدود صدهزار بیمار دیابتی 
نوع یک در کشور وجود دارند 
از  باید  حتماً  افراد  این  که 

انسولین استفاده کنند.
بیماران  به  اشاره  با  نیکوسخن 
افزود:   ،۲ نوع  دیابت  به  مبتال 
ابتدا  در   ،۲ نوع  دیابتی  افراد 
نیاز به انسولین ندارند و معموالً 
دریافت  طریق  از  آنها  درمان 
اینکه  دلیل  به  اما  است  دارو 
پیشرونده  بیماری  یک  دیابت 
مدتی  از  پس  هم  آنها  است، 
می کنند.  پیدا  نیاز  انسولین  به 
گفت  می توان  تقریبی  طور  به 
در  نوع ۲  بیماران  میان  از  که 

کشور، حدود ۵۰۰ هزار نفر نیاز 
به دریافت انسولین دارند.

جهانی  روز  به  اشاره  با  وی 
صد  امسال،  داد:  ادامه  دیابت، 
سال از تولید انسولین در جهان 
تولید  عبارتی  به  و  می گذرد 
با  و  است  انسولین  صدسالگی 
افتاده،  اتفاق  پیشرفت هایی که 
بشر توانسته است ضمن کنترل 
دیابتی،  بیماران  خون  قند 
ارتقا  نیز  را  آن  زندگی  کیفیت 

بخشد.
اینکه  به  اشاره  با  نیکوسخن 
سابقه  ایران  در  انسولین  تولید 
زیادی دارد، ادامه داد: کشور ما 
هم در خصوص تولید انسولین 
و  برداشته  ارزشمندی  گام های 
خوشبختانه انسولین های مدرن 
نیز در کشور ما در حال تولید 

است.
انسولین های  وی،  گفته  به 
ایرانی، با ارزیابی و تأیید وزارت 
داروخانه های  در  بهداشت 
و  شده  توزیع  کشور  سراسر 
مردم می توانند آن را تهیه کنند

ایران  دیابت  انجمن  مدیرعامل 
تصریح کرد: به طور کلی مردم 
باید نسبت به همه داروهایی که 
در سطح داروخانه ها وجود دارد 

باشند،  داشته  خاطر  اطمینان 
و  آنها  اثربخشی  بحث  که  چرا 
قطعاً  آن  کیفی  بحث های  نیز 
توسط سازمان غذا و دارو بررسی 
در  ما  خوشبختانه  است.  شده 
که  بیمارانی  از  مدت،  این  طول 
کرده  مصرف  را  ایرانی  انسولین 
مشکل  بر  مبنی  گزارشی  اند، 
خاصی در آنها دریافت نکرده ایم 
و امیدواریم با همت همه دست 
خودکفایی  نقطه  به  اندرکاران، 
تأمین  برای  بیماران  تا  برسیم 

انسولین دغدغه نداشته باشند.
را  انسولین  میزان  خودسرانه 

تغییر ندهید
در ادامه این برنامه، امیر ضیایی 
غدد  بیماری های  تخصص  فوق 
دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  و 
اظهار  ایران،  پزشکی  علوم 
تا  بیماران  متأسفانه  داشت: 
آن  دیابت،  عوارض  ظهور  زمان 
را جدی نمی گیرند. این درحالی 
زمان،  مرور  به  دیابت،  که  است 
را  بدن  مختلف  دستگاه های 
و  قرار می دهد  تأثیر خود  تحت 
ناپذیر  جبران  گاه  که  عوارضی 
است را به افراد تحمیل می کند 
همه  به  ما  جهت  همین  به  و 
باید  تاکید می کنیم که  بیماران 

نسبت به کنترل قند خون دقت 
نظر داشته باشند و ارکان آن را 

مراقبت کنند.
بدنی،  فعالیت  وی،  گفته  به 
رژیم غذایی و استفاده از داروها 
یک  که  است  ارکانی  مهمترین 
توجه  آن  به  باید  دیابتی  بیمار 
داشته باشد و بیماران باید توجه 
داشته باشند که نباید خودسرانه 
میزان انسولین و سایر داروهای 

خود را تغییر دهند
مصرف  خصوص  در  ضیایی 
انسولین اضافه کرد: انسولین های 
دنیای  در  آنالوگ  و  نوترکیب 
در  که  است  بلندی  گام  امروز، 
شده  برداشته  انسولین  تولید 
با  ما،  کشور  در  خوشبختانه  و 
تولید انسولین بازالین، دسترسی 
بیماران به این دارو تسهیل شده 

است.
وی در خصوص کیفیت انسولین 
ایران، تاکید کرد: تولید انسولین 
تأیید  با  کشورمان  در  بازالین 
و  شده  انجام  بهداشت  وزارت 
بیماران  که  می دهد  نشان  این 
از  کشور  سراسر  در  می توانند 
یک  این  و  شوند  مند  بهره  آن 
از دارویی  وظیفه ملی است که 
که کیفیت دارد، حمایت کنیم.

روز جهانی دیابت و امید به خودکفایی در تولید انسولین

که  شماری  بی  های  نعمت  بین  در 
است،  نموده  عطا  بشر  نوع  به  خداوند 
احساس شادی و نشاط از جمله گرانبها 
ترین موهبت هایی هستند که هیچ کس 
نیست!  آنها  بر  گذشتن  قیمت  یارای  را 
قدرت ماورایی انسان شاد و با نشاط در 
مشکالت  از  بسیاری  درآوردن  زانو  به 
بر  جسمانی  حتی  و  روانی  و  روحی 
به  توجه  فلذا  نیست.  پوشیده  هیچکس 
معجزه  آن  تبع  به  و  خندیدن  جادوی 
احساس نشاط و شادی به ویژه در روزگار 
صنعتی  جامعه  آلود  غبار  و  خاکستری 
امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز 
بشر خسته و افسرده است. بی تردید خنده 
دفع  ارزان جهت  و  مطمئن  راهکار  یک 
سموم فکری و مسمومیت های ناشی از 
القاء تفکرات منفی ذهن انسان در زندگی 
پرتنش عصر حاضر است. دانشمندان بر 
مي  گاهی  خنده  دقیقه  یک  باورند  این 
 تواند تا ۴۵ دقیقه باعث آرامش فرد  شود 
رو  پیش  موقعیت های  رواني   فشار  از  و 
بکاهد. در واقع با خنده می توان به جنگ 
های  ناکامی  و  ها  افسردگی  نامالیمات، 
با حکمران  امروز رفت و  روزگار پرتنش 
روان، سالمت  بر سالمت  ساختن خنده 
کرد. تضمین  را  سرزمینی  حوزه   این 

به منظور آشنایی بیشتر با اثرات معجزه 
آسای خنده و خنده درمانی در سالمت 
جسم و روان، گفتگوی کوتاهی با »مهسا 
جعفرپور« کارشناس ارشد روان شناسی 
دارای  که  ایشان  ایم.  داده  انجام  بالینی 

از  روانشناسی  تخصصی  مدرک  چهار 
آلمان و مدرک خنده درمانی از دانشگاه 
هندوستان هستند، دو کتاب به نام های  
»ادب« و »خودت رابشناس« نیز در حوزه 
روان شناسی به رشته تحریر درآورده اند و 
عالوه بر این مدرس کارگاه های مهارتهای 
زندگی، درمان افسردگی، درمانگر کودک 
باشند.   می  سابقه  سال  ده  از  بیش   با 
روان  سالمت  بر  را  خنده  تاثیر 
کنید؟ می  ارزیابی   چگونه 

یک  آمدن  وجود  به  ماحصل  خنده 
القائات  از  عاری  و  مثبت  خاص  شرایط 
خنده  از  ای  عده  است.  افراد  در  منفی 
به عنوان طوفان فرایند لذت در مغز یاد 
می کنند که می تواند بسیاری از ناکامی 
ها، افسردگی ها، غم ها و مصیبت ها را 
افراد  واقع  در  سازد.  نابود  و  بکند  جا  از 
زندگی  از  بهتری  احساس  همواره  شاد 
دارند و این احساس بهتر یعنی رقم زدن 
اطرافیان.  و  خود  برای  عالی  های  اتفاق 
که  افرادي  و  گراها  برون  حقیقت  در 
دارند  مطلوبی  اجتماعی  های  مهارت 
از  بیشتر  و  هستند  شاد  افرادی  معموال 
سایرین از خنده بهره می برند. تحقیقات 
جوانان  مخصوص  خنده  که  داده  نشان 
و  شور  سالمند  افراد  در  حتی  و  نیست 
اضطراب  سطح  و  کند  می  ایجاد  شعف 
بر  را کاهش می دهد.  آنان  افسردگی  و 
اساس تحقیقات جدید دانشمندان اساساً 
شوخی سالم که منجر به یک شادی آنی 
پدیده  یک  می شود،  دار  دنباله  و حتی 
هیجانات  دلیل  به  که  است  اجتماعی 
مثبت و ایجاد پیوستگی اجتماعی ، عالوه 
بر ایجاد نشاط و سرزندگی، باعث تخلیه 
هیجان های منفی می شود.  به همین 
خنده،  از  بعد  همیشه  که  است  دلیل 
 احساس آرامش و تمرکز ذهني مي کنیم.

 آیا خنده در تعادل روانی افراد موثر است؟ 
است  روانی  تعادل  ماحصل  خنده  اساساً 
و  مثبت  روانی  تعادل  دارای  فرد  اگر  و 
اعتبار  نباشد، خنده اش دارای  سنجیده 
نیست و ممکن است از سر نادانی، تمسخر 

یا حتی اندوده زیاد باشد. بنابراین خنده 
واقعی در اثر کنش های طبیعی بدن رخ 
می دهد که در روان  شناسي داراي جایگاه 
ویژه و قابل اعتنایی است و موجب کاهش 
استرس  زا)کورتیزول،  هاي  هورمون  
و  رشد(  هورمون  و  دوپامین  آدرنالین، 
آندورفین  مانند  هورمون هایي  افزایش 
 )ایجاد آرامش و تعادل رواني( مي شود.

