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مردم نگران قیمت ها 
در شب عید نباشند

بهره برداری از مخازن 
ذخیره سازی میعانات گازی 

پاالیشگاه فاز ۱۴
ــل  ــی از تکمی ــارس جنوب ــردار پ ــره ب ــرکت به ــل ش مدیرعام
ــازی  ــزن ذخیره س ــرداری از دو مخ ــدازی و بهره ب ــات راه ان عملی

ــی .... ــارس جنوب ــاز ۱۴ پ ــگاه ف ــات گازی پاالیش 3میعان

تصویب کلیات طرح اصالح قانون نظام 
صنفی در کمیسیون اقتصاد مجلس

3

جوانان در بودجه اعتبار زیادی 
دارند اما میان ۳۰ نهاد توزیع 

4شده است

تمهیدات الزم برای جبران خسارت 
تاالرداران؛ تسهیالت متناسب با شرایط 

کرونایی واگذار می شود

سازمان انرژی اتمی مقدمات 

غنی سازی ۲۰ درصد را فراهم می کند

2

پیرو مکتب جهانی سپهبد

 شهید سلیمانی  هستیم

4

اخالص، رمز محبوبیت و موفقیت

 شهید سلیمانی بود

5

سالمت 6

دولت در واردات واکسن کرونا  سرعت 
به خرج دهد

فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در کالنشــهر تهــران، 
ــی،  ــن ایران ــد واکس ــان تولی ــا زم ــت ت ــت خواس از دول

ــرای .... ــه تســریع در واردات واکســن ب نســبت ب 7 4

محمدمهدی تندگویان :

وزیر صنعت، معدن و تجارت : 

رئیس اتاق اصناف ایران :

به باور بسیاری از کارشناسان، آموزش زیر بنا و محور توسعه بسیاری از مقوالت 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... در جامعه کنونی است و هر چه ریل گذاری 
در این مسیر با دقت و ظرافت بیشتری صورت پذیرد، حرکت رو به جلوی جامعه و 
 رسیدن به چشم انداز های توسعه ای و آینده محور، سریعتر و باورپذیرتر خواهد بود. 
هر چند نهاد های متعددی متولی آموزش در کشور هستند ولی بی تردید نقش 
آموزش و پرورش در این میان از سایر نهاد ها پررنگ تر و جدی تر است. آموزش و 
پرورش با پذیرش تولیت تربیت نسل جوان، این امتیاز را داراست که بتواند منشاء 
تحوالت رفتاری و شخصیتی مثبت در شاکله نسل جوان شود و با القاء باورهای علمی، 
منطقی و معرفتی، زمینه را برای رشد همه جانبه دانش آموزان در ویژگی های رفتاری، 
اخالقی، اجتماعی و ... فراهم سازد. در واقع آموزش و پرورش با آموختن مهارتها به افراد 
 جوان و با استعداد راه را برای یافتن جایگاه ارزشمند فرد در جامعه، هموار می سازد. 
آموزانی  دانش  چنین  از  منبعث  و  گرفته  شکل  که  ای  جامعه  شک  بدون 
و  سرمایه  و  است  مواجه  کمتری  های  ناهنجاری  و  ها  کژتابی  با  قطعاً  باشد، 
کرد  خواهد  هنجارشکنان  با  برخورد  صرف   کمتری  معنوی  و  مادی  انرژی 
نماید. می  رخ  پیش  از  بیش  پرورش  و  آموزش  رسالت  اهمیت  که  اینجاست   و 

در حال حاضر توجه صرف به آموزش آکادمیک و نبود آموزش منسجم و کافی 
خطرهای  زنگ   ،... و  فرهنگی  و  اجتماعی  مختلف  های  الیه  و  ابعاد  سایر  در 
متعددی را در سطح جوامع انسانی به صدا درآورده است. افزایش اعتیاد، سرقت، 
قوانین  به  طالق، رفتارهای پر خطر، درگیری های لفظی و فیزیکی، عدم توجه 
های  کژتابی  بسیاری  و  رانندگی  و  راهنمایی  حتی  و  قضایی  مالیاتی،  مدنی، 
به مقوله آموزش است.  نگاه تک بعدی   متداول در سطح جامعه ماحصل همین 
اخالق  شهروندانی  تربیت  و  پرورش  ساز  زمینه  باید  پرورش  و  آموزش 
شهروندان  این  با  است  قرار  که  ای  جامعه  تا  باشد  محور  قانون  و  مدار 
باشد.  رایج  های  پلشتی  و  فساد  از  عاری  ای  جامعه  شود،   ساخته 
براي رسیدن به جامعه اي ایده آل، پیشرفته و پویا که در آن انسان ها صاحب 
آموزانی  دانش  و  نواندیش  معلمان  نو،  تشکیالت  نیازمند  باشند،  حرمت  و  حق 
داشت  توجه  ابعاد  همه  به  بود  کساني  جمله  از  مطهري  شهید  هستیم.  نوپرداز 
استعدادهای  با  حرمت  و  حق  صاحب  موجودی  عنوان  به  انسان  از  همواره  و 
آنگونه  را  دین  کرد  مي  تالش  و  داشت  دین  درد  که  او  کرد.  می  یاد  خاص 
تا  باشد  کاربردی  عبارتی  به  و  کارساز  امروز  دنیاي  در  که  بفهماند  و  بفهمد 
بتواند انسان های نو اندیش و ایده پرداز پرورش دهد. »مرحوم مطهري، دین را 
باشد.« آزاد  انسان  با شان  متناسب  ثانیا  و  باشد  عادالنه  اوال  دید که   آنگونه مي 

آینده  نگاه  خلق  با  مگر  شد  نخواهد  محقق  هایی  انسان  چنین  پرورش 
و  معتبرترین  که  پرورش  و  آموزش  گرانقدر  های  سرمایه  به  محور 
است. فرهنگیان  کالم  یک  در  و  انسانی  سرمایه   ، آن  ترین  اعتماد   قابل 

اول  گام  تواند  می  فرهنگیان  معیشتی  و  عمومی  های  نیاز  به  ویژه  توجه 
نگر  سو  همه  پرورش  و  آموزش  به  سنتی  پرورش  و  آموزش  از  گذر  در 
و  تعلیم  دستگاه  مرکزی  ی  هسته  که  آن  سبب  به  معلمان  شود.  محسوب 
رویکرد  این  توسعه  و  تحقق  در  هستند،  امر  این  حقیقی  مجریان  و  تربیت 
است.  انکار  قابل  غیر  رسالت  و  نقش  این  و  داشت  خواهند  سزایی  به   تاثیر 
از سوی دیگر داشتن نگاه توسعه ای و همه جانبه در تولید محتوی کتاب ها و سرفصل 
های آموزشی می تواند به عنوان دومین گام در این انقالب آموزشی محسوب شود. بی 
تردید تالش در گنجاندن مفاهیم ارزش مدار و اخالق محور، آموزش خرده فرهنگ 
های زندگی ساز و یک کالم تدریس مفاهیم کلی زندگی در کنار مفاهیم آکادمیک و 
 علمی، می توانند نوید داشتن یک جامعه پویا و شهروند مدار را در ذهن ها متبادر سازد. 
امید است متولیان امر گسترش فراوان علوم و وسایل ارتباطی و رسانه ها را به فال 
نیک گرفته و این دگرگونی و تغییر جهت در وظایف آموزش و پرورش زمینه ساز 
ایجاد تحول و توسعه پایدار در جامعه شود و تربیت کننده انسان هایي باشد که 
بدانند ریشه در گذشته دارند، اما در دنیاي امروز زندگي مي کنند و باید به آینده 
بیندیشند. فلذا شایسته است دانش آموزان در کنار مفاهیم علمی و آکادمیک، با 
راهکار های ایجاد تعامل با دیگران، دورنمای اشتغال، فنون و تکنیک های بهره 

وری، اصول دیانت، فن کنترل خشم و در یک کالم اصول زندگی آشنا شوند.

تحول در آموزش و پرورش زیربنای 
 توسعه همه سو نگر در جامعه است

یادداشت

 با گسترش بیماری کرونا در سطح کشور و به تبع آن انجام فعالیت های آموزشی 
در خانه، فعالیت بدنی دانش آموزان به حداقل رسیده است و این زنگ خطر 
اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان را به صدا درآورده است. هر چند پدیده 
چاقی در بین دانش آموزان پیش از این هم یکی از دغدغه های اصلی خانواده 
ها بود، ولی با تعطیلی مدارس، باشگاه ها، پارک ها، مکان های عمومی و … 
اند. ورزشی هم محروم شده  و  فیزیکی  فعالیت های  از حداقل  آموزان   دانش 

طرح  اجرای  آموزان،  دانش  وزن  کنترل  منظور  به  و  راستا  همین  در 
تحصیلی  سال  ابتدای  کوچ(  از  آموزان)  دانش  چاقی  و  وزن  کنترل 
شد. آغاز  کشور  سراسر  مدارس  در  بدنی  تربیت  هفته  با  همزمان  و   جاری 

زندگی  سبک  ترویج  رویکرد  با  آموزان  دانش  چاقی  و  وزن  کنترل  پروژه 
دانش  معلمان،  ودانش  آگاهی  سطح  ارتقاء  هدف  با  و  سالم  و  فعال 
و  وزن  اضافه  کنترل  و  پیشگیری  در   .. و  کارکنان  ها،  خانواده   ، آموزان 
و  اساسی  تحول  زمینه  و  غذایی  الگوهای  اصالح   ، آموزان  دانش  چاقی 
است. شده  اجرا  و  طراحی  روانی  و  جسمانی  سالمت  توسعه  در   مبنایی 

غیجی کارشناس تربیت بدنی آموزشگاه های شهرستان علی آباد کتول در رابطه 
با اجرای طرح کوچ در سطح دانش آموزان شهرستان علی آباد کتول گفت: از 
ابتدای سال تحصیلی جاری و همزمان با تربیت بدنی، بخشنامه طرح کوچ به 
مدارس ارسال شد و اندازه گیری وزن و قد دانش آموزان و تعیین توده بدنی آنان 
آغاز شد. پس از این مرحله دبیران تربیت بدنی با تجزیه و تحلیل اطالعات مندرج، 
اقدام به شناسایی دانش آموزان دارای وزن اضافی نمودند و با اقدامات مشاوره ای 
 و تغذیه ای نسبت به کنترل وزن و کاهش اضافه وزن دانش آموزان اقدام نمودند.

در گام بعدی پوشه کار به دانش آموزان دارای اضافه وزن داده شد و فایل آن هم از طریق 
سامانه شاد در اختیار همه قرار گرفت تا دانش آموزان با اصالح الگوی غذایی، پرهیز 
 از مصرف غذاهای ناسالم و انجام حرکات ورزشی به وزن مطلوب و یاده آل برسند.

و  ها  خانواده  به  رسانی  آگاهی  خصوص  در  نیز  متعددی  وبینارهای  البته 
شد ارائه  خصوص  این  در  تکمیلی  اطالعات  و  شد  برگزار  آموزان   دانش 

بهداشت  های  خانه  و  شهر  بهداشت  مراکز  همکاری  به  همچنین  ایشان 
باعث  درمانی  و  بهداشتی  های  نهاد  همکاری  گفت:  و  کرد  اشاره  روستایی 
همکاری  و  همراهی  با  امیدواریم  و  می شود  این طرح  اجرای  در  ما  دلگرمی 
سالمت  توسعه  در  اساسی  تحول  زمینه  ها،  خانواده  و  مختلف  های  نهاد 
شود. فراهم  شهروندان  مجموع  در  و  آموزان  دانش  روانی  و   جسمانی 

به توسعه زندگی شهرنشینی و صنعتی شدن  با توجه  پایان گفت:  غیجی در 
های  فعالیت  بیشتر  شدن  الکترونیک  و  اخیر  های  سال  در  ویژه  به  جوامع 
بشری و رسیدن تحرک بدنی به کمترین مقدارو تغییرات گسترده در الگوی 
تبدیل  حال  چاقی  در  و  وزن  اضافه  بشری  جوامع  زندگی  سبک  و  غذایی 
وزن  اضافه  که  دهد  می  نشان  مختلف  آمارهای  و  است  بحران  یک  به  شدن 
بیماری هایی مانند  به عنوان عامل خطر و زمینه ساز  و چاقی دانش آموزان 
وضعیت  این  و  است  -عروقی  قلبی  مشکالت  و  باال  فشارخون   ،۲ نوع  دیابت 
نیز به مرز هشدار رسیده است. متاسفانه در کشور ما  از کشورها  در بسیاری 
نشان می دهد  این مسئله  به  اطالعات مرتبط  و  دارد  به رشد  رو  روند  چاقی 
 حدود ۲۱ درصد کودکان و نوجوانان ایران دچار اضافه وزن یا چاقی هستند.

فلذا توصیه می شود خانواده ها در تغییر رژیم غذایی خود بکوشند و با انجام 
فعالیت های بدنی روزانه و منظم ، عالوه بر داشتن زندگی سالم، خود را در برابر 

انواع بیماری ها بیمه کنند.

 حمید رضا غیجی کارشناس تربیت بدنی آموزشگاه های شهرستان علی آباد کتول

کنترل وزن دانش آموزان در ایام 
 کرونا یک ضرورت است

دیدگاه

 آری ایران که هیچ ، عاشقانت در گیتی برای فراق تو میسوزند ای حاج قاسم ، ای شهید راه خدا.
که  امنی  خانه  و  امنیتشان  برای  منطقه  مردمان  و  عزیز  ایران  مردم 
و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  توسط  برایشان  زمان  داعشیان  وجود  از 
. دید  نخواهد  خود  به  را  فراموشی  روی  هرگز   ، است  شده  ساخته   یارانش 

به  شهدا  معظم  های  خانواده  و  کودکان  برای  سلیمانی  شهید  مهربانانه  آغوش 
. کنند  نمی  باور  را  مقام  واال  شهید  این  شهادت  ها  خانواده  این  که  بود  امن   قدری 

زن و مرد ، جوان و پیر همه از هیبت دشمن شکن سردار سلیمانی می گویند ، نگاهی 
که بی واهمه خاکریزهای دشمن را در فرسنگها دورتر به لرزه می انداخت که این چنین 
 وحشیانه در کشوری غریب که به صورت رسمی در آنجا حضور داشت به شهادت رسانند 
یارانی  از  دور  به  انتظارش  در  سال ها  که  بود  شیرینی  شهد  همان  شهادت 
 ،  ۱۳۹۸ سال  دیماه  سیزدهم  و  بود  نشسته  بودند،  رسیده  شهادت  به  که 
. خورد  سند  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید   ، دلها  سردار  بنام  شهادت   تقویم 

انشااهلل بتوانیم راهتان را ادامه داده و از کیان ایران اسالمی برای عزت و ناموس کشورمان 
صیانت کنیم .

