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 آزادسازی قیمت خودرو تا ۲ هفته دیگر
هزینه ها در الیحه بودجه متناسب با 

درآمدهای نفتی است
ــه ۱۴۰۰  ــه بودج ــا در الیح ــت: هزینه ه ــت گف ــر نف وزی
ــن  ــی تعیی ــای نفت ــق درآمده ــزان تحق ــه می ــبت ب نس

ــت ..... ــده اس ش
3

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران:

 وزارت صمت باید صدای اصناف 
3باشد

جذب امداد گران در جمعیت 
هالل احمر با درجه ایثار

4

بررسی روند احداث مترو پرند
 با حضور مسئوالن

مرزهای ایران و آذربایجان بر پایه 

دوستی و برادری بین دو ملت است

2

استفاده از پهپادها در رزمایش طرح 

ترافیکی زمستان سال 99

4

حجت االسالم مروی در دیدار استاندار خراسان رضوی:

رویکرد آستان قدس همکاری حداکثری با 
مسئوالن برای رفع مشکالت مردم است

5

استان تهران 6

کاالهای  تکلیف  تعیین  لزوم  تهران:  استاندار 
فرمانداران  انبارها؛  در  شده  توقیف  بهداشتی 

موکلف به راه اندازی سامانه انبارها هستند
ــای  ــف کااله ــن تکلی ــزوم تعیی ــه ل ــاره ب ــا اش ــران ب ــتاندار ته اس
بهداشــتی توقیــف شــده در انبارهــا گفــت: فرمانــداران موکلــف بــه 

ــدازی ســامانه انبارهــا هســتند ... راه ان 6 3

بــه شــهروندان عزیــز اطــاع 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 اطــاع 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 اعــام نماینــد.

اطالعیه

شماره پیامک  نشریه       09361377917

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آناین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
09126968123
02156438444

برنج در اکثر کشورهای دنیا به عنوان 
یک غذای اصلی شناخته می شود. در 
قدیمی   از  یکی  ایرانی  برنج  حقیقت 
ترین غالت است که بشر از چند هزار 
مبادرت می  آن  به کشت  قبل  سال 
ورزید. در اسناد و دست نوشته های 
تاریخی نیز همواره برنج به عنوان یک 
گندم  کنار  در  مصرف  پر  محصول 
جنوب  نواحی  به  برنج  کشت  پیشینه  است.  شده  معرفی 
و  فیلیپین  هندوستان،  های  کشور  مخصوصا  آسیا  شرقی 
چین باز می گردد. در حال حاضر برنج به عنوان یک غذایی 
اصلی در سفره بیش از نیمی از جمعیت کره زمین دیده می 
شود و پس از گندم، بیشترین سطح زیر کشت را به خود 

اختصاص داده است.
در ایران هم برنج به عنوان یک غذای اصلی شناخته می 
شود و اکثر ایرانیان مصرف این ماده غذایی را در وعده ناهار 
و  فراوان  و  منظم  های  بارش  دلیل  به  دهند.  می  ترجیح 
زمین های حاصلخیز بیشترین کشت این محصول در کشور 
در استان های گیالن، مازندران و گلستان انجام می شود به 
نحوی که نزدیک به هشتاد درصد تولید برنج کشور در این 
سه استان انجام می شود.  از انواع برنج ایرانی میتوان به برنج 
هاشمی ، صدری )دم سیاه، دم زرد، دم قرمز (، طارم، علی 
کاظمی و برنج پر محصول ) شیرودی، فجر، خزرو..(  نام برد 
که هر از کدام از این ارقام طرفداران خود را دارد و انتخاب 

برنج بستگی به ذائقه افراد دارد. 
همواره  برنج  خرید  ایرانیان  توسط  روزانه  مصرف  وجود  با 
یکی از دغدغه های خانواده های ایرانی است. چرا که معموالً 
ایرانی ها برنج را در حجم باال و تقریبا برای مدت یک سال 
خریداری می کنند و اگر این برنج نا مرغوب باشد، قطعاً در 
اقتصاد و تغذیه خانواده دچار چالش می شود. چرا که عمدتاً 
نه امکان تعویض برنج وجود دارد و نه می توان یک سال را 

با برنج نامرغوب آشپزی کرد و پشت سر گذاشت!
در سال های اخیر هم به دلیل کمبود و نبود نظارت های 
مستمر بسیاری از سودجویان برنج های پاکستانی و هندی 
را با برنج های مرغوب ترکیب کرده و به اسم برنج شمال به 
فروش می رسانند که در بسیاری از مواقع تشخصیص برنج 

خالص از برنج تقلبی دشوار است. 
هر چند بهترین راه برای نیفتادن در دام سود جویان مراجعه 
به فروشگاه های معتبر و افراد قابل اعتماد است ولی داشتن 
اطالعات در مورد نحوه خرید برنج، نحوه نگهداری، پخت 
با  بیشتر  آشنایی  منظور  به  است.  ... ضروری  و  برنج  انواع 

مشخصات برنج ایرانی و نحوه خرید و پخت گفتگوی کوتاهی 
با » محمد کریمی« از بازرگانان و کارشناسان خوش نام برنج 

انجام داده ایم که حاوی نکات ارزنده ای است: 
برنج ایرانی چه ویژگیهایی دارد؟ 

اما  دارند.  متفاوتی  عطر  و  ها  طعم  ایرانی  های  برنج  انواع 
بهترین برنج ایرانی چه از نظر عطر, طعم, سبکی و طول 
دانه بی شک برنج صدری دم سیاه است. بعد از برنج صدری, 
برنج هاشمی در رده دوم قرار دارد که دارای عطر و طعم 
بسیار مطلوب و طول دانه های هم بلند است اما نه به اندازه 
برنج صدری. پس اگر برنجی می خواهید که عالوه بر سایر 
ویژگی ها طول دانه ی بسیار بلندی داشته باشد می توانید از 
برنج صدری استفاده کنید. یک نکته مهم و تاثیر گذار دیگر 
که در هنگام خرید برنج باید به آن توجه داشت، زود هضم 
بودن برنج ایرانی است که موجب می شود به مصرف کننده 

احساس سنگینی بیش از حد دست ندهد. 
برنج خوب از نگاه شما چه برنجی است؟

ویژگی های برنج ها با هم تفاوت دارد. اما همیشه برنج خوب 
نباشد و رنگ روشنی  اول پوک  برنجی است که در وهله 
دارد و در عمل سایش بین دستان کمی چربی حس شود. 
راه دیگر تشخیص برنج ایرانی عطر آن است یعنی اگر برنج 
را در کف دستانتان ریختید و بو کشیدید باید عطر خوش 
و تندی داشته باشد. دیگر راه تشخیص جویدن دانه برنج 
است. اگر برنج زیر دندان شما زود خورد شد و شکست آن 
برنج مرغوب نیست. برنج با کیفیت و خوش پخت برنجی 
اشاره  باید  البته  بشکند.  دیر  و  دندان سفت  زیر  که  است 
کرد همیشه قیمت باالی برنج به معنای با کیفیت بودن آن 
نیست چرا که عوامل متعددی در افزایش کیفیت برنج تاثیر 
دارند که قطعاً قیمت در این فرآیند جایگاهی ندارد! استفاده 
بذر مرغوب، آب و هوای مناسب و خاک حاصلخیز در  از 
تولید برنج موثر است و چه بسا یک محصول ارزان قیمت در 
ناحیه ای از برنج گران قیمت یک ناحیه دیگر خوش خوراک 

تر و با کیفیت تر باشد. 
بهترین زمان برای پخت برنج ایرانی کدام است؟

هرچه  است.  برنج  مرغوبیت  برنج  پخت  در  نکته  اولین 
مرغوبیت و کیفیت برنج بهتر باشد مسلما پخت مطلوب تری 
دارد . برنج ایرانی تازه باید بعد از گذشت حداقل ۴ ماه پخت 
شود تا از کیفیت اصلی خود در پخت رونمایی کند. مورد 
دیگر آنکه تا حد امکان از برنج کهنه استفاده نمایید زیرا 
نسبت به برنج تازه قد و پخت خیلی بهتری دارد. پخت برنج 
البته  در کشور ما به دو روش آبکش و کته مرسوم است. 
افرادی هستند که برای پخت برنج از پلوپز و مایکرویو هم 

استفاده می کنند. در ضمن باید اشاره کرد پخت برنج به 
روش آبکش و کته طرفداران خود را دارد و افراد با توجه به 

ذائقه خود از این دو روش استفاده می کنند.
جایگاه برنج ایرانی در دنیا چگونه است؟ 

از  دنیا  بزرگ  های  و سرآشپز  خارجی  شناسان  برنج  اکثر 
با عنوان یک برنج دارای اصالت و کیفیت یاد  ایرانی  برنج 
می کنند. برنج ایرانی با رقم های مختلف امروزه در سراسر 
دنیا بی مانند هستند زیرا رقم های اصیل برنج ایرانی تنها 
در ایران قابلیت تولید دارند، و به دلیل شرایط آب و هوایی 
ایران کیفیت این برنج ها با هیچ برنج دیگری قابل مقایسه 
نیست.رقم های شاخص برنج ایرانی چون هاشمی، کاظمی 
و صدری مشتریان فراوانی در سرتاسر دنیا دارند، و همین 
مساله باعث شده که صادرات این ارقام به سرتاسر دنیا بیشتر 
باشد.برنج های ایرانی همچنین از لحاظ ارزش غذایی نیز در 
رتبه بسیار خوبی قرار دارد و به عنوان کامل ترین نمونه های 

برنج دنیا شناخته می شوند.
بهترین راه نگهداری برنج در دراز مدت چگونه است؟

مساعد  شرایط  در  اگر  که  است  محصولی  ایرانی  برنج   
نگهداری شود تا مدت ها کیفیت اولیه خود را خواهد داشت. 
برنج بهتر است در درون کیسه های نخی و به دور از نور 
آفتاب، و در اصطالح در شرایط خنک و به دور از رطوبت 
نگهداری شود. اگر از ظروف شیشه ای یا پالستیکی برای 
مدت  برای  را  کار  این  کنید  می  استفاده  برنج  نگهداری 
طوالنی انجام ندهید و از خشک بودن آنها قبل از ریختن 
برنج اطمینان حاصل کنید. همچنین برای نگهداری طوالنی 
یا زردچوبه در  و  دانه سیر کامل  از  توانید  برنج می  مدت 
بین برنج ها استفاده کنید. اینکار باعث جلوگیری از رشد 

حشرات می شود.
سخن پایانی

 برنج از غالت مهم است و تقریبا غذای اصلی نصف مردم 
کره زمین می باشد. برنج انواع مختلف دارد و این انواع را 
تا حدود ۱5۰ نوع مختلف تخمین می زنند. خواص و فواید 
برنج به گونه ای است که عده ای از پزشکان در بسیاری 
می  بیمار  غذایی  دستور  در  را  برنج  مصرف  ها  بیماری  از 
گنجانند. با این وجود باید در مصرف برنج احتیاط کرد و 
مصرف بیش از حد آن به ویژه مصرف ارقام خارجی به هیچ 
عنوان توصیه نمی شود. در پایان به شهروندان توصیه می 
به فروشندگان و مغازه های  کنم هنگام خرید برنج حتماً 
معتبر مراجعه کنند و از خرید برنج هایی که دارای شکل و 
ظاهر غیر متعارف هستند یا پس از پخت تغییر شکل می 

دهند) بسیار بلند یا حجیم می شوند( خودداری کنند.

»محمد کریمی« تاجر و کارشناس برنج ایرانی: همواره برنج گران 
قیمت، برنج با کیفیت نیست! 

 کریم همتی :

روان  و  مشاور  شقاقی  فرزانه 
شناس

اجتماعی  پدیده  یک  ازدواج 
پیچیده و  چند بعدی است که 
ایجاد توازن و حل تعارضات بین 
زوجین در این پدیده خاص، نیاز 
به تخصص و آگاهی بخشی چند 

الیه دارد.
بدون  توانند  می  نفر  دو  که  تصور  این  حقیقت  در 
به عبارتی  یا  و  رفتاری یکدیگر  ابزار شناخت  داشتن 
زندگی  یک  زندگی،  راهنمای  دفترچه  مطالعه  بدون 
خرافه  یک  باشند،  داشته  درگیری  و  دغدغه  بدون 

محض است. 
داشتن یک زندگی مشترک پویا و به دور از تنش های 
معمول این روزهای نسل جوان، نیاز به آموزش مهارت 
های متعددی دارد که کمتر از آنها می شنویم. هر چه 
خانواده از دوام و قوام بیشتری بهره مند باشد، دستیابی 
به جامعۀ سالم، سریع تر محقق خواهد شد چرا جامعه 

پویا درگرِو سالمت خانواده و خانوادۀ کارآمد است.
زوج درمانی یکی از این آموزش های مورد نیاز نسل 
های جوان است که می تواند با گشودن پنجره های 
نوین، افق های جدید را در زندگی زوجین نمایان کند.

این  بر  درمان گران  زوج  و  خانواده  مشاوران  از  برخی 
ازدواج  اول  های  سال  در  ویژه  به  زوجین  که  باورند 
به لحاظ برقراری ارتباط با مشکالت عدیده ای روبرو 
می شوند. حتی اگر زوج ها زمینه ی فرهنگی و قومیتی 
در  آنها  باشند؛  داشته  مشابهی  تحصیالتی  حتی  یا 
عادت های  با  و  شده اند  بزرگ  متفاوتی  خانواده های 
متفاوتی زندگی کرده اند. بنابراین ممکن است در موارد 

عادی نظیر تعیین وظایف، نوع رفتار با یکدیگر، پذیرش 
شوند.  عقیده  اختالف  دچار  یکدیگر  با   ... و  سالئق 
ضرورت مشاوره و زوج درمانی درست از همین سال 
از پیش احساس  ها و همین خرده اختالف ها بیش 

می شود.
دانش  سازنده؛  نگرش های  یا  تصورات صحیح  داشتن 
و مهارت های پیشرفته جهت حفظ رابطه ای عاشقانه، 
ظرفیت پذیرش سلیقه طرف مقابل، جراتمندی در بیان 
عقیده و ... مهارت هایی هستند که مشاور با آموزش 
آنها به زوجین باعث می شود آنها بتوانند مسئولیت های 
رفتاری، زناشویی، عاطفی، جنسی، والدینی، خانوادگی 

و اقتصادی شان را به نحو احسن انجام دهند.
یافتن  قوام  در  رویکرد  این  ضرورت  اهمیت  وجود  با 
حتی  یا  تنش  از  جلوگیری  و  خانوادگی  رفتارهای 
و  درمانی  زوج  دردمندانه  ها،  خانواده  شدن  متالشی 
زوجین  پناهگاه  آخرین  عنوان  به  مشاور   به  مراجعه 

محسوب می شود!
در حالیکه انتظار از این شیوه بهبود روابط بین زوجین 
است متاسفانه زوجین با نیت طالق گام در این وادی 

می گذارند و نتیجه نیز از پیش هویداست! 
اهمیت نقش مشاوره را در حل تنش ها و تعارضات 
است  ممکن  داد.  نمایش  تر  پررنگ  و  تر  جدی  باید 
باشند  داشته  رابطه  یک  از  متفاوتی  انتظارات  نفر  دو 
متفاوتی  ارزش های  مهم؛  یا  و  جزیی  مسائل  برای  و 
قایل شوند. هنگامی که زوجین از فرهنگ های متفاوتی 
باشند؛ ممکن است این اختالف ها بیشتر هم بشود. با 
وجود این تفاوتها و پیچیدگی رفع آن ها از یک سو و 
عدم حمایت از سمت فرهنگ بزرگ تر از سوی دیگر؛ 
خیلی هم عجیب نیست که بعضی از زوجها به آسانی 

هم دیگر را ترک کنند. اما یک مشاور می تواند با دانش 
و تخصصی که اندوخته است و با تجارب متعددی که 
اندوخته است، نقش یک راهبر یا راهنما را در زندگی 
جوانان ایفا کند و آنها را در یافتن مسیر صحیح زندگی 

یاریگر باشد.
حتی زوج هایی که هنوز ازدواج نکرده اند و و در دوره ی 
نامزدی قرار دارند وارد مسیر پر تالطمی شده اند که 
است.  آن  نهایت  پایدار  تعهدی  یا  عشق  در  شکست 
این افراد نیز می توانند به کمک مشاور و زوج درمانی 
حتی  و  بینی  پیش  را  رابطه شان  احتمالی  مشکالت 
پیش از ازدواج درک؛ حل و از بروز مجدد آن پیشگیری 
و  بی تجربه  زوج های  با  افراد  این  روانی  کنند. شرایط 
جوانی که بدون شناخت کافی از همدیگر پای در عرصه 
زندگی می گذارند، تفاوت زیادی دارد. چرا که با بینش 
و شناخت وارد زندگی شده اند و بسیار محتاطانه عمل 
می کنند. آمار به ما می گویند که به احتمال بسیار زیاد 
این افراد که برای زندگی زناشویی خود برنامه ریزی 
بینند،  می  مشاوره  و  مشاور  نیازمند  را  خود  و  کرده 
تجربه  را  طوالنی ای  ازدواج  و  می شوند  خوشبخت 
می کنند. امید است خانواده ها در عصر کنونی که ذائقه 
رفتاری و اجتماعی افراد تغییر پیدا کرده است، بیش از 
گذشته به نقش مشاور و آموزش علمی زوجین توجه 
داشته باشند و آموزش مهارت های رفتاری و اخالقی 
قبل ، حین و بعد از ازدواج را فراموش نکنند و قبل از 
اینکه فرزندان خود را راهی خانه بخت کنند، از آنها 

بخواهند دفترچه راهنمای زندگی را ورق بزنند! 
فرزانه شقاقی

روانشناس و مشاور
خانواده درمانی-زوج درمانی

داشتن زندگی سالم و شاد، بدون مطالعه دفتر چه راهنمای آن امکان پذیر نیست! 

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس این جنبش را برخاسته 
از ملت فلسطین و ادامه دهنده مسیر مبارزه و مقاومت آنها 
برشمرد.به نقل از المنار، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطین در سخنانی گفت که سی و سومین سالروز 
تأسیس این جنبش امسال با تحوالت و متغیرات بزرگی مواجه 

است که در موضوع فلسطین تأثیر عمیقی دارد.
افزود:  مناسبت  همین  به  سخنانی  در  هنیه«  »اسماعیل 
تأسیس حماس ادامه مسیر ملت فلسطین و مبارزه و مقاومت 
القسام است.وی  از زمان خیزش شهید عزالدین  مستمر آن 
گفت: حماس از دامان ملت و آرمان فلسطین برخاسته و از 
مرحله آماده سازی و ایجاد به نسل آزادی خواه و سپس به 
مرحله رویارویی تمام عیار و مستمر منتقل شده است.هنیه 
گروه های  تمام  تأسیس  همچون  حماس  تأسیس  داد:  ادامه 

فلسطینی ریشه در میهن پرستی دارد و حزبی نیست و این 
نشان می دهد که گروه های فلسطینی بخاطر مردم و خدمت به 
آنها ایجاد شده اند. این مردم هستند که به گروه ها مشروعیت 
و تداوم در عرصه سیاسی و میدانی می بخشند. حماس توانست 
انواع خود پیش گیرد و موفق  مقاومت را در تمام اشکال و 
شد از این طریق اصلی مستحکم برای مقاومت را که امروز 
افزود: حماس سهم  نماید.وی  ریزی  پایه  دارد  نمود  غزه  در 
حقیقی در مقاومت به عنوان یک گزینه راهبردی داشته است 
گزینه  مقاومت  گزینه  که  بگوید  امت  و  مردم  به  توانست  و 
نتیجه بخشی است که توانسته موجب آزادی سرزمین و اسرا و 
حمایت از قدس و مسجداالقصی شود و با نقشه ها برای نابودی 
موضوع فلسطین مقابله نماید. حماس توانست به تئوری های 
بازدارندگی تحقق بخشد و خواب دشمن را در غزه و کرانه 

باختری آشفته کند. هنیه با بیان اینکه محور اقدامات ما اصول 
و مبانی مردم و امت از جمله اصول ایمانی دینی و اصول ملی 
آن  اول  که طرف  را  دقیق  معادله  یک  افزود: حماس  است، 
شراکت با عمق عربی و اسالمی و طرف دیگر آن حفظ اعتبار 
کرده  است حفظ  فلسطینی  گیری  تصمیم  استقالل  و  خود 
است. حماس از روز تأسیس خود تا این لحظه حامی اتحاد 
ملت فلسطین در داخل و خارج و پایان دادن به چندپارچگی 
و حفظ منافع فلسطین بوده است. رئیس دفتر سیاسی حماس 
گفت: ما با تمان توان و آگاهی برای موفقیت روند آشتی با 
برادران در جنبش فتح و گروه های فلسطینی تماش کردیم. 
حماس به راهبرد توسعه و قدرتمند شدن در نوار غزه ادامه 
مقاومت و  استحکام  برای  تمام مردم  با  و همراه  داد  خواهد 

روحیه آن در کرانه باختری تالش خواهد کرد.

هنیه: حماس توانست نتیجه بخش بودن مقاومت را ثابت کند

این خودروها احتماال شامل دناپالس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو 207پانوراما، چانگان، 
آریا، کی 132و برخی دیگر از خودروها باشد.