ناراحت  مسائلی  برای  ما  واقعا  گاهی 
میشویم که اگر بتوانیم خودمان را قانع 
بعد  ماه  یک  مساله  این  واقعا  که  کنیم 
برای من مضحک خواهد بود همان لحظه 
به تضاد پیش آمده می خندیم و لحظات 
مان را غنیمت می شمریم و این راهکار 
 عملی است که خودم بار ها تجربه کردم. 
سالمت  در  درمانی  خنده  جایگاه 
کنید؟ می  ارزیابی  چگونه  را   روان 

ویژه  به  علم  پیشرفت  مسیر  و  سرعت 
و  پیچیده  بسیار  روان  بحث سالمت  در 
یافته  به  دانشمندان  و  است  تامل  قابل 
آدمی  روان  قدرت  از  جدیدی  های 
معجزات  این  از  یکی  اند.  یافته  دست 
قدرت خنده در درمان بسیاری از امراض 
است.  جسمی  حتی  و  روانی  و   روحی 
محققان بر این باورند بیش از ۸۰ درصد 
بیماري  هاي متداول در زندگي، بیماري  
هاي روان  تني هستند، یعني بیماري  هایي 
جسمي که منشا عصبي و فکري دارند، اما 
متاسفانه بیشتر مردم این نوع بیماري  ها 
را با بیماري  هاي جسمي محض اشتباه 
مي  گیرند و فقط از دارودرماني استفاده 
مي  کنند. این در حالي است که خندیدن 
و داشتن یک روحیه شاد، در درمان این 
 ۳۰ میزان  به  )حداقل  بیماري  ها  نوع 
خنده  عالوه  به  است.  تاثیرگذار  درصد( 
چرا  است.   نگرانی  و  استرس  دشمن 
نظیر  استرس زا  هورمون های  ترشح  که 
خنده  هنگام  به  کورتیزول  و  آدرنالین 
می یابد. کاهش  زیادی  مقدار  به   شدید، 

نیز  پذیر  واکنش  پروتئین  این،  بر  عالوه 
 )HDL )خوب  کلسترول  و  کاهش 
باعث  عامل  دو  این  و  یابد  می  افزایش 

نتیجه  در  و  شوند  می  التهابات  کاهش 
بیماران دیابتی کمتر در معرض بیماری 
مجموع  در  گیرند.   می  قرار  قلبی  های 
باید اذعات داشت خواص خنده در درمان 
بسیاری از امراض تائید شده است که ذکر 
همه آنها در این مقاله از حوصله خوانندگان 
ارگان های  کردن  کار  بهتر  است.  خارج 
تقویت  درد،   و  اسپاسم  کاهش  بدن، 
سیستم ایمنی بدن،  کاهش فشار خون، 
کاهش استرس و تنش، افزایش اعتماد به 
نفس و ... بخشی از اثراث خنده بر درمان 
 ناراحتی های جسمی و روانی می باشند. 
آخر   سخن 
شمارند.  بی  خنده  آسای  معجزه  اثرات 
آرامش پس از خنده باعث تمرکز بیشتر 
می شود. به این ترتیب خنده می تواند 
تعادل روانی در انسان ایجاد کند. افرادی 
تحمل  دارند،  لب  بر  خنده  همیشه  که 
سختی  و  نامالیمات  برابر  در  بیشتری 
دهند. می  نشان  خود  از  زندگی   های 

با تمرین خنده در طول روز و با فواصل 
زمانی، اکسیژن بیشتری به مغز می رسد 
و تمرکز فکری بیشتری خواهید داشت. 
باشد،  داشته  آرامش  تان  ذهن  وقتی 
گیری می  تصمیم  تر  آسان  و  تر  راحت 
آیید. برمی  مسائل  از پس  بهتر  و   کنید 

باعث  خندان  و  شاد  ی  چهره  داشتن 
یک  فقط  و  شود  می  دیگران  با  ارتباط 
لبخند مهربان کافی است که این حس 
را به دیگران منتقل کنیم. اگر در زندگی 
بیشتر بخندید، به اطرافیان تان کمک می 
کنید تا آنها نیز بیشتر بخندند و این حس 
خوب را بهتر درک کنند. خبر خوب اینکه 
خنده »مسری« است و با بهبودی روحیه 
آنها  سوی  از  که  مثبتی  موج  اطرافیان، 
دوسویه  نشاط  باعث  کنیم،  می  دریافت 
شده و از حال خوشی که نصیب ما می 
برد. طول  لذت دوچندان خواهیم  شود، 
موج خنده و سپاسگزاری باالترین ارتعاش 
موجود در کائنات است. قدر لحظاتی را 
بیشتر  کنیم،  می  سپری  خنده  با  که 

بدانیم..

 در گفتگو با »مهسا جعفرپور« کارشناس ارشد روان شناسی بالینی مطرح شد: 

تحقیر افسردگی و ناکامی با حکمرانی خنده!
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محققان انگلیسی می گویند؛
کاهش جزئی وزن ریسک دیابت را ۵۰ 

درصد کاهش می دهد
نتایج یک تحقیق نشان می دهد که کاهش چند کیلوگرم وزن 

خطر ابتال به دیابت نوع۲ را به نصف کاهش می دهد.
تحقیق محققان دانشگاه آنجال انگلستان نشان می دهد که چطور 
کمک به افراد مبتال به دیابت در ایجاد تغییرات کوچکی در سبک 
زندگی، رژیم غذایی و فعالیت بدنی می تواند خطر ابتال به دیابت 
تا  به نصف کاهش دهد. محققان دریافتند کاهش ۲  را  نوع ۲ 
۳ کیلوگرم از وزن و افزایش فعالیت فیزیکی در طول ۲ سال، 
ریسک ابتال به دیابت را ۴۰ تا ۴۷ درصد کاهش می دهد.»مایک 
سامسون«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »ما اکنون 
به تأثیر قابل توجهی در پیشگیری از دیابت نوع ۲ پی بردیم و 
می توانیم بسیار خوش بین باشیم که حتی کاهش نسبی وزن و 
افزایش فعالیت بدنی، تأثیر زیادی بر کاهش خطر ابتال به دیابت 
نوع ۲ دارد.« به گفته محققان، افرادی که وضعیت پیش دیابت 
در آنها تشخیص داده می شود، با این راهکار می توانند خطر ابتال 
به دیابت را کاهش دهند. دیابت نوع۲ یک عارضه جدی است که 

در بسیاری از موارد قابل پیشگیری یا قابل تاخیر است.



اخبار

گالیه شهردار صالحیه از نهاد 
کتابخانه ها

افتتاح هنوز  از  با گذشت یکسال  کتابخانه صالحیه 
کتاب ندارد!

نهاد  در جلسه  مند شهردار صالحیه  آگاهی  محمد 
از  گالیه  بهارستان ضمن  شهرستان  های  کتابخانه 
عدم تجهیز کتابخانه شهید امامی اظهار کرد: با وجود 
گذشت یکسال از زمان افتتاح در هفته دولت سال 
۱۳۹۸، متاسفانه وضعیت این کتابخانه کماکان در 

حالت تعلیق می باشد!
محمد آگاهی مند ادامه داد:ساختمان این کتابخانه 
تحویل متولی امر یعنی نهاد کتابخانه های شهرستان 
هرگونه  از  فارغ  همچنان  اما  است  شده  بهارستان 

تجهیزات مرتبط است!
نهاد  تمایل  عدم  در صورت  کرد:  تصریح  مدیر  این 
نظر  در  کتابخانه،  این  راه اندازی  بر  مبنی  مربوطه 
شهروندان  کمک  و  داخلی  های  هزینه  با  داریم 
عالقمند به گسترش حوزه فرهنگ در قالب اجرای 
و  تجهیز  را  کتابخانه   این  مخازن  کتاب،  نذر   طرح 

راه اندازی کنیم.

ستاد  تصویب  با  گفت:  کریم  رباط  فرماندار 
ملی مدیریت و مقابله با کرونا، دفترچه بیمه 
سالمت فاقدان بیمه تا پایان سال جاری به 

صورت رایگان صادر می شود. 
 نظام ملکشاهی در خصوص صدور دفترچه 
بیمه  فاقد  که  اشخاصی  سالمت  بیمه  های 
درمانی هستند، بیان کرد: با توجه به مصوبه 
مدیریت  ملی  ستاد  جلسه  سومین  و  چهل 
بیمه  دفترچه  فاقد  که  شهروندانی  کرونا، 
سالمت هستند می توانند با مراجعه به سامانه 
اقدام  دفترچه  صدور  جهت  سالمت  بیمه 

نمایند.
نماینده عالی دولت در شهرستان رباط کریم با 
اشاره به تمدید خودکار دفترچه های درمانی 
شهروندانی که اعتبار دفترچه های درمانی آن 
ها تا پیش از مهر ماه بوده است، عنوان کرد: 
دفترچه  اعتبار  که  ای  شده  بیمه  اشخاصی 

درمانی شان تا پیش مهرماه سال جاری بوده، 
پایه  بیمه  دفترچه  مطروحه،  مصوبه  طبق 
صورت  به  وسع  ارزیابی  بدون  سالمت شان، 

خودکار و رایگان دارای اعتبار خواهند شد.
وی با اشاره به زمان تمدید خودکار دفترچه 
ها عنوان کرد: متقاضیان پوشش بیمه رایگان 
با  توانند  می  تمدید(  یا  اولیه  از صدور  )اعم 
مراجعه به پنل  ISC از پوشش بیمه پایه با 

اعتبار شش ماهه برخوردار گردند.
از  پیشگیری  جهت  ادامه  در  ملکشاهی 
ازدحام شهروندان در دفاتر پیشخوان، عنوان 
پوشش  متقاضیان  است،  شایسته  کرد: 
بیمه، نخست در خواست خود را در سامانه 
صورت  به   Eservice.ihio.gov.ir/isc
رایگان ثبت و سپس جهت دریافت دفترچه 
بیمه خانوار خویش به دفاتر پیشخوان دولت 

طرف قرارداد مراجعه نمایند.

اعتبار دفترچه های فاقد بیمه سالمت در 
رباط کریم تا پایان سال جاری

اخبار

 ترویج و تعمیق فرهنگ کتابخوانی 
ضروری است

تبریک  را  پیامی هفته کتاب و کتابخوانی  تهران در  استاندار 
تعمیق  لزوم  به  اشاره  با  بندپی  محسنی  انوشیروان  گفت.  
فرهنگ کتابخوانی، هفته کتاب و کتابخوانی را تبریک گفت. 