 احسان همتی - سردبیر

 آغوش امن ، هیبت دشمن شکن

یادداشت

معــاون سیاســی وزیــر کشــور گفــت: اگر شــورای نگهبــان مصوبــه انتخاباتــی مجلس 
ــت های  ــا سیاس ــر ب ــز آن را مغای ــت نی ــخیص مصلح ــع تش ــرد و مجم ــد ک را تأیی

کلــی تشــخیص نــداد و ابــالغ شــد، مــا بــه عنــوان مجــری اجــرا خواهیــم کــرد.
ــون  ــرح اصــالح قان ــر کشــور ، درخصــوص ط ــی وزی ــاون سیاس ــرف مع ــال ع جم
انتخابــات کــه در مجلــس شــورای اســالمی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت، اطهار 
داشــت: مصوبــات مجلــس شــورای اســالمی پیرامــون قانــون انتخابــات قاعدتــاً بایــد 
روال قانونــی خــود را طــی کنــد. وی بــا بیــان اینکــه موضــع دولــت در ایــن خصوص 
قبــاًل اعــالم شــده اســت، اظهــار کــرد: همانطــور کــه آقــای وزیــر کشــور هــم تاکیــد 
کــرده اســت، اگــر شــورای نگهبــان ایــن مصوبــه را تأییــد کــرد و مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نیــز آن را مغایــر بــا سیاســت های کلــی تشــخیص نــداد و ابــالغ شــد، مــا 
بــه عنــوان مجــری اجــرا خواهیــم کرد.گفتنــی اســت، دولــت در بهمــن مــاه ســال 
۹۷ الیحــه جامــع انتخابــات را کــه نگاهــی جامــع بــه انتخابــات مجلــس، ریاســت 
ــس  ــم مجل ــال تقدی ــان س ــفند هم ــب و در اس ــوراها دارد را تصوی ــوری و ش جمه
شــورای اســالمی کــرد. در ایــن میــان کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی مجلــس 
ــه صحــن علنــی  ــاًل ب ــات را فع ــع انتخاب ــح داد بررســی الیحــه جام یازدهــم ترجی
ــات ریاســت جمهوری  ــون انتخاب ــوان طــرح اصــالح قان ــا عن ــاورد و طرحــی را ب نی
مــورد بررســی قــرار دهــد. قابــل ذکــر اســت کــه عبدالرضــا رحمانــی فضلــی وزیــر 
ــرح  ــه ط ــاره ب ــا اش ــت ب ــت دول ــه هیئ ــیه جلس ــته در حاش ــه گذش ــور، هفت کش
مجلــس بــرای اصــالح قانــون انتخابــات ریاســت جمهوری، گفــت: اگــر ایــن طــرح 

ــون شــود، اجرایــش می کنیــم. ــه قان ــل ب تبدی

جمال عرف- معاون سیاسی وزیر کشور

طرح انتخاباتی مجلس تبدیل به قانون 
شود، اجرا می کنیم

نوشتار

 به قلم سید عبداله سید کتولی )مدیر آموزش و پرورش شهرستان علی آباد کتول(

فرماندار شمیرانات گفت: نظارت بر قیمتها و روند توزع کاالها از نگاه گشتهای اصناف 
دور نماند. سید مهدی ساداتی در دیدار با رئیس صمت شهرستان بر نظارت بر قیمتها 
تاکید و اظهار کرد: افزایش بی رویه قیمت کاالها از مطالباتی است که باید با دقت و 
نظارت جدی تر گشتهای اصناف و همچنین برخورد قانونی با متخلفان صورت پذیرد. 
فرماندار شمیرانات همچنین به تامین کاالهای مورد نیاز مردم اشاره و تاکید کرد: 
نظارت بر روند نوزیع کاالهای اساسی مردم در فروشگاهها نیز نباید از نگاه اداره صمت 

شهرستان دور بماند و همه کاالها در همه مناطق عرضه گردد.

 ساداتی- فرماندار شمیرانات

توزیع  روند  و  قیمتها  بر  جدی  نظارت 
کاالها خواسته به حق مردم است

نوشتار

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسالمی گفت: الزم است اقدامات الزم برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان با جدیت انجام شود.

سید غنی نظری در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و در تذکر شفاهی،گفت: نبود 
زیرساخت های الزم برای استفاده از اینترنت در برخی از مناطق کشور باعث بروز 

مشکالت زیادی برای دانش آموزان شده است.
آموزان در شبکه های مجازی در مناطق  از دانش  انتشار تصاویری  بیان کرد:  وی 
کوهستانی و ارتفاعات نشان می دهد که آنان مشکل زیادی در آنتن دهی اینترنت 
دارند و وزیر ارتباطات باید اقدامات الزم را برای نصب دکل و ارتقاء اینترنت در مناطق 

مختلف کشور به ویژه مناطق محروم انجام دهد.
باید درباره  ارتباطات  وزیر  نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسالمی گفت: 
اقدامات انجام شده جهت ایجاد زیرساخت های الزم و بهره گیری دانش آموزان از 
شبکه شاد، پاسخگو باشد و الزم است بستر مناسب برای بهره  گیری همه دانش 

آموزان از شبکه شاد فراهم شود.
وی یادآور شد: در حق بازنشستگان به ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی در خصوص 
همسان سازی حقوق اجحاف شده و باید اقدامات الزم برای متناسب سازی حقوق 

بازنشستگان با جدیت  اجرا شود.

سید غنی نظری-نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسالمی

اقدامات الزم برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان انجام شود

نوشتار

طی جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران که هفته گذشته و 
به ریاست انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران و دبیری اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان تهران با حضور اعضاء کارگروه در محل استانداری تهران تشکیل شد، تردد 
نخاله های ساختمانی  مانند کامیون ها و ماشین هاي حمل  شبانه خودروهای دیزلی 
ماسه  و  شن  تولید  های  کارگاه  و  عمرانی  های  پروژه  کلیه  فعالیت  توقف  همچنین  و 
گری  ریخته  واحدهای  مانند  هوا  آلودگی  پتانسیل  دارای  فعالیتهای  کلیه  و  آسفالت  و 
 ،قالکاری و تولید بتن از روز شنبه 6 دی ماه تا اطالع ثانوی در استان تهران ممنوع شد .

ضمن  بهارستان  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  فاضلی  علیرضا 
نسبی  پایداری  بر  مبنی  هواشناسی  بینی  پیش  اساس  بر   : افزود  خبر  این  اعالم 
ویژه  شرایط  هماهنگی  کارگروه  ها،  آالینده  غلظت  افزایش  و  آتی  روزهای  در  هوا 
از  شده  گفته  موارد  که  داد  جلسه  تشکیل  تهران  استانداري  در  تهران  هوای  آلودگی 
بر  نظارت  تشدید  همچنین   : افزود  ادامه  در  بود.فاضلی  جلسه  این  مصوبات  مهمترین 
موتورسیکلت  و  خودروها  مرور  و  عبور  از  جلوگیری  و  خودروها  فنی  معاینه  مراکز 
بود. جلسه  این  مصوبات  دیگر  از  راهور  پلیس  توسط  فني  معاینه  فاقد  و  دودزا   های 

تا  پایداری  ادامه  امکان  از  ها  بینی  پیش  اینکه  به  توجه  با   : گفت  پایان  در  فاضلی 
شامل  جامعه  حساس  گروه های  شود  می  توصیه  لذا  دارد  حکایت  جاری  هفته  پایان 
کرده  پرهیز  غیرضروری  تردد  از  کودکان  و  سالمندان  ریوی،  و  قلبی  بیماران  کلیه 
آید. عمل  به  خودداری  جدا  باز  فضای  در  فیزیکی  و  ورزشی  فعالیت های  انجام  از   و 

همچنین تمام شهروندان از هرگونه فعالیت تشدید کننده آلودگی هوا همانند سوزاندن 
پسماند، سر ریز شدن بنزین در جایگاه های عرضه سوخت، عملیات قیر کاری و غیره 
خودداری کنند . در ضمن برخورد قاطع و قانونی این اداره در طی گشت و پایش های 

شبانه روزی با هرگونه فعالیت آالینده واحدهای صنعتی در دستور کار قرار دارد .

علیرضا فاضلی- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان

شرایط  هماهنگی  کارگروه  جلسه 
اضطرار آلودگی هوای تهران

نوشتار

در سند تحول قضائی حقوق همه اقشار 
لحاظ شده است
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خبر

مجلس نباید به تعیین معیارهای مدیر 
و مدبر بودن کاندیداها ورود کند

تعیین  به  مجلس  ورود  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات می تواند برای 

شورای نگهبان محدودیت ایجاد کند.
 احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
و در جریان بررسی طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
طی اخطار قانون اساسی، گفت: بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، 
مقام  توسط  انتخابات  کلی  و سیاست های  نظام  کلی  سیاست های 

معظم رهبری تعیین و ابالغ می شود.
وی بیان کرد: مقام معظم رهبری تعریف معیارهای تشخیص رجال 
سیاسی و مذهبی و همچنین مدیر و مدبر بودن داوطلبان انتخابات 

ریاست جمهوری را بر عهده شورای نگهبان گذاشته اند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: اگر مجلس 
به این موضوع ورود کند و به دنبال تعیین معیارهای مدیر و مدبر 
بودن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باشد، عماًل دست شورای 

نگهبان بسته می شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه شورای 
را  انتخابات  کاندیدای  بودن  مدبر  و  مدیر  معیارهای  خود  نگهبان 
تعیین کرده است گفت: اگر مجلس شورای اسالمی این موضوع را 

تصویب کند، قطعاً شورای نگهبان به آن ایراد می گیرد.
قانون  اخطار  این  به  پاسخ  در  قالیباف  محمدباقر  جلسه،  ادامه  در 
و  بحث  مورد  ماده  این  که  گذشته  جلسه  در  بنده  گفت:  اساسی 
بررسی قرار گرفت تاکید کردم که تعریف معیارهای رجال سیاسی 
و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات و تطبیق آن با 
سیاست های کالن انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و مجلس 
با تعیین این معیارها می تواند برای شورای نگهبان محدودیت ایجاد 

کند.
وی بیان کرد: در جلسه گذشته این ماده به کمیسیون شوراها ارجاع 
شد و االن این معیارها تا حدی تعدیل شده اما باز می تواند منجر 
به محدودیت شود و لذا اگر نمایندگان به این اخطار رای دهند این 

معیارها حذف می شود.
در ادامه جلسه این اخطار قانون اساسی به رای نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی گذاشته شد اما وکالی ملت با آن مخالفت کردند.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: قرار است 
سازمان انرژی اتمی براساس دستورالعملی 
که ابالغ شده است، مقدمات غنی سازی 

۲۰ درصد را فراهم کند.
 محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور  
در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا طبق قانون اقدام 
غنی سازی  تحریم ها،  لغو  برای  راهبردی 
۲۰ درصدی آغاز شده است؟، اظهار کرد: 
پس از تصویب این قانونی، بالفاصله آقای 
رئیس جمهور دستور داد یک کمیته ای از 
سازمان  خارجه،  وزارت  حقوقی،  معاونت 
اتمی  انرژی  سازمان  و  بودجه  و  برنامه 
بود  خاص  کمیته  یک  این   شود.  تشکیل 
از  یکی  و حتی  تشکیل شد  بالفاصله  که 
جلساتی که قرار بود در آن به سرعت جمع 
بندی انجام شود تا به دولت برسد، سه شنبه 
صبح شروع شد و تا شب جمع بندی نهایی 
شد. چهارشنبه گذشته هم در دولت بحث 
ابتدای  هم  کمیته  این  جمع بندی  و  شد 

هفته جاری ابالغ شد.
سازمان  که  است  طبیعی  گفت:  واعظی 
انرژی اتمی براساس این دستورالعملی که 
را فراهم  باید مقدماتش  ابالغ شده است، 
مختلف،  دستگاه های  ان شاءاهلل  و  کند 
همه بندها را بر اساس دستورالعمل اجرا 
می کنند، ازجمله بند مربوط به غنی سازی 
۲۰ درصد. هرزمانی که مقدمات این کار 
را  آن  جزئیات  صالحی  آقای  شد،  فراهم 

اعالم خواهد کرد.
مقدمات  شدن  فراهم  از  بعد  افزود:  وی 
کیلوگرم  باید ۱۲۰  یکسال  در طول  کار، 
غنی سازی ۲۰ درصد انجام شود. مطمئن 
هستیم ظرف یکسال این کار انجام خواهد 

شد.
واعظی با اشاره به مساله FATF، گفت: دو 
مورد از لوایح FATF تصویب و دو مورد 
دیگر در مجمع تشخیص در حال بررسی 
تنظیم  خودمان  که  الیحه ای  دو  با  است. 
چنین  این  نباید  شده  تصویب  و  کردیم 
وارد  را  سیاسی  مسائل  و  کنیم  برخورد 
مساله مالی و اقتصادی کنیم. ما هیچ وقت 

 FATF در دولت در رابطه با اینکه ایران به
بپیوندد، بحثی نکردیم. ما 4 الیحه درباره 
پولشویی داریم که برای کشور مفید است 
و فکر می کنیم کاری است که باید دنبال 
شود و اصال نباید این موضوع را سیاسی 
که  الیحه ای  دو  آن  مگر  کنیم.  قطبی  و 

تصویب و اجرا شد مشکلی دارد؟
وی عنوان کرد: اجازه دهیم اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بدون اینکه مساله 
بوجود  اجتماعی  فشار  و  شود  سیاسی 
بیاید، در یک محیط آرام، کار کارشناسی 
خودشان را بکنند. این موضوع، مساله ای 

است که باید ابعاد مختلف آن دیده شود.
با  رابطه  در  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  
و  برنامه  سازمان  گفت:   ،۱4۰۰ بودجه 
بودجه حدود ۱۰ ماه است که روی الیحه 
شرایط  وقتی  می کند.  کار   ۱4۰۰ بودجه 
تحریمی و فشارهای کرونایی وجود دارد، 
قبل  سال های  به  نسبت  بودجه  طراحی 

مشکل تر می شود.
که  نویسی  پیش  آن  گفت:  واعظی 
و  برنامه  سازمان  مسئولین  و  کارشناسان 
هفته  دو  ظرف  ما  و  کردند  آماده  بودجه 
در دولت درباره آن بحث و بررسی کردیم، 

کشور  اداره  برای  می کردیم  فکر  آنچه  و 
مناسب است را به مجلس ارائه دادیم. این 
هشتمین بودجه دولت است. این بودجه ای 
است که دولت باید 6 ماه با آن زندگی و 

کار کند.
پیشنهادی  هر  اگر  اما  کرد:  تصریح  وی 
بخش  در  چه  مجلس  خارج  و  داخل  از 
بیاید  هزینه ها،  بخش  در  چه  و  درآمدها 
و بتواند به بودجه کمک کند، ما قطعا از 
آن استقبال می کنیم. ما نمی گوییم همه 
فکرهای خوب که فقط در دولت است. اگر 
هر دانشگاهی هم پیشنهاد جدیدی به ما 

بدهد، ما استقبال می کنیم.
و  شنیدیم  تاکنون  آنچه  افزود:  واعظی 
دریافت کردیم، بیشتر آرمان ها و ایده های 
قابلیت  اینکه  خوبی مطرح می شود بدون 
از  االن  تا  ما  باشد.  داشته  عملیاتی شدن 
همه  که  خوبی  حرف های  جز  مجلس 
به  می خواهیم  هم  ما  نشنیدیم.  می زنند 
رفاه مردم برسیم و به طبقات مستضعف 
رسیدگی کنیم اما اینکه چگونه می خواهیم 
این مسائل را در بودجه عملیاتی کنیم، با 
شعار و سخنرانی و انشاء خواندن امکانپذیر 
کار  با  را  مختلفی  ایده های  باید  نیست. 