سیاسی
خبر

عباس زاده مشکینی در تذکر شفاهی:

مرزهای ایران و آذربایجان بر پایه 
دوستی و برادری بین دو ملت است

اسالمی  مجلس شورای  خارجی  و سیاست  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
گفت: مرزهای ایران و آذربایجان مرزهای دوستی و برادری بین دو ملت با 

مشترکات تاریخ و مذهبی بسیار زیاد است.
محمود عباس زاده در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی طی تذکری 
شفاهی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور ترکیه، گفت: رئیس جمهور 
ترکیه بهتر است نگاهی به پرچم سه رنگ ایران و همچنین دو هالل میانه 
ایران و حاکمیتی  بیندازد که نشان دهنده قدرت جمهوری اسالمی  آن 

مبتنی بر مکتب متعال اسالم محمدی و با ساز و کار مردم ساالری است.
وی بیان کرد: حقوق استراتژیک ایران از دریای سرخ تا مدیترانه است و 

مردم مسلمان و عاشورایی آذربایجان به اقتدار جمهوری اسالمی میبالند.
اسالمی  مجلس شورای  خارجی  و سیاست  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
تصریح کرد: مرزهای ایران و آذربایجان، مرزهای دوستی و برادری بین دو 
ملت و با مشترکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی بسیار زیادی است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.
عباس زاده مشکینی خطاب به اردوغان گفت: آقای اردوغان! آیا نظامی 
اید که همه عالم تن  آیا سروده وی را شنیده  گنجوی را می شناسید؟ 

است و ایران دل؟
اسالمی  مجلس شورای  خارجی  و سیاست  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
در واکنش به اظهارات احمدی بیغش مبنی بر اینکه رگ غیرت این همه 
نماینده مدعی آذری کجاست، گفت: الزم نیست شما به ما درس غیرت 
دهید، زیرا نام آذربایجان با غیرت، شجاعت و وطن پرستی عجین شده 

است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه 
ناوگان  تقویت  صادرات،  توسعه  الزمه 
حمل و نقل و رفع مشکالت مرزها است، 
گفت: اتاق بازرگانی ایران برای همکاری 
با هر یک از کشورهای همسایه برنامه 

تدوین کند.
مشترک  اتاق های  روسای  جلسه   
بازرگانی ایران و کشورهای همسایه  به 
ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار 

شد.
با  جلسه  این  در  جهانگیری  اسحاق 
تاکید بر اهمیت کشورهای همسایه در 
توسعه صادرات، گفت: بر اساس آمارها، 
در هشت  از صادرات کشور  65 درصد 
ماهه نخست سال جاری به کشورهای 
اتاق  است  که الزم  است  بوده  همسایه 
مشخص  ای  برنامه  ایران  بازرگانی 
از  یک  هر  با  همکاری  برای  دقیق  و 
در  را  آن  و  تدوین  همسایه  کشورهای 

دستور کار قرار دهد.
بر  تاکید  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
ایران  اسالمی  اینکه سیاست جمهوری 
توسعه همکاری ها با کشورهای همسایه 
هدف  همسایه  کشورهای  افزود:  است، 
اصلی صادرات برای کشور ما هستند که 
باید ضمن تعیین اولویت ها، بسترهای 
این  با  همکاری  گسترش  برای  را  الزم 

کشورها فراهم کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد و تکمیل 
کشورهای  با  همکاری  زیرساختهای 
دوره  این  در  کرد:  تصریح  همسایه، 
محدودیت  همه  رغم  علی  شد  تالش 
ها، راه آهن سراسری کشور به راه آهن 
کشورهای همسایه متصل شود و در این 

زمینه گام های موثری برداشته شد.
معاون اول رییس جمهور افزود: در بخش 
حمل و نقل جاده ای و ساماندهی مرزها 
نیز ضعف هایی وجود دارد که الزم است 
تقویت ناوگان حمل و نقل جاده ای به 
شکل ویژه در دستور کار قرار گیرد و در 
مرزها نیز شرایطی فراهم شود تا شاهد 
برای  ها  کامیون  معطلی طوالنی مدت 

عبور از مرز نباشیم.
پراهمیت  نقش  به  اشاره  با  جهانگیری 
و  ایران  بازرگانی  مشترک  های  اتاق 

کشورهای همسایه در توسعه مبادالت 
برای  باید  کرد:  خاطرنشان  تجاری، 
و  اهمیت  بازرگانی  مشترک  های  اتاق 
جایگاه ویژه ای قائل شویم. حل مسائل 
و مشکالت پیش روی بازرگانان و تجار 
نیازمند پیگیری و سازماندهی دقیق و 
مشترک  های  اتاق  که  است  منسجم 
بازرگانی می توانند نقش تعیین کننده 

ای در این زمینه ایفا کنند.
مشترک  های  اتاق  روسای  از  وی 
همسایه  کشورهای  و  ایران  بازرگانی 
خواست نواقص و گره های اصلی پیش 
روی توسعه مراودات تجاری را شناسایی 
و ضمن در نظر گرفتن محدودیت های 
دولت، برای رفع این گره ها راهکارهای 
دهند.  پیشنهاد  اجرا  قابل  و  عملیاتی 
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه 
روابط اقتصادی و مبادالت تجاری نباید 
قرار  مسائل سیاسی  برخی  تاثیر  تحت 
بخش  همکاری  داشت:  اظهار  گیرد، 
خصوصی  بخش  با  ایران  خصوصی 
به  رو  همواره  باید  همسایه  کشورهای 
همکاری  توسعه  که  چرا  باشد  رشد 
مراودات  گسترش  و  اقتصادی  های 
تجاری می تواند در حل مسائل سیاسی 

فیمابین نیز موثر باشد.
کشورهای  با  ایران  روابط  جهانگیری 
استراتژیک  و  راهبردی  را  همسایه 
توصیف کرد و افزود: رویکرد دیپلماسی 

هیچ  که  است  این  ایران  اقتصادی 
محدودیتی برای همکاری های تجاری 
بویژه  دیگر  کشورها  با  اقتصادی  و 
کشورهای همسایه وجود ندارد و نباید 
بخاطر  اقتصادی  مبادالت  دهیم  اجازه 
برخی مسائل سیاسی حاشیه ای کاهش 

پیدا کند.
وی با اشاره به احتمال بهبود شرایط در 
باید برای استمرار  ایام پیش رو، گفت: 
آمادگی  ها  تحریم  لغو  یا  و  ها  تحریم 
با  اما  باشیم  داشته  دقیق  برنامه  و 
فرصت  ایجاد  و  شرایط  بهبود  فرض 
اروپایی،  کشورهای  با  همکاری  برای 
باشیم که کشورهای  داشته  توجه  باید 
روابط  توسعه  در  اول  اولویت  همسایه 
هستند ضمن آنکه نباید کشورهایی که 
در شرایط سخت با ما همکاری کردند را 
نادیده بگیریم.معاون اول رییس جمهور 
استثنایی  را  ایران  جغرافیایی  موقعیت 
توصیف کرد و افزود: ایران عالوه بر منابع 
طبیعی، از موقعیت جغرافیایی ویژه ای 
برخوردار بوده و محل عبور کریدورهای 
– غرب است  – جنوب و شرق  شمال 
و همسایگی با 15 کشور امکان مهمی 
برای توسعه در اختیار ما قرار داده است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه باید بخش 
و  شود  فعال  پیش  از  بیش  خصوصی 
فعاالن  حمایت  برای  الزم  بسترهای 
داشت:  اظهار  شود،  فراهم  اقتصادی 

موانع تحریم معموال  تجربه نشان داده 
گریبانگیر فعالیت اقتصادی دولت است 
نزدیک  روابط  با  خصوصی  بخش  اما 
خصوصی  بخش  با  که  مراوداتی  و 
محدودیت  با  دارد،  هدف  کشورهای 
کمتری برای همکاری اقتصادی مواجه 

است.
قدردانی  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
بازرگانی  مشترک  های  اتاق  روسای  از 
ایران و کشورهای همسایه بخاطر تالش 
شرایط سخت  در  فراوان  زحمات  و  ها 
گاهی  اگرچه  کرد:  خاطرنشان  تحریم، 
سخنانی مطرح می شود که ممکن است 
باعث رنجش و دلسردی بخش خصوصی 
شود، اما فعاالن اقتصادی و روسای اتاق 
های مشترک همواره با روحیه فداکاری 

به کشور خدمت کرده اند.
بازرگانی  اتاق  در این جلسه که رییس 
و  تجارت  توسعه  سازمان  رییس  ایران، 
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور 
روسای  داشتند،  حضور  نیز  خارجه 
ایران  بازرگانی  مشترک  های  اتاق 
عراق،  ترکیه،  امارات،  افغانستان،  و 
ارمنستان، عمان، سوریه و پاکستان نیز 
در سخنانی به بیان مهمترین مسائل و 
مشکالت پیش رو پرداختند و خواستار 
و  داخلی  های  و محدودیت  موانع  رفع 
خارجی  تجارت  در  یکپارچه  مدیریت 

شدند.

الزمه توسعه صادرات، تقویت ناوگان 
حمل و نقل و رفع مشکالت مرزهااست

خبر

افزایش ۵۳ درصدی هزینه ها در 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ پذیرفتنی نیست

برای  را  خود  تالش  باید  دولت  گفت:  مجلس  اول  رئیس  نایب 
هزینه ها  درصدی   5۳ افزایش  این  و  بگذارد  هزینه ها  مدیریت 

پذیرفتنی نیست.
 سید امیرحسین قاضی زاده نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی 
در جمع برخی از اقتصاددانان در مورد بودجه 1۴۰۰ با اشاره به 
در نظر گرفتن فروش ۲ میلیون ۳۰۰ هزار بشکه نفت، گفت: اگر 
فروش ۲٫۳۰۰ میلیون بشکه نفت در سال 1۴۰۰ محتمل هم باشد، 
اتکاء بودجه به این میزان فروش نفت بدون کسب اطمینان از تحقق 

این درآمد نفتی، مانند ساختن خانه بدون گذاشتن ستون است.
وی افزود: نباید با فرض تحقق یک امر احتمالی هزینه های دولت 
را بدون پشتوانه باال ببریم و کشور را در مسیر بدون بازگشت و 

بن بست گرفتار کنیم.
ادامه داد:  برابر آمریکا  اقدامات پیش دستانه در  رئیس فراکسیون 
لغو  بر  را  فرض  امریکا،  در  جدید  دولت  استقرار  از  پیش  اینکه 
تحریم ها بگذاریم و روی درآمد فروش نفت در صورت لغو تحریم ها 
حسابی باز کنیم، قدرت چانه زنی کشور را در هر مذاکره احتمالی 
به شدت پایین می آورد. قهرمانان دیپلماسی باید این را بلد باشند 
که دیپلماسی بر اساس قدرت چانه زنی کار می کند و نه بر اساس 

خیال بافی های سیاسی.
قاضی زاده در پاسخ به این پرسش که دولت چه درآمدهایی را باید 
جایگزین این درآمد نفتی کند ادامه داد: دولت باید تالش خود را 
برای مدیریت هزینه ها بگذارد و این افزایش 5۳ درصدی هزینه ها 
پذیرفتنی نیست. ضمن اینکه کاهش نسبت مالیات به GDP نشان 
می دهد دولت تالشی برای ایجاد و اصالح پایه های مالیاتی و ارتقاء 
عدالت مالیاتی بین همه اقشار درآمدی و کاهش فرار مالیاتی ندارد.

نایب رئیس اول مجلس خاطر نشان کرد: مسئولیت عقب ماندگی 
که  درآمد،  مجموع  بر  مالیات  اجرای  عدم  و  مالیاتی کشور  نظام 
از همه اقشار به اندازه درآمدشان مالیات عادالنه بگیرد مستقیماً 
متوجه دولت است اما گویا افرادی اصرار دارند کشور را وابسته به 
درآمد نفتی نگاه دارند و برای جبران کسری بودجه از بدترین نوع 

مالیات ستانی یعنی مالیات تورمی استفاده کند.
وی افزود: حتی در این شرایط اقتصادی که می توان کاهش درآمد 
نفتی را تبدیل به فرصتی برای قطع وابستگی بودجه به نفت کرد، 
دولت می خواهد کسری فروش نفت را نیز تبدیل به بدهی جدیدی 
هر طریق  به  و  کند  نفتی  اوراق سلف  از طریق  آتی  دولت  برای 

موجبات بقای وابستگی بودجه به نفت را فراهم آورد.

دوشنبه 24 آذر 21399 سال سوم - شماره 57

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
به موجب پرونده کالسه 9900931 محکوم علیه احسان کریمی محکوم است به پرداخت 477 / 816 / 502 ریال در حق 
محکوم له سونیا حیدری و مبلغ 000 / 000 / 13 ریال بعنوان نیم عشر دولتی و حسب تقاضای محکوم له اموال منقول 
محکوم علیه به شرح زیر به وسیله این اجراء توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرراست از طریق مزایده 
درتاریخ 1399/10/15 ازساعت 10 صبح الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم به فروش برسد.

ازقیمت 487/650/000 ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.10% از قیمت 
مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی)تضمین شده( فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود والباقی وجه مزایده ظرف 
مهلتی که از سوی دادورز اجرا تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال 
به نامبرده تحویل خواهد شد.در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد شکایت راجع به تخلف مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ 
فروش به دادگاه داده می شود وقبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه )در صورت وصول شکایت( مال 
به خریدار تسلیم نخواهد شد . ضمنا طالبین می توانند طبق ماده 126 قانون اجرا ظرف 5روز قبل از مزایده به دفتر اجراء 

مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند.
اموال مورد مزایده:

عنوان                                                                              تعداد     واحد           قیمت واحد           قیمت کل به ریال
قفسه فلزی طول5متر ارتفاع1/75پهنای80سانت پروفیل       1       عدد            8/000/000      8/000/000

میزفلزی چرخدار جهت حمل شیشه هود همراه با تکیه گاه وابعاد تفریبی1×1  1  عدد  3/000/000   3/000/000
هودمدلCIB1010900 مدل PANDENZAL و CO1397184  4 دستگاه         7/500/000         30/000/000

اجاق گاز مدل08-9180                                        1     دستگاه         15/000/000        15/000/000
مانیتور ال جی فلترون 15 اینچ M1510S )خراب(         1     دستگاه         1/500/000          1/500/000

فاکس چندکاره پاناسونیک کرمی رنگ KX-MB2025CX  1     دستگاه         25/000/000         25/000/000
چراغ مطالعه رومیزی                                          2    دستگاه          1/000/000           2/000/000
پمپ دستی چسب آکواریوم                                     1    عدد              250/000              250/000

سطل مشکی کوچک                                            2    عدد              150/000              300/000
کولر گازی مدلSTRUNG و جنرال سفید رنگ 18 هزار و 12 هزار چینی همراه با شیلنگ وسایر متعلقات تعداد 2 دستگاه 

قیمت واحد 35/000/000    قیمت کل به ریال 70/000/000
قوری و کتری                                                  1    عدد            1/500/000              1/500/000

سینک ظرفشویی تک لنگه                                    1    عدد            5/000/000              5/000/000
تابلو فرش ون یکاد                                            1    عدد              2/000/000             2/000/000

تلفن سانترال پاناسونیک KXTDA100D                    4     دستگاه         1/500/000              6/000/000
واشر فنری                                                    2     بسته            300/000                  600/000

المپ و قاب مهتابی داخل کارتن                          25   عدد          50/000                     1/250/000
چکش پالستیکی و فلزی                                   2    عدد           150/000                   300/000

گیره پیچ دستی                                              1   عدد            200/000                   200/000
قرقره آهنی قطر 15 و ضخامت 3 سانت               4   عدد             150/000                   600/000

یک پالت پالستیکی کوچک پیچ                          1   عدد             150/000                   150/000
کلید و پریز                                                12  عدد             75/000                     900/000

آچار آالت و خارکش و قلم و تراز و بست             25  عدد             250/000                    6/250/000
لوله های اجاق گاز ضایعاتی هرکدام200گرم       260  عدد             10/000                       2/600/000

جای آشغالی بزرگ درب دار آبی رنگ               1    عدد              2/000/000                  2/000/000
آبگرمکن دیواری بوتان سفید رنگ مستعملB3115  1  دستگاه            5/000/000                  5/000/000

دستگاه سانترال مشکی رنگ                            1  دستگاه             12/000/000                12/000/000
تابلوی وایت برد1×1                                    1   عدد                1/000/000                  1/000/000

آبسردکن افترون سفید رنگ AFWD57705         1  دستگاه              5/000/000                  5/000/000
یک عدد تی                                               1   عدد                 50/000                       50/000

چدنی گاز بوزن تقریبی 0/5 کیلو                      6   عدد                  50/000                       300/000
پلیت روغن گیر بوزن تقریب 100 گرم             20   عدد                  5/000                          100/000

چدنی G13                                               5   دست                 50/000                        250/000
بخاری برقی                                             1   دستگاه                1/500/000                    1/500/000

سیم جوش قطر3                                        3  کیلوگرم                350/000                       1/050/000
شیلنگ باد                                                4   عدد                    50/000                          200/000

پرس دستی ابعادتقریبی30×20×20 سانت بادسته80سانتی  1دستگاه          700/000                       700/000
گونیا یک عدد پالت کوچک پالستیکی 4 عدد         5  عدد                     150/000                       750/000

واشر ریز معمولی                                       1  بسته                     150/000                      000 /150
سه راهی برق                                            2  عدد                      100/000                      200/000

کولر گازی 12000 همراه بالوله و متعلقات          1 دستگاه                 25/000/000               25/000/000
دستگاه کانوایر خط تولید بنام وینوال 18 متری مورد استفاد در مونتاژ هود پهنای 80 سانت دارای نوار الستیکی و غلتک و 

الکترو موتور گیربکس و تابلو برق ارتفاع 90سانت   1  دستگاه           250/000/000             250/000/000
جمع کل به ریال:   487650000 ریال

مزیت  نفت  یا  گاز  گفت:  دولت  سخنگوی 
ماست و باید جهان را چه با نفت و گاز و چه با 
افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی، بیشتر به 
خودمان وابسته کنیم و نباید از سهم تولیدمان 

در اوپک انصراف دهیم.
 علی ربیعی سخنگوی دولت طی یادداشتی 
پیشنهادی  الیحه  ویژگی های  تشریح  ضمن 
شاهد  سال ها  این  در  نوشت:   1۴۰۰ بودجه 
بودیم که الیحه بودجه موقع ارائه به مجلس، 
مختلف  دیدگاه های  با  اقتصاددانان  سوی  از 
در  مثال  عنوان  به  می گیرد.  قرار  نقد  مورد 
دو  کارمندان  حقوق  مورد  در   1۴۰۰ بودجه 
دیدگاه کاماًل متضاد به چشم می خورد. در یک 
دیدگاه رقم افزایش حقوق را کم می دانند و 
در دیدگاهی دیگر برخی اقتصاددانان هرگونه 
را  بانکی  سود  نرخ  از  بیش  حقوق  افزایش 
را  آن  و  قلمداد کرده  آینده  تورم  بر  عالمتی 
منفی می دانند. این تنها یک نمونه از نقدهای 
متعددی است که این روزها شاهد هستیم. با 
توجه به اینکه من اقتصاددان نیستم، ممکن 
است حق مطلب به خوبی ادا نشده و مباحث 
مطرح شده من احتماالً قابل نقد نیز باشد، اما 
با توجه به مشارکت چندین ساله ام در بحث 
واقف شده ام که  نکته  این  به  بودجه،  تدوین 
تأثیرگذار  از سه متغیر  فارغ  را  بودجه نویسی 

نمی توان مورد قضاوت قرار داد.
نارسایی های  و  ایران  اقتصاد  مزمن  بیماری 
و  اجتماعی  متغیرهای  آن،  ساختاری 
و  بین المللی  متغیرهای  و  داخلی  سیاست 
اقتصاد جهانی. به هرحال به نظر می رسد یک 
بودجه نویسی موفق، باید با نگاهی به واقعیت 
امروز و مسائل اجتماعی در جهت اصالحات 
ساختاری نیز گام بردارد. این بودجه نه تنها 
اقتصادی  مزمن  بیماری  تشدیدکننده  نباید 
برای  جهت گیری  بستر،  این  در  بلکه  باشد 
اصالح ساختار را باید در درون خود دارا باشد.

مربوط  کشور،  ساختاری  نظام های  مشکالت 
به امسال و این دوران خاص نیست. از زمان 
هجری   1۲۸۹ سال  در  هدایت  صنیع الدوله 
شمسی و پس از آن حضور مورگان شوستر و 
آرتور میلیسپو امریکایی که نخستین تجربیات 

و  گرفت  شکل  کشورمان  در  بودجه نویسی 
برای اولین بار درآمدها و هزینه های دولت در 
سندی واحد درج شد تا به امروز، بودجه های 
سنواتی کشورمان متأثر از فضای کلی اقتصاد، 
با  کشور،  تصمیم سازی های  نظام  و  مدیریت 
مسائل و مشکالت متعددی روبه رو بوده است. 
یک   ،5۰ دهه  قیمت های  با  بخصوص  نفت 
عامل مؤثر بر پیچیدگی و ناکارآمدی اقتصاد 
ایران شد. بودجه های نفتی این دهه ها همواره 
اصالحات ساختاری اقتصاد ایران در زمینه های 
از رکود، تورم، بیکاری، کاهش  گوناگون اعم 
بهره وری، رشد پایین اقتصادی، فرار مالیاتی، 
است. سایه  متأثر ساخته  را  و…  تولید  افت 
طی  که  اقتصادی  بیماری های  این  سنگین 
دهه ها در اقتصاد کشور رسوب کرده، نه تنها 
امکان اصالح را به ساختار اقتصادی نداده که 
محتوای  به  تبدیل  نیز  را  بودجه  سند  خود 
غیرکارآمد  و  نامفهوم  غیرشفاف،  اطالعاتی 
مطالبه  همواره  که  مسأله ای  بود؛  کرده 
کارشناسان و استادان اقتصادی از دولت ها بود.

 - دولت  شکل گیری  نوع  به دلیل  سویی  از 
اصالحات  از  همواره  دولت ها  ایران،  در  ملت 
کشوری  بودند.  گریزان  دردناک  ساختاری 
که درگیر بحران بین المللی است، اصالحات، 
باید  البته  و  می شود  سخت تر  ساختاری اش 
به خاطر داشت در کشورهای در حال توسعه 
اصالحات ساختاری همیشه پرچالش است. به 
طور مثال همه اقتصاددانان و حتی مسئوالن 
پنهان  یارانه  حذف  از  همواره  مختلف  قوای 
انرژی سخن گفته و به این بیماری اقتصادی 
6۰ ساله ایران اشاره کرده اند، اما این یارانه های 
پنهان به نحوی با مسائل اجتماعی و سیاست 
داخلی درهم تنیده شده که هربار جهت گیری 
اجتماعی  اصالح  یک  به  آن،  اصالح  برای 
در  بخصوص  است.  شده  تبدیل  دردناک 
ساختارهای رقابتی سیاسی، هرکسی خواسته 
با رفتار توده ستایانه به سراغ افکار عمومی برود، 
بر این نارسایی افزوده است. البته در دوره هایی 
انقالب اسالمی و برخی  از پیروزی  مثل بعد 
اقتصادی  اصالحات  این  امکان  دیگر،  مقاطع 
این فرصت ها استفاده مؤثر  از  را داشتیم که 

نکردیم. این امر به گونه ای پیش رفت که اگر 
در دوره ای، این جراحی به طور موضعی قابل 
انجام بود اما امروز نیازمند جراحی دردناک و 

بزرگ هستیم.
بودجه سند پیش بینی است اما نه مبتنی بر 
آمال و آرزوها که متکی بر اعمال و آورده ها. 
اما به رغم این واقعیات، صرفاً دولت دوازدهم 
است که با یک واقعیت دیگر نیز مواجه بوده 
دهه ای  چند  سنتی  درآمدهای  قطع  است؛ 
ناشی از نفت و همین طور قطع ارتباط اقتصاد 
انداختن  کار  از  برای  و تالش  با جهان  ایران 
قدرت  بزرگ ترین  فشار  با  داخلی  تولید 
اقتصادی، سیاسی و نظامی واقعیتی است که 
هیچ دولتی پیش و پس از انقالب آن را تجربه 
تحریم های  و  اقتصادی  جنگ  است.  نکرده 
شدید باعث شد که دولت دوازدهم آثار منفی 
حتی  و  شده  متحمل  را  تحریم ها  از  ناشی 
سال های  در  ایران  اقتصاد  در  منفی  اتفاقات 
نقدهایی  با وجود  را هم پیش خور کند.  آتی 
کرده  تالش   1۴۰۰ بودجه  می شود،  که 
سامان  کشور  امروز  واقعیت های  بر  مبتنی 
یابد و در درون آن نگاهی به آینده نزدیک و 
رو به بهبود اقتصادی هم وجود داشته باشد. 
تالش دولت بر این بوده که از بودجه 1۳۹۸ 
به بعد توجهی به اصالحات ساختاری داشته 
ساختاری  اصالحات  نمی توان  هرچند  باشد. 