متن پیام به این شرح است:
کتاب میراثی ماندگار و پدیده شکوهمندی است که زندگی 
بشر را روشن می کند و خداوند بزرگ نیز معجزه ابدی آخرین 
فرستاده اش را کتاب قرار داد؛ کتابی که سرآمد همه کتاب 

هاست. آیین آسمانی ما، پرچمدار کتاب و کتابخوانی است.
کاوش در تاریخ اسالم این حقیقت را روشن می کند که اسالم، 
دین اندیشه و معرفت، آیین دانش و معنویت است و ما وارث 
نظام گران بها و فرهنگ پویا و تمدن واالی اسالمی هستیم، 
تا به چه میزان با برخورداری از آثار مکتوب در راه احیای این 
فرهنگ بکوشیم.هفته کتاب و کتابخوانی فرصت مغتنمی برای 
تقدیر و قدردانی از فعالیت های کتابخانه های عمومی، کتابداران 
و فعالین فرهنگی این حوزه است که در راستای توسعه و ترویج 
فرهنگ کتاب و کتاب خوانی تالش می کنند.اینجانب ضمن 
گرامیداشت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، این مناسبت را 
به دست اندرکاران و تالشگران عرصه فکر و اندیشه، صاحبان 
قلم، نویسندگان، مترجمان، پدیدآورندگان، ناشران، استادان، 
معلمان، دانش آموزان و دانشجویان عزیز، تبریک عرض نموده 
می  کتابخوانی  فرهنگ  ترویج  در  که  آنانی  واالی  از همت  و 
کوشند قدردانی می نمایم و توفیق همگان را از خداوند متعال 

مسئلت می نمایم.
انوشیروان محسنی بندپی - استاندار تهران

با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال،
افزایش سرانه های آموزشی و 

فرهنگی پرند ارتقا یافت
و  بوستان  یک  مدرسه،  دو  مسجد،  یک  احداث  از  مرکزی  بخشدار 
ساختمان بسیج در فازهای مسکن مهر شهر پرند خبر داد. عباس 
نظری در مراسم کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی پنج پروژه آموزشی، 
فرهنگی و مذهبی در پایتخت مسکن مهر واقع در فازهای ۵ و ۶ که به 
همراه نماینده حوزه انتخابیه شهرستان های رباط کریم و بهارستان، 
شورای  اعضای  از  و جمعی  عمران  عامل شرکت  مدیر  جمعه،  امام 
اسالمی شهر پرند انجام شد، بیان کرد: کلنگ احداث دو مدرسه، یک 
مسجد، بوستان و ساختمان بسیج در شهر جدید پرند با اعتباری بالغ 
بر ۴۰۰ میلیارد ریال جهت افزایش سرانه های شهر احداث شد.وی 
در خصوص جزییات این پنج چروژه ها بیان کرد: پروژه سرانه های 
آموزشی دو مدرسه را شامل می شود که چهل و چهارمین مدرسه 
شهر با اعتباری ۱۲۶ میلیارد ریالی در جنوب فاز ۶ در هسا، و چهل 
با اعتباری ۷۶  و پنجمین نیز در جنوب فاز شش واقع در کیسون 
میلیارد ریالی که هر کدام در مساحتی به متراژ ۲ هزار و ۲۱۴ متر 
مربع احداث شد.وی در ادامه افزود: در بخش سرانه های فرهنگی نیز، 
کلنگ بوستان مینو در شمال فاز شش با اعتباری بالغ بر ۳۸ میلیارد 
ریال در زمینی به مساحت ۱۳ هزار و ۲۸۴ متر مربع، مسجد حضرت 
ولی عصر )ع( واقع در جنوب غربی فاز پنج با اعتباری بالغ بر ۱۴۴ 
میلیارد ریال در مساحتی ۴ هزار و ۲۷۸ متر مربع و ساختمان بسیج 
در فاز شش با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال در زمینی به مساحت 

۳ هزار و ۸ متر مربعی بر زمین زده شد.

شهردار نسیم شهر: با تمام توان آماده افزایش سرانه های 

فرهنگی و کتابخوانی در نسیم شهر هستیم

شهردار نسیم شهر در جلسه نهاد کتابخانه های عمومی 
شهرستان بهارستان گفت: در حال حاضر چهار  کتابخانه 
در نسیم شهر فعال است.  قدرتعلی طالیی افزود: یک 
زمین در محله گلدشت برای احداث کتابخانه، تحویل 
بیان  شهر  نسیم  است.شهردار  شده  ها  کتابخانه  نهاد 
داشت:  با تمام توان آماده افزایش سرانه های فرهنگی و 

کتابخوانی در نسیم شهر هستیم.

شورای  اعضای  همراه  به  شهردار  ملکی  علی 
جوزانی  وسرهنگ  اندیشه   شهر  اسالمی 
فرماندهی نیروی  انتظامی شهرستان شهریار 
ضمن بازدید از  کالنتری های ۱۵ و ۱۶ از روسا 
و پرسنل خدوم این دو کالنتری تقدیر نمودند.

ابراز  ضمن  مراسم  این  در  اندیشه  شهردار   
انتظامی  نیروی  تالش های  از  خرسندی 
کالنتری ۱۵ و ۱۶ در شهر اندیشه گفت :  بی 
شک یکی از مهمترین نیازهای جامعه  امنیت 
و آرامش شهروندی است که یکی از قطب های 
انتظامی  نیروی  امنیت در شهرها  تامین  مهم 
است که در شهر اندیشه نیز پرسنل زحمتکش 
را  خود  تالش  تمام   ۱۶ و   ۱۵ های  کالنتری 
به کار بستند تا با همیاری و همدلی موجبات 
ایجاد  را  شهروندان  امنیت  آرامش  و  آسایش 

نمایند.
ایام   انتظامی در  نیروی   : افزود  ادامه   وی در 
مبارزه با کرونا هم پای مسئولین شهری بود  واز 
هیچ کمکی در این راستا دریغ نکرد که بر خود 

عزیزان  این  از همه  می دانم  الزم 
بواسطه ایثار و از خودگذشتگی و 
وظیفه شناسی شان تقدیر نمایم.

نیروی  فرمانده  جوزانی  سردار 
نیز  شهریار   شهرستان  انتظامی 
تقدیر  ضمن  مراسم  این  درادامه 
انتظامی  نیروی  جامگان  سبز  از 
وظیفه    : گفت  اندیشه  شهر  در 
مردم  آسایش  و  امنیت  تامین  ما 
این  در  و  است  شریف  و  عزیز 
راستا هیچ تعارفی با قانون شکنان 
و متخلفین نداریم و همچنین در 
ادامه از همکاری و همدلی شهردار 
اسالمی  اعضای محترم شورای  و 
شهر اندیشه قدردانی نمود و گفت 
: تنها می توان در سایه تعامل به  
واالی  بلند  های   وآرمان  اهداف 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 

ایران دست یافت .

تقدیر شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر اندیشه بهمراه سرهنگ 

جوزانی  از پرسنل نیروی انتظامی کالنتری ۱۵ و ۱۶ شهر اندیشه

به منظور رشد سرانه  فرماندار قدس گفت: 
کتابخوانی،  فرهنگ  ترویج  و  مطالعه،تبلیغ 
همکاری  با  مختلفی  مناسبت های 
می شود. برگزار  اجرایی   دستگاه های 

آغاز بیست و هشتمین دوره کتاب و کتابخوانی 
با شعار "دانایی و مانایی" با حضور فرماندار 
قدس، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از مولفین و نویسندگان  شهرستان، جمعی 
 در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.

ضمن  مراسم  این  در  قدس  فرماندار 
بر  تاکید  با  و  کتاب  هفته  گرامیداشت 
قدس،  شهرستان  در  نویسندگان  نقش 
را  شایسته ای  نقش  نویسندگان  گفت: 

حوزه های  در  شهرستان  ارتقا  راستای  در 
ایفا  حوزه ها  دیگر  و  فرهنگی  اجتماعی، 
الزم  حمایت های  می بایست  و  می کنند 
گیرد. صورت  جامعه  فرهنگی  قشر  این   از 

لیال واثقی با اشاره به ضرورت استفاده از کتاب 
الکترونیکی در فضای مجازی، افزود: باتوجه به 
شیوع ویروس کرونا و اجرای محدودیت ها در 
شهرستان بهترین روش بهره گیری از علم و 
دانش استفاده از کتاب الکترونیکی در فضای 
 مجازی می باشد و این امر یک ضرورت است.

وی در خصوص رشد سرانه مطالعه با تعامل 
و همکاری دستگاه های اجرایی، عنوان کرد: 
با تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی در 

تالش هستیم که رشد سرانه مطالعه را داشته 
باشیم و به همین دلیل این مناسبت ها فرصتی 
 برای تبلیغ و ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

از  مولفین  و  نویسندگان  وجود 
قدس  شهرستان  فرهنگی   شاخصه های 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
شهرستان قدس پیرامون هدف اصلی برگزاری 
برنامه های هفته کتاب به خبرنگار ایرنا، گفت: 
بیست و هشتمین دوره کتاب و کتابخوانی 
با شعار دانایی و مانایی همزمان در سراسر 
کشور در حال برگزاری می باشد و هدف اصلی 
برنامه های هفته کتاب، آشنایی  برگزاری  از 
 بیشتر عموم مردم با کتاب و کتابخوانی است.

هفته  برنامه های  به  اشاره  با  آبکار  غالمرضا 
این  برنامه های  جمله  از  کرد:  اظهار  کتاب، 
هفته  شامل، برگزاری زنگ کتاب به منظور 
شهرستان  نویسندگان  آثار  از  رونمایی 
کتابخانه  از  بازدید  روز،  شیش  مدت  به 
با  دیدار  و  منتخب  کتاب فروشی  و  عمومی 
داشت. خواهیم  نیز  مولفین  و   نویسندگان 

فرهنگی  شاخصه های  از  داد:  ادامه  وی 
شهرستان وجود نویسندگان و مولفین است 
به  می توان  هفته  این  برنامه های  دیگر  از  و 
نقد  مراسمات  متعدد،  مسابقات  برگزاری 
کتاب به صورت مجازی، ارائه و نمایش کتاب 

در ادارات پرتردد اشاره کرد.