کارشناسی بررسی کنند.
سیاست  گفت:  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
اما  است  مجلس  با  همکاری  و  تعامل  ما 
ما تاجایی پیش می رویم که شاکله بودجه 
به هم نخورد.  ما همه پیشنهادات را می 
پذیریم اما اگر شاکله بودجه تغییر کند را 
نمی پذیریم، حتی شورای نگهبان هم قبول 

ندارد.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات 
بودجه  کمبود  ما  اینکه  بر  مبنی  قالیباف 
نداریم بلکه مشکل مدیریت داریم، تصریح 
درستی  کار  این  می کنم  فکر  من  کرد: 
یکدیگر  علیه  فرصتی  هر  از  که  نیست 
قبال  که  کنیم، مخصوصا کسانی  استفاده 
خودشان مدیر بودند و ما عملکردشان را 
از  قالیباف  آقای  وقتی  مگر  می دانیم.  هم 
بود؟  بدهکار  کم  رفتند  تهران  شهرداری 
مردم که این موارد را فراموش نکرده اند. 
آینده  انتخابات  برای  بخواهیم  ما  اینکه 
صحبت کنیم و به دولت حمله کنیم، کار 

درستی نیست.
واعظی گفت: اینکه ما بگوئیم االن تحریم 
و کرونا نیست و فقط ضعف مدیریت است، 

کم لطفی نسبت به دولت است.

سازمان انرژی اتمی مقدمات 
غنی سازی ۲۰ درصد را فراهم می کند

خبر

باید قانون تأمین کاالهای اساسی 
هر چه سریعتر اجرایی شود

نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی گفت: قانون تأمین کاالهای اساسی 
آن  اجرای  امیدواریم  و  است  مجلس  قانون  هم  و  دولت  مصوبه خود  هم 

تسریع شود.
طی  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  جلسه  در  حاجی دلیگانی  حسینعلی   
تذکری شفاهی،گفت: مجلس قانون تأمین کاالهای اساسی را به تصویب 
رساند که رئیس جمهور آن را به موقع ابالغ نکرد و در نهایت رئیس مجلس 

شورای اسالمی آن را ابالغ کرد.
وی بیان کرد: این قانون االن ابالغ شده و الزم االجراست که در آن قانون 
یک بندی مصوب شد مبنی بر اینکه »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
یارانه  آنکه  یا  آنان قطع شده  یارانه  تا کسانی که  ایجاد کند  را  سامانه ای 
معیشتی دریافت نمی کنند، بتوانند اعتراض خود را در آن سامانه بارگذاری 

کنند«.
هنوز  متأسفانه  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
این سامانه ایجاد نشده، بسیاری از مردم گالیه مند هستند و می گویند که 
»برخی از افراد با وجود تمکن مالی، یارانه معیشتی را دریافت کرده اند اما 
برخی دیگر که وضعیت مالی خوبی ندارند، این یارانه به حساب آنان واریز 

نشده«؛ بنابراین الزم است این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
حاجی دلیگانی در ادامه جلسه خواستار حل مشکل آلودگی هوا در حوزه 

انتخابیه خود شد.
را  جلسه  ریاست  که  هاشمی  قاضی زاده  سیدامیرحسین  جلسه  ادامه  در 
برعهده داشت، گفت: قانون تأمین کاالهای اساسی هم به نحوی از انحا، 
مصوبه خود دولت است، مجلس و مردم منتظر اجرای آن هستند و امیدوارم 

که اجرای آن تسریع شود.
صنعتی  شهرهای  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  اول  رئیس  نایب 
مشکالتی در زمینه آلودگی هوا دارند و باید سازمان محیط زیست به طور 

جدی تر به وظایف خود در این زمینه عمل کند.
وی گفت: به نوبه خود ایام سوگواری حضرت فاطمه )س( را تسلیت عرض 
می کنم، امیدوارم همه ما فاطمی باشیم و فرا رسیدن سالگرد شهید سلیمانی 

را گرامی می دارم.
اسالمی گفت: همچنین سالگرد  نماینده مردم مشهد در مجلس شورای 
و  تبریک عرض می کنم  را  یوم اهلل ۹ دی  در  ایران  ملت  بابصیرت  حضور 
پاس می دارم و امیدوارم خداوند متعال همچنان نصرت خود را نصیب ملت 

بزرگ ایران کند.

سال سوم - شماره 259

شماره نامه :139904901107004341
تاریخ نامه :1399/10/07

شماره پرونده :139904001107000154/1
شماره بایگانی پرونده : 9900228

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- خانم آذرحاتمی فرزند احمد به شماره ملی 0622121588  به 
نشانی : استان تهران –شهرستان شهریار-  صباشهر – خیابان چمران – کارون5 پالک7 
بعنوان وام گیرنده 2- آقای علی سلمانی فرزند یداله به شماره ملی 3781474232  
– اکبری  بلوار شهید  ویره–   – شهر  – شهرستان شهریار  تهران  استان   : نشانی  به 

ایران شعبه  ملی  بانک  که  می شود   ابالغ  بعنوان ضامن  پالک 29   - گلستان  نبش 
به استناد قرارداد شماره 6300744461007    جهت وصول  صباشهر کد2389 
مبلغ 76/882/205ریال تا تاریخ 1399/04/09  بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و 
از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرایی به کالسه 9900228  در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مامورپست محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه های کثیر 
االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ 
محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر 

مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

  

شماره نامه :139904901107004353
تاریخ نامه :1399/10/07

شماره پرونده :139904001107000183/1
شماره بایگانی پرونده : 9900260

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- آقای عباس موالئی فرزند عزیز به شماره ملی 4219449310  
– شهرک شهید درخشانی  –شهرستان شهریار-  صباشهر  تهران  : استان  به نشانی 
– بلوک 15 – واحد8  بعنوان وام گیرنده 2- آقای علی موالئی فرزند عزیز به شماره 
حصارک   – بهارستان  شهرستان   – تهران  استان   : نشانی  به    4219523715 ملی 
پایین –  کوچه یاس4- پالک 6 بعنوان ضامن 3 – آقای سید نبی موسوی فرزند سید 
– شهرستان پاکدشت  رضا به شماره ملی 4218786224 به نشانی: استان تهران 
– پارچین – پالک 113 طبقه اول ابالغ می شود  که بانک ملی ایران شعبه صباشهر 
مبلغ  وصول  جهت      6602121582007 شماره  قرارداد  استناد  به  کد2389 
246/566/026ریال تا تاریخ 1399/04/21  بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از 
تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرایی به کالسه 9900260  در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مامورپست محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه های کثیر 
االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ 
محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر 

مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

شماره نامه :139904901107004348
تاریخ نامه :1399/10/07

شماره پرونده :139904001107000185/1
شماره بایگانی پرونده : 9900265

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
ملی  شماره  به  علی  فرزند  آبادی   حسین  شریفی  زینب  خانم   -1 به  وسیله  بدین 
3310171914  به نشانی : استان تهران –شهرستان شهریار-  صباشهر – خیابان 
موالئی  محمدرضا  آقای  گیرنده 2-  وام  بعنوان  پالک12  کوچه سرلک-   – زاده  امام 
فرزند رضا به شماره ملی 0322332631  به نشانی : استان تهران – شهر تهران – 
خیابان ولیعصر–  خیابان مولوی  –نرسیده به میدان گمرک – کوچه اردستانی – پالک62 
واحد4 بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی ایران شعبه صباشهر کد2389 به 
استناد قرارداد شماره 6103039401006    جهت وصول مبلغ 29/884/854ریال 
تا تاریخ 1399/04/22  بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 
9900265  در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست محل اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام 

خواهد شد .

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

  

شماره نامه :139904901107004384
تاریخ نامه :1399/10/08

شماره پرونده :139904001107000187/1
شماره بایگانی پرونده : 9900267

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- آقای محمد حاجی اکبری فرزند اکبر به شماره ملی 0081252870  
خیابان   – تاجیک  بلوار   – صباشهر  شهریار-   –شهرستان  تهران  استان   : نشانی  به 
چمران پالک11 بعنوان وام گیرنده 2- آقای میثم رسول زاده فرزند محمد به شماره 
 – – پالک5  – عظیمیه ندای6  – کرج  ملی 0076378500  به نشانی : استان البرز 
بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی ایران شعبه صباشهر کد2389 به استناد 
تا  26/386/624ریال  مبلغ  وصول  جهت   6301904609006 شماره  قرارداد 
تاریخ 1399/04/23  بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 
9900267  در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست محل اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام 

خواهد شد .

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

شماره نامه :139904901107004290
تاریخ نامه :1399/10/06

شماره پرونده :139904001107000506/1
شماره بایگانی پرونده : 9900724

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به 1- آقای اکبر احمدی فرزند حمزه  به شماره ملی 0083189009  به 
نشانی : استان تهران –شهرستان رباط کریم – شهرستان بهارستان – شهر قلعه میر– 
خیابان شانزده متری گلها قائم هفدهم پالک9  بعنوان وام گیرنده 2- آقای منصور 
استان   : نشانی  به  ملی 0491227345   به شماره  فرزند محسن  ده   محسنی سه 
تهران – شهرستان رباط کریم – شهر پرند–  میدان استقالل –شب بو سوم – بلوک 
130 واحد یک - بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط 
کریم کد2354 به استناد قرارداد شماره 6300750933000    جهت وصول مبلغ 
340/000/000ریال تا تاریخ 1399/09/19  بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از 
تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرایی به کالسه 9900724  در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مامورپست محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه های کثیر 
االنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ 
محسوب میگرددنسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر 

مقررات با شما اقدام خواهد شد .

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

شماره نامه :139904901107004298
تاریخ نامه :1399/10/06

شماره پرونده :139904001107000477/1
شماره بایگانی پرونده : 9900681

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
ملی  شماره  به  علیقلی  فرزند  بابا   قره  اکرام  اصغر  آقای   -1 به  وسیله  بدین 
1718401396  به نشانی : استان البرز –شهرستان کرج -  دولت آباد – ابوسعید38 
ملی  شماره  به  حسینعلی  فرزند  ناصربیات  آقای   -2 گیرنده  وام  بعنوان  –پالک11 
0056844689  به نشانی : استان البرز – کرج – ماهدشت – خیابان بهشتی – چمران 
– آقای محمود کامرانی فرزند احمد به شماره ملی  – پالک22 بعنوان ضامن 3  دوم 
رئوفی  کوچه  جیحون  خیابان   شهرتهران  تهران  استان  نشانی:  به   2002158444
 4969078033 ملی  شماره  به  محمدمراد  فرزند  نظری  حسین  آقای   –  4 پالک14 
به نشانی:استان تهران – شهرستان شهریار –اندیشه – فاز یک – خیابان اطالعات – 
پالک38 ابالغ می شود  که بانک ملی ایران شعبه شاهد شهر شهریار کد2418 به 
استناد قرارداد شماره 6300758904008 جهت وصول مبلغ 133/027/919ریال 
تا تاریخ 1399/08/29  بانضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 
9900681  در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست محل اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روز نامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما اقدام 

خواهد شد .

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

  
برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له: سید حیدر هاشمی

نشانی محل اقامت: نصیرشهر خیابان امام الغذیر شرقی بهار3 پ6

 محکوم به:
بموجب دادنامه شماره 143/97  مورخ  97/01/22 شورای حل اختالف رباط کریم 
حوزه دهم که وفق دادنامه شماره --- دادگاه قطعیت حاصل کرده است. محکوم علیه 
محکوم به تنظیم سند خط موبایل به شماره 09127086997 بنام محکوم له و مبلغ 

815000 ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان می باشد.

مشخصات محکوم علیه:
نام: زهره جبار چلوئی  

نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

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

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

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

اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به ان عمل نمایید.

شعبه 10 شورای حل اختالف رباط کریم

 
آگهی فقدان پرونده ثبتی پالک 129 اصلی شهریار

طبق گزارش بایگان یک جلد پرونده ثبتی به شماره پالک ثبتی 129 / اصلی واقع 
درقاسم آباد که سند مالکیت آن در دفتر 152 صفحه 563 شماره ثبت 27541 بنام 
مسعود امینی ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است مفقود شده است یک نوبت 
آگهی میشود تا چنانچه پرونده ثبتی پالک فوق الذکر نزد شخص یا اشخاصی وجود دارد 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار به اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تحویل نمائید 
در غیراینصورت کلیه محتویات پرونده فاقد هرگونه اعتبار قانونی است و نسبت به 
تشکیل پرونده المثنی بر اساس معامالت انجام شده در دفتر اسناد رسمی و دفاتر 

امالک اقدام خواهد شد.

بشیر نعیم زاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار



اقتصاد
اخبار

۴۰ درصد برنامه تعمیرات نیروگاه های 
کشور تمام شد

مدیرکل بهسازی نیروگاه های شرکت برق حرارتی گفت: از نیمه دوم 
نیروگاه های  تعمیرات  برنامه  درصد  از ۴۰  بیش  تاکنون  شهریورماه 

حرارتی کشور انجام شده است.
به نقل از وزارت نیرو، علی اصغر عبدلی، با اشاره به آخرین وضعیت 
تعمیر و بهسازی نیروگاه های کشور گفت: با توجه به ضرورت در مدار 
بودن تمامی نیروگاه ها در پیک تابستان، پس از گذر از این شرایط 
الزم است تعمیرات و سرویس های دوره ای روی واحدهای نیروگاهی 
و  استانداردها  مطابق  شوند.  آماده  گرما  فصل  برای  تا  گردد  انجام 
دستورالعمل های موجود، واحدهای نیروگاهی باید در بازه های زمانی 
مشخص که حداقل یک یا دو بار در سال است، تحت تعمیرات قرار 
گیرند تا امکان تداوم بهره برداری مطمئن و پایدار از واحدها وجود 

داشته باشد.
وی حجم تعمیرات برنامه ریزی شده واحدهای نیروگاه های حرارتی 
در دوره حاضر را بالغ بر ۱.۹ میلیون مگاوات ساعت – روز برشمرد و 
افزود: این حجم تعمیرات شامل ۶۹۰ برنامه تعمیراتی است که بیش 
از ۱۳۰ مورد آن تعمیرات اساسی و سنگین بوده و باید در بازه زمانی 

محدود مهرماه تا اردیبهشت ماه سال آینده انجام شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه برای اجرای این حجم از تعمیرات 
بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود، گفت: با وجود 
نیروگاهی  واحدهای  تعمیرات  کرونا  بیماری  شیوع  و  محدودیت ها 
با برنامه ریزی مناسب، تأمین و تدارک قطعات و تجهیزات  حرارتی 
مورد نیاز در حال انجام است و تاکنون نیز برنامه تعمیرات نیروگاه ها 

بیش از ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.
عبدلی تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان اردیبهشت 
ماه سال آینده تمامی تعمیرات واحدهای نیروگاهی به پایان می رسد 
رو  پیش  تابستان  در  برق  تولید  بهره برداری جهت  آماده  واحدها  و 

خواهند بود.
مدیرکل بهسازی نیروگاه ها و محیط زیست شرکت مادر تخصصی برق 
حرارتی در ادامه در خصوص سهم نیروگاه های حرارتی از کل تولید 
برق کشور، اضافه کرد: ظرفیت نیروگاه های حرارتی ۸۰ درصد مجموع 
نیروگاه های منصوبه کشور است، اما این نیروگاه ها تأمین کننده بیش 
اساس حفظ  این  بر  و  هستند  کشور  برق  شبکه  نیاز  درصد  از ۸۷ 
آمادگی و پایداری این نیروگاه ها برای تأمین نیازهای شبکه ضروری 

است.
وی با اشاره به تأمین سوخت نیروگاه های کشور، گفت: تأمین سوخت 
نیروگاه های کشور با توجه به هماهنگی های مستمری که با وزارت 
نفت انجام می شود بدون وقفه در حال انجام است به طوری که تا به 
امروز بخش اعظم سوخت نیروگاه ها با سوخت گاز تأمین شده است. 
یکی از راهکارهای اجرا شده جهت افزایش ظرفیت تولید نیروگاه ها در 
تابستان، استفاده حداکثری از ظرفیت نیروگاه های منصوبه در کشور 
است، بدین منظور با شناسایی نقاط قابل بهبود در نیروگاه ها و اجرای 

طرح های فناورانه ظرفیت واحدهای موجود افزایش یافته است.
محدودیت  رفع  مسئول طرح ها شامل طرح های  مقام  این  گفته  به 
تولید در واحدهای بخاری و طرح های ارتقای ظرفیت در واحدهای 
نیروگاه های منتخب اجرا شده است،  از  گازی است که در تعدادی 
تولید به  افزایش ظرفیت  ایجاد  امر و اجرای آن موجب  این  تدوین 
میزان ۳۰۰ مگاوات است که در تابستان مورد استفاده قرار می گیرد. 
از ابتدای امسال تا پایان آذرماه میزان تولید برق نیروگاه های کشور 
از ۲۷۰ میلیارد کیلووات ساعت گذشته است که سهم نیروگاه های 

حرارتی از این رقم ۲۳۶ میلیارد کیلووات ساعت بوده است.