پیش گفته را کاماًل حل کرد اما گام هایی برای 
بر  برداشته است. همچنین تالش  تحقق آن 
این بوده تا در این بودجه منابع و درآمدهای 
پیش بینی شده کاماًل واقعی باشند و مصارف 
و  شود  داده  پوشش  کاماًل  اجتناب ناپذیر 
نظر  از  نیابد.  افزایش  غیرضروری  هزینه های 
بخش  تحریک  هدف  با  مالی،  سیاست های 
تقاضا، خروج از رکود و حرکت به سمت رشد 
و رونق اقتصادی، بودجه انبساطی تنظیم شده 
است. از طرفی در جامعه ای که ۳ سال تحریم 
از  حداقل  باید  الزاماً  شده  متحمل  را  سخت 
زندگی 6 دهک حفاظت نمود. منظور حفظ 
قدرت خرید مردم و حمایت از حقوق بگیران 
اجرا،  از طرفی در  و  نیاز است  اقشار مورد  و 
و  دولت  غیرضروری  هزینه های  کاهش 

اولویت بندی مخارج مدنظر قرار گرفته است.
خصوص  در  تکراری  انتقادهای  از  یکی 
بودجه انبساطی بودن آن است اما بر اساس 
نهادهای  و  داخلی  کارشناسان  ارزیابی های 
خارجی مثل گزارش صندوق بین المللی پول، 
رشد  مسیر  در  آینده  سال  در  ایران  اقتصاد 
اقتصادی باالی ۳ درصدی قرار خواهد گرفت؛ 
بودجه سنواتی کشور باید تناسبی با این رشد 
ایجاد کند و مبتنی بر چنین ضرورتی تدوین 
ایجاد  و  تورم  کنترل  نیازمند  ما  است.  شده 

رشد به طور توأمان هستیم.

باید جهان را با نفت و گاز به خودمان وابسته کنیم

ایرانیان کنار هم بیش از ۴۴۴ جنگ 
تحمیلی علیه خود را دفع کرده اند

وزیر امور خارجه نوشت: تمام ایرانیان - فارغ از نژاد، گویش و اعتقاد - متحد و 
در کنار هم بیش از ۴۴۴ جنگ تحمیلی علیه خود را دفع کرده اند. محمدجواد 
ظریف در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: در طول تاریخ چند هزار 
ساله و پر افتخار ما، تمام ایرانیان - فارغ از نژاد، گویش و اعتقاد - متحد و در 
کنار هم بیش از ۴۴۴ جنگ تحمیلی علیه خود را دفع کرده اند. وی تاکید 
کرد: بی دلیل نیست که ایران کهن ترین کشور تداوم دار در تمدن بشری است.



اقتصاد
اخبار

با نگرانی در مورد عرضه؛ قیمت سنگ آهن 

چین با ۱۰ درصد جهش ، رکورد تاریخی زد

قیمت سنگ آهن در بورس دالیان چین ۱۰ درصد جهش کرد و رکورد زد 
و برای اولین بار در تاریخ از رقم ۱۰۰۰ یوآن )۱۵۲.۹۵ دالر( در هر تن فراتر 
دالیان چین ۱۰  بورس  از سی ان بی سی، قیمت سنگ آهن در  نقل  رفت.به 
درصد جهش کرد و رکورد زد و برای اولین بار در تاریخ از رقم ۱۰۰۰ یوآن 

)۱۵۲.۹۵ دالر( در هر تن فراتر رفت.
روند کاهشی عرضه سنگ معدن آهن و افزایش تقاضا برای فوالد و اختالالت 
نگرانی  افزایش  باعث  استرالیا  غرب  به  طوفان  رسیدن  از  ناشی  کوتاه مدت 

تحلیل گران فعال در صنعت آهن شده است.
طبق داده های اتحادیه جهانی فوالد، در سال ۲۰۱۹ استرالیا بیش از ۵۹ درصد 
تولید سنگ آهن دریایی جهان را به خود اختصاص داده بود. بیشتر این سنگ 

آهن به چین صادر می شود.
پس از استرالیا برزیل ۲۳ درصد از سنگ آهن دریایی جهان را تولید می کند.

وزیر نفت گفت: هزینه ها در الیحه بودجه 
۱۴۰۰ نسبت به میزان تحقق درآمدهای 

نفتی تعیین شده است.
واکنش  در  زنگنه  ملت،  خانه  از  نقل  به 
 ۲.۳ سقف  تعیین  به  نسبت  انتقادات  به 
الیحه  در  روز  در  نفت  بشکه  میلیون 
بودجه ۱۴۰۰، با توجه به مشکالت حوزه 
در  فروش  میزان  و  تحریم ها  و  صادرات 
سال جاری گفت: انتقاد نمایندگان نسبت 
آن ها  بلکه  نیست  شده  تعیین  میزان  به 
این موضوع هستند که در صورت  نگران 
برداشته نشدن تحریم ها دولت چه اقدامی 

می خواهد انجام دهد.
نشدن  برطرف  صورت  در  افزود:  وی 
طبق  خود  کار  عادی  روند  به  تحریم ها 
الیحه  در  البته  می دهیم،  ادامه  گذشته 
که  شده  پیش بینی   ۱۴۰۰ سال  بودجه 
اگر میزان فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت 
در روز تحقق پیدا نکرد، چه کاری انجام 
برنامه،  کمیسیون  جلسه  در  من  دهیم. 
و  یافته  حضور  مجلس  محاسبات  بودجه 
به سواالت نمایندگان در این مورد پاسخ 
و سیصد  میلیون  رقم ۲  تعیین  مبنای  و 
هزار بشکه نفت در روز را تشریح و اعالم 
کردم، چه پیش نیازهایی وجود دارد و کل 

صادرات  و  داخلی  مصرف  میزان  و  تولید 
چقدر است. وزیر نفت تاکید کرد: هزینه ها 
میزان  به  نسبت  بودجه ۱۴۰۰  در الیحه 

تحقق درآمدهای نفتی تعیین شده است.
این مقام مسئول درباره اینکه چرا رئیس 
شورای  مجلس  مخالفت  وجود  با  جمهور 
برای  روحانی  آقای  تصمیم  با  اسالمی 
فروش نفت در داخل به مردم، این موضوع 

را در الیحه بودجه ۱۴۰۰ قرار داده است، 
گفت: رئیس جمهور بحث فروش نفت به 
الیحه  طریق  از  را  کشور  داخل  در  مردم 
در  تا  است  کرده  ارائه  مجلس  به  بودجه 
را  اجازه فروش آن  بتواند  صورت تصویب 
داشته باشد و میزان آن هم براساس همان 
۲.۳ میلیون بشکه نفت تعیین شده است.

مجلس  قبلی  مخالفت  به  اشاره  با  زنگنه 

شورای  جلسه  در  موضوع  این  تصویب  با 
اقتصادی سران قوا اظهار کرد:  هماهنگی 
مجلس شورای اسالمی حق تصمیم گیری 
و  صحبت  نمایندگان  با  هم  ما  دارد،  را 
در  بودجه  بررسی  بحث  می کنیم،  تعامل 
مجلس شورای اسالمی کار یک یا دو روز 
این  تا درباره  نیست و ما تالش می کنیم 

مسائل به یک نگاه واحد برسیم.

هزینه ها در الیحه بودجه متناسب 
با درآمدهای نفتی است

گزارش

وزیر جهاد کشاورزی: مرغ و تخم مرغ 
بیش از نیاز کشور تولید می شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تولید مرغ و تخم مرغ در کشور مازاد بر نیاز بازار 
وزارت صنعت،  تاثیر می گذارند که  قیمت ها  بر  واسطه ها  و  اما دالالن  است 

معدن و تجارت در حال پیگیری و ساماندهی این بخش است.
به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه 
مراسم امضا تفاهم نامه طرح جهش تولید دیمزارهای کشور با ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل تحریم ها و مشکالت 
ارز و علی رغم تمام تالش های وزارت صنعت، معدن و تجارت و  جابه جایی 
بانک مرکزی، نهاده ای که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته، بالغ بر 
۳ میلیون تن کسری دارد اما با برنامه ریزی های انجام شده، وضعیت روزبه روز 

بهبود پیدا کرده است.
وی افزود: با توجه به کسری تأمین نهاده های دامی، وزارت جهاد کشاورزی با 
کنترل نحوه توزیع، ۱۰۰ درصد نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان مرغ تخم گذار و 

مرغ گوشتی را تأمین کرده است.
دامداران  و  ماکیان  سایر  دامی  نهاده  توزیع  بعد،  مرحله  داد:  ادامه  خاوازی 
تا  داده اند  به دست هم  دولت دست  ارکان  تمام  که  است  تولیدکننده شیر 
تولید محصوالت  بازار  بر  آرامش  آزاد و  از گمرک  را  نهاده های رسوبی  باقی 

پروتئینی حاکم شود.
وی در رابطه با تأمین بازار مرغ خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی، با 
همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و تولیدکنندگان مرغ 
گوشتی، قیمت مرغ را کنترل کرده است و مرغ با قیمت مصوب ۲۰ هزار و 

۴۰۰ تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بخش قابل مالحظه ای از خرده فروشی ها مرغ 
را قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه می کنند و تعزیرات و بخش های مختلف 

وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خرده فروشی ها نظارت دارند.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران: وزارت صمت 

باید صدای اصناف باشد
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: وزارت صمت متولی اصناف 
است و اصناف زیرمجموعه وزارت صمت هستند و الزم است تا وزارت 
صمت صدای اصناف باشد و برای حمایت از این بخش قدم های الزم 

را بردارد.
اصناف  داشت:  اظهار  جهانگیری  رسول  ایران،  اصناف  اتاق  از  نقل  به 
در همه عرصه ها بدون هیچ چشم داشتی همکاری کرده و همیشه 
مدنی،  در مسائل  اصناف  و سیل مشارکت  اند  بوده  در صحنه حاضر 
و  نیست  پوشیده  بر کسی  مومنانه  و کمک های  انقالبی  و  اجتماعی 
اند و حال  قرار گرفته  اصناف همیشه در خط مقدم مشکالت کشور 
صدای  اصناف  بخش  متولی  عنوان  به  صمت  وزارت  تا  دارند  انتظار 

حمایت از صنوف باشد.
وی تصریح کرد: اصناف شرایط دولت را درک می کنند، اما باید مشکالت 
و دغدغه های اصناف نیز شنیده شود و وزارت صمت مسئول است تا 
از بخش زیرمجموعه خود که در شرایط کرونا آسیب های زیاد دیده 
حمایت کند و دغدغه ها و مشکالت این بخش را به گوش به مسئوالن 
برساند و در راستای حل مشکالت اصناف با سازمان امورمالیاتی و تامین 

اجتماعی و ستادملی کرونا صحبت کند.
جهانگیری تصریح کرد: بیش از ۱۰ ماه است که اصناف درگیر مشکالت 
با بیماری کرونا هستند و آنقدری که دیگر  و محدودیت های مقابله 
مشاغل در انتقال کرونا سهیم هستند، اصناف نیستند اما تمامی فشارها 
و محدودیت ها برای اصناف درنظر گرفته می شود و شاید تنها به دلیل 
این باشد که اصناف در ویترین شهری قرار گرفته و بیشتر به چشم 

می آیند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: اصناف از وزارت صمت به 
عنوان متولی این بخش انتظار دارند که اگر مجموعه ای در خصوص 
اصناف اظهار نظر می کند و یا حقوق این بخش را نادیده می گیرد به 
عنوان مسئول پاسخ گو باشد و دفاع کند و جایگاه و موقعیت اصناف 
را حفظ کند. وی تاکید کرد: دولت چون هیچ سهمی برای اصناف در 
ماهیت وجودی ندارد و تمهیداتی چون زمین رایگان، سرمایه گردش و 
مواد اولیه که برای صنایع لحاظ کرده برای اصناف دیده نشده و سهمی 
در دایر کردن واحدهای صنفی نداشته است به همین جهت حمایتی 
نیز از این بخش ندارد و دولت باید بداند که اگر شرایط کسب وکار برای 
اصناف فراهم شود و بازار رونق بگیرد این آرامش به جامعه نیز منتقل 
می شود. عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: با توجه به شرایط 
اقتصادی بازار و آسیب بخش کثیری از اصناف در شرایط کرونا و اعمال 
محدودیت ها الزم است تا وزارت صمت رایزنی های الزم را با دولت 
جهت حمایت از اصناف در خصوص ارائه بسته حمایتی، معافیت مالیاتی 

و بیمه ای و تسهیالت مناسب با یک سال تنفس داشته باشد.
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جزئیات مهم ضوابط جدید صدور چک 

 چک در وجه حامل از چه تاریخی ممنوع می شود؟
طبق اطالعیه های بانک مرکزی اجرای ضوابط و شرایط جدید صدور و وصول چک 

شروع شده و ضروری است که تمام چک ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند.
به نقل از ایسنا، چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم در مبادالت اقتصادی کشور همواره 
فعاالن اقتصادی را با چالش مواجه می کرد و اصالح های زیادی برای آن نیز صورت 
گرفت اما به دلیل نداشتن اتخاذ رویکرد مناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک، تا پیش 

از سال ۱۳۹۷ اصالحات هفت باره قانون چک میسر نیفتاد.  
سرانجام، مقدمات قانون جدید چک نهایی شد تا اینکه در روز گذشته اجرای ضوابط 
جدید صدور چک شروع شد که در این زمینه الزم است تا نگاهی به شرایط جدید 
صدور و وصول چک بیندازیم که طبق این قانون، صدور برگه چک های جدید در وجه 
حامل ممنوع بوده و الزم است تمام صادرکنندگان چک، چک های جدید را صرفاً در 
وجه گیرنده مشخص )شخص حقیقی/حقوقی(  صادر کنند و گیرندگان چک نیز از 
پذیرش چک های مذکور در وجه حامل خودداری کنند.  همچنین، صادرکننده چک 
عبارت  قید شده در  )تاریخ  اعتبار چک  تاریخ  از  بعد  تاریخ  به  به صدور چک  مجاز 
موصوف( نبوده و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخ های یادشده خواهند بود. عالوه 
براین، چک های جدید قابلیت ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان 
چک می توانند از طریق درگاه های بانکی و یا برنامه های موبایلی فعال در حوزه پرداخت 
کشور، اطالعات ذی نفع به اضافه مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند. 
همچنین گیرندگان چک های جدید نیز می توانند به طرق ذکر شده با استعالم وضعیت 
چک ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعالم کنند.

در قانون جدید، انتقال چک های جدید نیز در سامانه صیاد میسر شده، چنانچه گیرنده 
چک پس از تائید اطالعات آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری )شخص ثالث( 
با ثبت مشخصات ذینفع جدید )ثبت شناسه / باشد، این امکان در سامانه یاد شده 

کدملی وی(  برای وی فراهم است.
 در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، الزم است اطالعات مربوط به هویت 
گیرنده جدید )شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی( در ظهر چک 

پشت نویسی  شود.
به چک های  مربوط  است  گرفته  قانون صورت  این  در  که  محدودیت هایی  از جمله 
برگشتی است و در این راستا، ابتدا تمام حساب ها و کارت های بانکی صاحب چک 
برگشتی مسدود می شود و از آنجا که چک ها طبق حساب های جاری صادر می شود در 

صورت خالی بودن این حساب، مبلغ چک از سایر حساب های فرد برداشته می شود.
الزم به ذکر است که طبق اعالم مسئوالن بانک مرکزی، این محدودیت ها در دو فاز 
عملیاتی خواهد شد.  مشتریان باید به این نکته توجه داشته باشند که ثبت در سامانه 
صیاد پشت نویسی چک را بی نیاز می کند. در پشت نویسی چک حتما باید شماره ملی و 

نام و نام خانوادگی ثبت شود اما در سامانه صیاد نیاز به چنین کاری نیست.
از سوی دیگر، دسته چک های جدید با مدت اعتبار حداکثر ۳  سال از زمان دریافت 
و  می شوند  منتشر  صیاد  سامانه  در  ثبت  قابلیت  با  و  یکتا  شناسه  درج  با  و  چک 
دسته چک های فعلی در دست مردم به روال سابق کارسازی شده و نیازمند ثبت در 
سامانه صیاد نیست.در آخر الزم است بدانید که این قانون جدید به صورت تدریجی 
در حال اجرا است و دسته چک های جدید و ممنوعیت صدور در وجه حامل از دی 

ماه منتشر و اجرا می شود.

بازار این روزهای خودرو در حالی تشدید 
رکود ناشی از ریزش قیمت ها و افت نسبی 
تقاضا را تجربه می کند که روند نزولی نرخ 
به خصوص  قیمت ها  حباب  ترکیدن  و  ارز 
در خودروهای مونتاژی و وارداتی، انتظارات 
مشتریان برای کاهش قیمت ها و ثبات بازار 

را بیشتر کرده است.
به گزارش همشهری آنالین، درشرایطی که 
برخی بر کاهش قیمت مصوب خودروهای 
داخلی با توجه به شرایط بازار و کاهش نرخ 
آزادسازی  زمزمه های  می کنند،  تأکید  ارز 
به  داخل  مونتاژ  برخی خودروهای  قیمت 
گوش می رسد؛ اتفاقی که با تغییر متولی 
صنعت خودرو از وزارت صنعت به سازمان 
با  و  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش 
درخواست رئیس این سازمان کلید خورده 
و مشخص نیست که این افزایش احتمالی 
قیمت خودروهای مونتاژی چه تأثیری بر 
بازار  در  خودروها  این  از  مشتریان  اقبال 
آزادسازی  وضعیت  آخرین  داشت.  خواهد 
قیمت خودرو و تصمیمات شورای رقابت را 
در گفت وگو با رضا شیوا، رئیس این شورا 

بررسی کرده ایم که می خوانید.
آزادسازی  مورد  در  مطرح  مباحث  منشأ 

قیمت برخی خودروهای داخلی چیست؟
و  معدن  صنعت،  جدید  وزیر  انتصاب  با 
خودرو  حوزه  مسائل  مسئولیت  تجارت 
و  حمایت  سازمان  از  وزارتخانه  این  در 
و  گسترش  سازمان  به  خودرو  کمیته 
نوسازی صنایع ایران منتقل شده است. با 
این روند در جلساتی که با مسئوالن این 
سازمان داشتیم، رئیس جدید این سازمان 
با تأکید بر رقابتی بودن تولید و بازار برخی 
خودروهای هم کالس، درخواست آزادسازی 
باید  کرد.  مطرح  را  خودروها  این  قیمت 
توجه کنیم که در گذشته و هنگامی که 
واردات خودرو آزاد بود نیز شورای رقابت 
برخی خودروهای تولید یا مونتاژ داخل را با 
استناد به عرضه محصوالت مشابه و رقابتی 
بودن بازار از فهرست ضوابط قیمت گذاری 
خارج کرد. از سوی دیگر وظیفه این شورا 
تعیین ضوابط و دستورالعمل قیمت برای 
بازاری  که  است  کاالهایی  سایر  و  خودرو 
که  درصورتی  اما  باشند.  داشته  انحصاری 
رقیبی برای این محصوالت در بازار وجود 
این ضوابط نخواهد  داشته باشد، مشمول 
بود. در این جلسه رئیس سازمان گسترش 
به  استناد  با  نیز  ایران  صنایع  نوسازی  و 
بهمن  گروه  موتور،  کرمان  اکنون  اینکه 
خودروهایی  چانگان  و  مدیران خودرو   ،
خودرو  ایران  محصوالت  برخی  هم کالس 
و سایپا تولید می کنند، درخواست کرد تا 
اینگونه محصوالت ایران خودرو و سایپا از 
شمول ضوابط قیمت گذاری شورای رقابت 

خارج شوند.
روند بررسی درخواست چگونه خواهد بود؟

شورا این درخواست را برای بررسی بیشتر 
به مرکز ملی رقابت ارائه کرده و این مرکز 
در حال بررسی تیراژ تولید و وضعیت بازار 
این خودروهاست. نتایج بررسی این مرکز 
در مورد خودروهای مذکور درصورتی که 
ارائه  آینده  ۲هفته  جلسه  در  باشد  آماده 
شورا  نهایی  رأی  نظر،  تبادل  از  بعد  و 
این  اگر  شد.  خواهد  اعالم  زمینه  این  در 

رقابت  شورای  باشند،  رقابتی  خودروها 
از  را  محصوالت  این  گذشته  روال  طبق 
شمول قیمت گذاری خارج می کند و گرنه 
تعیین  قیمت  ضوابط  مشمول  همچنان 

شده توسط شورای رقابت خواهند بود.
پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران برای خروج حداقل ۱۰خودرو شامل 
کوئیک،  رانا،  هایما،  شارژ،  توربو  دناپالس 
چانگان،  پژو ۲۰۷پانوراما،  ساینا،  شاهین، 
آریا، کی ۱۳۲و برخی دیگر از خودروها از 
است.  رقابت  شورای  قیمت گذاری  شمول 
عرضه  و  تولید  به  استناد  با  سازمان  این 
در  جک  انواع  مانند  همرده  خودروهای 
کرمان خودرو، انواع  ام وی ام و ایکس ۳۳ در 
مدیران خودرو و بسترن و برخی محصوالت 
جدید در گروه خودروسازی بهمن، شرایط 
تولید و بازار این خودروها را رقابتی قلمداد 
کرده و درخواست خروج این خودروها از 
شورای  قیمت گذاری  دستورالعمل  شمول 

رقابت را ارائه کرده است.
این  بررسی  در  رقابت  ملی  مرکز  و  شورا 
قرار  مدنظر  را  معیارهایی  چه  درخواست 

می دهد؟
خودرو  ازجمله  کاالیی  هر  اینکه  برای 
ضوابط  باید  باشد،  رقابتی  بازاری  دارای 
از  یکی  باشد.  داشته  وجود  معیارهایی  و 
سهم  و  تیراژ  اطالعات  قراردادن  معیارها 
سهم  شدن  مشخص  با  خودروست.  بازار 
که  معیارهایی  سایر  و  خودروها  این  بازار 
محصوالت  خروج  برای  رقابت  شورای 
قیمت گذاری  ضوابط  شمول  از  انحصاری 
دارد، درصورتی که تشخیص شورا خروج 
این خودروها از انحصار باشد، قیمت گذاری 

آن آزاد خواهد شد.
اما اغلب محصوالت کرمان موتور، مدیران 
خودرو و گروه بهمن پیش از این نیز تولید 
تازه  خودروهای  برخی  اکنون  و  می شده 
عرضه  بازار  به  سایپا  و  خودرو  ایران  وارد 
شده و سهم بازار محصوالت ۲ خودروساز 
بزرگ کشور از دیگر شرکت ها بیشتر است.