فرماندار قدس: تبلیغ و ترویج فرهنگ کتابخوانی با همکاری دستگاه های اجرایی

صبح  روز ۲۴ آبان با هدف تسریع در روند 
شهر،  سطح  عمرانی  های  پروژه  تکمیل  
شهردار و امام جمعه  محترم همراه با اعضای 
محترم شورای اسالمی شهر به بازدید از ۱۴ 

پروژه درحال احداث سطح شهر پرداختند.
امام جمعه معزز شهر رباط کریم در معیت 
اسالمی  شورای  محترم  اعضای  و  شهردار 
از پروژه های پارک خطی سوم شهر،  شهر 
ساختمان خدمات شهر ، گلخانه شهرداری و 

پایانه تاکسیرانی بازدید بعمل آمد.
بنا بر این گزارش پروژه های  کتابخانه پارک 
حافظ شیریندر، سوله مدیریت بحران، پیاده 
راه خیابان جهاد و فاز دوم پارک ملل از دیگر 
پروژه های عمرانی سطح شهر بود که در این 

مراسم مورد بازدید قرار گرفت.
بازدید از پیست دوچرخه سواری ، کتابخانه 
آبشناسان ، پارک آبشناسان ، اصالح هندسی 

و جنگل کاری میدان الغدیر و میدان سردار 
کتابخانه  و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
بازارک پارک، گل نرگس از دیگر پروژه های 

شهرداری بود که مورد بازید قرار گرفت.
بهره  و  تکمیل  با  افزاید؛  می  گزارش  این 
از  اعظمی  بخش  ها   پروژه  این  از  برداری 
سرانه های فضای سبز و سرانه های فرهنگی 
ارتقاء می  و ورزشی سطح شهر  آموزشی  و 
یابد و شهروندان محترم می توانند از مزایای 

این پروژه های عمرانی بهره برداری نمایند.
شایان ذکر است در حال حاضر کهن شهر 
عمرانی  کارگاه  یک  به  تبدیل  کریم  رباط 
کام  سالجاری  فجر  دهه  در  تا  شده  بزرگ 
به  کریم  رباط  شریف  مردم  و  شهروندان 
واسطه افتتاح و تکمیل این پروژه ها شیرین 

گردد.
رباط  شهر  محترم  جمعه  امام  است  گفتنی 

کریم ضمن مثبت ارزیابی کردن این پروژه 
ها و روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه ها 
از شهردار و مجموعه مدیریت شهری تشکر 
کرد و رمز موفقیت را وحدت و همدلی بین 
و  برشمرد  شهر  اسالمی  شورای  و  شهردار 

ضمن تشکر از حمایت های اعضای شورای 
شهر و اقدامات مهندس پارسا و همکارانشان 
اظهار امیدواری کرد که با افتتاح این پروژه ها 
در ایام اهلل دهه مبارک فجر کام مردم فهیم 

کهن شهر رباط کریم شیرین خواهد شد.

بازدید شهردار و امام جمعه محترم شهر رباط کریم 
 از ۱۴ پروژه در حال اجرای سطح شهر

امام جمعه رباط کریم:جای تأسف دارد که 
پایگاه انتقال خون رباط کریم هنوز ساختمان 

مستقلی ندارد
امام  با  کریم  رباط  خون  انتقال  پایگاه   رئیس 
پایگاه  عملکرد  از  گزارشی  و  دیدار  محترم  جمعه 
نمودند. ارائه  کریم  رباط  شهرستان  خون   انتقال 

در ادامه حضرت حجت االسالم والمسلمین ترابی با ابراز گالیه 
مندی از بی توجهی مسئولین به مطالبات مردم اظهار داشت: 
با استقبال خوب مردم در امر اهداء خون،جای تأسف دارد که 
پایگاه انتقال خون رباط کریم هنوز ساختمان مستقلی ندارد و 
سازمان انتقال خون استان تهران نسبت به این موضوع بی توجه 
بوده و می طلبد که مدیران و مسئوالن مربوطه اهتمام ویژه ای 

در این خصوص داشته باشند.

افتخاری دیگر برای شهرستان شهریار
 شهردار اندیشه بعنوان شهردار برتر 

استان تهران معرفی شد
در ارزیابی و بررسی عملکرد شهرداران  که توسط استانداری تهران 
صورت گرفت ، شهردار اندیشه توانست بین ۴۲ شهرداری استان رتبه 

برتر را به خود اختصاص دهد.
 علی ملکی شهردار شهر اندیشه با ابراز خرسندی از کسب این موفقیت 
در این مورد گفت : با توجه به حمایت ها و همدلی مثال زدنی اعضای 
محترم شورای اسالمی شهر و همراهی و دلسوزی معاونین و پرسنل 
تالشگر این شهرداری و بر طبق ارزیابی عملکردی که توسط دفتر امور 
شهری و روستایی استانداری تهران صورت گرفت ، شهرداری اندیشه 

توانست رتبه برتر استان تهران را به خود اختصاص دهد.
وی افزود : این موفقیت بی شک نشان از تعهد و توان باالی کارکنان 
شهرداری دارد که در راستای خدمت گذاری نهایت  کوشش  خود را 
بر جای گذاشته اند و برای عملکرد صحیح و درست بیش از پیش پا 

در عرصه خدمت گذاری نهادند.
در سال جاری  اندیشه  :شهرداری  نشان کرد  اندیشه خاطر  شهردار 
علیرغم محدودیتها و معذوریت های فراوان دست از اجرای پروژه های 
عمرانی ،اجتماعی ، ورزشی و خدماتی نکشید و با قوت در این خصوص 
کوشید که جا دارد از ، استاندارمحترم تهران و معاونین و مدیران کل 
محترم استانداری ، امام جمعه محترم شهر اندیشه، نماینده محترم 
مردم در مجلس شورای اسالمی و فرماندارمحترم شهرستان شهریار و 
همه عزیزان در نهادها و ادارات مختلف شهرستان بدلیل همیاریشان 

برای رسیدن به این موفقیت قدردانی نمایم.
شهردار اندیشه در پایان افزود : کسب این رتبه باعث خواهد شد تا 
اندیشه  اینجانب و مجموعه شهرداری شهر  تعهد و وظیفه شناسی 
نسبت به مردم خطیر تر و سخت تر گردد و قطعا شهرداری اندیشه 
نیز تالش خود را جهت انجام وظایف محوله و حتی فراتر برای مردم 

شریف شهر اندیشه به کار خواهد بست
متن لوح تقدیر ارسالی از مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری 

تهران به شرح ذیل است :
)پیامبر  باشد  سودمند  وجودش   که  است  کسی  مردم  محبوبترین 

بزرگ اسالم(
جناب آقای علی ملکی

شهردار محترم شهر اندیشه
زندگی  تحقق  در  اساسی  نقش  محلی  مدیران  عنوان  به  شهرداران 
مبتنی بر ارزشهای انسانی و اسالمی داشته و با بهینه سازی کالبد 
شهری و ایجاد فضای مناسب برای شهروندان فرآیند رشد و توسعه 
کشور را تسریع می نمایند ، بدینوسیله از جنابعالی و مجموعه تحت 
با هم سویی و هم فکری اعضاء محترم  ارزیابی عملکرد  امر که در 
شورای اسالمی آن شهر مفتخر به کسب رتبه برتر میان ۴۲ شهرداری 
استان شده آید تقدیر و تشکر نموده و این لوح سپاس را به شما تقدیم 
می نمایم . امید است استمرار تالش صادقانه شما مورد عنایت بیش از 

پیش خداوند سبحان و شهروندان عزیز واقع گردد .
علیرضا طاهری نسب - مدیر کل امور شهری و شوراها

پیام تبریک نادر نیک خواه رئیس اداره و دبیر 
انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شهریار 
بمناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی

دبیر  و  اداره  رئیس  خواه  نیک  نادر  تبریک   پیام 
شهریار  شهرستان  عمومی   های  کتابخانه  انجمن 
کتابخوانی و  کتاب  هفته  گرامیداشت   بمناسبت 

تا  بوده  یار مهربان  به  تلنگری جهت رجوع  آبانماه   ۲۴
روایتگر تصویر زندگی مان در تالطم ایام گذشته باشد. 
در  را  دستش  کودکی  از  مادر  و  پدر  که  مهربانی  یار 
دستمان نهادند تا آینده مان را بسازند. بزرگتر که شدیم 
برایمان  و قوه تشخیص مان کامل شد رنگین کمانش 
 دلبری کرد و تمام لحظاتمان را غرق در روشنایی نمود.

ریاست.  از  بدور  و  ناب  عشقی  مهربان  یار  عشق 
خود  عاشق  به  وقت  هیچ  که  است  معشوقی 
رسانده  اوج  به  را  عاشق  شعور  گوید.  نمی  دروغ 
گرداند. می  شیوا  را  کالمش  و  گویا  را  زبانش   و 

گردش  که  است  عاشقانی  از  بسیاری  تنهایی  مونس 
روزگار آنها را ملول ساخته و ترمیم کننده قلب های زخم 
 خورده ای است که جهل و نادانی مسبب آن بوده است.

آری؛ کتاب سرچشمه ی همه کماالتی است که انسان 
با نگاه به آن میتواند آنها را کسب نموده و منشا خیر 
برای دیگران باشد تا آنجا که امیر مؤمنان علی ابن ابی 
است«. فرزانگان  بوستان  کتاب  میفرماید:»   طالب)ع( 

همه  به  را  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  خود  سهم  به 
همشهریان عزیز خصوصا همکاران گرانقدرم در کتابخانه 
آرزوی  و  نموده  عرض  تهنیت  و  تبریک  عمومی  های 

توفیق الهی را برایشان مسئلت می نمایم.
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گزارش

استاندار اردبیل : افزایش 2 برابری 
اعتبار محور خلخال – کلور – درام

ارتباطی  محور  اعتبار  تولید  جهش  سال  در  گفت:  اردبیل  استاندار 
خلخال – کلور – درام به عنوان زیرساخت توسعه جنوب استان دو 

برابر افزایش یافته است.
اکبر بهنامجو  در جریان بازدید از روند احداث این پروژه راهسازی 
در خلخال اظهار کرد: در حال حاضر 30 دستگاه ماشین آالت سنگین 
راهسازی در این مسیر مشغول فعالیت بوده و عملیات بتن ریزی برای 

احداث یکی از پل ها در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: در فصل کاری باقیمانده روند احداث این پروژه 
ادامه خواهد داشت که امیدواریم برای این پروژه 30 میلیارد تومان 
اعتبار مصوب سفر رئیس جمهور به صورت 100 درصد تخصیص یابد.

استاندار اردبیل گفت: البته 20 میلیارد تومان اعتبار این پروژه هفته 
گذشته از طریق سازمان برنامه و بودجه ابالغ شده اما جهاد نصر به 
عنوان پیمانکار این پروژه بدون تعطیلی شبانه روزی در حال تکمیل 

و راه اندازی آن است.
بهنامجو ادامه داد: قرار شد با همکاری راه و شهرسازی و همچنین 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای روند تکمیل و نصب عالیم 
ایمنی را  تا به سرعت در این مسیر تردد  انجام شود  در این مسیر 

شاهد باشیم.
وی بیان کرد: اولین پیگیری ما به همراه نمایندگان استان تخصیص 
100 درصدی اعتبار 30 میلیارد تومانی است که امیدواریم تا پایان 

پائیز این تخصیص 100 درصدی به انجام برسد.
استاندار اردبیل تصریح کرد: از محل ماده 56 نیز پیگیر جذب 180 
میلیارد تومان اعتبار دیگر برای پروژه های راهسازی هستیم که بخشی 
افزود: در  پروژه حیاتی خواهد شد.بهنامجو  این  این منابع صرف  از 
استان های زنجان و گیالن خواهیم داشت  با مسئوالن  نشستی که 
تردد  تا  بود  خواهد  مختلف  قطعات  در  پروژه  این  تکمیل  بر  سعی 

شهروندان هر سه استان به سهولت انجام شود.
در این جلسه نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی 
نیز اظهار کرد: در جلسه ای که هفته آینده در استان گیالن برگزار 
خواهد شد با مشارکت سه استان گیالن، اردبیل و زنجان سعی بر 
این است تا محور مواصالتی خلخال – کلور – درام و دیگر مسیرهای 
مشترک بین این سه استان هر چسه سریعتر تکمیل و راه اندازی شود.