واکسن  خرید  هزینه  گفت:  نیرو  وزیر 
مالی  منابع  محل  از  اروپا  از  کرونا 
عراق،  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

پرداخت می شود.
به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان در 
حاشیه سفر به بغداد با موفق خواندن 
رایزنی هایش با مقامات عراقی در بغداد 
گفت: توافقات خوبی برای برداشت از 
مقامات  با  عراق  در  ایران  مالی  منابع 
هزینه  پرداخت  منظور  به  کشور  این 
محل  از  اروپا  از  کرونا  واکسن  خرید 
منابع مالی موجود ایران در عراق انجام 

شده است.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی 
ایران دارای منابع مالی خوبی در خارج 
کشور از جمله عراق است، افزود: وزارت 
مجموعه  رعایت  با  کشور  بهداشت 
خرید  درصدد  هست  که  مالحظاتی 
دوز مورد نیاز واکسن کرونا از شرکت 
اروپایی است و هزینه آن از محل این 

منابع مالی پرداخت می شود.
وزیر نیرو گفت: به اتفاق مدیران ارشد 
وزارتخانه های صنعت، معدن، تجارت، 
نفت  مرکزی،  بانک  کشاورزی،  جهاد 
برای  سه شنبه  امروز  خارجه  امور  و 
همچنین  و  عراقی  مقامات  با  رایزنی 
کمیسیون  اجالس  برای  زمینه سازی 
دو  اقتصادی  همکاری های  مشترک 

کشور در تهران به بغداد آمده است.
رضا اردکانیان به دیدارها و رایزنی های 
خود با وزیران برق، تجارت و مقامات 
و  عراق  تجارت  بانک  و  مرکزی  بانک 

»مصطفی الکاظمی« نخست وزیر این 
کشور اشاره کرد و افزود: گفت وگوهای 
نزدیک و فشرده ای صورت گرفت و در 

پی آن تصمیمات خوبی گرفته شد.
وی یکی از مهمترین این تصمیمات را 
مشترک  کمیسیون  اجالس  برگزاری 
عراق  و  ایران  اقتصادی  همکاری های 
دولتی  سازمان های  فعال  مشارکت  با 
و بخش خصوصی دو کشور در تهران 
کرد.  عنوان  رو  پیش  هفته های  طی 
جمهوری  طرف  از  کمیسیون  ریاست 
اسالمی ایران بر عهده وزارت نیرو و از 
بر عهده وزارت  طرف جمهوری عراق 

تجارت این کشور نهاده شده است.
واگذاری دو پروژه مهم برق به ایران

به  اشاره  با  کشورمان  نیروی  وزیر 

مقامات  با  وگوهایش  گفت  دستاورد 
عراقی در زمینه برق گفت: در خصوص 
عراق  برق  صنعت  بازسازی  پروژه های 
پروژه  دو  و  شد  انجام  خوبی  توافقات 
انرژی  تلفات  »کاهش  زمینه  در  مهم 
همچنین  و  برق«  توزیع  شبکه  در 
»بازسازی تجهیزات آسیب دیده برق« 

عراق نهایی شد.
گاز  و  برق  مالی  مطالبات  از  بخشی 

استرداد شد
ایران  اسالمی  جمهوری  نیروی  وزیر 
عراق  به  گاز  و  برق  صادرات  مورد  در 
و حساب های فی مابین گفت: با وجود 
خصوص  این  در  که  محدویت هایی 
برق  وزارت  خوشبختانه  دارد؛  وجود 
عراق و مقامات این کشور موفق شدند 

بخش قابل توجهی از مطالبات شرکت 
»توانیر« و بخشی از مطالبات »شرکت 

ملی گاز« را پرداخت کنند.
ترتیبات  به  اشاره  با  اردکانیان 
پایان  از  بعد  شده  ایجاد  مالی  جدید 
اظهار  عراقی  مقامات  با  رایزنی هایش 
داشت: با این ترتیبات جدید امیدواریم 
با سرعت بیشتری از منابع مالی موجود 
کاالهای  خرید  برای  عراق  در  خود 
نیاز  مورد  که  اقالمی  سایر  و  اساسی 
هست در آینده نزدیک استفاده کنیم. 
توافق خوبی در این زمینه انجام شده 
و این توافق االن در حال آماده شدن 
برای امضا است تا سرعت بیشتری به 
برای  موجود  مالی  منابع  از  برداشت 
خرید کاالها و خدمات الزم داده شود.

پرداخت هزینه واکسن کرونا از 
منابع مالی ایران در عراق

گزارش

بهره برداری از مخازن ذخیره سازی 
میعانات گازی پاالیشگاه فاز ۱۴

و  راه اندازی  عملیات  تکمیل  از  جنوبی  پارس  بردار  بهره  شرکت  مدیرعامل 
بهره برداری از دو مخزن ذخیره سازی میعانات گازی پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس 

جنوبی خبر داد.
به نقل از وزارت نفت، محمد مشکین فام، با اشاره به ایجاد ظرفیت های جدید 
انبارش میعانات گازی پارس جنوبی، گفت: براساس برنامه مقرر، دو مخزن 
ذخیره سازی میعانات گازی پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی تکمیل و آماده 
پذیرش میعانات گازی شده و هم اکنون انبارش این محصول در یکی از این 

مخازن ادامه دارد.
وی به آمادگی مخزن دوم پاالیشگاه این فاز به منظور انبارش میعانات گازی 
اشاره کرد و ادامه داد: کار آماده سازی مخزن سوم نیز در حال انجام است و 

طبق برنامه، تا پایان دی ماه امسال آماده بهره برداری می شود.
بهره برداری از واحدهای جانبی فاز ۱۴ تا پایان سال

این مقام مسئول با بیان اینکه واحدهای جانبی پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی 
تا پایان امسال به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: هم اکنون واحدهای جانبی 
پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی آماده راه اندازی است و به زودی واحد هوای ابزار 
دقیق وارد مدار تولید می شود.مشکین فام با اشاره اینکه تمام واحدهای یوتیلیتی 
به ترتیب عملیاتی می شوند، گفت: با برق دار شدن قریب الوقوع پست های برق 
تأمین سوخت گازی )fuel gas( عملیاتی شده و شرایط  پاالیشگاه، واحد 

تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز واحدهای پاالیشگاهی امکان پذیر می شود.
وی افزود: با اجرایی شدن این فعالیت ها، سایر سرویس های جانبی به ترتیب 
وارد مدار بهره برداری شده و مشعل پاالیشگاه فاز ۱۴ تا پایان امسال روشن و 

گام مهمی برای ورود گاز خام به پاالیشگاه این طرح برداشته می شود.
مدیرعامل شرکت بهره بردار پارس جنوبی از تأمین و ورود قطعات مورد نیاز 
ردیف های شیرین سازی پاالیشگاه فاز ۱۴ و ایجاد جبهه های کاری جدید خبر 
و  کرونا  از  ناشی  بین المللی  محدودیت های  به  توجه  با  داشت:  اظهار  و  داد 
شرایط تحریم، تأمین برخی از قطعات و شیرآالت باقیمانده با تأخیر جزئی 
مواجه شده که در حال پیگیری تأمین این اقالم هستیم تا براساس تعهدات و 
برنامه زمان بندی اعالم شده، نخستین ردیف شیرین سازی این فاز را وارد مدار 
تولید کنیم.مشکین فام با بیان اینکه تکمیل تست های برق و ابزار دقیق اسکله 
هم اکنون  گفت:  می گذراند،  را  خود  پایانی  مراحل  تنبک  مایع  گاز  صادرات 
فعالیت های راه اندازی این پروژه درحال انجام است و امیدواریم تا پایان دی ماه 

امکان بهره برداری از اسکله صادرات گاز مایع سرد فراهم شود.
وی افزود: با عملیاتی شدن یک پست اسکله LPG این پروژه، امکان صادرات 

گاز مایع پاالیشگاه های گازی سایت ۲ محقق می شود.
مدیرعامل شرکت بهره بردار پارس جنوبی همچنین از راه اندازی مخازن گاز 
امسال خبر  پایان  تا  تا ۲۴ پارس جنوبی  فازهای ۱۳ و ۲۲  پاالیشگاه  مایع 
داد و تصریح کرد: مطابق برنامه ریزی، برای هریک از پاالیشگاه های این دو 
طرح، یک مخزن ذخیره سازی پروپان و یک مخزن ذخیره سازی بوتان تحویل 
و  بوتان  مخازن  راه اندازی  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  بهره بردار می شود.این 
پروپان پاالیشگاه فازهای ۲۲ تا ۲۴ وارد فاز عملیاتی شده و تست مخازن با گاز 
نیتروژن درحال انجام است، گفت: خوشبختانه در پاالیشگاه فاز ۱۳ نیز عملیات 
اجرایی آماده سازی مخازن LPG در حال پیگیری است و با فاصله حدود یک 
ماه، مخازن گاز مایع این طرح به مرحله راه اندازی می رسد. وی افزود: در گام 
نخست، مخازن LPG فازهای ۲۲ تا ۲۴ با گاز مایع سرد تولیدی در پاالیشگاه 
کیلومتر  به طول ۸  رابط  از طریق خطوط  آن  از  و پس  پر شده  این طرح 

به منظور صادرات به بندر صادراتی تمبک ارسال می شود.

صادرات رب گوجه فرنگی تا پایان دی ماه 
آزاد است

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت گفت: صادرات 
رب گوجه فرنگی در بسته بندی و حجم های مختلف با رعایت ضوابط 

مقررات صادرات و واردات تا پایان دی امسال بالمانع است.
به نقل از وزارت صمت، سعید عباسپور اظهار داشت: بر اساس تصمیم 
و احجام  بازار صادرات رب گوجه فرنگی در بسته بندی  تنظیم  ستاد 
مختلف با رعایت ضوابط و مقررات صادرات و واردات تا پایان دی ماه 

بالمانع است.
وی ادامه داد: این تصمیم در راستای تسهیل و کمک به ادامه روند 
تولیدات داخلی و فعالیت کارخانجات صنایع تبدیلی بوده که در نامه ای 

به گمرک اعالم شده است.
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت گفت: میزان 
قرار  تقاضا و قیمت رب گوجه فرنگی مورد کنترل و رصد  عرضه و 

می گیرد.
تا پایان  گفتنی است، تمدید مهلت صادرات رب گوجه فرنگی قباًل 
تا  این مهلت مجدد  نامه ای به گمرک اعالم شده بود که  آذرماه در 

پایان دیماه تمدید شد.
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وزیر صمت: مردم نگران قیمت ها در شب عید نباشند

ماه های  در  قیمت ها  افزایش  نگران  نباید  مردم  گفت:  صمت  وزیر 
منتهی به سال و شب عید باشند که در همین راستا تمهیدات الزم 

اندیشیده شده است.
به نقل از وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی در ستاد تنظیم بازار 
اعالم کرد: شرایط تأمین و تولید کاالها و اقالم مورد نیاز مردم مناسب 
و  عید  میوه شب  برای ذخیره سازی  بینی های الزم  پیش  و  است 

همچنین تشدید نظارت ها در ایام پایانی سال انجام شده است.
وزیر صمت افزود: هماهنگی با دستگاه های مرتبط از جمله وزارت 
جهاد کشاورزی، گمرک و بانک مرکزی و همچنین ابالغیه های جدید 
ستاد اقتصادی دولت تأثیر خوبی در تأمین کاالها و اقالم مورد نیاز 
مردم و همچنین مواد اولیه کارخانجات برای افزایش تولید آنها داشته 

است.
وی با اعالم اینکه سیاست این وزارتخانه عرضه و فراوانی کاال برای 
حفظ تعادل قیمتی در بازار است، تصریح کرد: برای کاالهای تولید 
داخل این موضوع اتفاق افتاده است که آثارش را نیز در بازار می بینیم.

با یادآوری اینکه در جنگ اقتصادی  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ظالمانه ای قرار گرفته ایم، خاطرنشان کرد: گرانی با گرانفروشی متفاوت 
است و گران فروشی در خصوص کاالهایی است که در این شرایط 
جنگ ظالمانه بی انصافانه افزایش قیمت پیدا می کنند و دستگاه های 

نظارتی و مرتبط در این حوزه ورود می کنند.
رزم حسینی با بیان اینکه بازرسی ها با توجه به نزدیک شدن به ایام 
افزایش  نگران  نباید  مردم  یافت، گفت:  تشدید خواهد  پایانی سال 
قیمت ها در ماه های منتهی به سال و شب عید باشند که در همین 

راستا تمهیدات الزم اندیشیده شده است.
وی همچنین تقسیم وظایف میان وزارت جهاد و وزارت صمت را 
در راستای تأمین به موقع اقالم مورد نیاز و معیشتی مردم بسیار 
کارساز دانست و افزود: فضا در واقع به سمت واگذاری اختیارات به 
دستگاه های اصلی متولی می رود که تقسیم وظایف در همین راستا 

بوده است.
و  انبارها  کنترل  که  خواست  نظارتی  دستگاه های  از  صمت  وزیر 
و  دهند  قرار  خود  کار  دستور  در  هوشمند  صورت  به  را  بنکداران 
تأثیر  ایجاد  و  مردم  اطالع  برای  این حوزه  در  را  عملکردهای خود 

مثبت در بازار رسانه ای کنند.
رزم حسینی همچنین مدیریت مدبرانه در حوزه بازار را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: این مدیریت با مداخله متفاوت است، مداخله باید در 

نقطه صفر ورود کاال انجام شود.
ابزارهای حکومت برای تقویت تنظیم بازار باید به خدمت بیایند

وی تصریح کرد: ابزارهای حکومت برای تقویت تنظیم بازار باید به 
خدمت بیایند و ستاد تنظیم بازار را در این مسیر همراهی کنند.