این خودروها  قیمت  آزادسازی  متقاضیان 
تولید  تیراژ  اکنون  که  می کنند  استدالل 
محصوالت  با  هم کالس  خودروهای 
شورای  قبال  است.  یافته  افزایش  مذکور 
و  پایین  تولید  تیراژ  به  توجه  با  رقابت 
را  خودروها  اینگونه  انحصاری،  عرضه 
بود.  کرده  قیمت گذاری  ضوابط  مشمول 
از سوی دیگر با توجه به اینکه محصوالت 
سهم  به  توجه  با  سایپا  و  خودرو  ایران 
شرکت های  سایر  به  نسبت  بازارشان 
بازار  در  مسلط  قدرت  خودروسازی، 
خودروی کشورمان محسوب می شوند، اما 
وقتی تنوع خودروهای همرده محصوالت 
عرضه  سبد  یابد،  افزایش  شرکت ها  این 
و  یافته  افزایش  هم کالس  محصوالت 
این  اغلب  می شود.  خارج  انحصار  از  بازار 
که  هستند  خودروهایی  نیز  محصوالت 
به صورت سی کی دی وارد و در داخل کشور 

مونتاژ می شود.
شمول  از  خودروها  این  خروج  برای 
قیمت گذاری باید سهم بازار این خودروها 

کم یا زیاد باشد؟
بحث کلی آن است که باید سهم بازار این 
خودروها با یکدیگر تقریبا مساوی و در یک 

خودرو  یک  بازار  سهم  نباید  باشد.  سطح 
دیگری  خودروی  بازار  سهم  و  ۹۰درصد 
۱۰درصد باشد، چرا که سهم ۹۰درصدی 
تعیین  بازار می تواند روی  یک خودرو در 
در  مسلط  وضعیت  شکل گیری  و  قیمت 
که  درصورتی  اما  باشد.  مؤثر  بازار خودرو 
سهم بازار این خودروها مساوی یا نزدیک 
رقابتی  بازاری  در  می توانند  باشد،  هم  به 
عرضه شوند و تعیین قیمت این خودروها 
تابع انحصار یک یا دو شرکت خودروساز 
تعیین  برای  رقابت  شورای  بود.  نخواهد 
سهم بازار هر خودرو از فرمول های متفاوتی 
استفاده می کند که یکی از این فرمول ها 
H.H.I است که با قرار دادن تیراژ و سهم 
بازار هر خودرو در این فرمول شرایط بازار 
استخراج  عدد  اگر  می شود.  مشخص  آن 
شده برای هر خودرو در این فرمول بیش 
از ۲هزار و ۴۰۰تا ۲هزار و ۵۰۰باشد، بازار 
ضوابط  مشمول  و  انحصاری  خودرو  این 
بود.  خواهد  رقابت  شورای  قیمت گذاری 
در چارچوب این فرمول مرکز ملی رقابت، 
تیراژ تولید به اضافه سهم بازار هر خودرو 
را ضربدر دو کرده و با ضوابط آن اطالعات 

مورد نیاز را استخراج می کند.
 احتمال آزادسازی قیمت پراید و پژو۴۰۵ 

نیز با این استدالل وجود دارد؟
رقابت  نیز شورای  این خودروها  مورد  در 
هر ۳  ماه یک بار، ضوابط قیمت گذاری این 
خودروها را تعیین و ابالغ می کند. اکنون 
قیمت گذاری  ضوابط  تعیین  برای  نیز 
چهارم  ماهه   ۳ برای  پرتیراژ  خودروهای 
خودروها  این  بخشی  تورم  نرخ  سال ۹۹ 
نسبت به ۳ ماهه قبل از آن توسط بانک 

مرکزی محاسبه و اعالم می شود.
آیا تغییر قیمت و شرایط بازار خودروهای 
ضوابط  تعیین  در  تأثیری  پرتیراژ 

قیمت گذاری دارد؟
در مصوبه هفته گذشته شورای رقابت تأیید 
برای  شد که برخالف ۳ ماهه دوم و سوم 
داخلی  پرتیراژ  خودروهای  قیمت  تعیین 
عوامل  برخی  سال۹۹،  آخر  ۳ ماهه  در 
لحاظ  نیز  کیفیت  و  بهره وری  نرخ  مانند 
تولید  نامساعد  شرایط  به  توجه  با  شود. 
سهم  پرتیراژ  خودروهای  بازار  وضعیت  و 
این عوامل در تعیین ضوابط قیمت گذاری 
خودروهای داخلی طی ۳ ماهه دوم و سوم 
اما  بود،  شده  گرفته  نظر  در  صفر  امسال 
شورا مصوب کرده تا ۲ عامل بهره وری و 
کیفیت نیز درتعیین ضوابط ۳ ماهه چهارم 
لحاظ  مخصوصا  که  شود  لحاظ  امسال 
قیمت گذاری  فرمول  در  بهره وری  عدد 

خودروهای داخلی، نمره منفی را در تعیین 
قیمت خودروهای مذکور داشته و قیمت ها 

را به نفع مشتریان کاهش می دهد. 
همچنین عدد کیفیت خودروهای پرتیراژ 
نیز از شرکت ملی کیفیت و استاندارد ایران 
دریافت و در فرمول مذکور لحاظ می شود. 
خودروهای  کیفیت  وضعیت  بررسی  با 
پرتیراژ طی ۳ ماهه چهارم امسال نسبت 
از منفی ۳تا  به دوره های قبل، این عامل 
به اضافه ۳در تعیین ضوابط قیمت گذاری 
خواهد  سهم  داخلی  پرتیراژ  خودروهای 
داشت. آنچه مسلم است بازگشت این دو 
متغیر به فرمول قیمت گذاری خودروهای 
و  مصرف کننده  نفع  به  داخلی  پرتیراژ 

کاهش قیمت این خودروها خواهد بود.
با توجه به سهم افزایش نرخ ارز در تعیین 
سیر  چرا  داخلی،  خودروهای  قیمت 
قیمت  کاهش  در  تأثیری  ارز  نرخ  نزولی 
قیمت گذاری  مشمول  داخلی  خودروهای 

نداشته است؟
داخلی  خودروهای  قیمت گذاری  ضوابط 
نمی شود  تعیین  هر  ماه  یا  روزانه  به طور 
یا  هفتگی  روزانه،  کاهش  یا  افزایش  که 
حتی ماهانه متغیرها در کاهش یا افزایش 
باشد  داشته  نقش  خودروها  این  قیمت 
سهم  رقابت  شورای  مصوبه  براساس  بلکه 
هر  ارز  نرخ  ازجمله  مختلف  متغیرهای 
۳ ماه یک بار در قیمت تمام شده و ضوابط 
قیمت گذاری این خودروها لحاظ می شود. 
با این روند قیمت ارز نیز یکی از مولفه های 
خودرو  تورم بخشی  نرخ  تعیین  در  مؤثر 
هر ۳  در محاسبه  مرکزی  بانک  که  است 
 ماه یک بار تورم بخشی خودرو لحاظ می کند 
پایان  تا  که  تورم بخشی  نرخ  نیز  اکنون  و 
آذرماه بانک مرکزی تعیین و اعالم می کند، 
در سبد مذکور لحاظ خواهد شد. در ۳ ماهه 
ارزبری خودروهای  دوم و سوم هم میزان 
لحاظ  آزاد  بازار  ارز  نرخ  مبنای  بر  پرتیراژ 
شده بود در دوره۳ ماهه سوم نیز که قیمت 
این خودروها ۲۵درصد افزایش یافت، بانک 
ارز  نرخ  که سهم  بود  کرده  اعالم  مرکزی 
خودروهای  قیمت  افزایش  میزان  این  از 
حدود  دوم  ۳ ماهه  به  نسبت  مذکور 
۴۳درصد و سهم مواداولیه تولید داخل از 
این افزایش قیمت بیش از ۳۰درصد بوده 
محاسبه  با  که  درصورتی  مطمئنا  است. 
بانک مرکزی در دوره ۳ ماهه چهارم امسال 
نسبت به ۳ ماهه سوم یعنی مهر، آبان و آذر 
نرخ ارز یا نهاده ها و مواداولیه تولید کاهش 
بخشی  تورم  نرخ  کاهش  در  باشد  یافته 

خودروهای مذکور نیز مؤثر خواهد بود.

آزادسازی قیمت ۱۰ خودرو در دستور شورای رقابت

  پراید و پژو ۴۰۵ در لیست هستند؟
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چگونگی دریافت سهام عدالت توسط جاماندگان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما به قول خود به مردم عمل کردیم 
و طرح آماده است. اگر در صحن علنی تصویب و شورای نگهبان تائید کند 
به کسانی که جزء 6 دهک جامعه هستند و از سهام عدالت محروم شدند، 
ارائه خواهد شد. محمدرضا پور ابراهیمی در خصوص برنامه سهامدار شدن 
جاماندگان از سهام عدالت اظهار داشت: سهام عدالت موضوعی است که مردم 
و 8۵  سال 8۴  از  اینکه  علیرغم  گزارش ها  طبق  هستند،  آن  درگیر  بسیار 
پوشش  تحت  افراد  مثل  مردم  از  زیادی  تعداد  ولی  گرفته  واگذاری صورت 
کمیته امداد، بهزیستی که جزء مستحق ترین افراد نیز هستند، از این سهام 
محروم شدند. وی افزود: در کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که 
حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد فاقد 
سهام عدالت هستند که بخشی از روز اول جامانده اند و بخشی هم طی مسیر 
اضافه نشدند. ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افراد تحت پوشش بهزیستی نیز فاقد 

سهام عدالت هستند، این ها اعداد بزرگی هستند.
اقتصادی مجلس تصریح کرد: در جلسه کمیسیون بحث  رئیس کمیسیون 
کردیم و طرح جاماندگان از سهام عدالت تدوین، در صحن اعالم وصول شده 
به کمیسیون اقتصادی آمد. چند جلسه روی آن کار کردیم و جمع بندی ما 
این بود که سهام با اولویت دهک های کم درآمد بویژه افراد پوشش سازمان های 
حمایتی واگذار شود، طرح با هماهنگی مرکز پژوهش ها و دولت تصویب شد، 
گزارش به صحن علنی رفته و در دستور کار  است. وی تاکید کرد: ما به قول 
خود به مردم عمل کردیم و طرح آماده است. اگر در صحن علنی تصویب و 
شورای نگهبان تائید کند به کسانی که جزء 6 دهک جامعه هستند و از سهام 

عدالت محروم شدند، ارائه خواهد شد.

آگهی ماده 3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

بشماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
139960301022001567   مورخ  99/5/7 هیئت 
رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان رباط کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
مالکانه  تصرفات  و  عادی  انتقال  تاکید  بر  مبنی  رسمی 
متقاضی میالد محمدی فرزند داود  به شماره شناسنامه  
یک  ششدانگ  به  نسبت  کریم   رباط  از  صادره   4118
متر  به مساحت 207/35  احداثی   بنای  با  زمین  قطعه 
مفروز  پالک  110 فرعی  از  و مجزی شده  مفروز  مربع 
از قطعه - تفکیکی از 160 اصلی واقع در حوزه ثبتی 
منتظری  قاسم  رسمی  مالکیت  از  کریم  رباط  شهرستان 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  گردیده  محرز 
صورتیکه  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت 
شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه  احاله و اقدامات 
ارائه حکم قطعی دادگاه گردد. بدیهی است  به  موکول 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر 
حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اولین آگهی: 99/9/05

تاریخ انتشار دومین آگهی: 99/9/20
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رباط کریم 
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اجتماعی
خبر

ارتقای توانمندی و اشراف فرماندهان و مدیران در 

انجام ماموریت ها با عملیاتی شدن سامانه "مبـنا"

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه اشراف بر حوزه 
ماموریتی یکی از مطالبات ارزنده و راهبردی فرمانده معظم 
با  از نیروهای مسلح است گفت:  العالی(  کل قوا )مدظله 
راه اندازی سامانه مبنا نه تنها اشراف فرماندهان و مدیران 
در انجام ماموریت ها هوشمندانه تر خواهد شد بلکه قدرت 
خواهد  ارتقاء  امور  صحیح  مدیریت  برای  گیری  تصمیم 
یافت.  سردار مهدی معصوم بیگی در حاشیه آئین رونمایی 
ویژه  نیروهای مسلح(  بزرگ  )مانیتورینگ  مبنا  از سامانه 
حوزه ماموریتی پلیس پیشگیری ناجا که به صورت ویدئو 
کنفرانس و با حضور کاربران سراسر کشور برگزار شد، با 
سالم و درود به روح ملکوتی بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی، 
شهدای مظلوم نیروی انتظامی و گرامی داشت یاد و خاطره 
شهدای هسته ای ایران اسالمی، به مجاهدان فی سبیل 
اهلل سراسر کشور خصوصا کارکنان کالنتری و پاسگاه  ها 
در معرض  گرفتن  قرار  علیرغم  و مسئوالنه  دلسوزانه  که 
خطر ابتال به ویروس کرونا به ارائه خدمت همت گمارده اند، 
سردار  های  تالش  از  قدردانی  ضمن  گفت.وی  خداقوت 
"نخعی" و دبیرخانه اشراف فرماندهی ناجا با بیان اینکه 
کلیدی  و  راهبردی  امر  ماموریتی یک  بر حوزه  اشرافیت 
افزود:  شود،  می  محسوب  انتظامی  نیروی  سازمان  در 
مطالبات  جمله  از  ماموریتی  حوزه  بر  فرماندهان  اشراف 
راهبردی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( از نیروهای 
مسلح است که امروز پلیس پیشگیری این افتخار را دارد 
که به عنوان اولین پلیس تخصصی در ناجا با رونمایی از 
سامانه کاربردی و مهم مبنا به این مطالبه پاسخ دهد.این 
مقام ارشد انتظامی با تاکید بر ضرورت اشراف بر ماموریت 
ها در سازمان نیروی انتظامی تصریح کرد: با رونمایی از 
سامانه مبنا در پلیس پیشگیری، جهش و گام بلندی در 
اشرافیت مجموعه فرماندهان و کارکنان بر حوزه ماموریتی 
برداشته خواهد شد.سردار معصوم بیگی الزمه موفقیت در 
این سامانه و اشراف درست بر وضعیت  از  بازخوردگیری 
حال و آینده را تالش مجدانه کارکنان در وارد کردن اقالم 
زمانی  گفت:  و  کرد  عنوان  و صحیح  هنگام  به  اطالعاتی 
اهداف مد نظر در حوزه اشرافیت فرماندهی موضوعیت پیدا 
خواهد کرد که هر سه ضلع "سامانه"، "ورود اطالعات" 
به صورت  اطالعات"  تحلیل  و  تجزیه  و  برداری  "بهره  و 
امور  فرماندهان  خود  دلسوزی  با  و  پشتیبانی  همزمان 

مربوط پیگیری شود.

رئیس قوه قضاییه در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسالمی 
نیست و مبارزه قاطع با آن در گرو شکل گیری اقتصاد 

مقاومتی و عادالنه است.
اهلل سید  آیت  قضائیه،  قوه  روابط عمومی  از  نقل  به   
با  نشست  در  )یکشنبه(  امروز  عصر  رئیسی  ابراهیم 
اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  اعضای 
با تقدیر از نگاه مردمی و دغدغه مند نمایندگان ملت 
برای رفع مشکالت اقتصادی کشور، بر تقویت تعامل و 
همفکری قوه مقننه با قوه قضائیه در جهت گره گشایی 

از زندگی مردم تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که فقر، فساد و تبعیض 
با  مبارزه  کرد:  تصریح  نیست،  اسالمی  نظام  زیبنده 
قوانین و مقرراتی است  تبعیض در گرو  و  فقر، فساد 
ضرورت های  و  کشور  واقعیت های  به  نگاه  با  باید  که 
اقتصاد مقاومتی اجرایی شوند و اصالح قوانین نیز باید 

در همین چارچوب صورت گیرد.
افزود: مقام معظم رهبری در جلسه  آیت اهلل رئیسی 
فرمودند  قوا  سران  اقتصادی  هماهنگی  شورای  اخیر 
جامعه  پایین  دهک های  برای  باید  گاز  و  برق  آب، 
مجانی شود و هزینه های دولت در این زمینه می تواند 
با دریافت بهای این خدمات از اقشار پر مصرف جبران 
شود.رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم اجرای دستور 
رهبر انقالب برای معافیت فقرا و محرومان از پرداخت 
عدالت  تحقق  راستای  در  گاز  و  برق  آب،  هزینه 
معظم  مقام  رهنمودهای  اگر  کرد:  تأکید  اجتماعی 
ایشان  و دستورات  مقاومتی  اقتصاد  رهبری در حوزه 
در نشست اخیر سران قوا، با نگاه انقالبی اجرایی شود، 

بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور برطرف می شود.
امور  از  تبعیض  و  فساد  فقر،  گفت:  رئیسی  اهلل  آیت 
بسیار زشت هستند که چهره زیبای جامعه و کشور 
بد  عمومی  اذهان  در  را  ما  افتخارآفرین  نظام  و  عزیز 
در گرو شکل  آن ها  با  قاطع  مبارزه  و  جلوه می دهند 
گیری اقتصاد مقاومتی و عادالنه است که یقین دارم در 

سایه اجرای فرامین رهبری شدنی است.
با  از سخنانش  دیگری  بخش  در  قضا  رئیس دستگاه 
تأکید بر لزوم آسیب شناسی قوانین و مقررات، به فرمان 
۸ ماده ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ برای مبارزه 
با فساد اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری همه قوا 
را مأمور مبارزه با فساد کردند و مجلس مأموریت دارد 
را  و سوءاستفاده  تخلف  راه  فساد،  منافذ  با شناسایی 
بر سوداگران سد کند.آیت اهلل رئیسی در همین راستا 

نمایندگان  حضور  با  مشترک  کمیته ای  کرد  تأکید 
نمایندگانی  و  قضائیه  قوه  اقتصادی  مشاور  مجلس، 
کل  بازرسی  سازمان  و  جرم  از  پیشگیری  معاونت  از 
کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شود و راهکارهای 
پیشنهادی این کمیته برای اصالح ساختارها و قوانین و 
مقررات و رفع بسترهای فسادزا به منظور اقدام مناسب 
در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.رئیس 
قوه قضائیه تأکید کرد: رسیدگی به پرونده های فساد 
و برخورد با مجرمان و مفسدین مهم است و دستگاه 
انجام  زمینه  این  در  را  خود  وظایف  حتماً  قضائی 
شناسی  آسیب  و  فساد  منافذ  شناسایی  اما  می دهد، 
از  با استفاده  این که چگونه یک فرد  از  برای آگاهی 

بسترهای فسادزا مرتکب فساد می شود، مهم تر است.
آیت اهلل رئیسی با تأکید بر این که مردم تحمل ندارند 
هر روز با یک پرونده فساد جدید در کشور مواجه شوند، 
افزود: باید با اصالح قوانین و مقررات مربوط به نظام 
بانکی و مالیاتی مانع از بروز تخلفات جدید و فرارهای 
مالیاتی و افزایش روزافزون پرونده های قضائی شویم. 
رسمی  اسناد  جایگزینی  استفاده  قضا  دستگاه  رئیس 
با اسناد عادی را برای کاهش فساد و تخلف ضروری 

و مؤثر دانست و تأکید کرد: استفاده از اسناد رسمی 
مردم  برای  و  می برد  باال  جامعه  در  را  عدالت  ضریب 
تاکید  با  رئیسی  اهلل  بود.آیت  خواهد  بخش  اطمینان 
اساسی  قانون   ۴۴ اصل  سیاست های  اجرای  لزوم  بر 
و خصوصی سازی در کشور، اظهار داشت: اقتصاد ما 
اقتصاددان ها  و  نظران  صاحب  همه  اما  است،  دولتی 
معتقدند باید به سوی کاهش تصدی دولت و افزایش 
خصوصی  بخش  از  دولت  حمایتی  و  نظارتی  نقش 
حرکت کنند.رئیس قوه قضائیه افزود: خصوصی سازی 
برنامه های  در  که  است  نظام  قطعی  سیاست های  از 
توسعه بر آن تاکید شده و دستگاه قضائی نیز حتماً از 
آن حمایت می کند، اما اجازه نمی دهیم به نام خصوصی 
و  کارخانه ها  و  شود  غارت  المال  بیت  اموال  سازی 
واحدهای تولیدی، به افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار 
و  شرکت ها  اینکه  با  ما  گفت:  رئیسی  اهلل  آیت  شود. 
تولید  دنبال  که  شود  واگذار  افرادی  به  کارخانه ها 
نیستند و کارگران را بیکار می کنند، تجهیزات کارخانه 
را فروخته و زمین کارخانه را نیز با تغییر کاربری، با 
باید  واگذاری ها  مخالفیم.  می فروشند،  افزوده  ارزش 
دقیق و با نگاه به منافع ملی و جهش تولید باشد تا 

تبعات آن موجب رونق تولید و اشتغال در کشور شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مساله دپو و بالتکلیفی 
توقیفی و رهاشده در برخی شهرستان ها  خودروهای 
که مورد اشاره یکی از اعضای کمیسیون قرار گرفت، 
به معاونت حقوقی قوه قضائیه و دادستان های سراسر 
نیروهای  مسئوالن  همکاری  با  که  داد  دستور  کشور 
انتظامی هرچه سریع تر وضعیت این خودروها را تعیین 
یا  خودروها  این  گفت:  رئیسی  اهلل  کنند.آیت  تکلیف 
یا  است  قاچاقچیان  به  متعلق  که  بوده  جرم  وسیله 
متعلق به مردم و دولت است که بالتکلیفی آن ها به 
هیچ عنوان مصلحت نبوده و موجب ضرر و زیان مردم 
و بیت المال است.رئیس قوه قضائیه با اشاره به قاچاق 
کاال به عنوان یکی از موانع تولید، از لزوم نهایی شدن 
قانون مبارزه با قاچاق کاال در مجلس سخن گفت و 
اما  شود،  برخورد  قاطع  قاچاق  با  باید  داشت:  اظهار 
 آنچه در اولویت قرار دارد، قاچاق سازمان یافته است.

آیت اهلل رئیسی افزود: دولت باید فعالیت های کولبران 
و ته لنجی ها را نیز ساماندهی کند تا هم نظام صادرات 
و واردات قانون مند شود و هم حقوق دولت حفظ شده 

و وضعیت اقتصادی مرزنشینان نیز رونق یابد.

فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام 
اسالمی نیست

جذب  از  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
روزهای  در  ایثار  درجه  با  گران  امداد 

آینده خبر داد.
 کریم همتی در جلسه ویدئو کنفرانس 
مدیران  سازمان ها،  رؤسای  معاونین،  با 
هالل  عمومی  روابط  مسئوالن  و  عامل 
ضرورت  بر  تاکید  با  کشور،  سراسر  در 
عمومی،  روابط  حوزه  ارتقا  اهمیت  و 
از  یکی  عمومی  روابط  کرد:  خاطرنشان 
مهمترین اجزا و ارکان هر سازمان است 
ارتباطات  ارتباطات درون و هم  که هم 
شکل  به  می تواند  را  سازمانی  برون 
معقولی برقرار کند. اعتقاد من این است 
که واحد روابط عمومی باید نزدیکترین 

ارتباط را با مدیران داشته باشد.
در  متخصص  نیروی  از  بهره گیری  لزوم 

واحد روابط عمومی
ادامه  در  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
رؤسای  که  است  این  ما  انتظار  افزود: 
عامل  مدیران  و  معاونین  سازمان ها، 
نیروهای  از  عمومی  روابط  حوزه  در 
و  امکانات  بگیرند،  بهره  متخصص 
تجهیزات کافی در اختیار این حوزه قرار 
دهند و در هر فعالیت و اقدامی، مسئول 
داشته  خود  کنار  در  را  عمومی  روابط 
می تواند  عمومی  روابط  چراکه  باشند 
عملکرد واقعی جمعیت هالل احمر را در 

جامعه منعکس کند.
وی در ادامه با بیان اینکه سعی و تالش 
ما این است که در مسیر درستی حرکت 
در  را  شخصی  منفعت  هیچ  و  کنیم 
هالل احمر دنبال نمی کنیم، تاکید کرد: 
اجتماعی  جایگاه  ارتقا  است  مهم  آنچه 
بزرگترین سازمان و نهاد مردمی کشور 
بوده و فعالیت روابط عمومی می تواند به 
این جایگاه کمک  ارتقا  به  نحو  بهترین 

کند.
همتی تاکید کرد: ما به دنبال بزرگنمایی 
نیستیم اما حتی اگر ۵۰ درصد خدمت 
جمعیت هالل احمر در جامعه منعکس 
ارتقا جایگاه هالل احمر  شود بسیار در 
کمک کننده خواهد بود. در حال حاضر 
هالل  که  خدماتی  درصد   ۲۰ از  کمتر 
احمر در جامعه ارائه می کند، در جامعه 
دیده می شود. شورای اطالع رسانی که 
در جمعیت هالل احمر تشکیل شده نیز 
می تواند در بهبود این روند به ما کمک 
کلی،  مشی  خط  یک  ترسیم  با  و  کند 
زمینه انعکاس خدمات هالل در جامعه 
معتقدیم  دیگر،  از سوی  کند.  فراهم  را 
عمومی  روابط  ارتباطات  تقویت  برای 
محیط  در  چه  رسانه ها  صاحبان  با 
تالش  باید  مرکز،  در  چه  و  )استان ها( 

بیشتری انجام شود.

بر  هالل  تمرکز 
اجتماعی  فعالیت های 

در بحران کرونا
امروز  افزود:  همتی 
تمرکز ما بر فعالیت های 
جمعیت  اجتماعی 
در  است.  احمر  هالل 
شاخص  حاضر  حال 
با  مقابله  فعالیت،  ترین 
که  کروناست  ویروس 

نظر  از  هالل  خدمات  نهایی  انعکاس 
افراد مشارکت کننده در طرح ها  تعداد 
مهم  بسیار  ارائه شده  میزان خدمات  و 
است. الزم است آمار طرح های در حال 
انجام از جمله طرح شهید سلیمانی به 
سازمان جوانان ارائه شود و این سازمان 
نیز با وزارت بهداشت و بسیج هماهنگ 
باشد تا آمار یکسانی از خدمات هالل در 

سراسر کشور منتشر شود.
اندازی  راه  پیشنهاد  همچنین  وی 
موزه های هالل در هالل احمر استان ها 
را طرحی جذاب و موفق عنوان کرد و 
گفت: این موزه ها گنجینه ما در جمعیت 
هر  در  است  الزم  و  بوده  احمر  هالل 

استان جایگاه مشخصی داشته باشد.
ضرورت ارتقا و تقویت باشگاه خبرنگاران 

داوطلب هالل

باشگاه  فعالیت  اهمیت  به  همتی 
خبرنگاران داوطلب جمعیت هالل احمر، 
این حوزه  تقویت  و  ارتقا  امکان  بررسی 
و  آموزشی  دوره های  گرفتن  نظر  در  و 
باشگاه  اعضای  برای  بسته های تشویقی 
نیز اشاره کرد و ادامه داد: تالش ما برای 
افزایش  عمومی،  روابط  واحد  به  کمک 
استان ها  در  واحد  این  نیروهای  تعداد 
خواهد بود و در اولین بازنگری ساختار 
چارت،  اصالح  و  جمعیت  سازمانی 
حوزه روابط عمومی به شکل ویژه دیده 
ارتقا  به  برای کمک  همچنین  می شود. 
ضروری  وسیله  دو  یا  یک  حوزه،  این 
هماهنگ  شکل  به  استان ها  تمام  برای 
شاهد  تا  می شود  خریداری  سراسری  و 
روابط  تقویت  برای  یک حرکت جمعی 
کشور  سراسر  در  احمر  هالل  عمومی 

باشیم.

جذب امداد گران در جمعیت هالل احمر با درجه ایثار

بر  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رییس 
بنیادین  تحول  سند  تحقق  پیگیری 
مشکالت  رفع  پرورش،  و  آموزش 
ساماندهی  وزارتخانه،  این  اقتصادی 
سودجویان  دست  کوتاه شدن  و  کنکور 
این عرصه و ساماندهی مهدهای کودک 

تاکید کرد.
 به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی 
والمسلمین  حجت االسالم  کشور،  کل 
معاونین  شورای  جلسه  در  درویشیان 
استانی و مدیران مناطق  و مدیران کل 
وزارت و آموزش و پرورش که به صورت 
ویدئو کنفرانسی برگزار شد، به اهمیت و 
کریم  قرآن  در  تربیت  و  تعلیم  ضرورت 
از  یکی  و  کرد  اشاره  متعدد  روایات  و 
زیرساخت های اصلی پیشرفت هر جامعه 
پرورش  و  آموزش  و  تربیت  و  تعلیم  را 
کل  بازرسی  سازمان  دانست.رئیس 
کشور، از جمله رویکردهای این سازمان 
به  نسبت  دستگاه ها  رصد  و  ارزیابی  را 
مهمی  و  کالن  وظایف  خصوصاً  وظایف 
گفت:  و  کرد  عنوان  دارند،  برعهده  که 
داریم،  برنامه  در  که  اقداماتی  از  یکی 
شناسایی موانع و بسترهای عدم تحقق 
اهداف عالی دستگاه ها از جمله آموزش 
و پرورش با کمک خود آنها است که در 
این خصوص ممکن است؛ بخشی مرتبط 
دیگر  بخشی  و  مقررات  و  قوانین  به 
باشد  ناکارآمد  فرایندهایی  و  ساختارها 
که نیازمند اصالح است که می توانیم از 
اسالمی  شورای  مجلس  و  دولت  طریق 
شورای  کنیم.عضو  پیگیری  را  آنها  رفع 
اینکه تکالیفی  بیان  با  عالی قوه قضائیه 
بر عهده دستگاه های اجرایی مختلف در 
قبال آموزش و پرورش نهاده شده است 
و  وظایف  آنها  انجام  عدم  دلیل  به  که 
مختل  پرورش  و  آموزش  مأموریت های 
آن  مطلوب  انجام  امکان  و  است  شده 
در  مثاًل  داشت:  اظهار  ندارد،  وجود 
بنیادین آموزش و  خصوص سند تحول 
پرورش بسیاری از دستگاه ها تکالیفی بر 
و  بیان  آن سند  دارند که هم در  عهده 
هم در قانون برنامه ششم توسعه یادآوری 
باید دنبال شود.رئیس سازمان  شده که 
اینکه  به  اشاره  با  کشور  کل  بازرسی 

بخشی از اقدامات نیز توسط خود وزارت 
آموزش و پرورش باید انجام می شده که 
نیازمند پیگیری است، گفت: اهداف این 
سند در افق ۱۴۰۴ باید محقق شود که 
با توجه به اقدامات انجام نشده، این امر 

بسیار بعید به نظر می رسد.
درویشیان  والمسلمین  حجت االسالم 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را 
تأیید  مورد  و  متقن  معدود سندهای  از 
و  مقام معظم رهبری در کشور دانست 
تاکید کرد: با توجه به این موضوع، همه 
اهتمام  آن  اجرای  و  تحقق  برای  باید 
داشته باشند.رئیس سازمان بازرسی کل 
مدیریت  و  بازرسی  بخش های  کشور، 
بازوان  از  یکی  را  دستگاه ها  عملکرد 
ضروری مدیران دستگاه ها عنوان کرد و 
گفت: ما نیز به دنبال ارتباط بیشتر با دفتر 
بازرسی مدیریت عملکرد و رسیدگی به 
شکایات دستگاه ها هستیم.حجت االسالم 
کرد:  خاطرنشان  درویشیان  والمسلمین 
بسیاری از تخلفات و انحرافات از قوانین 
و مقررات در بازرسی ها روبرو می شویم، 
و  قوانین  از  مدیران  بی اطالعی  از  ناشی 
اینکه  به  توجه  با  و  است  مالی  مسائل 
باید  نیست،  مسئولیت  رافع  اطالع  عدم 
برای مدیران  برگزاری جلسات آموزشی 
که  چرا  شود.  گرفته  سر  از  کارکنان  و 
طی  را  الزم  آموزش های  مدیران  اگر 
قابل  میزان  به  اداری  تخلفات  کنند، 
سازمان  می یابد.رئیس  کاهش  توجهی 
روی  اینکه  بیان  با  کشور  کل  بازرسی 
رفع  پیگیری  در  سازمان  این  کمک 
اظهار  کنید،  حساب  موانع  و  مشکالت 
و  آموزش  که  مواردی  از  یکی  داشت: 
پرورش را رنج می دهد، وضعیت اقتصاد 
آن است. ۹۹ درصد از اعتبارات آموزش 
و  جاری  هزینه های  مختص  پرورش  و 
حقوق و مزایا است که یک آسیب جدی 
دیگری  راهکارهای  باید  معتقدیم  است. 
و  وزارتخانه  این  درآمدی  افزایش  برای 
کاهش  راهکارهای  بررسی  همچنین 
با  شود.وی  دیده  و  شناسایی  هزینه ها 
اشاره به معضالت و مشکالتی که کنکور 
آنان  خانواده های  و  دانش آموزان  برای 
ایجاد می کند، گفت: برگزاری کنکور به 

تبعات زیادی دارد و برخی  شیوه فعلی 
به  شرایط  از  سوءاستفاده  با  مؤسسات 
بر  و  دارند  نجومی  درآمد  آمده  وجود 
موضوع  است  سال ها  اساس  همین 
حذف کنکور مطرح شده اما کماکان این 
دارد.حجت االسالم  ادامه  جدی  معضل 
والمسلمین درویشیان با تاکید بر اینکه 
پیش دبستانی ها و مهد کودک ها حتماً 
باید در اختیار وزارت آموزش و پرورش 
مرحله  مهمترین  گفت:  بگیرد،  قرار 
تعلیم و تربیت، دوره مهد کودک و پیش 
شخصیت  از  بسیاری  است.  دبستانی 
این دوره شکل می گیرد. لذا  کودک در 
ما حاضریم کمک کنیم تا این حوزه به 
و  آموزش  وزارت  اختیار  در  کامل  طور 
پرورش قرار گیرد. رئیس سازمان بازرسی 
کل کشور با اشاره فراگیری آموزش های 
شیوه  دوره  در  حضوری  غیر  و  مجازی 
که  است  درست  گفت:  کرونا،  بیماری 
غیر  آموزش  با  حضوری  آموزش  تأثیر 
از  بعد  اما  قابل مقایسه نیست  حضوری 
گذر از بحران شیوع کرونا نیز می توان از 
آموزش مجازی استفاده کرد. البته پایین 
برخی مناطق  اینترنت در  بودن سرعت 
کشور مشکالتی را برای معلمین و دانش 
آموزان ایجاد کرده که باید از طریق وزارت 
پیگیری  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
همه  دسترسی  عدم  دیگر  مشکل  شود. 
هوشمند  گوشی های  به  آموزان  دانش 
است که باید از طریق نهادهای حمایتی 
این موضوع برطرف شود.وی در خصوص 
موضوع هوشمندسازی مدارس نیز اظهار 
ماده  در  که  موضوعاتی  از  یکی  داشت: 
۶۹ قانون برنامه ششم بر آن تاکید شده، 
این  در  است.  مدارس  هوشمندسازی 
دارد،  وجود  مانعی  و  مشکل  اگر  زمینه 

می توانید روی کمک ما حساب کنید.
با  درویشیان  والمسلمین  حجت االسالم 
اشاره به یکی از مشکالتی که خانواده ها 
در زمان ثبت نام دانش آموزان با آن روبرو 
از  دیگر  یکی  داشت:  اظهار  هستند، 
آن  با  آموزان  دانش  اولیا  که  مشکالتی 
پرداخت  به  الزام مدارس  روبرو هستند، 
ساله  همه  است.  نام  ثبت  هنگام  وجه 
مسئوالن مرتبط اعالم می کنند پرداخت 

وجه اجباری نیست اما در عمل تعدادی 
نکنند،  دریافت  را  وجهی  تا  مدارس  از 
نمی کنند.  نام  ثبت  را  آموزان  دانش 
زمینه  این  در  جامعی  بررسی  بنابراین 
باید صورت بگیرد.رئیس سازمان بازرسی 
و  اعتبار  همه  اینکه  بیان  با  کشور  کل 
پشتیبانی باید در خدمت انجام مأموریت 
اصلی دستگاه باشد که در وزارت آموزش 
تربیت  و  تعلیم  مأموریت  پرورش،  و 
است، تصریح کرد: حتماً رصد می کنیم 
تربیت و  و  تعلیم  این دستگاه در حوزه 
پرورش چه میزان موفق بوده و یا نبوده 
حاجی  است.محسن  بوده  آنچه  موانع  و 
در  نیز  پرورش  و  آموزش  وزیر  میرزایی 
تحول  سند  اینکه  بیان  با  جلسه  این 
بنیادین مهمترین موضوع روز ماست و 
اختصاص  خود  به  را  ما  وقت  بیشترین 
می دهد، گفت: در گذشته به هر دلیلی 
زمان سوزی هایی انجام شده و به همین 
با  سند  واقعی  اجرای  جریان  در  علت 
مهمترین  از  یکی  هستیم.  روبر  مشکل 
مشکالت در اجرای سند تحول، آشفتگی 
در وضع نیروی انسانی وزارتخانه بود که 
بعد از توصیه مقام معظم رهبری تصمیم 
خوبی در جلسه اخیر شورای عالی انقالب 

فرهنگی گرفته شد.
وی ضمن تشکر از حمایت های سازمان 
بازرسی کل کشور در انجام مأموریت های 
کمک  از  افزود:  خود،  متبوع  وزارتخانه 
مانده  معطل  قوانین  اجرای  در  شما 
استفاده می کنیم.وزیر آموزش و پرورش 
تصریح کرد: بعد از شیوع بیماری کرونا، 
عظیمی  بخش  گذشته  اسفندماه  از 
از  و  نرفتند  مرخصی  به  ما  مدیران  از 
روزانه  و  نکردند  استفاده  تعطیالت 
حداقل ۱۲ ساعت کار کردند تا آموزش 
نماند.حاجی میرزایی  لنگ  دانش آموزان 
سامانه شاد را اولین و تنها ظرفیت داخلی 
و مبتنی بر ظرفیت بومی دانست و گفت: 
در حال حاضر بین همه ابزارهای ایرانی 
هیچ  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  که 
و  کاربر  حجم  از  اندازه  این  به  ابزاری 
نیست و حتی  برخوردار  استفاده  میزان 
سر  پشت  را  خارجی  ابزارهای  برخی 
گذاشته بنابراین باید از آن حمایت کرد.

مهدهای کودک باید در 
اختیار وزارت آموزش و 

پرورش قرار گیرد

خبر

استفاده از پهپادها در رزمایش طرح 
ترافیکی زمستان سال 99

طرح  رزمایش  در  امسال  گفت:  ناجا  فرمانده  جانشین   
ترافیکی زمستان سال ۹۹ عالوه بر به کارگیری بالگردها، 
خودروها و ... از پهپادها نیز استفاده خواهیم کرد به امید 
مردم  به  بهتر  امدادرسانی  و  کمتر  تلفات  شاهد  اینکه 

عزیزمان باشیم.
ترافیکی  طرح  رزمایش  حاشیه  در  رضایی  قاسم  سردار   
زمستان سال ۹۹ در جمع خبرنگاران گفت: این رزمایش 
امروز با عنوان قرارگاه سالمت برگزار شده و این در حالی 
است که با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا تمامی ملت 

های جهان به دنبال ارتقاء سالمت و امنیت هستند.
وی ادامه داد: بحمداله جمهوری اسالمی ایران در تمامی 
موارد از امنیت و آرامش کاملی برخوردار است اما به جهت 
شرایط آب و هوایی و زمستان سرد تجربه نشان می دهد 
از وقوع آن  بایستی خطرات احتمالی را پیش بینی و  که 

پیشگیری کنیم که در نهایت منجر به سالمت مردم شود.
جانشین فرمانده ناجا تصریح کرد: برگزاری رزمایش طرح 
ترافیکی زمستان سال ۹۹ یکی از اقدامات مطلوب ناجا و 
سایر دستگاه هایی است که متولی امنیت و سالمت مردم 
هستند؛ امروز ۲۰ آذرماه این رزمایش به عنوان یک عبادت، 
وحدت و همدلی و همچنین طرح آرامش در زمستان آغاز 

شده است.
سردار رضایی همچنین تصریح کرد: امسال تمامی برنامه 
ها با شیوع ویروس منحوس کرونا مقارن شده که تاثیرات 
اما مسئوالن ما تدابیری  به دنبال داشته است؛  نیز  منفی 
در خصوص فاصله گذاری اجتماعی، اعمال محدودیت در 
ترددها و ...  اندیشیده اند که مردم شریف ایران اسالمی نیز 
با روحیه انقالبی به درخواست مسئوالن لبیک گفتند، به 

طوری که شاهد کاهش چشمگیر ترددها بودیم.
وی ادامه داد: با شروع فصل سرما احتمال دارد که وزارت 
بیشتر  شیوع  از  نیز  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
ویروس کرونا خبر دهد؛ امید است که مردم تمامی پروتکل 
چشمگیر  کاهش  شاهد  و  کنند  رعایت  را  بهداشتی  های 

سفرهای غیرضروری در این شرایط بحرانی باشیم.
جانشین فرمانده ناجا همچنین گفت: بسیاری از جاده های 
کشور برف گیر هستند و تاکنون استانداردسازی هم نشده 
اند و از این رو بسیاری از خادمان نظام مقدس در نیروی 
در  سیار  و  سیال  صورت  به  ها  دستگاه  سایر  و   انتظامی 

جاده ها حضور دارند.

4

معاون تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی 
دوره  پنجمین  و  بیست  گفت:  ناجا 
تا   ۲۵ از  ناجا  قرآن  سراسری  مسابقات 
۲۷ آذر ۹۹ به صورت غیر حضوری در 
سازمان عقیدتی سیاسی ناجا برگزار می 
کرد:  اظهار  بهرامی   محمد  شود.سردار 
متعالی  فرهنگ  ترویج  و  نشر  هدف  با 
قرآن و ایجاد فضای معنوی و قرآنی در 
دوره  پنجمین  و  بیست  انتظامی  نیروی 
مسابقات سراسری قرآن ناجا به صورت 
غیر حضوری در سازمان عقیدتی سیاسی 

ناجا برگزار می گردد.
معاون تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی 
تدابیر  و  فرامین  راستای  در  گفت:  ناجا 
مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت پلیس 
در تراز جامعه اسالمی و قرآنی همچنین 
نهادینه کردن مؤلفه های رفتار حکیمانه 
تعالیم  از  گیری  بهره  با  مردم  با  پلیس 
مسابقات  عترت،  و  قرآن  بخش  حیات 

سراسری قرآن کریم ناجا با شرکت بیش 
از ۵۰۰ نفر از نخبگان قرآنی ناجا در ده 
رشته قرائت، تحقیق، ترتیل، اذان، حفظ 
بیست جزء، حفظ ۱۵ جزء،  کل، حفظ 
درک  و  جزء   ۵ حفظ  جزء،   ۱۰ حفظ 
مفاهیم سطح ۱و۲ بین کارکنان رسمی 
به  وظیفه  سربازان  همچنین  زن  و  مرد 

صورت غیر حضوری برگزار می گردد.
مسابقات  است  ذکر  شایان  افزود:  وی 
رده   ۳۷ در  ناجا  کریم  قرآن  استانی 
استانی و رده های بالفصل ناجا در سال 
 ۶ از  بیش  که  است  شده  برگزار  جاری 
داشته اند  شرکت  مسابقات  در  نفر  هزار 
مسابقات  به  برگزیدگان  و  نخبگان  و 
سراسری راه یافته اند که طی ۳ روز با هم 
رقابت می کنند و نفرات برتر به مسابقات 
مسلح  نیروهای  کریم  قرآن  سراسری 
پیدا  راه  برگزار می گردد  آینده  که سال 

خواهند کرد.