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
هفته  با  همزمان  رضوی،  قدس  آستان 
به  را  کتاب  جلد  هزار   36 کتابخوانی، 

مراکز فرهنگی و اجتماعی اهدا کرد.
االسالم  حجت  نیوز،  آستان  گزارش  به 
والمسلمین سید جالل حسینی، رئیس 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
مراسم  حاشیه  در  رضوی  قدس  آستان 
را  فرهنگی  خدمت  منابع،  این  اهدای 
یکی از عرصه های خدمتی آستان قدس 
مورد  همواره  که  کرد  معرفی  رضوی 
و  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  تأکید 

تولیت آستان قدس رضوی بوده است.
وی با بیان اینکه رشد و تعالی فرهنگی 
پایه و اساس همه تحوالت جامعه است، 
به  کتابخوانی  که  زمانی  تا  کرد:  تأکید 
توسعه  کشور  در  رایج  فرهنگ  عنوان 
پیدا نکند، رشد فرهنگی صورت نخواهد 
کتابخوانی  و  مطالعه  که  چرا  گرفت، 
زیربنای علم و دانش، دانایی، فرهنگ و 

هنر کشور است.
وی افزود: گام دوم انقالب اسالمی ورود 
و  جامعه پردازی  خودسازی،  مرحله  به 
تمدن  سازی است که این خود نیازمند 

توسعه فرهنگ، دانش و دانایی است.
متنوع  خدمات  و  برنامه ها  حسینی، 
آموزشی،  خدمات  از  اعم  کتابخانه ای 
فراغت،  اوقات  بخشی،  آگاهی 
خدمات  و  دانش  اشاعه  و  اطالع رسانی 
تخصصی به محققان و پژوهشگران را در 

راستای توسعه و تعالی فرهنگ جامعه و 
تولید علم و دانش عنوان کرد و افزود: 
برای دستیابی به اهداف گام دوم انقالب، 
سرانه  فعلی  وضعیت  بهبود  نیازمند 
مطالعه کشور هستیم که یک کار ویژه 

و جهادی را می طلبد.
نقش  به  اشاره  با  همچنین  وی 
فرهنگی  خدمت  عرصه  در  کتابخانه ها 
گفت: کتابخانه های آستان قدس رضوی 
از  کتاب  اهدای  موضوع  در  همواره 

کتاب  دریافت  همچنین  و  مردم  سوی 
مدت  بلند  امانت  یا  اهدایی  صورت  به 
مراکز  و  موسسات  و  نهادها  سوی  از 
فرهنگی مورد توجه و مراجعه بوده است.

حسینی تصریح کرد: در سال های اخیر با 
توجه به افزایش حجم مراجعه ها و اعالم 
نیازها، سازمان این وظیفه را به کتابخانه 
سیار محول کرد تا کتابخانه سیار عالوه 
منابع  تحویل  که  خود  ذاتی  وظایف  بر 
افراد  شامل  خود  اعضاء  به  اطالعاتی 

سالخورده،  افراد  توان،  کم  و  ناتوان 
غیره  و  دانشگاهی  مدرسان  و  اساتید 
به  کتاب  امانت  و  اهداء  وظیفه  است 
نهادهای درخواست کننده  سازمان ها و 

را هم به انجام رساند.
گفتنی است در نیمه نخست سال جاری 
به  کتاب  نسخه  هزار   30 به  قریب  نیز 
به  مدت  بلند  امانت  یا  و  اهداء  صورت 
شده  ارسال  کننده  درخواست  مراکز 

است.

اهدای 36 هزار جلد کتاب به مراکز فرهنگی 
و اجتماعی توسط آستان قدس رضوی

گزارش

برای توسعه تبریز نیازمند مدیریت 
واحد شهری هستیم

از شهرهای  تبریز اظهار کرد: مدیریت واحد شهرسازی در بسیاری  شهردار 
توسعه یافته انجام می گیرد در نتیجه برای توسعه شهری در تبریز نیازمند 

هماهنگی و مدیریت واحد شهری هستیم.
ایرج شهین باهر در وبینار تخصصی "ضرورت نگاه شهرسازی در توسعه شهرها" 
با حضور مهندسان شهرساز و شهرداران آذربایجان شرقی، با بیان این که تغییر 
کاربری ها موجب نابودی باغشهر تبریز می شود، گفت: تغییر کاربری فضای 
سبز به واحد مسکونی یا تجاری یک منبع درآمد برای شهرداری محسوب 
می شود و درآمدزایی 80 درصدی دارد و شهرداری می تواند با صدور مجوزهای 

بیشتر، درآمد خود را افزایش دهد در حالی که این امر نباید انجام گیرد.
نگاه  و  شهرسازی  حوزه  در  بسیاری  مشکالت  وجود  به  توجه  با  افزود:  وی 
که  است، چرا  اساسی  تصمیمات  و  اقدامات  به  نیاز  امر،  این  متخصصان  به 
شهرسازی، یک علم بسیار گسترده ای محسوب می شود که تدابیر و تصمیمات 

در این حوزه، در راستای بهبود زندگی مردم شهر انجام می گیرد.
 وی با بیان این که پایه و مبنای اقدام شهرسازانه، برنامه ریزی است، افزود: 
در ابتدای انجام برنامه ریزی شهرسازی، باید آیتم اطالعات به صورت کامل 
در دسترس باشد اما متاسفانه تاکنون اطالعات منسجم در حوزه شهری، در 
اختیار مشاوران و شهردار قرار نگرفته است؛ در این راستا باید با یک تجمیع 
اطالعات بین دستگاه های شهری، یک شهرساز بتواند تصمیم درستی بگیرد و 

شهر را به بستر رفاه و آسایش مردم تبدیل کند.
وی متذکر شد: متاسفانه در شهرهای ما این اطالعات منسجم وجود ندارد 
و مشاوران با کمترین اطالعات که بیشتر هم در حوزه کالبدی و ساختمانی 

است، برنامه ریزی می کنند.
شهین باهر با بیان این که برنامه ریزی در حوزه فضای شهری نیاز به تصمیمات 
کالن دارد، گفت: درآمد شهرداری از طریق صدور پروانه ساختمانی، کسب 
می شود در حال که صدور پروانه باید رایگان انجام گیرد و درآمد شهرداری از 
محل خدمات تامین شود و در این راستا، شهروندان از بابت خدماتی که در 

شهر ارائه می شود، به شهرداری پول پرداخت کنند.
وی ادامه داد: شرایط هر یک از شهرها با یکدیگر فرق دارد و باید برای هر 
شهر، یک برنامه متفاوتی ارائه شود، اما ضوابط طرح جامع شهرسازی که در 
شهر تبریزی که بر روی خطرناک ترین گسل کشور قرار دارد و شهر اصفهان 
که درصد زلزله در آن نزدیک به صفر است، یکسان است؛ در حالی که باید 
کالبد ساختمان ها و ضوابط شهرسازی مثل نوع طبقات و ... در تبریز متفاوت 

از سایر شهرها باشد. 
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آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له:   

نام: صندوق قرض الحسنه خیراندیشان بهارستان با مدیریت 
شهر  نسیم  اقامت:  محل  نشانی  علینقی   علیرضا  آقای  عاملی 

احمدآباد جانسپار خ یادگار امام پ85
مشخصات محکوم علیه:   

نام: 1 – مجید شمشیری 2 – درویشعلی شمشیری 3 – زهرا 
شمشیری نام پدر محمدکاظم   نشانی محل اقامت:همگی مجهول 

المکان
مورخ98/4/9   221-98 شماره  دادنامه  بموجب  به:  محکوم 
حقوقی  دوم  شعبه  بهارستان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
که وفق دادنامه شماره ----- شعبه ----- دادگاه ---- 
مبلغ  پرداخت  به  مکلف  است.خواندگان  کرده  حاصل  قطعیت 
25/000/000 ریال اصل خواسته و پرداخت مبلغ 395000 
از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  بابت هزینه دادرسی  ریال 
اجرای  محاسبه  با  دادنامه  کامل  اجرای  تا  تاریخ سررسید چک 

احکام در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.
 محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

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

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
از آن  به  و استیفاء محکوم  اجرا حکم  3-مالی معرفی کند که 
میسر باشد و درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف 
به  قادر  که  معلوم شود  مهلت مذکور  انقضاء  از  بعد  سه سال 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
از  یا صورت خالف واقع  نکنید  را معرفی  اموال خود  پرداخت 
مفاد  از  یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  خود  دارایی 
اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 مان 

محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و 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.
شورای حل اختالف شهرستان بهارستان شعبه دوم

  
آگهی اجرائیه

مشخصات محکوم له:   
نام: صندوق قرض الحسنه خیراندیشان بهارستان با مدیریت 
شهر  نسیم  اقامت:  محل  نشانی  علینقی   علیرضا  آقای  عاملی 

احمدآباد جانسپار خ یادگار امام پ85
مشخصات محکوم علیه:   

نام: 1 – فرشته محمدی 2 – علی محمدی  3 – شوذب محمدی  
4 – حسین حبیب پور   نشانی محل اقامت:همگی مجهول المکان

محکوم به: بموجب دادنامه شماره 98-719 مورخ98/11/28 
حقوقی  دوم  شعبه  بهارستان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
که وفق دادنامه شماره ----- شعبه ----- دادگاه ---- 
مبلغ  پرداخت  به  مکلف  است.خواندگان  کرده  حاصل  قطعیت 
40/000/000 ریال اصل خواسته و پرداخت مبلغ 610/000 
از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  بابت هزینه دادرسی  ریال 
اجرای  محاسبه  با  دادنامه  کامل  اجرای  تا  تاریخ سررسید چک 

احکام در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.
 محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