وزیر صمت حذف بخشنامه های زائد و خلق الساعه را از دیگر عوامل 
مهم در تنظیم بازار و ایجاد تعادل در این چند ماهه دانست.

دژپسند : بورس در ریل مناسب قرار گرفته است
متغیرهای  جز  به  ما  گفت:  دارایی  امور  و  اقتصاد  وزیر 
پیرامونی که روی بازار اثر می گذارد، اختالل خاصی در 

بازار سرمایه نداریم.
در حاشیه  دارایی   امور  و  اقتصاد  وزیر  دژپسند  فرهاد   
اظهار  بورس،  وضعیت  به  اشاره  با  دولت  هیئت  جلسه 
کرد: اگر وضعیت بورس را در یک ماه اخیر دنبال کرده 
باشید، می بینید که در ریل مناسبی قرار گرفته است زیرا 
نهادسازی های خوبی در این بازار صورت گرفته است و 

تقریبا همه ناشرین بازار بازارگردان دارند.
دژپسند گفت: ما به جز متغیرهای پیرامونی که روی بازار 
اثر می گذارد، اختالل خاصی در بازار نداریم. مثال ممکن 
می گیرد،  صورت  سیاستگذاری  بخشی  یک  برای  است 
آن سیاستگذاری اثرش را می گذارد و بازار واکنش نشان 

می دهد، این طبیعی است.

تعیین  برای  قاعده ای  یک  وقتی  مثال  یا  داد:  ادامه  وی 
قیمت یک گروهی از کاالها می گذارند که این هم روی 
تبیین درست  مواقع  برخی  در  البته  اثر می گذارد.  بازار 
گروه  یک  برای  باشد  قرار  اگر  مثال  نمی گیرد.  صورت 
کاالیی کف تعیین کنند و سقف را آزاد کنند، به نفع بازار 
است اما چون برخی موضوع را بد منعکس می کنند، اثر 

معکوس بر بازار می گذارد.
به  عملکردی  لحاظ  از  بازار  امروز  گفت:  اقتصاد  وزیر 
آن  به  می توان  که  است  رسیده  شرایطی  از  مرحله ای 

اعتماد کرد.
بودجه ۱۴۰۰، گفت: کلیات  به الیحه  اشاره  با  دژپسند 
بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شد. براساس جلسه 
ای که روسای دو قوه در دفتر رئیس تشکیل دادند، قرار 
برنامه  از تصویب کلیات، سازمان  شد ما در مرحله بعد 

و بودجه و سایر دستگاه های ذیربط حداکثر همکاری را 
داشته باشند تا بودجه مراحل خود را طی کند.

وی افزود: هنوز وارد جزئیات نشدیم که من بخواهم نظر 
بدهم، ولی می دانم اهتمام جدی وجود دارد که کار بودجه 
پیش برود. باید در عمل کمیسیون تلفیق جلساتش را 
آغاز کند، اول منابع و سپس مصارف را بررسی خواهد 
کرد. در مساله منابع یک جلساتی گذاشته شد و بر سر 
مالیات، اوراق و واگذاری ها گزارشات و استدالل های خود 
را بیان کردیم و وزارت نفت هم درخصوص منابع حاصل 
از فروش نفت، بحث هایی را ارائه داد. بنابراین در مرحله 

کلیات مباحثه های الزم را انجام دادیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به مساله ثبات بازار ارز، تصریح کرد: 
تحلیل ها این است که رونِد با ثبات و متمایل به بهبود را 

در بازار ارز خواهیم داشت.

تصویب  از  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
قانون نظام صنفی  کلیات طرح اصالح 

در کمیسیون اقتصاد مجلس خبر داد.
به نقل از اتاق اصناف ایران، طرح اصالح 
قانون نظام صنفی با وجود پیگیری  های 
اصناف  اتاق  سوی  از  آمده  عمل  به 
ایران، به دلیل پایان یافتن دوره فعالیت 
مجلس شورای اسالمی قبل، در مجلس 
دوره یازدهم به طور مجدد، مطرح شد 
کمیسیون  به  نماینده  امضای ۵۰  با  و 
اقتصادی رفت. کلیات این طرح، امروز 
سعید  حضور  با  ماه ۱۳۹۹(  دی  )نهم 
و  ایران  اصناف  اتاق  رئیس  ممبینی، 

دفاع از کلیات آن به تصویب رسید.
این خصوص گفت:  سعید ممبینی در 
توجه  مورد  محور  چند  در  طرح  این 
محورها  این  از  یکی  است.  گرفته  قرار 
مدیره  هیات  اعضای  تعداد  کاهش  به 
چنانچه  است.  مربوط  ها  اتحادیه 
گذشته  سال  سه  دو،  در  می دانید، 
شاهد نوسات شدیدی در اقتصاد اعم از 
رکود، تورم و تحریم و بعد بیماری کرونا 
تشکل  مدیران  دوره  این  در  بوده ایم. 
شیوع  زمان  در  ویژه  به  صنفی  های 
کرونا، کارنامه قابل قبولی در همراهی 
با شبکه بهداشت کشور داشته و رسالت 
اجتماعی تشکل های صنفی به خوبی به 

انجام رسیده است.
از نظر ساختاری، تعداد  ادامه داد:  وی 

جمعیت  در  ها  اتحادیه  مدیریه  هیات 
جمعیت  در  و  نفر   ۵ نفر،  هزار  زیر 
بیش از آن، ۷ نفر است. اما با توجه به 
رغبت  ها،  اتحادیه  مدیریت  مشکالت 
انتخابات وجود  در  نامزدی  برای  کمی 
دارد و نگرانی از به حد نصاب نرسیدن 
محور  یک  در  لذا  دارد.  وجود  افراد 
پیشنهاد داده ایم که تعداد هیات مدیره 
اتحادیه ها در جمعیت صنفی زیر هزار 
نفر ۳ نفر و در جمعیت بیش از آن به ۵ 

نفر کاهش یابد.
تصریح  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
عهده  به  رغبتی  کم  بر  عالوه  کرد: 
دلیل  به  ها،  اتحادیه  مسئولیت  داری 
که  اجحافی  و  دوره ای  دو  محدودیت 

به تشکل های صنفی در قانون مصوب 
سال ۹۲ شد، از این پس شاهد ریزش 
زیادی در فعاالن فعلی نیز خواهیم بود. 
چراکه دو دوره، تعداد زیادی از ایشان 
به پایان می رسد. لذا پیشنهاد داده ایم 
که این محدودیت دو دوره ای نیز حذف 

شود.
ممبینی گفت: محور دیگر این اصالحات 
به محدودیت های مالی اتاق ها و عدم 
بخش  این  در  دولت  تعهدات  انجام 
پیشنهادی،  طرح  در  لذا  است  مربوط 
اتاق ها دیده شده  افزایش منابع مالی 

است.
ای  وظیفه  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
در حوزه  ها  اتاق  برای  گذار  قانون  که 

بازرسی و نظارت دیده، تجربه دو سال 
اخیر به ما نشان داد که جرائم متناسب 
را  بازدارندگی الزم  و  نبوده  تخلفات  با 
پیش  قانون  اصالح  در  بنابراین  ندارند. 
بینی شده است که این جرائم افزایش 
یابد. همچنین، پلمب و تعطیلی واحد 
صنفی نیز در این طرح دیده شده است.

در  گفت:  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
نشست امروز که با حضور نماینده مرکز 
پژوهش های مجلس برگزار شد، کلیات 
طرح اصالح قانون نظام صنفی تصویب 
و مقرر شد در خصوص بعضی از اجزای 
آن جلسات کارشناسی برگزار شود که 
این مباحث از هفته آینده آغاز خواهد 

شد.

رئیس اتاق اصناف ایران خبر داد:

تصویب کلیات طرح اصالح قانون نظام صنفی در 
کمیسیون اقتصاد مجلس
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اجتماعی
خبر

اوحدی تاکید کرد؛

لزوم استفاده از ظرفیتهای اقتصادی 
کشور برای حل مشکالت ایثارگران

گفت:  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رییس 
تمام  از  باید  کشور  امروز  شرایط  به  توجه  با 
ظرفیتهای حوزه اقتصادی برای بهبود شرایط و 
ایثارگران  و  حل مشکالت خانواده معظم شهدا 

استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی صبح 
شاهد،  دانشگاه  امنای  هیئت  نشست  در  امروز 
امور  و  شهید  بنیاد  بودجه  وضعیت  به  اشاره  با 
ایثارگران خواستار توجه جدی به حل مشکالت 
جامعه ایثارگران شد و گفت: با توجه به شرایط 
حوزه  ظرفیت های  تمام  از  باید  کشور  امروز 
مشکالت  حل  و  شرایط  بهبود  برای  اقتصادی 

خانواده معظم شهدا و ایثارگران استفاده کرد.
اشاره  با  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
دلیل  به  کشور  در  آموزشی  شرایط  وضعیت  به 
گسترش ویروس کرونا گفت: در حوزه آموزش و 
درمان باید برنامه های مشخصی داشته باشیم و 
نباید در این شرایط منتظر ریشه کن شدن کامل 

ویروس کرونا ماند.
کامیار ثقفی رئیس دانشگاه شاهد در این نشست 
و  شاهد  دانشگاه  وضعیت  از  گزارشی  ارائه  با 
برگزاری جلسات هیئت امنای این دانشگاه گفت: 
امیدوار هستیم که این جلسات روند مثبت خود 
را دنبال کند و از برگزاری نشست پیش از سال 

هیئت امنا نیز استقبال می کنیم.
در این نشست سایر اعضای هیئت امنای دانشگاه 
بیان مسائل حقوقی و ساختار بودجه  به  شاهد 
به کارگیری  خواستار  و  پرداختند  دانشگاه  این 
ظرفیت های موجود و کار تخصصی برای بهبود 

عملکرد دانشگاه شاهد در سال ۱۴۰۰ شدند.

 فرمانده نیروی انتظامی، اخالص و دشمن شناسی 
را از ویژگی بارز سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
عنوان و تاکید کرد : پیروی از منویات رهبری مالک 

عمل ما است.
ساالنه(  )دو  همایش  در  اشتری  حسین  سردار 
ناجا  سیاسی  عقیدتی  سازمان  روحانیون  سراسری 
ضمن درود و سالم بر روح بلند و ملکوتی حضرت 
امام راحل و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واال 
مقام انقالب اسالمی، دوران دفاع مقدس، مدافعان 
حرم و حریم نظم و امنیت به ویژه شهدای نیروی 
برای  با سالمتی  توام  آرزوی طول عمر  و  انتظامی 
"مدظله  عزیز  ای  خامنه  امام  رهبری  معظم  مقام 
العالی" و گرامیداشت فرا رسیدن سالروز حماسه 9 
سالگرد  آستانه  در  داشت:  اظهار  بصیرت  روز  دی؛ 
شهادت سردار رشید اسالم سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی هستیم؛ یاد و خاطره این شهید واالمقام و 

مجاهد خستگی ناپذیر را گرامی می داریم.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بهترین تعابیر 
را در وصف ویژگی های  شهید سپهبد حاج قاسم 
موفقیت  رمز  کرد:  عنوان  فرمودند؛  بیان  سلیمانی 
حاج قاسم؛ والیت مداری و تبعیت محض از رهبری، 
پیرو  همه  بود؛  ستیزی  دشمن  شناسی،  دشمن 
مکتب جهانی سپهبد شهید  حاج قاسم سلیمانی  

و ادامه دهنده راه ایشان هستیم.
وی در ادامه با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری 
همایش سراسری روحانیون عقیدتی سیاسی ناجا به 
ویژه حجت االسالم والمسلیمن  سید علیرضا ادیانی 
،با اشاره به تنوع و گستردگی ماموریتی و جغرافیایی 
نیروی انتظامی ادامه داد: امنیت و سالمت از برترین 
نعمت هاست، تامین و توسعه نظم و امنیت بر عهده 
نیروی انتظامی است و بر ایفای این نقش، فرصت 
شاکریم،  را  متعال  خداوند  خدمتگزاری  توفیق  و 
البته با شیوع ویروس منحوس کرونا، ناجا عالوه بر 
در حوزه صیانت  قانونی خود،  و  ذاتی  نقش  ایفای 
از سالمت مردم و جامعه، اجرای بخش اعظمی از 

... دوشادوش  با کرونا و  مصوبات ستاد ملی مقابله 
سایر  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
متولیان امر ایستاده و تا ریشه کن شدن این ویروس 

در خدمت مردم و جامعه است.  
چند  نتیجه  به  اشاره  با  انتظامی  نیروی  فرمانده 
ارزیابی و نظر سنجی برون سازمانی درباره عملکرد 
برخی سازمان ها و میزان اعتماد مردمی بیان کرد: بر 
مبنای این نظر سنجی برون سازمانی، میزان اعتماد 
و رضایت مندی مردمی از عملکرد پلیس ارتقاء و 
انتظامی اعتماد  بهبود یافته است؛ مردم به نیروی 
دارند و پلیس را ملجاء و پناهگاه خود می دانند و 

باالترین سرمایه نیروی انتظامی اعتماد مردم است.
سردار اشتری با بیان اینکه پیروی از منویات مقام 
می  اساسی  اصل  را  العالی(  رهبری)مدظله  معظم 
دانیم، تصریح کرد: امروز نیروی انتظامی در مسیر 
رشد و تعالی است  و قطعا حرکت در مسیر تدابیر 
رهبری مالک عمل ماست و اظهار رضایت مندی 

معظم له را مدال افتخاری بر سینه می دانیم و برای 
کسب رضایت ایشان همه تالش و همت خود را به 

کار می بریم.
اینکه  بر  تاکید  با  کشور  انتظامی  مقام  ترین  عالی 
امنیت مردم خط قرمز ما است، بیان کرد: جان بر 
از  صیانت  و  حفظ  برای  ناجا  پوشان  سبز  و  کفان 
جان، مال و ناموس مردم تا پای جان ایستاده اند،در 
مقابل هر فرد یا گروهی که بخواهند امنیت و آرامش 
بر آسایش  مردم خدشه  و  را مختل کنند  جامعه 
ای وارد نمایند، با اقتدار ظاهر می شویم  و اعمال 
قانون می کنیم، در عین حال یار مهربان گونه مردم 

هستیم.
سردار اشتری در ادامه با اشاره بر نقش موثر سازمان 
عقیدتی سیاسی ناجا در ارتقاء بنیه معنوی سازمان  
عنوان کرد:  علما، روحانیون همواره مورد اعتماد و 
امین مردم بوده و هستند، معتقدم روحانیون وعلما 
در سازمان عقیدتی سیاسی ناجا نیز در ارتقاء فضای 

معنوی، دینی و انقالبی سازمان نقش موثری را ایفا 
می کنند؛  باید با توسعه فضای دینی و انقالبی در 
نیروی انتظامی، مسیر تحقق پلیس در تراز انقالب 

اسالمی را شتاب دهیم.
وی ضمن تشکر و قدردانی از خدمات مطلوب و موثر 
روحانیون سازمان عقیدتی سیاسی ناجا خاطر نشان 
کرد: همواره پذیرای نظرات و پیشنهادات همکارانم  
در بخش های مختلف نیروی انتظامی در راستای 
و  نظرات  معتقدم  و  سازمانی هستم  اهداف  تحقق 
پیشنهادات  روحانیون گرانقدر نیز در بهبود  اجرای 

بهتر ماموریت ها کارساز و موثر است.  
فرمانده نیروی انتظامی در پایان از همکاری مردم با 
پلیس در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله 
اعمالی  های  محدودیت  به  توجه  ویژه  به  کرونا  با 
تقدیر کرد و گفت: تعامل و همکاری مطلوب مردم با 
فرزندان خود در نیروی انتظامی مایه مباهات است؛ 

قدردان چنین مردم فهیم و همراهی هستیم.