برگزاری بیست و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن ناجا انتظامی
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اخبار

دوره آموزشی مدیران و کارشناسان 
تحقیق و توسعه  در اردبیل آغاز شد

دوره  برگزاری  از  اردبیل  استان  جهاددانشگاهی  رئیس 
در  آن  استقرار  و  نقش  و  توسعـه  و  »تحقیق  آموزشی 
بنگاه های صنعتی و معدنی کشور« با شرکت 20 نفر از 

مدیران این حوزه در اردبیل خبر داد.
 مهران اوچی اردبیلی  با بیان این مطلب اظهار کرد: این 
دوره به منظور آشنایی مدیران، مسئوالن و کارشناسان 
با اصول، تعاریف و مبانی تحقیقات توسعه ای و نقش و 
جایگاه واحد تحقیق و توسعه در رقابت پذیری و چگونگی 
سازماندهی و استقرار آن در بنگاه های اقتصادی برگزار 

می شود.
وی ادامه داد: دوره آموزشی مذکور به همت مرکز رشد 
فناوری گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان، در مدت 40 ساعت از 
با  جهاددانشگاهی  مجازی  آموزش های  سامانه  طریق 

عنوان امجد در حال برگزاری است.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی استان اردبیل با اشاره 
به اهمیت این دوره آموزشی ادامه داد: با هماهنگی  به 
عمل آمده مقرر شده دوره آموزشی »تحقیق و توسعـه و 
نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور« 
سازمان  از  توسعه  و  تحقیق  پروانه  دریافت  نیاز  پیش 

صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل باشد.
اوچی اردبیلی با بیان اینکه در این دوره مدیران، مسئوالن 
و کارشناسان تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی 
دارای  و  کارشناسی  مقطع  تحصیلی  مدرک  حداقل  با 
راستای  در  افزود:  کرده اند،  شرکت  مرتبط  گواهینامه 
و  واحدها  فعاالن  پژوهشگران،  و  فناوران  از  حمایت 
شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری و مراکز رشد 
استان با ارائه معرفی نامه، از تخفیف در شهریه برخوردار 

شده اند.
وی خاطرنشان کرد: پس از پایان دوره آموزشی، آزمون 
نهایی و پروژه عملی، به افرادی که حائز شرایط قبولی در 
دوره شوند گواهینامه آموزشی از سوی جهاددانشگاهی 
و پروانه تحقیق و توسعه از سوی سازمان صمت استان 

صادر خواهد شد.
و وظایف  ماموریت  ویژگی های مدیران،  اردبیلی،  اوچی 
فعالیت های  با  ارتباط  در  توسعه  و  تحقیق  نقش  کلی، 
شرکت، مدیریت، برنامه های حمایتی در سنگاپور، مالزی، 
هند، چین، تکنولوژی و تحقیق و توسعه، حمایت های 
فعالیت های  سازماندهی  و  استقرار  ایران،  در  رقابتی 
R&D و برنامه ریزی راهبردی و نقش تفکر استراتژیک 
را از سرفصل های مهم دوره »تحقیق و توسعـه و نقش و 
استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور« عنوان 

کرد.
ماه  اواسط دی  تا  این دوره  برگزاری  اینکه  بیان  با  وی 
سالجاری ادامه خواهد داشت،  افزود: در این دوره دکتر 
اساتید  از  رجبی،  شاپور  مهندس  و  فضل اللهی  علی 
ارائه  به  تولید و صنعت نسبت  فعاالن حوزه  و  دانشگاه 
تعیین  اساس سرفصل های  بر  تجربیات خود  و  مطالب 

شده اقدام می نمایند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
الیحه  در  استان  اعتبارات  هفتم  رتبه  از  شرقی 
این  گفت:  و  داد  خبر  کشور  کل   1400 بودجه 
اعتبارات شامل تملک استانی، سه درصد نفت و 

0.27 درصد ارزش افزوده است.
داود بهبودی اظهار کرد: مجموع اعتبارات استان 
و 21  بودجه 1400 حدود 150 هزار  در الیحه 
میلیارد تومان پیش بینی شده و رتبه استان در 
اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 

به ترتیب هفتم و هشتم کشور است.
لوایح  در  مختلفی  ردیف های  و  منابع  افزود:  وی 
آنها  از  هرکدام  که  دارد  وجود  ساالنه  بودجه 
براساس قانون یا سیاست کالن کشور، بر مبنای 
ماهیت  و  ایجاد شده  و ضوابط خاص  شاخص ها 
استان  هر  خاص  مالحظات  دلیل  به  یک،  هر 
در  جمعیتی  سرانه های  محاسبه  است؛  متفاوت 
همه موضوعات نیز منجر به نتیجه گیری و تحلیل 

منطقی نخواهد شد.
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
بودجه  قوانین  در  مثال،  عنوان  به  کرد:  تشریح 
درصد  سه  عنوان  )تحت  اعتباراتی  سنواتی 
منظور  به  متوازن(  استفاده  قانون  یا  و  نفت 
سطح  ارتقای  و  توازن  ایجاد  محرومیت ها،  رفع 
برخورداری شهرستان ها نسبت به سطح میانگین 

کشور پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: بدیهی است به استان هایی از جمله 

آذربایجان شرقی با سطوح برخورداری باالتر نسبت 
به استان های محروم در شاخص هایی مثل)حوزه 
آموزش، بهداشت، راه های فرعی و روستایی، آب 
شرب شهری و روستایی، مراکز فرهنگی و هنری 
و  یافته  اختصاص  کمتری  نسبت  به  ...( سهم  و 
این  از  باالتر،  محرومیت  ضریب  با  استان هایی 

ردیف ها و منابع برخوردارتر خواهند بود.
با توجه به برخورداری  افزود: بر این اساس،  وی 
ردیف ها،  و  اعتبارات  برخی  از  شرقی  آذربایجان 
رتبه ای بین 10 تا 12 در بین استان های کشور 

دارد.
بهبودی بیان کرد: در مقابل از محل اعتبارات ملی 
جمله  از  استان  مهم  )پروژه های  ویژه  استانی  و 
سدسازی، آبرسانی، شبکه های آبیاری و زهکشی و 
تاسیسات فاضالب، قطار شهری، احداث آزادراه ها 
بیمارستان و  و خطوط ریلی و کنارگذر، احداث 
...( که اثرات قوی تری بر استان داشته و محرک 
توسعه استان است، با داشتن سهم 5.25 و 6.11 
این  از  کشور  استان های  اعتبارات  از  درصدی 
مناسبی  جایگاه  از  چهار  رتبه  احراز  با  موضوع 

برخوردار است.
و  استان  کالن  مدیریت  اینکه  بیان  با  وی 
نمایندگان مجلس، به صورت پیوسته جهت ارتقای 
اعتبارات و شاخص های استان در تالش هستتد، 
متذکر شد: وظیفه ذاتی رسانه ها این است که به 
انحای مختلف اطالع رسانی کنند و به تنویر افکار 

عمومی بپردازند. مطالب منتشر شده نیز اگرچه 
است،  انتقادی  و  اصالحی  نگاهی  دارای  گاهی 
نگاه غیرکارشناسی، ضعف  براساس  لیکن عمدتاً 
نظام برنامه ریزی و عدم پیگیری مسئولین استان 

را القا می کند.

به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه 
در  کرد:  یادآوری  وی  شرقی،  آذربایجان  ریزی 
این رابطه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
وظیفه دارد از موضع کارشناسی و اصولی، افکار 

عمومی را در مسیر درست هدایت کند.

رتبه هفتم آذربایجان شرقی در الیحه 
بودجه سال 1400 کل کشور

اخبار

حجت االسالم مروی در دیدار استاندار خراسان رضوی:

رویکرد آستان قدس همکاری حداکثری با 
مسئوالن برای رفع مشکالت مردم است

نهاد  این  رویکرد  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
همکاری حداکثری با مسئوالن برای گره گشایی و رفع 

مشکالت مردم است.
احمد  حجت االسالم والمسلمین  نیوز،  آستان  گزارش  به 
اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار  دیدار  در  مروی 
توفیقی  اسالمی  جمهوری  نظام  در  خدمتگزاری  نعمت 
حرم حضرت  مجاوران  و  زائران  به  خدمت  است،  بزرگ 
رضوی  خراسان  استان  منحصربه فرد  ویژگی  را  رضا)ع( 
دانست، اظهار کرد: خدمت در استان خراسان رضوی و 
شهر مقدس مشهد به سبب انتساب به امام علی بن موسی 
الرضا)ع( مزیت و توفیقی مضاعف است، اینجا هم خدمت 
به خلق خدا و هم مجاوران و زائران امام هشتم)ع( است 
و  این شهر  در  باالی خدمت  ارزش  بیانگر  این خود  که 
اهل بیت)ع(  و  پروردگار  به  قرب  موجب  که  بوده  استان 

می شود.
خوبی  بسیار  تعامل  و  همکاری  روحیه  به  اشاره  با  وی 
خراسان  استان  مختلف  دستگاه های  مسئوالن  میان  که 
رضوی وجود دارد، تصریح کرد: امیدواریم مسئوالن استان 
با همین روحیه و انگیزه، فرصت خدمت به مردم را مغتنم 
اختیارات،  و  توان  میزان  به  نیز  قدس  آستان  و  بدانند 
وظیفه  مردم  مشکالت  حل  برای  را  مسئوالن  به  کمک 

خود می داند.
حجت االسالم والمسلمین مروی افزود: آستان قدس بنا 
بر دستور رهبر معظم انقالب و رسالت دینی و مسئولیت 
با  همکاری  آماده  بوده،  قائل  خود  برای  که  اجتماعی 

مسئوالن برای گره گشایی از مشکالت مردم است.
وی ضمن اشاره به محدودیت هایی که آستان قدس برای 
کرد:  ابراز  است،  روبه رو  آن  با  وقف  غبطه  دقیق  رعایت 
معتقدیم هیچ بن بستی برای همکاری و تعامل بخش های 
ندارد،  وجود  استان  مشکالت  رفع  راستای  در  مختلف 
نمونه آن زمین مناسبی که در شهرک شهید رجایی و 
و دولت  اختیار شهرداری  در  آستان قدس  توسط  باهنر 
قرار داده شد تا با ساخت واحد مسکونی و امکانات شهری 
برای محرومان زمینه حل مشکالت حاشیه شهر مشهد را 

فراهم آورند.
تولیت آستان قدس رضوی بابیان اینکه اعطای زمینی با 
در  مردم  مشکالت  برای حل  مسئوالن  به  مساحت  این 
تاریخ آستان قدس بی سابقه بوده است، ادامه داد: همکاری 
و همراهی مسئوالن در بخش های مختلف می تواند شرایط 
خدمات  توسعه  و  مشهد  شهر  بیشتر  آبادی  و  عمران 
عام المنفعه را در کنار رعایت کامل غبطه وقف فراهم آورد.

حجت االسالم والمسلمین مروی با تأکید بر اینکه رویکرد 
آستان قدس همکاری و تعامل حداکثری با مدیریت های 
خدمات  ارائه  اگرچه  کرد:  ابراز  است،  دولتی  و  شهری 
باهدف  اما  نیست،  قدس  آستان  وظایف  جزو  شهری 
مردم  به  خدمت رسانی  توسعه  و  مسئوالن  با  همکاری 
اراضی فراوانی از سوی این آستان مقدس به طور رایگان 
در اختیار مدیریت های شهری و دولتی قرار داده شده است 
که نمونه آن می توان به پارک ملت مشهد و پارک ملت 

تهران اشاره کرد.
گفتنی است، در ابتدای این دیدار محمدصادق معتمدیان 
اقدامات  از  ارائه گزارشی  استاندار خراسان رضوی ضمن 
برای  برنامه ریزی  از  خود،  متبوع  مجموعه  برنامه های  و 
کاهش مشکالت حاشیه شهر مشهد، بافت پیرامون حرم 
امام  منور  بارگاه  زائران  برای  پارکینگ  توسعه  و  مطهر 
رضا)ع( خبر داد. همچنین در این جلسه سیدکمال الدین 
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  میرجعفریان، 
خراسان رضوی گزارشی از طرح های عمرانی استانداری 

بویژه در بافت پیرامون حرم مطهر ارائه کرد.

5

رئیس جهاددانشگاهی واحد استان ایالم:

تجربه های پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی 
می تواند دامپروری ایالم را متحول کند

گفت:  ایالم  استان  واحد  جهاددانشگاهی  رئیس 
مصمم هستیم تجربه های علمی پژوهشکده زیست 
برای  را  جهاددانشگاهی  رویان  پژوهشگاه  فناوری 

تحول دامپروری ، به استان ایالم بیاوریم.
با مسئول نمایندگی  »غالمرضا حسینی« در دیدار 
ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان ایالم، اظهار کرد: 
می تواند  دانش  شبکه  پشتوانه ی  به  جهادانشگاهی 
خود  نقش آفرینی  دامپروری  و  کشاورزی  زمینه  در 

را انجام دهد.
وی تغییر الگوی کشت و کمک به اصالح نژاد دام 
را دو هدف  عمده جهاددانشگاهی عنوان و تصریح 
کرد: راه اندازی "مجتمع تحقیقات و فناوری گیاهان 
گامی  دهلران"   شهرستان  در  گرمسیری  دارویی 

بسیار بلند در این زمینه است.
گفت:  ایالم  استان  واحد  جهاددانشگاهی  رئیس   
این مجتمع اولین مجتمع در حوزه گیاهان دارویی 
تغییر  با هدف  بود که  گرمسیری در کشور خواهد 
در  اشتغال خصوصا  ایجاد  به  کمک  کاشت،  الگوی 
مناطق روستایی، تثبیت جمعیت روستایی، تجاری 
بسته  و  فرآوری  دارویی،  گیاهان  محصوالت  سازی 
ایجاد شده  استان  در  تولید شده  بندی محصوالت 

است.
عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی استان ایالم تصریح 
کرد:  امیدواریم که با همکاری مسئوالن  استانی و 
دستگاه های مرتبط با این حوزه بتوانیم زیست بوم 
فناور گیاهان دارویی را با هدف ایجاد زنجیره ارزش 
گیاهان دارویی در استان راه اندازی کنیم چون این 
حوزه  یکی از بهترین مسیرها جهت ورود منابع مالی 
را  زیادی  پایدار  مشاغل  می تواند  و  است  استان  به 

ایجاد کند.
قطب های  از  ایالم  استان  کرد:  تصریح  حسینی 
دامپروری است و ضرورت دارد برای  بازدهی بیشتر 
، دامپروری سنتی تبدیل به دامپروری صنعتی شود 
تا که  دارد  را  توان  این  استان   که جهاددانشگاهی 
رویان  پژوهشگاه  فناوری  زیست  پژوهشکده  دانش 
جهاددانشگاهی را به ایالم بیاورد تا به تحول در این 

عرصه کمک کند.

در  استان ها  موفق ترین  از  یکی  سمنان  استان 
توسعه زیرساخت های علمی و دانشگاهی در یکی-

دو دهه اخیر بوده است.
باالی  سرانه  و  دانشگاهی  و  علمی  مراکز  تعدد 
دانشجویی در این استان خود به روشنی گویای 
اما  پهناور  استان  این  در  عالی  آموزش  توسعه 

کم جمعیت است.
اگرچه سرانه دانشجویی در برخی از شهرستان های 
ازای هر  به  بهنرخ یک دانشجو  استان حتی  این 
چهار نفر هم رسید اما در چند سال اخیر با افزایش 
صندلی های خالی در دانشگاه ها این شاخص نیز 
در حال  که  به طوری  تغییراتی شده  دستخوش 
حاضر به کمتر از یک دانشجو به ازای 9 تا 10 نفر 
رسیده. با این وجود همچنان استان سمنان یکی 
از موفق ترین استان ها در جذب دانشجو به نسبت 

جمعیت است.
استان در  این  دانشگاه های  متعدد  موفقیت های 
رتبه های معتبر بین المللی همچون تایمز، الیدن، 
شانگهای، "آی اس آی" و..همه و همه گویای روند 

رو به رشد دانشگاه ها در این استان است.
استان،  های  دانشگاه  توفیقات  جدیدترین  در 
خوشبختانه چهار دانشگاه استان سمنان به نظام 
رتبه بندی معتبر و بین المللی »یوَرپ« راه یافتند..

شاهرود،  صنعتی  دانشگاه  سمنان،  دانشگاه 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
چهار  شاهرود،  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  سمنان 
دانشگاه استان هستند که در این نظام رتبه بندی 

بین المللی قرار گرفتند.
و  تحقیقات  معاون  امامیان  محمدحسن  دکتر 
فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  با تبریک 

از  »یوَرپ«  کرد:  اظهار  بین المللی  موفقیت  این 
نظام های رتبه بندی جهانی است که مؤسسه های 
جهانی و بین المللی را شناسایی و جایگاه آنها را در 

برابر یکدیگر ارزیابی می کند.
وی با اشاره به اینکه دو دانشگاه صنعتی شاهرود 
و علوم پزشکی شاهرود موفق به قرار گرفتن در 
بین المللی»یوَرپ«  رتبه بندی  نظام  برترین های 
شدند، ادامه داد: قرار گرفتن دو دانشگاه شاهرود 
در این نظان معتبر بین المللی در شرایطی است 
که بسیاری از دانشگاه های کشورمان در این نظام 

رتبه بندی قرار نگرفتند.
با  شاهرود  پزشکی  علوم  علمی  هیئت  عضو  این 
این  به  کشورمان  از  دانشگاه   56 اینکه  به  اشاره 
در  افزود:  یافتند  راه  بین المللی  رتبه بندی  نظام 
آخرین رتبه بندی این نظام در سال 2020-2021 
این رتبه بندی  ایرانی در  در مجموع 56 دانشگاه 
پایه  بر  دانشگاه ها  رتبه بندی  آن  در  که  جهانی 
صورت   )URAP(" "یوَرپ  یا  علمی  عملکرد 
می گیرد؛ نام  دو دانشگاه : علوم پزشکی شاهرود و 

دانشگاه صنعتی شاهرود به چشم می خورد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
با تبریک هفته پژوهش، به حمایت های  شاهرود 
همه جانبه از بخش پژوهش این دانشگاه پرداخت 
و  پنهان  های  تالش  و  همراهی  کرد:  تصریح  و 
که  دانشگاه  پژوهشگران  و  همکاران  همه  آشکار 
در 10 ماه گذشته همگام با مدافعان سالمت در 
موضوع کووید-19 تالش می کنند، نقش مهمی 

در توفیقات به دست آمده داشته است.
دکتر امامیان با بیان اینکه تنها 16 دانشگاه علوم 
پزشکی کشور در این نظام رتبه بندی بین المللی 

پزشکی  علوم  دانشگاه  کرد:  اظهار  گرفتند  قرار 
این  در  استان  مرکز  غیر  دانشگاه  تنها  شاهرود، 
پزشکی  علوم  دانشگاه   16 تنها  و  است  فهرست 
نام  و  دارند  قرار  فهرست  این  در  سراسرکشور 
گیالن،  معروفی چون  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
و  همدان  ارومیه،  زاهدان،  زنجان،  یزد،  گلستان، 

خیلی از استان های دیگر وجود ندارد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
و  همکاری  نتیجه  را  افتخار  این  ،کسب  شاهرود 
حضور 157 عضو هیات علمی، در 4 دانشکده و 8 
مرکز تحقیقات این دانشگاه برشمرد و خاطرنشان 
استنادها، مجموع کل  مقاله ها، شمار  کرد: شمار 
و  پژوهشی،  تأثیر  علمی،  بهره وری  انتشارات، 
همکاری جهانی؛ 6 سنجه کلیدی نظام »یورپ« 
حجم  و  عالی  آموزش  مؤسسه های  ارزیابی  برای 
فعالیت های علمی، متناسب با تعداد اعضای هیات 
علمی هر دانشگاه است و در این ارزیابی بعضی از 
دانشگاه هایی که رتبه باالتری از ما دارند و خیلی از 
دانشگاه هایی که در این رتبه بندی حضور ندارند، 
بسیار قدیمی تر از علوم پزشکی شاهرود هستند و 
در برخی موارد چندین برابر ما عضو هیات علمی و 

دانشجو و دستیار و .... دارند.
شاهرود  پزشکی  علوم  روی  پیش  چشم انداز  وی 
با ادامه این مسیر  را روشن خواند و افزود: یقینا 
فناوران  و  پژوهشگران  همه  تالش های  تداوم  و 
دانشگاه و نیز توسعه همکاری های علمی با داشگاه 
صنعتی شاهرود، وضعیت بهتری را در سال های 

آینده خواهیم داشت.
دکتر سعدالدین معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 
دانشگاه  این  هدفگذاری  از  این  از  پیش  سمنان 
ایران  برتر  بین 10 دانشگاه  قرار گرفتن در  برای 
و 1000دانشگاه برتر دنیا تا سال 1404 خبر داد 
و گفت: تاکنون در راستای رسیدن به این جایگاه 
گام های بلندی برداشته ایم به طوری که در برخی 
برتر  دانشگاه   10 بین  در  هم اکنون  از  بخش ها 

کشور قرار گرفته ایم.
امسال  نامگذاری  به  اشاره  با  سعدالدین  دکتر 
در  ما  کرد:  اظهار  تولید،  جهش  سال  عنوان  به 
دانشگاه سمنان بر این باوریم که این جهش باید 
بیفتد  اتفاق  نیز  پژوهشی  و  علمی  حوزه های  در 
می کوشد  امسال  سمنان  دانشگاه  رو  همین  از  و 
شعار  این  تحقق  راستای  در  را  خود  برنامه های 

رهنمون کند.
این  پژوهشی  معاونت  برنامه ریزی های  به  وی 
قرار  بزرگ  هدفگذاری  راستای  در  دانشگاه 
پرداخت  کشور  برتر  10دانشگاه  بین  در  گرفتن 

از  معاونت  این  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  و 
هم اکنون نه تنها به این مهم رسیده بلکه امروز در 

رتبه هشتم قرار گرفته است.
بیان  با  سمنان  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 
متناسب  دانشگاه  این  پژوهشی  برنامه های  اینکه 
با اسناد باالدستی تهیه و تدوین شده ادامه داد: 
توفیقات دانشگاه  اخیر،  خوشبختانه در سال های 
از بخش ها روند روبه رشدی  سمنان در بسیاری 

داشته است.
کیفی  بهبود  از  سمنان  دانشگاه  پژوهشی  معاون 
دانشگاه  این  دانشگاهیان  شده  منتشر  مقاالت 
از شاخص های مهمی که  خبر داد و گفت: یکی 
کیفیت پژوهشی و دسترسی به مرجعیت علمی هر 
دانشگاهی به آن سنجیده می شود؛ تعداد ارجاعات 
به مقاالت علمی آن دانشگاه در سطح جهانی و به 
مقاله منتشر  ازای هر  به  استنادات  تعدد  عبارتی 

شده آن دانشگاه است.
وی به درخشش دانشگاه سمنان در این شاخص 
مهم و استاندارد بین المللی پرداخت و اضافه کرد: 
جهانی  معتبر  علمی  مراکز  آمار  آخرین  براساس 
سمنان  دانشگاه  در  شاخص  این  حاضر  حال  در 
میانگین  که  است  حالی  در  این  و  9.60است 

کشوری این شاخص در 9.29 است
روند  خصوص  در  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
صعودی این دانشگاه در رتبه بندی های بین المللی، 
به هدفگذاری این دانشگاه برای قرار گرفتن در بین 
1000دانشگاه برتر جهان خبر داد و گفت: امسال 
برای سومین سال متوالی است که این دانشگاه با 
بهبود جایگاه خود روند رو به رشدی داشته و در 

رتبه های باالی هزار قرار گرفته است.
دانشگاه  رتبه   2020 سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
سمنان باالی هزار است افزود: هدفگذاری دانشگاه 
بر این است که تا 2022 این رتبه به زیر 1000 
برسد. ضمن اینکه وضعیت 2021 دانشگاه سمنان 
به نسبت 2020 بهتر شده و همین گویای حرکت 

رو به جلو این دانشگاه است.
در  ارتقاء  برای  دانشگاه  این  برنامه ریزی  از  وی 
نظام های رتبه بندی مهم بین المللی همچون تایمز، 
 ARWU ، الیدن،  رتبه بندی  نظام  اسکوپوس، 
ISI،شانگهای و...خبر داد و تصریح کرد: دانشگاه 
و  مشارکت  با  که  است  این  دنبال  به  سمنان 
حضور در چند اندیکاتور جهانی، توانایی های خود 
و  بین المللی  شاخص های  و  معیارها  اساس  بر  را 

استاندارد محک بزند.
عالوه بر این دو دانشگاه سمنان نیز به این نظام 

رتبه بندی بین المللی راه یافتند.