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

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
از آن  به  و استیفاء محکوم  اجرا حکم  3-مالی معرفی کند که 
میسر باشد و درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف 
به  قادر  که  معلوم شود  مهلت مذکور  انقضاء  از  بعد  سه سال 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
از  یا صورت خالف واقع  نکنید  را معرفی  اموال خود  پرداخت 
مفاد  از  یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  خود  دارایی 
اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 مان 

محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و 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.
شورای حل اختالف شهرستان بهارستان شعبه دوم

  

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له:   

نام: صندوق قرض الحسنه خیراندیشان بهارستان با مدیریت 
شهر  نسیم  اقامت:  محل  نشانی  علینقی   علیرضا  آقای  عاملی 

احمدآباد جانسپار خ یادگار امام پ85
مشخصات محکوم علیه:   

نام: 1 – مجتبی جلیلیان 2 – فرهاد جامه بزرگ    نشانی محل 
اقامت:همگی مجهول المکان

محکوم به: بموجب دادنامه شماره 98-658 مورخ98/10/28 
حقوقی  دوم  شعبه  بهارستان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
که وفق دادنامه شماره ----- شعبه ----- دادگاه ---- 
مبلغ  پرداخت  به  مکلف  است.خواندگان  کرده  حاصل  قطعیت 
5/000/000 ریال اصل خواسته و پرداخت مبلغ 240/000 

از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  بابت هزینه دادرسی  ریال 
اجرای  محاسبه  با  دادنامه  کامل  اجرای  تا  تاریخ سررسید چک 

احکام در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.
 محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

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

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
از آن  به  و استیفاء محکوم  اجرا حکم  3-مالی معرفی کند که 
میسر باشد و درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف 
به  قادر  که  معلوم شود  مهلت مذکور  انقضاء  از  بعد  سه سال 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
از  یا صورت خالف واقع  نکنید  را معرفی  اموال خود  پرداخت 
مفاد  از  یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  خود  دارایی 
اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 مان 

محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و 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.
شورای حل اختالف شهرستان بهارستان شعبه دوم

  

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له:   

نام: صندوق قرض الحسنه خیراندیشان بهارستان با مدیریت 
شهر  نسیم  اقامت:  محل  نشانی  علینقی   علیرضا  آقای  عاملی 

احمدآباد جانسپار خ یادگار امام پ85
مشخصات محکوم علیه:   

نام: 1 – حسن اسامی  2 – پرناز اسامی  3 – مجید ایزدی تبار    
نشانی محل اقامت:همگی مجهول المکان

محکوم به: بموجب دادنامه شماره 98-762 مورخ98/12/21 
حقوقی  دوم  شعبه  بهارستان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
دادگاه   ----- شعبه   ----- شماره  دادنامه  وفق  که 
---- قطعیت حاصل کرده است.خواندگان مکلف به پرداخت 
مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  ریال   70/000/000 مبلغ 
پرداخت خسارت  و  دادرسی  بابت هزینه  ریال   1/000/000
با  دادنامه  کامل  اجرای  تا  تاریخ سررسید چک  از  تادیه  تاخیر 

محاسبه اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.
 محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

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

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
از آن  به  و استیفاء محکوم  اجرا حکم  3-مالی معرفی کند که 

میسر باشد و درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف 
به  قادر  که  معلوم شود  مهلت مذکور  انقضاء  از  بعد  سه سال 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
از  یا صورت خالف واقع  نکنید  را معرفی  اموال خود  پرداخت 
مفاد  از  یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  خود  دارایی 
اجرائیه مستعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 مان 

محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و 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.
شورای حل اختالف شهرستان بهارستان شعبه دوم

  

شماره نامه :139904901107003339
تاریخ نامه :1399/08/24

شماره پرونده :139704001107000230/1
شماره بایگانی پرونده : 9700428

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
به  اکبر    بیات   فرزند علی  به 1- خانم سمانه  بدین وسیله 
–شهرستان  تهران   : نشانی  به    4911787910 ملی  شماره 
رباط کریم -  انجم اباد – گلستان 18 – پالک 4    بعنوان وام 
گیرنده 2- خانم ازاده هیئتی      فرزند عباس  به شماره ملی 
بین   – ازادی  خیابان   – تهران   : نشانی  به    0064229513
خیابان رودکی و نواب – پالک 187 – طبقه دوم   بعنوان ضامن  
ابالغ می شود  که بانک ملی شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 
به استناد قرارداد بانکی شماره 6101425462006    جهت 
وصول مبلغ 134/543/947  ریال تا تاریخ 1397/12/04  
بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
و  نموده  صادر  اجرائیه  شما  علیه  مقررات  طبق  بدهی  کامل 
تشکیل  اداره  این  در    9700428 کالسه  به  اجرایی  پرونده 
شده و طبق گزارش مامورپست محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه های 
کثیر االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با 

شما اقدام خواهد شد .

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

بینی  پیش  به  اشاره  با  گیالن  استاندار 
 ۹2 اجرای  با  شغل  بر ۴000  بالغ  ایجاد 
تاکید  گفت:  استان،  تولید  جهش  پروژه 
کرده ام برای پویایی هرچه بیشتر از جوانان 
عالقمند به فعالیت در این مجموعه ها بهره 

گرفته شود.
روند  از  بازدید  حاشیه  در  زارع   ارسالن 
اجرای دو پروژه جهش تولید در روستای 

ضیابر شهرستان صومعه سرا و سیاه اسطلخ 
خبرنگاران  جمع  در  رشت،  شهرستان 
اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست های 
راهبردی اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی 
دولت  برنامه های  و  انقالب  معظم  رهبر 
جهش  شعار  تحقق  برای  امید  و  تدبیر 
تولید، اقدامات خوبی در استان انجام شده 

است.

پروژه جهش  تعریف ۹2  به  اشاره  با  وی 
میزان،  این  از  افزود:  گیالن،  در  تولید 
با  عملیات اجرایی 68 پروژه آغاز شده و 
سوی  از  گرفته  صورت  حمایتی  اقدامات 
دریافت  برای  بانک ها  به  معرفی  و  دولت 
این  در  مثبتی  روند  شاهد  تسهیالت، 

ارتباط هستیم.
نماینده عالی دولت در گیالن با بیان اینکه 

برخی از واحدهای جهش تولید در راستای 
شرکت های  نیاز  مورد  اولیه  مواد  تامین 
اجرایی  برای  گفت:  دارند،  فعالیت  دیگر 
گیالن،  تولید  جهش  پروژه های  شدن 
1200 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی و 
انجام  از  پس  کارآفرینان  که  تامین شده 
فرآیند صدور مجوزها به بانک های عامل، 

معرفی شده و می شوند.

ایجاد ۴۰۰۰ فرصت شغلی با اجرای پروژه های جهش تولید در گیالن
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جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
اعالم کرد: تا پایان بهمن ماه امسال ساخت 
یک رام قطار ملی شامل هفت واگن تکمیل 

خواهد شد.
جلسه ١٣٨ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع 
عاملی  رضا  سعید  ریاست  به  کشور  علمی 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در محل 

دبیرخانه این شورا برگزار شد.
و  علمی  معاون  ستاری  سورنا  همچنین 
پروژه  مورد  در  جمهوری  ریاست  فناوری 
ساخت یک رام قطار ملی اظهار داشت: این 
بزرگ  گام  و  است  بزرگی  بسیار  کار  پروژه 

برای انبوه سازی است.
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 

خاطرنشان کرد: هم اکنون داخلی سازی قطار 
در کشور از ۲۶ درصد به ٨۵ درصد رسیده 

است.
به گفته وی درحال حاضر ساخت یک واگن 
نهایی شده است و تا پایان بهمن ماه امسال 
ساخت یک رام قطار ملی شامل هفت واگن 

تکمیل خواهد شد.
این  پیرامون  اعضا  بررسی  و  بحث  از  پس 
دانش  اقتصاد  کمیسیون  مقرر شد  موضوع 
بنیان ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای 
و  علمی  معاونت  و  فرهنگی  انقالب  عالی 
مسائل  حل  برای  جمهور  رئیس  فناوری 
رسیدگی  ملی  قطار  رام  یک  پروژه ساخت 

کنند.

تکمیل ساخت یک رام قطار ملی شامل
 ۷ واگن تا پایان بهمن امسال

با تقویت فرموالسیون باکتریایی؛

سموم شیمیایی و نیترات باقی مانده در صیفی جات کاهش می یابد

یک شرکت نوپای آلمانی به نام »لیلیوم« 
اختصاصی  فرودگاه  اولین  تأسیس  از 
شهر  نزدیکی  در  پرنده  تاکسی های  پرواز 
نقل  است.به  داده  خبر  آمریکا  اورالندوی 
فرودگاه  این  لیلیوم  سی،  بی  ان  سی  از 
اختصاصی خودروهای پرنده را که اصطالحاً 
ورتیپورت نام گرفته در لیک نونا تأسیس 
لونا یک شهر هوشمند  لیک  خواهد کرد. 
در  نزدیک  آینده  در  است  قرار  و  بوده 
اورالندو  المللی  بین  فرودگاه  نزدیکی 
تأسیس شود.جت های پرنده لیلیوم ظرفیت 
حمل حداکثر ۵ مسافر را دارند و اولین بار 
حداکثر  شدند.  رونمایی  گذشته  سال  در 
 ٣۰۰ به  پرنده  تاکسی های  این  سرعت 
کیلومتر در ساعت می رسد. شرکت آلمانی 
نقل  و  که شبکه حمل  داده  وعده  لیلیوم 
تاکسی های  تجاری  پرواز  برای  را  آمریکا 

پرنده تا سال ۲۰۲۵ آماده کند.تاکسی های 
پرنده لیلیوم که از راه دور کنترل می شوند 
و ٣۶  بوده  و جلو  در عقب  بال  دو  دارای 
موتور برقی انرژی الزم برای پرواز و حرکت 
اولین  می کنند.این  تأمین  را  هواپیما  این 
بار است که خبری در مورد تأسیس یک 
فرودگاه خاص برای پرواز تاکسی های پرنده 
منتشر می شود. شرکت آلمانی برای تکمیل 
عمرانی  شرکت های  برخی  با  طرح  این 

محلی در آمریکا همکاری می کند. 