پیرو مکتب جهانی سپهبد
 شهید سلیمانی  هستیم 

بیان  با  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
کشور  بودجه  الیحه  در  جوانان  اینکه 
بیش  بین  که  دارند  فراوانی  اعتبارات 
گفت:  می شود،  توزیع  دستگاه   ۳۰ از 
احصا  و  معاونت جوانان تجمیع  وظیفه 

این اعتبارات است.
نخستین  در  تندگویان  محمدمهدی 
نشست با منتخبان جدید هیات مدیره 
مجمع ملی جوانان ضمن عرض تسلیت 
حضرت  عالم  دو  بانوی  شهادت  ایام 
بانوی  این  گفت:  )س(  الزهرا  فاطمه 
بزرگوار الگوی بزرگی از دفاع و تبعیت 
برای  هم  و  زنان  برای  هم  والیت،  از 
ایرانی  بانوان  امیدوارم  که  است  مردان 
الگوی  این  از  مختلف  عرصه های  در 
ارزشمند دفاع از اسالم و والیت پیروی 

کنند.
وی همچنین با اشاره به سالگرد شهادت 
سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی افزود: 
سالگرد سردار سلیمانی تقارن خوبی با 
کار هیات مدیره جدید مجمع  به  آغاز 
این  امیدوارم  و  داشته  جوانان  ملی 
مدیریت  نمونه  و  ماندنی  یاد  به  الگوی 
و  به کشور  با اخالص  جوان گرایی که 
امت اسالمی خدمت می کرد، به یادگار 
باقی بماند و رشادت این شهید بزرگوار 

سرمشق همه جوانان باشد.
تندگویان تصریح کرد: انتخابات مجمع 
با سالروز شهادت  ملی جوانان مصادف 
این  بود؛  تندگویان  جواد  محمد  شهید 
را به فال نیک می گیریم و پیشنهاد من 
را  ملی  مجمع  انتخابات  که  است  این 
برای این روز ثبت کنید؛ یعنی انتخابات 
بعدی دو سال دیگر در این روز برگزار 
شود زیرا این شهید هم با ۲9 سال سن 
جوان ترین وزیر تاریخ ایران بود و پکیج 
کاملی از ایثارگری در وجودشان وجود 
است در سال های  بنابراین خوب  دارد، 
آینده این روز، روز برگزاری مجمع ملی 

جوانان قرار بگیرد.
مجامع  و  سمن ها  از  کرد:  تاکید  وی 
می رود  انتظار  ملی  مجمع  و  استانی 
شهادت  سالگرد  موضوع  در  امسال  که 
حاج قاسم سلیمانی به صورت جدی و 
پررنگ وارد میدان شوند و یاد و خاطره 
این شهید عزیز را در تشکل ها، خانه های 
جوانان و … با برنامه های مختلف زنده 

نگه دارند.
دومین  داد:  ادامه  جوانان  امور  معاون 
مجمع  مدیره  هیات  انتخابات  دوره 

انتخابات  مدل  بهترین  در  جوانان  ملی 
برگزار  درصدی   9۸ مشارکت  با  کشور 
شد، مشارکتی که مشابه آن را در هیچ 
شخص  و  نداشتیم  کشوری  انتخابات 
که  کرد  اذعان  کشور  وزارت  نماینده 
انتخابات هیچکدام از کانون های کشور 

این تعداد مشارکت نداشته است.
وی افزود: در چند سال گذشته توانستیم 
اعتماد تشکل ها و جامعه هدف خود را 
جذب کنیم و ایمان آوردن آنها به این 

مجموعه باعث شد پای کار بیایند.
و  ورزش  وزارت  کرد:  بیان  تندگویان 
جوانان همه سعی خود را برای برگزاری 
این اتفاق بزرگ انجام داده و تالش کرد 
موانع استانی، ثبتی حقوقی و… را برای 
نهادهای  با  متعدد  جلسات  برگزاری 
این  به  اکنون  تا  کنیم  رفع  مخالف 

جایگاه برسیم.
نهادهایی هستند که  اکنون  افزود:  وی 
موافق  تشکیالت  مدل  این  حضور  با 
اصلی  وظایف  از  یکی  بنابراین  نیستند 
هیات مدیره جدید مجمع ملی جوانان 
مند  قانون  و  دفاع  پای  که  است  این 
دفاع  واقع  در  و  بیاستند  مجمع  شدن 
و  دادن  شکل  و  سمن ها  تشکیالت  از 
در  باید  نوپا  نهاد  این  کردن  تنومند 

دستور کار اصلی مجمع قرار بگیرد.
معاون امور جوانان وزیر ورزش با تاکید 
بر تعامل با نهادهای قانونگذار بیان کرد: 
حتماً با نهادهایی که می توانند به شما 
کمک کنند وارد مذاکرات جدی شوید 
با نمایندگان مختلف مجلس شورای  و 
اسالمی تفاهم نامه هایی را امضا کنید تا 
جایگاه شما در ذهن قانونگذاران کشور 
تالش  ما  بعدی  پیشنهاد  شود.  تثبیت 
برای تخصیص یک ردیف بودجه مستقل 
است که البته این کار نیاز به تحقیقات، 
دارد.  برنامه و طرح مشخص  و  مطالعه 
دستخوش  همیشه  بودجه  الیحه 
تغییرات است اما اگر بتوانید در بخشی 
همین  به  مربوط  که  بودجه  الیحه  از 
وزارتخانه است با درخواست خودتان و 
پیگیری ما ردیف مستقل دریافت کنید 

کمک بزرگی به این جریان می شود.
و  تعامالت  بر  تاکید  با  تندگویان 
با  جوانان  ملی  مجمع  تفاهم های 
نهادی  اگر  بیان کرد:  نهادهای مختلف 
هم وجود دارد که با ماهیت و عملکرد 
تشکل ها مشکلی دارد قبل از هر اقدامی 
و جایگاه  بروید  نهاد  آن  خودتان سراغ 

سوءتفاهم ها  تا  دهید  توضیح  را  خود 
از سازمان  این مسیر  در  برطرف شود. 
تبلیغات، صدا و سیما، قوه قضائیه، سپاه 

و… و. می توانید کمک بگیرید.
معاون امور جوانان وزیر ورزش تصریح 
کرد: مجمع ملی جوانان به اوامر رهبری 
در کمک مومنانه، بزرگداشت برنامه های 
مدافعان  موضوعات  سلیمانی،  سردار 
با  اکنون  و  گفته  لبیک  و…  سالمت 
توجه به بیانیه گام دوم اتفاقات خوبی 
در معاونت جوانان افتاده و ما به سمت 
قانون مند کردن بیانیه گام دوم رفتیم 
که انشاءاهلل پس از جمع بندی در ستاد 
به  را  آن  جوانان  امور  ساماندهی  ملی 
شورای عالی جوانان می بریم تا ظرفیت 
خوبی که این بیانیه برای جوانان دارد 
رصد،  قابل  که  مشخص  قوانین  به  را 

پیگیری و برخورد است، تبدیل کنیم.
وی خطاب به هیات مدیره جدید مجمع 
ملی جوانان گفت: حتماً برنامه عملیاتی 
و  اهداف  و  تدوین  پنج ساله  بلندمدت 
تا  شرح وظایف خود را مشخص کنید 
بتوانید به راحتی پیگیری کنید و حتی 
آینده  سال های  که  دیگری  مجامع 
راحت  کارشان  می کنند  پیدا  حضور 
باشد و ریل گذاری آن انجام شده باشد.

تندگویان با انتقاد از سمن هایی که کار 
تشکیالتی انجام نمی دهند، گفت: برخی 
را  قوانین  هنوز  استان ها  سمن های 
نپذیرفتند و اخذ شناسه ملی را پیگیری 
نکردند چون پر کردن اظهارنامه مالیاتی 
که  حالی  در  است  سخت  آنها  برای 
تشکیالت  می شود  باعث  ملی  شناسه 

قانونمند شود.

شرح  قانون  تصویب  به  اشاره  با  وی 
ادامه  جوانان  و  ورزش  وزارت  وظایف 
با دستورالعمل خودمان  اگر حتی  داد: 
خودمان  وزارتخانه  جدید  قانون  و 
ثبت  و  دهیم  اعتبارنامه  سمن ها  به 
شرکت ها داشته باشیم باز هم با موضوع 
اگر  اتفاقاً  و  هستیم  رو  به  رو  مالیات 
تشکلی اظهارنامه مالیاتی ساالنه را انجام 
ندهد، عماًل جزو تشکیالت ما محسوب 
نمی شود و ما نمی توانیم از آن حمایت 
کنیم بنابراین این ساختار باید به سمت 

تشکیالتی شدن پیش برود.
موضوعی  یک  کرد:  تاکید  تندگویان 
و  می دهیم  تذکر  است  چندسال  که 
رسانی  اطالع  موضوع  نمی شود  انجام 
با  قوی  ارتباط  و  سمن ها  تبلیغات  و 
استان ها در  اما عملکرد  رسانه ها است، 
حالی  در  است  ضعیف  رسانی  اطالع 
و  تشکل ها  است  این  بر  ما  تاکید  که 
سمن ها اخبار و عملیات خود را در قالب 
خبرگزاری  اختیار  در  خبری  استاندارد 
و سیما  با صدا  و حتی  قرار دهند  برنا 
تا  کنند  برقرار  ارتباط  خود  استان 
اقدامات و عملکردهای مثبتشان اطالع 

رسانی و مردم آگاه شوند.
ملی  مجمع  اعضای  افزود:  تندگویان 
مسئول  باید  استانی  شعبات  و  جوانان 
در  و  باشند  استان  هر  مشکالت  رصد 
نه  کنند  مطرح  را  آنها  ستاد  جلسات 
مطالبات صنفی  این جلسات  در  اینکه 
خود را بیان کنند در واقع تاکید من بر 
این است که به عنوان نماینده جوانان 
استان عمل کنند و مطالبات آنها را بیان 

کنند.

جوانان در بودجه اعتبار زیادی دارند اما 
میان ۳۰ نهاد توزیع شده است

در پانزدهمین سالروز تاسیس سامانه 
سرویس   ۱۳۷ شهری  مدیریت 
سافت فون ) soft phone( راه اندازی 

شد.
 حمیدرضا نصریان در مراسم رونمایی 
پیروز  حضور  با  که  سرویس  این  از 
شد،  انجام  تهران  شهردار  حناچی 

گفت: در تاریخ سوم دی ماه مصادف 
سامانه  تاسیس  سالروز  پانزدهمین  با 
تهران،  شهردار  حضور  با  و   ۱۳۷
ارائه  منظور  به  سافت فون  سرویس 
و  شهروندان  به  مطلوبتر  پاسخگویی 
راه اندازی  کارکنان  بهره وری  افزایش 
که  موضوع  این  به  اشاره  با  وی  شد. 

 soft( سافت فون  از سرویس  استفاده 
تلفن  از  بی نیاز  را  سامانه   )phone
سازی  بهینه  باعث  و  نموده  فیزیکی 
کاهش  کرد:  عنوان  شود،   می  فضا 
ناشی  صوتی  آلودگی  کاهش  هزینه، 
کار،  محیط  در  تلفن  زنگ  صدای  از 
تسریع در پاسخگویی و سهولت در کار 

استفاده  مزایای  جمله  از  کارشناسان 
سامانه  است.رئیس  سرویس  این  از 
افزود:  ادامه  در   ۱۳۷ شهری  مدیریت 
با راه اندازی این سیستم بر روی رایانه 
برای  آن  ارتباطی  امکانات  از  می توان 
برقراری تماس در بستر شبکه استفاده 

کرد.

با حضور شهردار تهران انجام شد؛

بهره برداری از سرویس 
»سافت فون« در سامانه 

مدیریت شهری ۱۳۷

خبر

کشف کاالي قاچاق میلیاردي در 
چهارمحال  وبختیاري

 فرمانده انتظامي استان از کشف یک محموله کاالي قاچاق به 
ارزش ۱6 میلیارد ریال در محور "خانمیرزا-بروجن" خبر داد.

 سردار منوچهر امان اللهي در تشریح جزئیات این خبر اظهار 
داشت: در پي کسب خبري مبني بر انتقال یک محموله کاالي 
قاچاق از محورهاي مواصالتي استان، موضوع در دستور کار 
ماموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارِز پلیس امنیت اقتصادي 
و  ایست  عملیات  ماموران طي  افزود:  گرفت.وي  قرار  استان 
بازرسي در محور "خانمیرزا-بروجن" به یک دستگاه کامیون  
بونکر سیمان مشکوک و پس از اخذ مجوز قضائي آن را متوقف 
کردند.فرمانده انتظامي استان چهارمحال و بختیاري ادامه داد: 
در بازرسي از این کامیون، ۲9۴ دستگاه چاي ساز دیجیتالي، 
9۰ عدد سماور برقي، 9۰ عدد قوري چیني، ۷۱ عدد دوش 
پنلي حمام و ۴ عدد غذاساز چندکاره خارجي قاچاق به ارزش 
۱6 میلیارد ریال که به طرز ماهرانه اي جاساز شده بود، کشف 
و راننده کامیون دستگیر شد.سردار  امان اللهي با اشاره به 
معرفي متهم به مرجع قضائي، به قاچاقچیان کاال هشدار داد: 
براي تحقق منویات مقام معظم رهبري در  انتظامي  نیروي 
زمینه اقتصاد مقاومتي، جهش تولید و گسترش اشتغال، با 

تمام توان با این افراد سودجو برخورد قانوني خواهد کرد.

4

و  جوان 
خانواده

در سند تحول قضائی حقوق همه اقشار لحاظ شده است
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه در تدوین سند 
حقوق  از  صیانت  و  رعایت  موضوع  به  قضایی  تحول 
جامعه و آحاد مردم توجه ویژه شده است، تصریح کرد: 
در سند تحول قضایی، حفظ حقوق همه اقشار لحاظ 

شده است.
دستگاه  اول  معاون  اژه ای،  حجت االسالم والمسلمین 
قضا، با اشاره به ویژگی های سند تحول قضائی اظهار 
داشت: سند تحول قضائی با نگاه به اسناد باالدستی 
تهیه شده است؛ از سویی دیگر با عنایت به تجربه ۴۰ 
سال گذشته، در تدوین سند مزبور، همه آسیب ها و 

چالش ها بررسی و مورد احصا قرار گرفته است.
از  قضائی  تحول  سند  تدوین  در  کرد:  تصریح  وی 
نقطه نظرات و مباحث همه نخبگان و افراد مطلع در 
اجتماعی  حقوقی،  قضائی،  از  اعم  مختلف  رشته های 
از  خارج  و  داخل  در  متناسب  رشته های  سایر  و 
مبنا  این  بر  و  است  شده  گرفته  بهره  قضائیه،  قوه 
است.حجت االسالم  گرفته  صورت  جمع بندی  یک 
والمسلمین اژه ای با اشاره به کارکردی و عملیاتی بودن 
سند تحول قضائی، بیان داشت: در تدوین سند تحول 
ضمن توجه به آرمان ها، بحث عملیاتی بودن و قابلیت 
اجرا داشتن مفاد سند نیز مورد نظر بوده است و تالش 
شده سندی تهیه نشود که فقط یک کاغذ باقی بماند.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در تدوین و تنظیم 
سند تحول قضائی توجه شده که خروجی نهایی این 
و  عدالت  تعمیق  و  توسعه  انقالب،  دوم  گام  در  سند 
و  هزینه  صرف  با  عدالت  به  مردم  آسان  دسترسی 
وقت کم باشد.وی با اشاره به لحاظ موضوع زمانبندی 
قضائی  تحول  سند  در  گفت:  قضائی  تحول  سند  در 
پیش بینی شده است که برنامه ها مطابق با زمانبندی 
مهم حاصل  این  اگر  و  بروند  پیش  مدون  و  مقتضی 

مسئوالن  و  آن  با  مرتبط  اشکاالت  و  دالیل  نشد، 
مربوطه مورد سوال قرار گیرند.