پژواک توسعه دانشگاهی استان سمنان در آینه "یورپ"

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه نظارت 
خوبی بر بازار انجام نمی گیرد، گفت: در خیلی از 
جاها کوتاهی کردیم و از این رو به مردم ظلم کرده 
ایم.این قابل قبول نیست که قیمت یک جنس در 

واحدهای صنفی مختلف متفاوت باشد.
تنظیم  محمدمهدی شهریاری در جلسه کارگروه 
صددرصدی  اعطای  به  اشاره  با  استان  بازار 
واحدهای مرغداری در  به  نهاده های دامی دولتی 
چندگانگی  از  بایستی  کرد:  نشان  خاطر  استان، 
مهم  این  به  توجه  عدم  شود.  جلوگیری  قیمت ها 
بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و نظام را به دنبال 
دارد. واحدی که نهاده دولتی گرفته نباید قیمت را 

افزایش بدهد.
وی ضمن تاکید بر ضرورت برخورد با متخلفین، 
و  کرد  تکریم  را  سرمایه گذاران  و  تولیدکنندگان 
افزود: از آن جایی که گوشت مرغ معیشت اغلب 
مردم را تأمین می کند با واحدهایی که کارشکنی 

کرده و گران فروشی می کنند برخورد خواهد شد.

سازمان  سنگین  وظیفه  بر  تأکید  با  شهریاری 
واحدهای  با  مقابله  در  استان  کشاورزی  جهاد 
گران فروش و متخلف، یادآور شد: برخی از واحدها 
دولتی  نهاده های  فعالیت  پروانه  از  سوءاستفاده  با 
را تهیه کرده و در بازار آزاد به فروش می رسانند 

بنابراین نظارت ها باید بیش از پیش افزایش یابد.
بازار،  در  نظارت ها  ضعف  از  انتقاد  با  شهریاری 
ابراز داشت: واحدهایی که نهاده ها را با ارز دولتی 
دریافت کرده اند متناسب با هزینه کرد، قیمت نهایی 

گوشت مرغ را تعیین کنند.
ارتباط  در  پرده  پشت  دست های  از  انتقاد  با  وی 
با مسائل مربوط به آرد و نان در هفته های اخیر، 
اظهار کرد: عده ای در داخل کشور دست در دست 
دشمنان گذاشته و مردم را از دولت و نظام دلسرد 
می کنند. این در حالی است که دو برابر میانگین 

کشوری واحد نانوایی در استان وجود دارد.
به  توجه  با  کرد:  بیان  غربی  آذربایجان  استاندار 
همسایگی استان با سه کشور و تفاوت قیمتی آرد 

به فروش آرد خام در منطقه و  اقدام  قلیلی  عده 
کسب درآمدهای چند ده میلیونی می کنند.

شهریاری تأکید کرد: اگر واحد نانوایی تخلف کند 
بدون هیچ وقفه ای پروانه مالک باطل می شود. در 
بحث نان که یکی از ضروریات سفره عموم است با 

هیچ فردی مدارا نمی کنیم.
وی در ادامه بر روان سازی صادرات، توجه بیش از 
انجام  برای  ایجاد مشوق  به معیشت مردم،  پیش 
صادرات، تأمین هر چه بهتر میوه شب عید و بهبود 

وضعیت سورتینگ سردخانه ها تأکید کرد.

نظارت خوبی بر بازار در آذربایجان غربی انجام نمی گیرد

ظرفیت پهنای باند در شهرستان قروه پنج 
برابر افزایش یافت

مدیر مخابرات منطقه کردستان با اشاره به اجرای پروژه های 
مخابراتی در راستای تقویت زیر ساخت های شبکه دیتا ، از 
افزایش پنج برابری ظرفیت پهنای باند در شهرستان قروه خبر 
داد.آزاد حکمت ، با بیان اینکه افزایش سرعت و کیفیت باالتِر 
شبکه های دیتا و اینترنت یکی از اولویت های کاری مخابرات 
در برنامه توسعه سال جاری است؛ اظهار کرد: به منظور تامین 
مناسب  باند  پهنای  و  به سرعت  روزافزون مشتریان  نیازهای 
و  االحداث  جدید  های  شهرک  ارتباطی  نیازهای  پوشش   ،
در  به درخواست های مخابراتی مشتریاِن ساکن  پاسخگویی 
روستاها عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات الزم و برگردان 

مرکز قروه انجام شده است.
و عملیات های صورت گرفته در  اقدامات  وی ضمن تشریح 
دیتا  شبکه  های  زیرساخت  توسعه  هدف  با  قروه  شهرستان 
باند  پهنای  پروژه ظرفیت  این  اجرای  با  خاطر نشان ساخت: 
شهرستان قروه به میزان پنج برابر یعنی از 2G به 10G ارتقا 
داخلی  ارتباطی  لینکهای  ظرفیت  افزایش  به  است.وی  یافته 
این  انجام  با  اظهارداشت:  اشاره کرد و   4G به   2Gاز شبکه 
و  افزایش سرعت  برای   ، دوبرابری  ،امکان دسترسی  عملیات 

کیفیت سرویس های اینترنت و دیتا فراهم شده است. 
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امام جمعه رباط کریم؛ مدافعان سالمت 
کاری کردند،کارستان / اوج جلوه های 

ایثار با جانفشانی کادر درمان

حضور  با  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  طرح  جلسه 
دانشگاه  محترم،رئیس  معزز،فرماندار  جمعه  امام 
شد. برگزار  مسئولین  دیگر  و  پزشکی   علوم 

در این جلسه حضرت حجت االسالم والمسلمین ترابی 
امام جمعه محترم شهرستان رباط کریم اظهار داشت؛ در 
این شرایط حساس،مدافعان سالمت در خط مقدم مقابله با 
این ویروس منحوس مبارزه کرده و در راستای بهبود حال 
مبتالیان تالش می کنند که اوج ایثار و از جان گذشتگی 
کردند،کارستان. کاری  انصافا  و  گذاشته  نمایش  به   را 

افزایی همه دستگاه  از مشارکت و هم  ایشان  پایان  در 
با  مقابله  در  شهرستان  شریف  مردم  و  اجرایی  های 
های  کمک  و  مواسات  رزمایش  ویروس،اجرای  کرونا 
مومنانه،اعزام گروه های جهادی در خصوص همکاری با 
کادر درمان و همراهی و همکاری نیروهای مقاومت بسیج 
با شبکه بهداشت و درمان در اجرای طرح شهید حاج 

قاسم سلیمانی تقدیر و تشکر نمودند.

 روند اجرایی احداث متروی خط تهران_پرند 
صبح امروز با حضور نماینده مجلس، فرماندار 
شهرستان رباط کریم، شهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر پرند، مدیر عامل شرکت عمران، 
مدیر اجرایی خط متروی تهران_پرند و سایر 
مسئوالن و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.

این  در  کریم  رباط  فرماندار  ملکشاهی  دکتر   
جلسه ضمن قدردانی از همکاری شهرداری و 
شورای اسالمی شهر پرند برای تسریع در راه 
اندازی مترو، بیان داشت: همه ما مسئوالن به 
مطالبه  این  و  مترو  تکمیل  اهمیت  به  خوبی 
جدی شهروندان عزیز پرند واقف هستیم و به 
طور جدی و عملیاتی روند احداث متروی خط 

تهران_پرند را دنبال می کنیم.
در ادامه این جلسه دکتر نوروزی نماینده مردم 

بهارستان  کریم،  رباط  های  شهرستان  شریف 
اعضای  و  مهندس عرب شهردار  پرند،  و شهر 
شورای اسالمی شهر و دکتر وطن خواهی مدیر 
احداث  روند  بررسی  به  عمران  شرکت  عامل 

متروی پرند پرداختند.
خط  پروژه  مدیر  رستمی  کرد  علی  مهندس 
آخرین  از  گزارشی  نیز  تهران_پرند  متروی 
ارائه  را  پروژه  این  در  گرفته  صورت  اقدامات 
داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری و حمایت 
کلیه مسئوالن، به زودی شاهد افتتاح این خط 

باشیم.
ایستگاه  از  بازدید  ضمن  جلسه  این  پایان  در 
اجرایی  روند  پرند، مقرر شد هر هفته  متروی 
متروی تهران_پرند با حضور کلیه مسئوالن به 

صورت عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد.

اخباربررسی روند احداث مترو پرند با حضور مسئوالن

بازدید روزانه محمد آگاهی مند از 

پروژه های متنوع عمرانی

 محمد آگاهی مند شهردار صالحیه براساس عادات روزانه 
در همراهی جمعی از مدیران دوایر مختلف از پروژه های 
بصورت سرزده  کار مدیریت شهری  عمرانی در دستور 

بازدید کرد .
ساختمان مرکزی شهرداری صالحیه اولین مقصد آگاهی 
مند بود که پس از تکمیل معماری و بهره برداری نهایی 
از فرایند بازسازی آن ، اکنون در مرحله تجهیز مبلمان و 

لوازم اداری قرار دارد .
بتن ریزی ستون های پروژه اولین دارالقرآن شهرستان 
بهارستان در کمربندی هاشمی رفسنجانی ، بازدید دوم 
رعایت  برای  توصیه های الزم  بود که  شهردار صالحیه 
ابعاد فنی در حین عملیات عمرانی به ناظران پروژه یادآور 

شد .
پروژه اولین گلخانه و مجموعه چند منظوره استخر شهر 
است که مدیریت شهری  پروژه هایی  از دیگر  صالحیه 

بطور مرتب از فرایند احداث آن بازدید می نماید .

آتش سوزی در یکی از پاساژهای مرکزی 

رباط کریم/ نجات 15 نفر از میان دود و آتش

وقوع  از  کریم  رباط  آتش نشانی  سازمان  رئیس   
رباط  تجاری  پاساژهای  از  یکی  در  آتش سوزی 
محبوس   15 آتش نشانان  گفت:  و  داد  خبر  کریم 
دادند. نجات  را  دود  و  آتش  میان  در   شده 

 محل آتش سوزی این پاساژ در طبقه همکف در دو 
واحد تجاری بود که دچار سوختگی شدید شده بودند 
به همین خاطر دود کل پاساژ را فرا می گیرد و مجبور 
 شدیم افراد محبوس شده را به پشت بام منتقل کنیم

 آتش به سرعت در حال گسترش بود و حجم زیادی 
از اجناس داخل دو مغازه  طعمه حریق شدند، بطوری 
که حتی آتش در راهروها شلعه ور شده بود اما حضور 

به موقع نیروهای آتش نشانی مانع ادامه حریق شد

 رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرستان رباط کریم و بهارستان خبر داد:

مانور مشترک راهداری شهرستان رباط کریم و 
پلیس راه غرب استان تهران برگزار شد. 

محمدرضا زماني رئیس اداره راهداري و حمل و 
نقل جاده اي شهرستان رباط کریم و بهارستان 
راه  پلیس  و  راهداري  مانور مشترک  اجراي  از 

غرب استان تهران خبر داد.

باره گفت:  این  رییس راهداری رباط کریم در 
محترم  فرماندهي  هماهنگي  با  امروز  صبح 
پلیس راه غرب استان تهران  سرهنگ قیطاسي 
به  راه  پلیس  و  راهداري  بین  مشترکي  مانور 
کامل  آمادگي  و  زمستاني  طرح  شروع  نشانه 
براي خدمات رساني به هم وطنان عزیزمان در 
محل عوارضي اول آزاد راه تهران- ساوه برگزار 

شد.

در  و    99/9/1 تاریخ  از  افزود:  ادامه  در  وي 
بارش نزوالت اسماني در حوزه شهرستان  پي 
رباط کریم و بهارستان کلیه عوامل و تجهیزات 
راهداري که شامل 1٧ دستگاه خودروي سبک 
وسنگین و 5٠ نفر نیروي راهدار مي باشد در 

حالت آماده باش کامل به سر مي برند
زماني اظهار داشت:  در حوزه شهرستان رباط 
عوارضي  راهدارخانه  دو  با  بهارستان  و  کریم 

اداري  مرکزي  راهدارخانه  یک  و  دوم  و  اول 
آماده  همگي  که  رفاهي  مجتمع خدمات  و ٦ 
آماده  باشند  مي  راه  کابران  به  دهي  سرویس 

اجراي طرح راهداري زمستاني مي باشیم.
میزان  به  ها  انبار  تمامي  گفت:  پایان  در  وي 
کافي داراي شن و نمک و سوخت مي باشند که 
به یاري خداوند و تالش مضاف تمامي عوامل 

امیدوارم شاهد بروز حوادث ناگواری نباشیم.

 رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان رباط کریم و بهارستان خبر داد:

مانور مشترک راهداری شهرستان رباط کریم و پلیس راه 
غرب استان تهران برگزار شد

انتظامی  و  امنیتی  معاون  گودرزی  حمیدرضا 
امنیت در  افزایش ضریب  برای  استاندار تهران 
بودجه  باید  تهران  استان  غرب  شهرستان های 
مناطق  این  در  انتظامی  نیروی  به  بیشتری 
اختصاص یابد و کمبودها در این زمینه جبران 

گردد. 
انتظامی  و  امنیتی  معاون  گودرزی  حمیدرضا 
استاندار تهران با حضور در شهرستان شهریار به 
همراه طاهری فرماندار، سرادر ظهیری فرمانده 
مراکز  از  بازدید  ضمن  استان  غرب  انتظامی 
انتظامی و امنیتی شهریار و اگاهی از مشکالت 
منطقه در نشست با عوامل انتظامی شهرستان 
گفت: باید بودجه ناجا در غرب استان افزایش 
یابد و انتظار می بود این موضع در دستور کار 

نمایندگان مجلس قرار گیرد.
معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران گفت: 
از سردار ظهیری که با وجود تمام کمبودها و 
امنیت  راستای  در  روز  شبانه  مشکالت حاکم، 
دریغ  کوششی  هیچ  از  شهروندان  آسایش  و 

نکرده اند قدردانی می کنم.
وی افزود: این نیروها نیاز به نگاه جدی دارند که 
باید در سریع ترین زمان نسبت به رفع مشکالت 

آنان مبادرت نمود.
گودرزی در ادامه این بازدید با حضور در شهر 
مشکالت  جریان  در  نزدیک  از  اندیشه  جدید 
امنیتی این شهرستان قرار گرفت و ضمن بازدید 
از مراکز انتظامی این شهر خواستار رفع سریع 

مشکالت شد.

زمینه فراهم سازی امینت در شهرستان های غرب استان 
تهران افزایش بودجه ناجا برای این مناطق است

استاندار تهران با اشاره به لزوم تعیین تکلیف 
انبارها  در  شده  توقیف  بهداشتی  کاالهای 
گفت: فرمانداران موکلف به راه اندازی سامانه 

انبارها هستند. 
انوشیروان محسنی بندپی در پنجمین جلسه 
کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تهران خطاب 
به فرمانداران اظهار داشت: فرمانداران موظفند 
ضمن شناسایی و نظارت انبارهای موجود در 
نواحی صنعتی شهرک ها نسبت به برقراری 
سامانه انبارها پیگیری های الزم را انجام دهند.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کاالهای 

کرد:  تاکید  انبارها  در  توقیف شده  بهداشتی 
و  و  تهیه  اقالم  این  از  لیستی  است  الزم 
شود  اخذ  ترخیص  جهت  الزم  مجوزهای 
اموال  این  رسوب  از  جلوگیری  به  نسبت  تا 
صورت  الزم  اقدامات  انبارها،  سازی  سبک  و 

گیرد.
پایان خاطرنشان کرد: در  تهران در  استاندار 
برای  الزم  اقدامات  باید  کرونا  شیوع  شرایط 
کمک به کادر درمان و بیمارستان ها صورت 
گیرد که در این زمینه تعیین تکلیف کاالهای 
بهداشتی توقیف شده اقدام موثری است و از 

طریق مراجع ذی ربط دنبال می شود.

استاندار تهران: لزوم تعیین تکلیف کاالهای بهداشتی توقیف شده در 
انبارها؛ فرمانداران موکلف به راه اندازی سامانه انبارها هستند

آزاد سازی ۲5 هکتار از اراضی 

کشاورزی در شهرستان رباط کریم

اراضی  از  صیانت  و  حفاظت  راستای  در  حیدری: 
کشاورزی اراضی کشاورزی شامل )دیوارکشی، بنای غیر 
مجاز، محوطه سازی( در روستاهای حصار مهتر، پیغمبر 

و حسین آباد شهرستان رباط کریم تخریب شد. 
 علیرضا حیدری، رییس اداره جهاد کشاورزی گفت: در 
راستای حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی و اجرای 
تبصره ۲ ماده 1٠ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 
باغی، با حضور نماینده حقوقی و برخی از کارکنان جهاد 
تغییر  مورد   1۲۳ انتظامی،  محترم  یگان  و  کشاورزی 
)دیوارکشی،  شامل  کشاورزی  اراضی  غیرمجاز  کاربری 
بنای غیر مجاز، محوطه سازی( در روستاهای حصارمهتر، 
پیغمبر و حسین آباد شهرستان تخریب و منجر به آزاد 
کشاورزی  اراضی  از  مربع  متر  هزار  تقریبا ۲5٠  سازی 

گردید.
وی ادامه داد: حفظ و حراست از باغات و اراضی کشاورزی 
جزء اولویتهای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رباط 

کریم می باشد. 
ضمن  کرد  درخواست  شهروندان  از  درپایان:  حیدری 
عملکرد  به  نسبت  کشور،  غذایی  امنیت  اهمیت 
جهاد  سامانه 1۳1  ازطریق  و  بوده  هوشیار  سودجویان 
کشاورزی، این مدیریت را درحفظ و حراست از باغات و 

اراضی زراعی همراهی کنند.

فرماندار شهریار: آمادگی ستاد 

تسهیل شهرستان شهریار برای ارائه 

تسهیالت به واحد های تولیدی

طاهری فرماندار شهریار با اشاره به ضرورت حمایت از 
حرکت واحد های تولیدی و صنعتی مستقر در شهرستان 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  آمادگی  از  شهریار، 
شهرستان برای ارائه تسهیالت و کمک به حل مسائل 

و مشکالت آن ها خبر داد. 
برگزاری  خصوص  در  شهریار  فرماندار  طاهری  نوراهلل 
شهرستان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  جلسات 
شهریار اظهار داشت: ما در شهرستان به دنبال راه اندازی، 
افزایش ظرفیت و اشتغال واحدهای تولیدی و صنعتی 
در  مستقر  بزرگ  تولیدی  واحد های  اینکه  و  هستیم 
ارتقا  را  و آن  بازگشته  اصلی خود  به هویت  شهرستان 

دهند.
در  محترم  دولت  سیاست های  به  توجه  با  افزود:  وی 
شهرستان شهریار ما آماده هستیم تا مشکالت و موانع 
بررسی  تسهیل  ستاد  در  را  تولیدی  واحد های  مختلف 
کرده و در راستای حل آن ها با حضور تمامی دستگاه های 

مربوطه تالش کنیم.
فرماندار شهریار بیان داشت: تمامی شرکت ها و واحد های 
تولیدی شهرستان شهریار می توانند با ارائه یک برنامه 
عملیاتی مشخص از تسهیالت ستاد تسهیل در حوزه های 
سایر  و  رسان  خدمات  دستگاه های  بیمه ای،  مالیاتی، 

حوزه ها بهره مند شوند.
در جنگ  قرارگرفتن  به  توجه  با  امروزه  گفت:  طاهری 
اقتصادی و وضعیت معیشتی فعلی کشور، توجه به تداوم 
واحد های  اشتغال  و  تولید  ظرفیت  افزایش  و  فعالیت 
تمامی  که  است  ضروری  امری  صنعتی  و  تولیدی 

دستگاه های شهرستان نیز موظف به همکاری هستند.

تقدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی 
ایران از شهردار صالحیه

علوم  دانشگاه  رئیس  زاده  کوهپایه  جلیل  دکتر   
آگاهی مند  به محمد  لوحی  اهداء  با  ایران  پزشکی 
از خدمات و تالش های مدیریت  شهردار صالحیه، 
شهری در مهار و کنترل ویروس کرونا قدردانی کرد .

کوهپایه زاده در این لوح، تراکم باالی جمعیت در 
وسعت محدود شهرستان بهارستان را از مخاطرات 
این  اساسی  شیوع  بمنظور  مهم  تهدیدات  و  جدی 
ویروس و وقوع آثار زیانبار انسانی ناشی از آن عنوان 
کرد و دلیل مهار مناسب آن بویژه در ایام پیک کرونا 
در منطقه را، پشتکار عمومی بویژه مدیریت شهری 

صالحیه در این راه سخت قلمداد کرد .
رئیس دانشگاه علوم پزشکی در ادامه این تقدیرنامه، 
خود را در مراتب مختلف شاهد صحنه های بی نظیر 
از مدیریت و تالش خستگی ناپذیر شهردار صالحیه 
می داند و با اعتقاد راسخ عنوان می نماید که حمایت 
ملی  ستاد  مصوبات  اجرای  در  وی  فعال  حضور  و 

مقابله با ویروس کرونا مثال زدنی است .

آغاز عملیات نصب عرشه ی خانه 
کشتی شهر پرند

همزمان با دیوار چینی خانه کشتی شهر پرند، عملیات نصب 
معاونت عمران  نظارت کارشناسان حوزه  با  پروژه  این  عرشه 

شهرداری آغاز شد.
 نخستین خانه کشتی شهر پرند با اهتمام جدی شهرداری و 
شورای اسالمی شهر با سرعت و دقت در چندین جبهه کاری 

در حال احداث است.
خانه کشتی شهر پرند با مساحت 1۳٠٠ متر مربع در فاز صفر 
واقع شده و در مدتی کوتاه بیش از ٧٠ درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است.
این پروژه ورزشی مجهز و استاندارد، در ایام اهلل دهه فجر به 

بهره برداری می رسد.