با همکاری آلمان و چین؛

اولین فرودگاه تاکسی های پرنده ساخته می شود

         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

نشان  جهانی  موسسات  تحقیقات 
می دهد که هوش مصنوعی در بازار 
امنیت سایبری جهان، بین سالهای 
۲۰۲۰ و ۲۰٣۰ با رشد ساالنه ۲۶ 
درصد روبرو خواهد شد و در پایان 
دوره به مبلغ ١۰١.٨ میلیارد دالر 

می رسد.
به نقل از گروه علوم و فناوری های 
مجازی،  فضای  پژوهشگاه  نوین 
انجام  اخیرا  که  تحقیقاتی  طبق 
هوش  از  استفاده  شده است، 
در  سایبری  امنیت  در  مصنوعی 
می رود  انتظار  است.  افزایش  حال 
محصوالت امنیتی مبتنی بر هوش 
مصنوعی و رایانش ابری، به سرعت 

رشد کنند.
مبتنی  که  ابزاری  از  سازمان ها 
برای  هستند  مصنوعی  هوش  بر 
زمان  کاهش  تهدیدها،  شناسایی 
تکنیک ها  بهبود  و  پاسخ گویی 
استفاده می کنند )از این تکنیک ها 
که  مشکالتی  تا  می کنند  استفاده 
را  هستند  فوری  اقدام  نیازمند 

شناسایی کنند.(
باید  سایبری  تیم های  و  مدیران 
از  که  کنند  پیدا  روش هایی 
سایبری  خالفکاران  و  مجرمان 
پیشی بگیرند چرا که عقب افتادن 
از آن ها می تواند منجر به حمالت 
تخریب کننده و هزینه بری شود. به 
کارگیری هوش مصنوعی راه حلی 

برای این قضیه است.
برنامه های پیشرفته امنیت سایبری 
نیاز دارند ریسک را کاهش دهند. 
هوش مصنوعی این نیازشان را رفع 
سال های  در  همچنین  کرده است. 
مراقبت  در  مصنوعی  هوش  آتی، 
و شبکه های شرکت ها  اطالعات  از 

نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
شده  انجام  تازگی  به  که  تحقیقی 
هوش  پیشرفت  نشان دهنده 
مصنوعی است که توانسته به عنوان 

بخش اصلی امنیت شناخته  شود.
 P&S شرکت  طرف  از  گزارشی 
ارائه  )شرکت   Intelligence
و  بازار  تحقیق  خدمات  دهنده 
مشاوره کسب وکارها( بیان می کند، 
بازار  در  جهانی،  مصنوعی  هوش 
امنیت سایبری، بین سالهای ۲۰۲۰ 
و ۲۰٣۰ با رشد ساالنه ۲۶ درصد 

روبرو خواهد شد و در پایان دوره به 
مبلغ ١۰١.٨ میلیارد دالر می رسد.

صنایع  در  دیجیتال  تحول 
اینترنت  نفوذ  افزایش  مختلف، 
سنتی  بانکداری  از  تغییر  همراه، 
افزایش  دیجیتال،  بانکداری  به 
فناوری  دولت،  سرمایه گذاری های 
در  مالی  موسسات  و  اطالعات 
جمله  از  مصنوعی  هوش  فناوری 

عوامل اصلی رشد بازار هستند.
پیش بینی،  دوره  در  می رود  انتظار 
سریع ترین  بازار  نرم افزاری  بخش 

رشد را داشته باشد.
در  که  می کند  بیان  گزارش  این 
به  مصنوعی  هوش  سیستم های 
نیاز  نرم افزارها  از  مختلفی  انواع 
رابط  شامل  نرم افزارها  این  است. 
گفتار،  زبان،  برای  برنامه نویسی 
داده های حسی، بینایی و همچنین 
برای  ماشین  یادگیری  الگوریتم 
سایبری  امنیت  برنامه های  درک 

است.
ماشین،  یادگیری  از  استفاده  با 
الگوها  سایبری  امنیت  تیم های 
از  و  می کنند  تحلیل  و  تجزیه  را 
آن ها یاد می گیرند. بدین ترتیب از 
حمالت مشابه جلوگیری می کنند 
و به الگوهای رفتاری در حال تغییر 
شرایط  این  در  می دهند.  پاسخ 
می توانند در جلوگیری از تهدیدها 
بی درنگ  نیز  حمالت  به  پاسخ  و 

عمل کنند و فعال تر باشند.
محصوالت  دارند  انتظار  محققان 
مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  امنیتی 
دوره  طول  در  ابری  رایانش  و 
کنند.  رشد  سرعت  به  پیش بینی 
رایانش  در  پیش بینی  قابل  امنیت 
رویکردهای  به  منجر  ابری 
کردن  متوقف  برای  مبتکرانه ای 
در  شده است.  سایبری  حمالت 
حقیقت امنیت قابل پیش بینی در 
رایانش ابری باعث شده سازمان ها 
نقطه  فیلترنشده  داده های  بتوانند 
تجزیه  و  جمع آوری  را  پایانی 
برای  آن ها  از  و  کنند  تحلیل  و 
کاربران  از  محافظت  و  پیش بینی 
آینده  سایبری  حمالت  مقابل  در 

استفاده کنند.
سازمان ها  گزارش،  این  اساس  بر 
بر هوش  ابزار مبتنی  از  به سرعت 

مصنوعی برای شناسایی تهدیدها، 
بهبود  و  پاسخ گویی  زمانی   کاهش 
تکنیک ها )از این تکنیک ها استفاده 
به  نیاز  که  مشکالتی  تا  می کنند 
را  دارند  فوری  متقابل  اقدامات 
تشخیص دهند.( استفاده می کنند.

زیرساخت های  بزرگ  شرکت های 
امنیت سایبری خود را با محصوالت 
هوش مصنوعی تقویت کرده اند، به 
مهاجمان،  امروزه  خاطر  همین 
شرکت هایی که سایز متوسط دارند 
این  می دهند.  قرار  حمله  مورد  را 
برای  تقاضا  افزایش  باعث  قضیه 
به  مجهز  سایبری  امنیت  اقدامات 

هوش مصنوعی شده است.
 P&S Intelligence شرکت 
ویروس  همه گیری  است،  معتقد 
از هوش  استفاده  افزایش  به  کرونا 
مصنوعی در امنیت سایبری کمک 
بیماری  این  زمان  در  کرده است. 
کار  مدل  سازمان ها  از  بسیاری 
کار  و  دورکاری  به  را  خود  کردن 
همگی  و  داده اند  تغییر  خانه  در 
اهمیت  بهداشتی  مراقبت های  به 
تعداد  شرایط  این  در  می دهند. 
طور  به  نیز  سایبری  مهاجمان 
کرده  پیدا  افزایش  چشمگیری 

است.
از شرایط کووید  مجرمان سایبری 
١۹ استفاده می کنند تا حمله های 
جدیدتر و موثرتری انجام دهند. به 
این ترتیب تقاضا برای راه حل های 
امنیت سایبری که مبتنی بر هوش 
یافته  افزایش  هستند،  مصنوعی 
خدمات  که  شرکت هایی  است. 
مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  امنیت 

ارتقا  حال  در  می دهند  ارائه 
خود  سایبری  خدمات  مجموعه 
هستند، سیستم های امنیت شبکه 
پیشرفته ارائه می دهند، با استفاده 
شبکه  جداسازی  ابزارهای  از 
می بخشند،  ارتقا  را  خود  خدمات 
را  فوری  و  ناهنجار  تهدیدهای 
برنامه های  از  تشخیص می دهند و 
اینترنت اشیا در مقابل این تهدیدها 

حمایت می کنند.
 ۲۰١۹ سال  در  شبکه  امنیت 
را  مصنوعی  هوش  سهم  بیشترین 
خود  به  سایبری  امنیت  بازار  در 
افزایش  دلیل  به  داد.  اختصاص 
وایرلس  شبکه های  از  استفاده 
امنیت  آن ها،  آسیب پذیری  و 
داشته  خوبی  رشد  توانسته  شبکه 
داده  انتقال  برای  شرکت ها  باشد. 
شبکه های  به  فزاینده ای  طور  به 
امنیت  و  هستند  وابسته  وایرلس 
شبکه بهتری نیز دارند که ریسک 

تهدیدات را کاهش می دهد.
دوره  طول  در  می رود،  انتظار 
پیش بینی، ابزار جلوگیری از نشت 
خاصی(  محصوالت  )برای  داده 
هوش  در  را  رشد  سریع ترین 
سایبری  امنیت  بازار  در  مصنوعی 
 P&S شرکت  باشند.  داشته 
این  است،  معتقد   Intelligence
رشد می تواند نتیجه موارد زیر باشد.

نقش مهم تکنولوژی ابزار جلوگیری 
از نشت داده در شناسایی، نظارت 
در  که  اطالعاتی  از  مراقبت  و 
حافظه است و همچنین مراقبت از 
در حال  در شبکه ها  که  داده هایی 

جابجایی هستند.

هوش مصنوعی محتوای برچسب دار فیس بوک را اولویت بندی می کند نوشتار تحول امنیت سایبری با استفاده از هوش مصنوعی
هوش مصنوعی محتوای برچسب گذاری شده 
در فیس بوک را اولویت بندی می کند تا بازبین 

های انسانی آنها را سریع تر بررسی کنند.
به نقل از انگجت، فیس بوک از چندی قبل برای 
بازبینی محتوای پلتفرم خود از هوش مصنوعی 
آخرین  شرکت  این  امروز  و  گرفت  می  کمک 
روش ها برای استفاده از ماشین یادگیری برای 

انجام این امر را فاش کرده است.  
ماشین  از  بوک  فیس  جدید  گزارشی  طبق 
یادگیری برای اولویت بندی پست هایی استفاده 
می کند که توسط بازبین های انسانی بررسی 

می شوند.
با  ها  مذکور، پست  فناوری  از  استفاده  از  قبل 

توجه به تقدم زمانی دسته بندی می شدند.
هایی  پست  به  واکنش  زمان  مدت  روش  این 
که نیازمند توجه سریع هستند را افزایش می 

دهد. اما با استفاده از روش جدید این سیستم 
میزان  به  توجه  با  را  دار  برچسب  محتوای 

بندی  اولویت  قوانین  احتمال نقض  گسترده و 
می کند.
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بنیان  دانش  شرکت  یک 
ایستگاه های اندازه گیری و تقلیل 
فشار گاز در ایران را طراحی کرد.