با اشاره به جامعیت  حجت االسالم والمسلمین اژه ای 
موضوعی  اصالح  و  تحول  گفت:  قضائی  تحول  سند 
امر  ابتدای  در  باشد؛  داشته  پایان  نقطه  که  نیست 
زمانی که ریاست قوه قضائیه سند اولیه تحول را به 
محضر مقام معظم رهبری تقدیم کرد تا امروز، مفاد 
ارتقا پیدا  باز هم  ارتقا پیدا کرده است و  سند مزبور 
آن  اجرایی  قابلیت های  و  جامعیت  بر  و  کرد  خواهد 

افزوده خواهد شد.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه در تدوین سند 
حقوق  از  صیانت  و  رعایت  موضوع  به  قضائی  تحول 
تصریح  است،  شده  ویژه  توجه  مردم  آحاد  و  جامعه 
کرد: در سند تحول قضائی، حفظ حقوق همه اقشار و 
طبقات جامعه مدنظر قرار گرفته شده است و بویژه به 
حقوق آن قشری تاکید شده که در واقع نه پای آمدن 
به این ادارات را دارند نه زبان گویا برای احقاق حقشان 

دارند و نه احیاناً توانی برای گرفتن وکیل دارند.
وی با اشاره به لحاظ تجربیات در تدوین سند تحول 
بحث  نظیر  مختلفی  موضوعات  در  گفت:  قضائی 
ساماندهی زندان ها، فرآیندهای دادرسی، کاهش زمان 
رسیدگی به پرونده ها و بسیاری از موارد دیگر، نقاط 
قوت و ضعف گذشته و تجربه شده، مورد لحاظ و مداقه 
اژه ای،  والمسلمین  است.حجت االسالم  گرفته  قرار 
موضوعات  در  قضائی  تحول  سند  تدوین  در  گفت: 
به  مجازات ها،  نوع  و  محکومیت ها  جمله  از  مختلف 
نتایجی که در گذشته از آن ها حاصل شده و همچنین 
توقعات مردم و نخبگان و خود دستگاه قضا و به عالوه، 
نیازمندی ها و شرایط جدید کشور در گام دوم انقالب، 

توجه شده است.

کمک  ضرورت  به  اشاره  با  قضا  دستگاه  اول  معاون 
دولت و مجلس به دستگاه قضائی برای پیشبرد مفاد 
سند تحول قضائی گفت: موار و مقوله های مهمی نظیر 
برخورد با مفاسد و پیشگیری از وقوع جرم مستلزم از 
بین بردن بسترهای فسادزا است که تحقق این مهم با 

نقش آفرینی دولت و مجلس امکانپذیر است.
وی ادامه داد: اگر چه در سند تحول قضائی تالش شده 
است تا از ظرفیت های فعلی استفاده شود، اما در تحقق 
مفاد این سند، بی نیاز از قانونگذاری نیستیم لذا دولت 
و مجلس باید تالش کنند در ارائه و تصویب طرح ها 
و لوایح مرتبط با سند مزبور تسریع داشته باشند تا 

زمانبندی لحاظ شده در آن رعایت شود.
امیدوار  ما  گفت:  اژه ای،  والمسلمین  حجت االسالم 
هستیم لوایحی که در راستای این سند ارائه می کنیم 
از ناحیه دولت سریعاً بررسی و به مجلس ارسال شود 
و مجلس نیز طرح هایی را که مرتبط با این سند ارائه 
می کند با عنایت به لوایح ارائه شده از ناحیه ما باشد و 
چنانچه ایرادی به سند دارند می توانند به ما ابالغ کنند 

تا در لوایح ما مورد لحاظ قرار گیرد.
از  بهره گیری  به  اشاره  با  قضا  دستگاه  اول  معاون 
مردم  سازمان های  و  نخبگانی  و  مردمی  ظرفیت های 
نهاد در سند تحول قضائی گفت: مشارکت همه آحاد 
و اقشار مردم و دستگاه ها در تحقق مفاد سند تحول 
قضائی، هدف غایی دسترسی سریع و جامع مردم به 

عدالت را زودتر محقق می سازد.
حجت االسالم والمسلمین اژه ای به ضرورت جوان گرا 
بودن مسئوالن و مدیران اجرا کننده سند تحول قضائی 
گفت: داشتن روحیه جوان و انقالبی و دلسوزی برای 
برای اجرای  مردم و تحمل در راه رسیدن به هدف، 
مفاد سند تحول قضائی امر مهم و قابل اعتنایی است.

کشف بیش از 6 تن انواع فرآورده هاي 
شیالتي قاچاق توسط مرزبانان بندرلنگه

بیش  کشف  از  هرمزگان  استان  مرزبانی  فرمانده  جانشین 
مرزبانان  توسط  قاچاق  های شیالتی  فرآورده  انواع  تن  از 6 
لشکري،  عبداهلل  داد.سرهنگ  خبر  بندرلنگه  دریاباني  پایگاه 
در تشریح این خبر، اظهار داشت: اکیپ گشت دریایی پایگاه 
دریابانی بندر لنگه در حین گشت زنی در حوزه استحفاظی 
را متوقف کردند. و آن  لنج صیادي مشکوک  فروند  به یک 

وي افزود: مرزداران در بازرسي از شناور توقیفی فاقد مدارک 
قانونی دریانوردی، ۴ هزار و 6۰۰کیلوگرم انواع ماهي و میگو 
و 6۰۰کیلوگرم  در مجموع 6هزار  کیلوگرم صدف،  و ۲هزار 
فرآورده هاي شیالتي قاچاق را کشف کردند. جانشین فرمانده 
مرزبانی استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: قاچاقچیان 
اطالعاتي  اشراف  با  استان،  مرزبانان  بدانند  سودجویان  و 
کوچکترین تحرک در نوار مرزي، آبی را زیر نظرگرفته و با 

هرگونه اقدام سودجویانه قاطعانه برخورد خواهند کرد.
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اخبار

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی: 

مکلف به حفظ کرامت ارباب رجوع هستیم

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به 
اینکه مکلف به حفظ کرامت ارباب رجوع هستیم ولو 
تکریم  مصادیق  جمله  از  گفت:  باشد،  متهم  اینکه 
به  کنندگان  مراجعه  آسان  دسترسی  رجوع،  ارباب 

مجموعه قضایی است.
موسی خلیل الهی در این خصوص اظهار کرد: زمانی 
که ارباب رجوع به دستگاه قضایی مراجعه می کند، 

باید به کار وی با جدیت و تالش رسیدگی شود.
وی با اشاره به وضعیت موجود و شیوع بیماری کرونا 
در کشور و به تبع آن در استان، اضافه کرد: با توجه 
به این مسئله، مشکالت پیش آمده مانعی برای انجام 
با  پرونده ها  به  و  نبوده  مردم  به  خدمت  و  وظیفه 

جدیت بررسی و رسیدگی می شود.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه 9 
رهبر  روشنگری های  و  تدابیر  مخلوق  دی 
در  معظم  رهبری  گفت:  بود،  انقالب  معظم 
دوران فتنه با بیانات، هشدارها و سعه صدری 
افزایی،  با بصیرت  که از خود نشان دادند و 
تأمل و مدارایی که داشتند، آن فتنه گسترده 
را به بهترین شکل مدیریت و 9 دی را خلق 

کردند.
نیوز،  آستان  گزارش  به 
در  مروی  احمد  حجت االسالم والمسلمین 
بزرگداشت  هماهنگی  و  برنامه ریزی  جلسه 
زهرا)س(، دهه  فاطمه  ایام شهادت حضرت 
بصیرت و سالروز شهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی که با حضور مدیران آستان قدس 
رضوی در تاالر شهید سلیمانی حرم مطهر امام 
رضا)ع( برگزار شد، با اشاره به مناسبت های 
در  کرد:  عنوان   ،99 دی ماه  مذهبی  و  ملی 
ماه جاری مناسبت های مهمی چون شهادت 
حضرت فاطمه زهرا)س(، سالروز حماسه 9 
دی و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی را 
در پیش داریم که اگر عمیق و دقیق به آن ها 
نگاه کنیم، این مناسبت ها کاماًل به یکدیگر 

پیوسته هستند.
از  پس  غم بار  حوادث  به  اشاره  ضمن  وی 
منتهي  اسالم)ص( که  رحلت رسول گرامی 
بر لزوم  به شهادت صدیقه طاهره)س( شد، 
تبیین و تحلیل گفتمان و موضع گیری های 
رسول  رحلت  از  پس  زهرا)س(  حضرت 
اینکه  کرد:  عنوان  و  تأکید  خدا)ص( 
ارتحال  از  پس  فاطمه)س(  حضرت  چرا 
حال  آن  اسالم)س(  الشان  عظیم  رسول 
و  نوع خطبه ها  داشتند؟  را  غم بار  شرایط  و 
موضع گیری های ایشان، چرایی توصیه ایشان 

به غسل شبانه و مخفی ماندن محل دفن و 
غیره، همه نکات بسیار مهمی است که باید 
ایام  این  رسانه ای  و  فرهنگی  برنامه های  در 
مورد توجه قرار گیرد و به آن ها پرداخته شود.

وی با بیان اینکه برگزاری باشکوه و باعظمت 
حداقل  زهرا)س(  حضرت  عزاداری  مراسم 
زحمات  از  قدردانی  برای  که  است  کاری 
انجام  می توانیم  اسالم)ص(  مکرم  پیامبر 
که  خدا)ص(  رسول  کرد:  عنوان  دهیم؛ 
می فرماید »هیچ پیامبری به اندازه ی من اذیت 
برابر آن همه رنج ها و زجرها هیچ  نشد« در 
ندارد،  ذی القربی«  »موّدت  جز  درخواستی 
لذا گرامیداشت حضرات معصومین کمترین 
وظیفه و حداقل کاری است که ما می توانیم 

انجام دهیم.
بر  نسبت  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
برگزاری باشکوه مراسم عزاداری ایام فاطمیه 
کامل  رعایت  ضمن  کرد:  تصریح  و  تأکید 
تأکید  مورد  که  بهداشتی  دستورالعمل های 
ایام  عزاداری  هست،  انقالب  معظم  رهبر 
شهادت حضرت زهرا)س( باید باشکوه تمام 
ایام  این  در  رضوی  مطهر  حرم  شود،  اقامه 
باید کاماًل رنگ و بوی عزا داشته باشد و از 
هیچ تالشی در برگزاری باشکوه عزای فاطمی 

دریغ نشود.
9 دی مخلوق تدابیر و روشنگری های رهبری 

معظم بود
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به حماسه 
9 دی اشاره و آن را از ایام اهلل  انقالب اسالمی 
خواند و ابراز کرد: این روز تاریخی و حماسه 
بزرگ ملی و انقالبی نباید به فراموشی سپرده 
جامعه  به  تحلیل  ارائه  و  روشنگری  شود، 
پیرامون ابعاد مختلف فتنه 88 و وقایع تلخی 

که در آن رخ داد، حائز اهمیت است.
وی افزود: فتنه 88 با حضور بی بدیل مردم و 
تدبیر رهبر معظم انقالب خاموش شد؛ اگرچه 
با  و  مقتدرانه  آگاهانه،  حضور  موضوع  به 
بصیرت مردم برای خاتمه فتنه پرداخته شده 
برای  انقالب  معظم  رهبری  تدبیر  اما  است، 
پایان فتنه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

بر  تأکید  با  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
اینکه مدیریت مدبرانه و منطبق بر ارزش های 
 88 فتنه  در  انقالب  معظم  رهبر  اسالمی 
موجب شد این فتنه بزرگ با کمترین آسیب 
خاتمه یابد، عنوان کرد: طی 30 سال پس از 
پیروزی انقالب اسالمی تا فتنه 88، بسیاری 
تحمیلی،  جنگ  مانند  چالش ها  و  وقایع  از 
گروهک های تروریستی، تجزیه طلبان و غیره 
را مشاهده کرده بودیم، اما فتنه 88 حادثه ای 
مسبوق به سابقه در انقالب نبود و شرایط و 
ویژگی های منحصربه فردی داشت، بطوریکه 
می توان آن را یکی از پیچیده ترین شرایط سه 

دهه گذشته انقالب اسالمی دانست.
وی اضافه کرد: اگرچه رأس این فتنه در خارج 
از کشور و سر نخ آن به دست استکبار بود؛ 
اما در داخل کسانی در شکل گیری این فتنه 
سوابقی  دارای  انقالب  در  که  داشتند  نقش 
برای عده ای  را  این شرایط تشخیص  بودند، 
سخت کرده بود، لذا مدیریت چنین فتنه ای 

با حداقل هزینه، بسیار دشوار بود.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه 
معظم  رهبری  الهی  و  صحیح  مدیریت  اگر 
نمی افتاد،  اتفاق  نیز  دی   9 نبود،  انقالب 
گفت: رهبری معظم در دوران فتنه با بیانات، 
نشان  خود  از  که  سعه صدری  و  هشدارها 
دادند و با بصیرت افزایی، تأمل و مدارایی که 
داشتند، آن فتنه گسترده را به بهترین شکل 

مدیریت و 9 دی را خلق کردند.
وی اضافه کرد: 9 دی مخلوق تدبیر، سعه صدر 
تدبیر  بود.  معظم  رهبر  روشنگری های  و 
رهبری در فتنه 88 موضوع مهمی است که 
باید به آن پرداخته شود و برای مردم تبیین 
شود که این فتنه چه بود، پشت صحنه آن  
از  بودند، نقش استکبار و هدف  چه کسانی 
این فتنه چه بود و چه عوارض مخربی برای 

مردم داشت.
امیدواری دشمن بزرگ ترین لطمه فتنه 88

اینکه  بیان  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
یکی  اما  داشت  بسیاری  سوء  آثار   88 فتنه 
بود،  دشمن  امیدواری  آن ها  مهم ترین  از 
ابراز کرد: مهم ترین اثر سوء این فتنه امیدوار 
کردن دشمن به ایجاد شکاف در انقالب بود، 
این بزرگ ترین لطمه ای بود که فتنه 88 به 
و  خدعه  به  نسبت  را  دشمن  و  زد  انقالب 

دسیسه هایی که داشت امیدوار ساخت.
وی گفت: وجه تشابه حماسه 9 دی و شهادت 

حضرت زهرا)س( مطرح بودن مسئله والیت 
است.