در  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  شعبه 
شهرستان رباط کریم از جمله شعب مدیریت 
استان تهران است که طی یکسال اخیر با یک 
چرخش سریع و حساب شده فرآیند بررسی، 
به خوبی  را  های خود  رشد شاخص  و  ترمیم 

دنبال کرده است. 
الحسنه  قرض  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
بانک  ایران، سجاد عیسوند، رییس شعبه  مهر 
سیزدهمین  آذر،   ۲۲ تبریک  با  ایران  مهر 
سالگرد تاسیس بانک را به همکاران خویش، در 
خصوص روند رشد جذب منابع در هشت ماهه 
برای  تالش  گفت:  و  داد  نخست سال جاری  

به جامعه  یابی  و دست  اجتماعی  رفاه  توسعه 
توسعه یافته، چشم اندازی است که بانک قرض 
الحسنه مهر ایران در نظر دارد، از این روی در 
شهرستان توانسته ایم با جذب رشد بیش از ٦5 
درصدی منابع، انجام این مهم را به سر منزل 

مقصود برسانیم.
رییس شعبه بانک مهر ایران در ادامه با اشاره 
به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد 
پایین در راستای عمل به منویات مقام معظم 
گفت:  تولید  در سال جهش  )مدظله(  رهبری 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد صفر 
تا ۴ درصد در حوزه های اشتغال  و کارآفرینی، 

معیشت، ازدواج، درمان و حمایت از مددجویان 
جمله  از  نهاد  مردم  و  حمایتی  های  سازمان 
راستای  در  شهروندان  به  ارائه  قابل  خدمات 
تقویت توان اقتصادی افراد و کاهش محرومیت 
در مناطق کم برخوردار است که  در دستور کار 

خود قرار دارد.
به  ارائه تسهیالت کاال کارت  از  وی همچنین 
عنوان جدید ترین محصول این بانک خبر داد 
و بیان کرد: ارائه تسهیالتی کاال کارتی، مدلی 
برتر و واقعی است که با توجه به نیاز مردم و در 
جهت حمایت از کاال و خدمات ایرانی در قالب 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد ۲ تا 

۴ درصد و بدون آورده ریالی است که تا سقف 
۲٠٠ میلیون ریال  آماده ارائه به مشتریان است.

عیسوند با بیان همکاری شهروندان از خدمات 
ویروس  شیوع  راستای  در  بانک  الکترونیکی 
کرونا، افزود: از دستاوردهای مهم این بانک در 
بانکداری  وتحقق  الکترونیک  بانکداری  توسعه 
بدون کاغذ، می توان به افتتاح حساب به صورت 
درخواست  و  شعبه  به  مراجعه  بدون  آنالین 
تسهیالت آنالین  درکنار سایرخدمات  همراه 
در حقیقت   نمود  اشاره  بانک  اینترنت  و  بانک 
ما بانک را به خانه مردم آوردیم که با استقبال 

خوب شهروندان مواجه شدیم.

رشد ۶5 درصدی جذب منابع توسط رییس بانک مهر ایران 
در شهرستان رباط کریم
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پژوهشگاه ICT با اشاره به پیش بینی ایجاد 
حوزه  در  جدید  شغل  هزار   ۱۰۰ از  بیش 
هواپیماهای بدون سرنشین تا ۵ سال آینده 
در دنیا، اعالم کرد: پهپادها نقش مهمی در 

توسعه دیجیتالی کشور خواهند داشت.
 با توجه به ظرفیت باالی استفاده از پهپادها 
مختلف،  کاربردهای  در  آنها  سودآوری  و 
فناوری  و  ارتباطات  پژوهشگاه  پژوهشگران 
ظرفیت  از  استفاده  بررسی  به  اطالعات، 
پهپادها در توسعه دیجیتالی کشور پرداختند.

از مهمترین و سودآورترین کاربردهای  یکی 
غیرنظامی پهپادها در آینده، افزایش پوشش 
از  استفاده  که  گونه ای  به  است؛  مخابراتی 
پهپادها را نقطه عطفی در نسل های مخابراتی 

آینده و همچنین دیجیتالی سازی می دانند.
از این رو، ظرفیت های پهپادها در بخش های 
مختلف و به صورت خاص در بخش ارتباطی 
و شناسایی چالش ها و نیازمندی های توسعه 

این  از  برداری داخلی  بهره  ای آن ها جهت 
فرصت، مورد بررسی قرار گرفته است.

ها  زمینه  از  بسیاری  در  پهپادها  از  استفاده 
مخابراتی  پوشش  ارائه  مانیتورینگ،  مانند 
نجات،  و  جستجو  دور،  از  سنجش  بی سیم، 
کشاورزی  دیده بانی ،  و  امنیت  کاال،  تحویل 
دقیق و بازرسی از زیرساخت های عمرانی به 

سرعت در حال رشد است.
بازار  المللی، ارزش  مطابق گزارش های بین 
پهپادها در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۲۷ میلیارد 
دالر برآورد شده است و پیش بینی شده تا 
از ۱۰۰ هزار شغل جدید  سال ۲۰۲۵ بیش 
ایجاد  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حوزه  در 
نیازمند  این ظرفیت ها،  اگرچه تحقق  شود. 
بهره  های  زمینه  سازی  آماده  و  شناسایی 
برداری از این حوزه برای مصرف کنندگان در 

سطوح مختلف است.

ارزش بازار پهپادها در سال ۲۰۲۰/ 

ایجاد ۱۰۰هزار شغل جدید

کاشت حسگر در بافت گیاهان برای یافتن آرسنیک
امکان  بررسی  سوئد  دولت 
ارز  از  گسترده  استفاده 
دیجیتال را در این کشور برای 
پرداخت هزینه استفاده از انواع 
کاال و خدمات آغاز کرده است.

بولند  پر  بلومبرگ،  از  نقل  به 
وزیر بازارهای مالی سوئد روز 
گفته  مورد  این  در  گذشته 
بررسی  می رود  انتظار  است: 

نوامبر  تا  سوئد  دولت  توسط  موضوع  این 
سال ۲۰۲۲ تکمیل شود. هدایت تحقیقات 
باترا  کینبرگ  آنا  توسط  زمینه  این  در 
ریکس  بانک  مالی  کمیته  سابق  رئیس 
سوئد صورت می گیرد.سوئد یکی از اولین 
کشورهای جهان است که دولت آن قصد 
ارز  از  استفاده  از  رسمی  طور  به  دارد 
دیجیتال پشتیبانی کند. بانک مرکزی این 
طرحی  اجرای  حال  در  اکنون  هم  کشور 
اکسنتر  شرکت  همکاری  با  آزمایشی 

بر  الکترونیک  کرون  تا  است  ال سی  پی 
مبنای فناوری بالک چین در سوئد مورد 
بدیهی است که  بگیرد.البته  قرار  استفاده 
یک  تنها  نه  زمینه  این  در  تصمیم گیری 
بوده  سیاسی  مسأله ای  بلکه  فنی  مساله 
و باید از امنیت هرگونه پرداخت دیجیتال 
توسط مردم اطمینان کسب شود. در حال 
در  پرداخت ها  درصد   ۹۰ از  بیش  حاضر 
سوئد با استفاده از تراکش های بانکی یا 

کارت های اعتباری انجام می شوند.

ارز دیجیتال در سوئد جایگزین پول نقد 
می شود
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ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
ساخت  از  حمایت  برای  جمهوری 
داخل کاالی دانش بنیان یک بسته 
کرده  تدوین  را  متنوع  حمایتی 

است.
به نقل از معاونت علمی و فناوری، 
کاالی  از  عمل گرایانه  حمایت 
نیازمند  داخل،  دانش بنیان ساخت 
با  است.  فرادستگاهی  تالش های 
این همه، علی رغم برخی مشکالت 
و عدم هماهنگی های فرادستگاهی 

فناوری  و  علمی  معاونت 
است،  توانسته  ریاست جمهوری 
از خدمات متنوع  یک بسته مدون 
را به شرکت های دانش بنیان و فناور 
محصوالت  ساخت  تا  کند  عرضه 

دانش بنیان رونق یابد.  
به دلیل حمایت این معاونت از کاال 
توسط  شده  ساخته  محصوالت  و 
این  تعداد  دانش بنیان،  شرکت های 
 ۸ زمانی  بازه  یک  در  شرکت ها 
ساله از ۳۰ عدد به بیش از ۵ هزار 

و ۳۰۰ شرکت افزایش یافته است. 
همچنین بیش از یک هزار شرکت 
هزاران  و  استارتاپ  هزار   ۶ خالق، 
زیست بوم  این  در  فناور  شرکت 

فعالیت می کنند.
در حال حاضر حدود ۱۴۰ خدمت 
مختلف به شرکت های دانش بنیان و 
این  از  برخی  فناور عرضه می شود. 
در  انحصاری  صورت  به  خدمات 
بسته حمایت از کاالی دانش بنیان 

ساخت داخل قرار گرفته است.
بازار تجهیزات و  توسعه  از  حمایت 

ماشین آالت پیشرفته
به  خود  حمایتی  بسته  این 
مختلفی  خدمات  شامل  تنهایی 
و  تجهیزات  مثال  برای  است. 
ساخت  پیشرفته  ماشین آالت 
با  می تواند  دانش بنیان  شرکت های 
فناوری  و  علمی  معاونت  حمایت 
اقساط  صورت  به  ریاست جمهوری 
و با استفاده از تسهیالت به فروش 
برسد. این امر باعث می شود که نزد 

خریدار، یک جذابیت مضاعف برای 
خرید کاالی دانش بنیان ایجاد شود.

تجهیزات  سازندگان  از  حمایت 
آزمایشگاهی

با توجه به اهمیت حوزه سازندگان 
تجهیزات آزمایشگاهی در زیست بوم 
و  علمی  معاونت  کشور  نوآوری 
یک  ریاست جمهوری  فناوری 
نمایشگاه  عنوان  به  دائم  نمایشگاه 
آزمایشگاهی  مواد  و  تجهیزات 
کرده  اندازی  راه  ایران ساخت 
و  تجهیزات  »نمایشگاه  در  است. 
ایران ساخت«  آزمایشگاهی  مواد 
ساخت  میزان  و  عمق  اساس  بر 
کاالهای  محصوالت،  بودن  داخل 
و  می شوند  رتبه بندی  شده  تولید 
به این محصوالت یارانه خرید اعطا 
از  می شود. شرکت ها برای استفاده 
سامانه  به  است  کافی  خدمت  این 
کنند  مراجعه   iranlabexpo.ir
تقاضا  نمایشگاه  در  حضور  برای  و 

دهند.

پارچه ای که امواج الکترومغناطیس را 
مسدود می کند

نوشتار مجموعه حمایت ها از محصوالت دانش بنیان تدوین شد

امواج  اندکه  کرده  ابداع  ای  پارچه  محققان 
الکترومغناطیس را مسدود می کند و در نتیجه 
از افراد در برابر امواج خطرناک محافظت می کند.

درکسل   دانشگاه  محققان  نیواطلس،  از  نقل  به 
تواند تمام  اند که می  ابداع کرده  فارادی  پارچه 
امواج الکترومغناطیسی را مسدود کند.  با استفاده 
از چنین پارچه ای می توان از افراد در برابر اشعه 

های خطرناک محافظت کرد.
امروزی  های  فناوری  در  الکترومغناطیس  امواج 
با توجه به اشعه های  اما  بسیاری مفید هستند 
های  شبکه  بلوتوث،  فای،  وای  تلویزیون،  رادیو، 
احتماال  دیگر،   های  دستگاه  و  همراه  موبایل 
اختالل در آنها افزایش می یابد. به همین دلیل 
اجزای مهم دستگاه ها در پوشش های مختلف از 
جمله فویل مسی قرار می گیرند. مشکل آنجاست 
این روند حجم دستگاه را افزایش می دهد و از 
آنجا که امواج را به طور کلی منعکس می کنند، 

همچنان اختالل سیگنال ها وجود دارد.

 MXene برای این منظور محققان از مواد
استفاده کردند. این مواد نوعی از رساناهای 
دو بعدی هستند که برای توسعه آنتن های 
قابل اسپری،گل های رسانا و الکترود باتری 
هایی با قابلیت شارژ سریع مناسب هستند.

درباره  تحقیقی  درکسل  دانشگاه  محققان 
یک MXene  خاص )کربونیترید تیتانیوم( 
منتشر کردند که قابلیت محافظتی خوبی 
داشت و نه تنها ضخامت اندکی دارد بلکه 
کردن،  منعکس  جای  به  را  ها  سیگنال 

جذب می کند.
کاربردهای  محققان  جدید  تحقیقی  در 
ماده  این  محافظتی  قابلیت  برای  نوینی 
پارچه  در  را  این  توان  می  کردند.  کشف 

را  الکترومغناطیسی  امواج  که  برد  کار  به  هایی 
پارچه  تکه  منظور  این  برای  کنند.  می  مسدود 
هایی از کتان و پنبه در محلول ماده مذکور فرو 
برده شد. پارچه حاصل قابل مسدود کردن ۹۹.۹ 

درصد از سیگنال ها بود.
مذکور  پوشش  داد  نشان  تر  دقیق  های  بررسی 
روی پارچه می ماند و نیازمند فرایندهای دیگری 

برای حفظ رسانایی آن نیست.

نوشتار

نوشتار

نسیم  شهردار  طالیی  قدرتعلی 
گزارشاتی  جلسه  این  در  شهر 
پیرامون تدابیر اتخاذ شده جهت 
در  زمستانی  حوادث  مدیریت 
الیروبی   ، شهری  محورهای 
رودخانه ها و مسیل های فصلی 
های  کانال  وضعیت  آخرین  و 
کلمه  های  آبگرفتگی  و  آب 
ارائه کردند و افزودند: نیروهای 

مدیریت  ستاد 
ن  ا بحر
ی  ر ا د شهر
حل  جهت 
ت  مشکال
هنگام  به 
شرایط  وقوع 
پای  اضطراری 

کار هستند.

جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات 
پاسخ به بحران شهرستان بهارستان برگزار شد

نوشتار

محققان سنگاپوری و آمریکایی با همکاری یکدیگر 
که  کرده اند  تولید  نانوحسگری  بار  نخستین  برای 
قادر به کنترل و شناسایی مقادیر مختلف ماده سمی 

آرسنیک در خاک است.
به نقل از نیواطلس، آرسنیک از جمله موادی است 
که می تواند خاک و آب های زیرزمینی را آلوده کند 
انسان و محیط زیست را به طور جدی  و سالمت 

تهدید می کند.
بافت  در  که  شده  ابداع  تازگی  به  زیستی  حسگر 
انواع گیاهان کار گذاشته شده و با کنترل لحظه به 
لحظه مقدار آرسنیک موجود در هر گیاه انسان ها 
را از میزان آلودگی آب و خاک محلی به این ماده 
خطرناک مطلع می کند. حسگر یادشده می تواند به 

کمک گیاهان و ابزاری بیاید که برای جذب آرسنیک 
این ماده در نقاط  تا تجمع  از آب و خاک طراحی می شوند 

مختلف با دقت باالیی مشخص شود.
برای انتقال اطالعات به دست آمده از طریق این حسگر از یک 

رایانه Raspberry Pi و یک دوربین استفاده می شود تا در 
نهایت مقدار تجمع آرسنیک در خاک محاسبه شود. سرعت و 
دقت باال، عدم نیاز به مقدار زیادی نیروی انسانی و کم هزینه 

بودن مزایای استفاده از این روش است.

فوق تخصص بیماری های عفونی و 
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
در ارتباط با نحوه انتخاب داوطلبان 
واجد شرایط تزریق واکسن ساخت 
داخل کووید ۱۹، توضیحاتی ارائه 

داد.
مهر، محمد  از خبرگزاری  نقل  به 
با  تلفنی  ارتباط  در  صالحی،  رضا 
برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 
با  رفت،  آنتن  روی  که   سیما  دو 
اشاره به اینکه به علت مرگ و میر 
باالی ناشی از بیماری کووید ۱۹ با 
شرایط اضطراری مواجهیم، گفت: 
این موضوع موجب شده است همه 
کشورها از جمله کشور ما، گروه ها 
و  علمی  مختلف  شرکت های  و 
دارویی تالش کنند تا برای کنترل 
این مرگ و میر، به واکسن دست 

یابند.
از چندین  افزود: در کشور ما  وی 
بر  مختلفی  گروه های  پیش،  ماه 
و  کار کردند  واکسن  روی ساخت 
از حدود ۶ ماه پیش کارهای اولیه 

این واکسن آغاز شده است.
واکسن  اینکه  به  اشاره  با  صالحی 

مبنای  بر  داخل  ساخت  کرونا 
اضافه  است،  شده  کشته  واکسن 
واکسن،  تهیه  روش  این  کرد: 
سال ها و دهه ها امتحان خود را از 
جهت علمی و عارضه ها پس داده 

است.
واکسن  این  داد:  ادامه  وی 
با  مرتبط  بالینی  کارآزمایی های 
مراحل حیوانی را پشت سر گذاشته 
موفق شد  پیش  روز  و حدود ۱۰ 
کد اخالق شروع کارآزمایی بالینی 

را بگیرد.
کرونای  واکسن  دو  آزمایش  آغاز 
شرایط   | انسان  روی  ایرانی 
داوطلبان برای شرکت در آزمایش

استاد دانشگاه علوم پزشکی گفت: 
قرار است لینکی در فضای مجازی 
تا  داوطلبان ۱۸  و  شود  داده  قرار 
۵۰ ساله در این لینک نام نویسی 
کنند و بر اساس شرایط، تعدادی 
قرار  واکسن  دریافت  مشمول  را 

می دهیم.
داوطلبان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
 ۱۹ کووید  به  ابتالء  سابقه  نباید 
تحت  آنها  افزود:  باشند،  داشته  را 

معاینات دقیق بالینی و بررسی های 
می گیرند.  قرار  آزمایشگاهی 
کووید  ویروس  به  قباًل  فرد،  اگر 
نمی توانیم  باشد  شده  مبتال   ۱۹
مورد  در  دقیقی  ارزیابی های 
داشته  واکسن  عملکرد  پیگیری 

باشیم.
بر  که  تیمی  کرد:  تاکید  صالحی 
کار  حال  در  واکسن  این  روی 
بهترین  از  و  قوی  بسیار  است 
دانشگاه های کشور هستند و موفق 
بسیار  کیفیت  با  را  واکسن  شدند 

باال تولید کنند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
تاکید کرد: به شرایط علمی، قوانین 
کارآزمایی  اصول  و  مقررات  و 
بالینی، مقید هستیم و اگر شرایط 
آماده باشد و با ایمنی قابل توجهی 
کنیم،  را سپری  دوره  این  بتوانیم 

وارد مراحل بعدی خواهیم شد.
واکسن ها  همه  کرد:  اضافه  وی 
ممکن است یک در هر چند هزار، 
در  که  باشند  داشته  را  عوارضی 
آن  از  استفاده  مزایای  با  مقایسه 

ناچیز است.

شرایط انتخاب داوطلبان تزریق واکسن ایرانی 
کرونا | رده سنی افراد

نوشتار

شهرداری نصیرشهردر نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی نصیرشهر اجرای پروژه ترمیم 
و لکه گیری آسفالت معابر اصلی و فرعی را با اعتباری تا سقف ده میلیارد ریال از محل اعتبارات 
داخلی و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت و 
رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه 
و ارائه اسناد و مدارک و شرکت و رزومه کاری به امور مالی  شهرداری نصیر شهر مراجعه و 
پیشنهاد های خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 1399/10/04 به دبیرخانه 

شهرداری تحویل نمایند.ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
1 – داشتن حداقل پایه 5 رشته ابنیه جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

2 – شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3 – سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

شهسواری – شهردار نصیرشهر

طالیی  مهندس  دستور  به 
توجه  با  نسیم شهر  شهردار 
زمستان  در  هوا  برودت  به 
زدگی  یخ  احتمال  و 

نصب  با  امدادی  خودروهای 
این  گرمایشی  سیستم 
مشکل برای همیشه از میان 

برداشته شد.

تجهیز آشیانه ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی به 
سیستم گرمایشی روز دنیا

نوشتار

حضور  با  جلسه  این 
شورای  رئیس  و  شهردار 
اسالمی نسیم شهر و سایر 
برگزار  شهری  مسئولین 
گردید که شهردار و رئیس 

عملکرد  از  گزارشی  شورا 
در  پنجم  ی  دوره  شورای 
به سرانه های  توجه  زمینه 
ارائه  فرهنگی  و  آموزشی 

کردند.

جلسه شورای آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهرستان 
بهارستان برگزار شد

نوشتار

راه اندازی  از  تجاری  شرکت  یک 
راکتورهای کوچک هسته ای خبر 
تن   ۵۰ روزانه  می توانند  که  داد 

سوخت هیدروژنی تولید کنند.
شرکت  نیواطلس،  از  نقل  به 
تأمین  زمینه  در  که  نیواسکیل 
انرژی تجدید پذیر فعالیت  منابع 
راه  با  که  کرده  اعالم  می کند، 
هسته ای  نیروگاه های  اندازی 
جدید موسوم به ان پی ام، امکان 
استحصال هیدروژن از آب تا ۲۰ 
درصد نسبت به نیروگاه های قبلی 

افزایش می یابد.
با  جهان  کشورهای  از  بسیاری 
هدف کاهش مصرف سوخت های 
فسیلی و حفاظت از محیط زیست 
پاک  سوخت های  از  استفاده 

را  هیدروژنی  سوخت های  مانند 
داده اند.  قرار  خود  کار  دستور  در 
استفاده از سوخت های هیدروژنی 
به جای باتری های لیتیومی انتظار 
بین  از  را  باتری ها  شارژ  برای 
مدت  و  خودروها  برد  و  می برد 
زمان استفاده از محصوالت مبتنی 
افزایش  را  پاک  انرژی  منابع  بر 

می دهد.
آن  هیدروژنی  سوخت  مشکل 
قابل  ذخایر  شکل  به  که  است 
انعطاف و مشابه با گاز طبیعی در 
استخراج  برای  و  نیست  دسترس 
باید  پیچیده  مولکول های  از  آن 
انرژی زیادی مصرف شود. در واقع 
۹۵ درصد از هیدروژن تولید شده 
به طور  در جهان در حال حاضر 

مستقیم از سوخت های فسیلی به 
مستلزم  کار  این  و  می آید  دست 
فشار  با  متان  گاز  و  بخار  ترکیب 
باال و با استفاده از کاتالیست نیکل 
است. با این کار عالوه بر هیدروژن، 
مونوکسیدکربن و مقدار کمی دی 
اکسید کربن نیز تولید می شود که 

محیط زیست را آلوده می کنند.
برای غلبه بر این چالش، از راکتور 
هسته ای ۲۵۰ مگاواتی برای تولید 
هیدروژن از طریق گرم کردن و در 
نهایت جدا کردن مولکول های آب 
استفاده شده است. راه اندازی این 
پیچیدگی  هسته ای  راکتورهای 
خاصی ندارد و در آنها بخار بسیار 
قرار  برق  جریان  معرض  در  گرم 
مذکور  راکتورهای  در  می گیرد. 

آب تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد گرما 
داده می شود و سپس بخار تولید 
شده هم تا ۸۶۰ درجه سانتیگراد 
گرم می شود. برای این کار از توان 
استفاده  هسته ای  راکتورهای 

می شود.
از این طریق می توان هیدروژن و 
اکسیژن آب را از یکدیگر جدا کرد. 
استفاده از این روش با استفاده از 
کم  کوچک  هسته ای  راکتورهای 
اساس  بر  است.  رقابتی  و  هزینه 
راکتور  یک  نیواسکیل  برآورد 
سوخت  تولید  هسته ای  کوچک 
هیدروژنی می تواند هر سال میزان 
را  کربن  اکسید  دی  گاز  انتشار 
تا ۱۶۸ هزار تن در سال کاهش 

دهد.

با هدف کاهش انتشار دی اکسید کربن؛

راکتورهای هسته ای برای تولید سوخت هیدروژنی راه اندازی شد نوشتار
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