به نقل از معاونت علمی و فناوری، 
به  بنیان  دانش  شرکت  این 
عرصه  پیشگامان  از  یکی  عنوان 
ایستگاه های  ساخت  و  طراحی 
اندازه گیری و تقلیل فشار گاز در 
ایران است. این شرکت نخستین 
مجموعه خصوصی فعال در زمینه 
از  بخش  این   EPC پروژه های 

صنعت محسوب می شود.
تنها  همچنین  فناور  واحد  این 
کشور  دانش بنیان  شرکت 
و  ساخت  طراحی،  زمینه  در 
ایستگاه های  مجموعه  راه اندازی 
تقلیل، اندازه گیری و کنترل فشار 
تا ظرفیت   EPC به صورت  گاز 
ساعت  بر  مترمکعب  میلیون   ٣

شناخته می شود.
در  تاسیس  بدو  از  شرکت  این 
شرکت  یک  عنوان  به   ۷٨ سال 
خصوصی فعال در زمینه طراحی، 
شبکه های  ساخت  و  تامین 
گازرسانی و سیستم های سوخت 
صنعتی  و  مسکونی  مجتمع های 
شناخته شد و همزمان با واگذاری 
فشار  تقلیل  ایستگاه های  ساخت 
به   NIGC مجموعه  از  گاز 

شرکت های خصوصی در سال٨۰ 
با تمرکز بر این بخش از صنعت 

گاز به فعالیت خود ادامه داد.
ایستگاه  با ساخت  از سال ٨۴ و 
تقلیل فشار ٣۰۰ هزار مترمکعبی 
شرکت،  این  نیروگاه،  یک 
پرچمدار  عنوان  به  همچنان 
ایرانی  خصوصی  شرکت های 
تقلیل  ایستگاه های  زمینه  در 
ادامه  خود  کار  به  صنعتی  فشار 
انگیزه  بر  تکیه  با  و  می دهد 
نیروهای متخصص خود به عنوان 
فعال ترین  و  شناخته شده ترین 
گاز  ایستگاه های   EPC شرکت 
صنعتی در کشور فعالیت می کند.

مدیر  رستمی  حمید  گفته  به 
مجموعه  شرکت،  این  عامل 
الزامات  دقیق  با شناخت  مذکور 
سیستم های  متفاوت  نیازهای  و 

فوالد،  صنایع  سوخت  و  تغذیه 
کارخانجات  و  پتروشیمی 
تولیدی، تجربه طراحی و ساخت 
»بیش از ۲۰ ایستگاه نیروگاهی«، 
»ایستگاه های تمام کنترل صنایع 
پتروشیمی و تغذیه صنایع فوالد« 

و »گندله سازی« را دارد.
با  شرکت  گفت:  همچنین  وی 
خود،  فعالیت  مرزهای  گستردن 
نیز  منطقه  کشورهای  سایر  در 
پروژه  و  می کند  ارائه  خدمات 
گاز  فشار  تقلیل  ایستگاه   EPC
این  از  یکی  بصره  رمیله  نیروگاه 

خدمات در سطح منطقه است.
به گفته رستمی، کاهش و کنترل 
یک  هدف  اصلی ترین  گاز  فشار 
که  است  فشار  تقلیل  ایستگاه 
موسوم  کنترلی  شیرهای  توسط 

به رگوالتور انجام می گیرد.

صنعت گاز با ظرفیت دانش بنیان ها
 ارتقا یافت
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به  موفق  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  محققان 
سموم  مصرف  کاهش  و  جات  صیفی  عملکرد  افزایش 
رشد  محرک  باکتریایی  فرموالسیون های  تولید  با 
بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  از  نقل  شدند.به  اختصاصی، 
و  آوری  جمع  با  پژوهشگاه  این  محققان  کشاورزی، 
بررسی صدها جدایه باکتری بومی از گلخانه های تجاری 
پایه  بر  شده  فرموله  محصوالت  تولید  به  موفق  کشور 
ضمن  که  شدند  گیاهی  رشد  کننده  القا  باکتری های 
و  فرنگی  گوجه  خیار،  محصول  کیفی  و  کمی  افزایش 
فلفل دلمه ای موجب کاهش مصرف سموم شیمیایی و 
این صیفی جات می شود.دکتر  در  مانده  باقی  نیترات 
بیوتکنولوژی  بخش  علمی  هیات  عضو  صادقی،  اکرم 
میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در این باره 

گفت: با اتمام مراحل مختلف تحقیقاتی و تایید اثربخشی 
کامل آن ها در گلخانه های تجاری، دانش فنی تولید ۷ فرموالسیون 
آماده عرضه به بخش خصوصی است و شرکت های عالقمند می توانند 
انحصاری  صورت  به  مشخص  قراردادهای  قالب  در  را  فناوری  این 

پایه  بر  این محصوالت  پژوهشگاه دریافت کنند.  از  یا غیرانحصاری 
باکتری های بومی با فرموالسیونی ارزان و هزینه کارگری پایین قابل 
تولید هستند و با توجه به کارایی مناسب و وجود مشتری در سراسر 

کشور، کامال مقرون به صرفه و سودآور هستند.

تولید بخاری های  به  محققان موفق 
کاربردی در مناطق محروم شدند که 
امکان استفاده از گاز ندارد؛ این بخاری 

در آستانه تجاری سازی است.
انرژی  طرح  مجری  رضایی  مهدی 
زیست توده در پژوهشگاه نیرو گفت: 
سوز  پلت  های  بخاری  سازی  بومی 
ستاد  کارفرمایی  با  را  باال  راندمان  با 
در  فناوری  و  علمی  معاونت  انرژی 

پیش گرفتیم.
مجری  همچنین  اینکه  بیان  با  وی 
بود، گفت:  نیرو  پژوهشگاه  این طرح 
بخشی از اعتبارات این طرح را ستاد 
در اختیار پژوهشگاه قرار داد و ما هم 

این  طرح  را اجرایی کردیم.
به گفته وی، این طرح اکنون با بودجه 
نهایی پژوهشگاه به اتمام رسیده است.

رضایی خاطر نشان کرد: ما در حال 
کشور  از  های  بخش  شاهد  حاضر 
هستیم که از نعمت گاز محروم بوده 
صعب  یا  افتاده  دور  مناطق  در  زیرا 

العبور هستند.
این  به  دسترسی  اینکه  بیان  با  وی 
مناطق دشوار است، گفت: در برخی 
که  ایم  دیده  عینه  به  مناطق  این  از 
از  بیش  مناطق  این  سرمای  فصول 
مناطق دیگر است؛یعنی شاید بیش از 
مناطق سرد  این  در  از سال  ۶-۷ماه 

باشد.
به گفته وی، دولت برای اینکه به این 
مناطق سوخت رسانی کند سهمیه ای 
را در نظر می گیرد  که این در قالب 

سوخت مایع یا کپسولهای گاز است.
وی با تاکید بر اینکه این سهمیه ها 
کفاف این مدت را نمی دهد، گفت : 
در همین راستا این خانوار  به سمت 
قطع  و  طبیعی  منابع  از  استفاده 
غیر  و  سنتی  های  روش  یا  درختان 
بهداشتی همچون سوزاندن فضوالت 
می  استفاده  گرمایش  برای  دامی 

کنند.
ها  روش  این  اینکه  بیان  با  رضایی 
و  زیست  محیط  برای  مشکالتی 
آورد،  می  وجود  به  افراد  سالمت 
مناطق  این  در  دیگر  سوی  از  گفت: 

از بخاری هایی استفاده می شود که 
راندمان پایینی دارند که این آلودگی 
زیادی برای محیط ایجاد می شود و 
امکان نشت گاز منواکسید کربن نیز 

در محیط وجود دارد.
وی گفت: همین دالیل باعث شد که 
پروژه ساخت بخاری عایدات سوز در 
مناطق  این  گرمایش  تامین  راستای 

کلید بخورد.
سوز  پلت  بخاری  اینکه  بیان  با  وی 
است،  صنعتی  برداری  بهره  آماده 
بخاری  این  در  توانیم  می  ما  گفت: 
یعنی  باشیم.  داشته  سوختی  تنوع 
از ضایعات چوب  در فضای مسکونی 
و در فضای عمومی همچون کارگاه ها 
از ضایعات چوب و زائدات محصوالت 

کشاورزی استفاده شود.

بدون نیاز به گاز؛

بخاری با منبع سوخت طبیعی برای نقاط محروم تجاری سازی می شود
نوشتار

صنعت تعمیر و نگهداری هواپیما در کشور توسعه می یابد نوشتار

حمل ونقل  و  فضایی  فناوری های  توسعه  ستاد 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در صدد توسعه حلقه تعمیر و نگهداری هوایپما در 

کشور است.
به نقل از معاونت علمی و فناوری، ساخت هواپیما 
در ایران یکی از تابوهایی بود که توسط سرآمدان 
علمی کشور شکسته شد. هرچند که هنوز پروژه 
نتیجه  به  ایران  در  بزرگ  هواپیماهای  ساخت 
نرسیده است اما استارت آن زده شده و چند سالی 
است که دانش بنیان ها و شرکت های فناور به این 
حوزه ورود کرده اند. اما صنعت تعمیر و نگهداری 
ظرفیت های  با  که  است  صنایعی  جزء  هواپیما 

دانش بنیانی تحولی اساسی را تجربه کرده است.
حمل ونقل  و  فضایی  فناوری های  توسعه  ستاد 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
یکی از اهداف مهم خود در توسعه صنعت حیاتی و 
شاهرگی در حمل ونقل را ارتقای حوزه MRO یا 
تعمیر و نگهداری از هواپیما قرار داده است. صنعتی 
که توان دانشی آن در کشور وجود دارد اما به دلیل 
ظرفیت ها  این  از  آنها  از  درست  استفاده  عدم 

بی نصیب مانده است.
البته ایجاد یک زنجیره از سازندگان قطعات هوایی 
 MRO برای بومی سازی قطعات مورد نیاز بخش
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  اقدامات  از  یکی 

جمهوری برای پر کردن این خال است. تالشی که 
همه توان دانشی و علمی موجود در کشور را کنار 
هم جمع کرده است تا پاسخی برای نیاز این بخش 

صنعتی بیابند.
»عدم استفاده از توانمندی های داخلی برای تامین 
قطعات و نیازهای حوزه MRO« موضوعی است 
که این صنعت کاربردی در کشور از آن رنج می برد. 
نیازی که توان پاسخ گویی به آن در داخل کشور 
وجود دارد اما اراده ای برای اتصال این توانمندی ها 
به صنعت تعمیر و نگهداری وجود ندارد. اما با ایجاد 

شبکه سازندگان قطعات هوایی که با حمایت ستاد 
توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار است 

این توانایی ها به صنعت هوانوردی گره بخورد.
شبکه  ایجاد  کشور،   MRO ظرفیت  بردن  باال 
به  دسترسی  برای  آن  تکمیل  و  آزمایشگاهی 
استانداردهای مورد نیاز سازمان هواپیمایی کشور و 
ورود دانش بنیان ها به حل چالش های مهم صنعت 
هوایی از جمله برنامه های این ستاد برای توسعه 

صنعت تعمیر و نگهداری هواپیما در کشور است.
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