شهید  موفقیت  و  محبوبیت  رمز  اخالص، 
سلیمانی

حجت االسالم والمسلمین مروی در فراز پایانی 
سخنان خود به ابعاد مختلف شخصیت شهید 
سلیمانی اشاره کرد و با بیان اینکه شخصیت 
شهید سلیمانی ناشناخته مانده است، اظهار 
روحیات  و  زندگی  مختلف  زوایای  کرد: 
مردم  برای  باید  سلیمانی  قاسم  شهید حاج 
تشییع  مراسم  عظمت  و  شکوه  شود،  بیان 
پیکر پاک شهید سلیمانی برای کمتر کسی 
قابل پیش بینی بود، در این مراسم حماسی 
شرکت  اهل  که  کسانی  حتی  اقشار  همه 
در راهپیمایی ها و نماز جمعه ها نیز نبودند، 
حضور داشتند، اما شهید سلیمانی که نه تیم 
رسانه داشت و نه خیلی در رسانه ها حضور 
پیدا می کرد، اقداماتش هم به سبب نظامی 
بودن خیلی بازگو نمی شد؛ پس چرا این گونه 
در قلوب مردم نفوذ داشت و مراسم تشییع 

پیکر او با چنین شکوهی برگزار شد؟
وی دلیل نفوذ شهید سلیمانی در قلب مردم 
را جهات باطنی و معنوی این شهید گران قدر 
معرفی و ابراز کرد: »اخالص« رمز موفقیتها و 
محبوبیت شهید سلیمانی بود، او حقیقتاً مرد 
خدا بود، برای خود هیچ شأنی قائل نبود و در 

برابر ولی فقیه مطیع محض بود.
تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد: شهید 
سلیمانی با مدیریت رهبر معظم انقالب فتنه 
داعش را نابود کرد. استکبار جهانی و ارتجاع 
منطقه از داعش حمایت می کردند اما شهید 
معظم  رهبری  فرامین  اجرای  با  سلیمانی 
نقشه آن ها را نقش بر آب و چشم فتنه داعش 

را کور کرد.
وی ابراز کرد: شهید سلیمانی شر پلیدترین 
از  و  کرد  کم  مسلمانان  سر  از  را  موجودات 
و  سوریه  در  اهل بیت)ع(  شریف  حرم های 
عراق دفاع کرد. این ها خدمات بزرگ شهید 
برای جامعه  باید  به اسالم بود که  سلیمانی 

به ویژه نسل جوان بیان شود.
حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: به ابعاد 
شخصیت و جهات ایمانی شهید سلیمانی باید 
پرداخته شود و بیان شود که یک مدیر در 
داشته  روحیاتی  چه  باید  اسالمی  جمهوری 
باشد تا خداوند کمکش کند، خداوند شهید 
سلیمانی را کمک کرد که وجودش این همه 

برکات برای اسالم و مردم به همراه داشت.
تعدادی  دیدار  این  ابتدای  در  است،  گفتنی 
قدس  آستان  مختلف  بخش های  مدیران  از 
متبوع خود  برنامه های مجموعه های  رضوی 
برای بزرگداشت ایام شهادت حضرت فاطمه 
شهادت  سالروز  و  بصیرت  دهه  زهرا)س(، 

سردار حاج قاسم سلیمانی را ارائه کردند.

اخالص، رمز محبوبیت و موفقیت
 شهید سلیمانی بود 

اخبار

۱۰۰۰میلیارد تومان پروژه آب و برق در 
آذربایجان غربی افتتاح می شود

پویش  اجرای  به  اشاره  با  غربی  آذربایجان  استاندار 
کانی  سد  پروژه های  گفت:   ، هرهفته_الف_ب_ایران 
برق رسانی  و  پلدشت  آباد  کرم  سد  پیرانشهر،  سیب 
رئیس جمهور مورد  توسط  پنجشنبه  فردا  به 8 روستا 

بهره برداری قرار می گیرد.
محمدمهدی شهریاری  با اشاره به پروژه های افتتاحی در 
استان در قالب پویش هر هفته الف ب ایران، اظهار کرد: 
سد کانی سیب پیرانشهر با هدف احیاء دریاچه ارومیه 
کاهش  آب،  مترمکعب  میلیون   ۶00 ساالنه  انتقال  با 
مهاجرت، ثبات جمعیت، رونق اقتصادی منطقه و مهار 
و تنظیم ۷۱3 میلیون مترمکعب مورد بهره برداری قرار 

خواهد گرفت.
وی با بیان این که این سد از نوع خاکی با هسته رسی 
 ۵0 مخزن  آب  کنونی  حجم  کرد:  نشان  خاطر  است، 
همچنین  است.  شده  گیری  اندازه  مترمکعب  میلیون 
حجم مخزن در تراز نرمال ۲۲0 میلیون مترمکعب است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به افتتاح مجموعه سد 
آبیاری و  اندازی شبکه اصلی  آباد و احداث و آب  کرم 
زهکشی ارس غربی، خاطر نشان کرد: این پروژه با وسعت 
8۴00 هکتاری و با سرمایه گذاری ۵۲0 میلیارد تومانی با 

هدف توسعه کشاورزی استان صورت می گیرد.
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رئیس سازمان صمت اردبیل خبر داد

مشارکت 7۰ درصدی تجار در ثبت 
سامانه جامع تجارت

اردبیل  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
گفت: ۷0 درصد تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان استان 
اردبیل اطالعات خود را در سامانه جامع تجارت و انبار 

ثبت کردند.
رامین صادقی در جلسه مبارزه با قاچاق کاال و ارز  اظهار 
با  و   9۵ سال  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  کرد: 
طراحی سامانه جامع تجارت و انبار سعی در جمع آوری 
تا همه  تولیدکنندگان دارد  بازرگانان و  اطالعات تجار، 
این فعاالن با ثبت اطالعات در سامانه جامع ارائه خدمات 

خود را به راحتی انجام دهند.
وی تصریح کرد: به دلیل سوءاستفاده برخی از دالالن و 
واسطه گران در این فرآیند، سعی بر این است تا در قالب 
این سامانه جلوی فعالیت های غیرقانونی گرفته شده و 
تنها افراد مجاز که اطالعات آنها در سامانه ثبت شده در 

فرآیند تهیه، تولید و توزیع قرار گیرند.
اردبیل  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
گفت: در استان اردبیل نیز از سال 9۶ اجرای این طرح 
و ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت و انبار عملیاتی 
تولیدکنندگان و تجار را شاهد  شده و مشارکت خوب 

هستیم.
حضور  فرآیند  این  در  افرادی  چنانچه  افزود:  صادقی 
پیدا نکرده و ثبت اطالعات نکنند، از ارائه خدمات اعم 
از بیمه ای، بارنامه و مجوزهای توزیع کاال صادر نخواهد 
شد و این افراد نمی توانند در این مسیر اقداماتی را انجام 

دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد:  
امیدواریم مابقی تجار، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
نسبت به ثبت اطالعات اقدام کرده تا کاالی انبار شده 

آنها به عنوان کاالی قاچاق محسوب نشود.
شدند  موظف  بیمه گر  سازمان های  کرد:  اضافه  صادقی 
تنها به شرکت هایی خدمات ارائه دهند که در این سامانه 
اطالعات  ثبت  به  نسبت  و  وارد کرده  را  اطالعات خود 

اقدامات الزم را انجام داده باشند.
وی ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
نیز موظف شده در این فرآیند رصد دقیق اطالعات و 
برای  بارنامه  تا صدور  انجام دهد  را  نظارتی  برنامه های 

مجموعه های خارج از این سامانه اقدامی انجام نشود.
صادقی بیان کرد:  ما در قالب این فرآیند تالش می کنیم 
تا یک نظارت کاملی را بر مجموعه تولیدی، توزیعی و 
این  از  تا کاالیی خارج  انجام دهیم  همچنین صادراتی 
مجموعه وارد بازار نشده و در دسترس مردم به صورت 

غیرقانونی قرار نگیرد.
اردبیل  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
کمک  نیز  قیمت ها  کنترل  به  موضوع  این  کرد:  اظهار 
نیز  زمینه  این  در  بتوانیم  راحتی  به  ما  تا  کرد  خواهد 

اقدامات قانونی با متخلفان را انجام دهیم.

تجهیز ۳٦۰۰هکتار از پایاب سد سنگ 
سیاه به سیستم های نوین آبیاری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: با 
سنگ  سد  زهکشی  و  آبیاری  شبکه  طرح  اجرای 
سیاه حدود 3۶00 هکتار از اراضی نسبتاً هموار و 

حاصلخیز منطقه زیر کشت آبی خواهد رفت.
محمد فرید سپری در بازدید از پروژه شبکه فرعی 
آبیاری و زهکشی پایاب سد سنگ سیاه اظهار کرد: 
مطالعات این طرح در سال ۱3۷۴ شروع و در سال 
۱38۵ خاتمه یافته که  اسناد مناقصه شبکه اصلی 

تهیه شده است. 
وی افزود: با اجرای طرح شبکه آبیاری و زهکشی 
سد سنگ سیاه حدود 3۶00 هکتار از اراضی نسبتاً 
خواهد  ابی  کشت  زیر  منطقه  حاصلخیز  و  هموار 
ثقلی و ۲۴00  به صورت  رفت که  ۱۲00 هکتار 
هکتار دیگر هم به صورت پمپاژ از آب پشت سد 

سنگ سیاه استفاده خواد شد. 
محمد فرید سپری در زمینه مشخصات کلی پروژه 
خاطرنشان کرد: ساحل سمت راست سد به وسیله 
شبکه فرعی آبیاری بارانی در سطح ۱800 هکتار 
که ۵00 هکتار آن به صورت ثقلی و ۱300 هکتار 
اجرا  شود  می  آب  تامین   ، پمپاژ  طریق  از  دیگر 

خواهد شد.
وی اضافه کرد: در ساحل سمت چپ سد هم شبکه 
فرعی آبیاری بارانی در سطح ۱800 هکتار که ۷00 
هکتار آن به صورت ثقلی و ۱۱00 هکتار دیگر از 
خواهد  اجرایی  شود  می  آب  تامین  پمپاژ،  طریق 

شد.
وی در خصوص مراحل پیشرفت پروژه هم اذعان 
کرد: در ساحل سمت راست در سطح ۵۱0 هکتار 
توسط شرکت آب منطقه ای مناقصه برگزار شده و 
قرارداد مربوطه با ۴0درصد پیشرفت ریالی خاتمه 
یافته، در ساحل سمت چپ هم تاکنون هیچ گونه 

عملیاتی صورت نگرفته است. 
سپری با بیان اینکه، مطالعات صورت گرفته جهت 
اجرای شبکه فرعی پایاب سد سنگ سیاه توسط 
مشاور طرف قرارداد شرکت آب منطقه ای استان 
انجام شده  تصریح کرد: این مطالعات خواسته های 
داخل  فنی  عملیات  و  کشاورزی  جهاد  سازمان 
مزرعه در راستای افزایش راندمان آبیاری مطابقت 

نداشته و نیاز به بازنگری مجدد دارد.
در  این موضوع در دی ماه ۱398  یادآور شد:  وی 
کارگروه ماده ۱۱ مطرح و مقرر شد به دلیل کمبود 
شبکه  احداث   ، ای  منطقه  آب  شرکت  اعتبارات 
فرعی به سازمان جهاد کشاورزی استان واگذار شود. 
کردستان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
تاکید کرد؛  با توجه به جلسات کارشناسی با شرکت 
آب منطقه ای مقرر شد  مطالعات شبکه 3 و ۴ 
پروژه با هماهنگی الزم با سازمان جهاد کشاورزی 
توسط شرکت مذکور انجام شود که تاکنون هیچ 
مکاتبه ای بابت شروع عملیات بازبینی با سازمان 

جهاد کشاورزی هماهنگی نشده است. 
گفتنی است؛ پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 
 80 تقریبی  فاصله  در  سیاه  سنگ  سد  پایاب 
قرار  کیلومتری سنندج  و در شهرستان دهگالن 

دارد که مشتمل بر ۱۱ روستا می باشد.

ویژه  به  متولیان  گفت:  گیالن  استاندار 
شهرداری های استان برای اتمام پروژه های حوزه 
پسماند در موعد مقرر اهتمام جدی داشته باشند 

و از هر ظرفیتی بهره بگیرند.
ارسالن زارع  در جلسه کارگروه مدیریت پسماند 
استان با بیان اینکه موضوع پسماند برای جوامع 
و  مهم  رکنی  پایدار،  توسعه  جهت  در  مختلف 
که  است  زیست  محیط  از  حفاظت  در  مولفه ای 
اصل  کرد:  اظهار  می شود،  مطالبه گری  همواره 

پنجاهم قانون اساسی کشورمان، حفاظت از محیط 
زیست را به عنوان دارایی مشترک نسل امروز و 
فردا یک وظیفه همگانی می داند و بر این مبنا در 
اسناد  باالدستی به ویژه قانون برنامه ششم توسعه 
بر اجرای پیوست های زیست محیطی و سالمت 

در اجرای طرح های توسعه تأکید شده است.
خصوصاً  زیست  محیط  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مدیریت پسماندها در تحوالت علمی، جنبش ها 
باالیی  اهمیت  و  جایگاه  از  مدنی  فعالیت های  و 

با  اخیر  سالیان  طی  داد:  ادامه  است،  برخوردار 
سازمان های  شهروندی،  حقوق  رعایت  بر  تأکید 
مردم نهاد به عنوان یک ظرفیت همواره در کنار 
بر مطالبه گری در فرهنگ سازی و  دولت عالوه 
ارتقاء سطح افکار عمومی از طریق آموزش، نقش 

آفرینی مؤثری ایفا کرده اند.
نماینده عالی دولت در گیالن بر ضرورت اجرای 
مناطق  در  پسماند  حوزه  آموزشی  جامع  برنامه 
زمانی  تقویم  براساس  روستایی  و  شهر  مختلف 

مشخص و به منظور آگاهی بخشی بیشتر مردم 
تأکید و تصریح کرد: اجرای پروژه هایی همچون 
در  تن  تا هزار  آلی  افزایش ظرفیت شرکت کود 
تنی رشت،  زباله سوز ۶00  نیروگاه  احداث  روز، 
تصفیه خانه شیرابه و بهسازی محل دفن سراوان 
با  صرفاً  پسماند خشک  خرید  سامانه  طراحی  و 
کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدأ توسط مردم با 
فرهنگ گیالن، منجر به تحقق برنامه ها و مدیریت 

این حوزه می شود.

استاندار گیالن: شتاب در اجرای پروژه های مرتبط با پسماند، 
مطالبه به حق شهروندان است

نوین  از طرح  استان سمنان  رئیس جهاددانشگاهی 
به  کمک  برای  فرصتی  عنوان  به  خانگی،  مشاغل 
استان  های  خانواده  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه 

سمنان نام برد.

حسن رهایی  اظهار کرد: در دورانی که کشور تحت 
ظالمانه ترین و سخت ترین تحریم هاست، و از طرفی 
است  کرده  تر  را سخت  شرایط   نیز  کرونا  بیماری 
مشاغل خانگی می تواند در سال جهش تولید بهترین 

راهکار برای توسعه اشتغال و اقتصاد عموم مردم و 
جامعه باشد.

وی افزود: در طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی 
که به کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و توسط جهاددانشگاهی و همکاری تمامی دستگاه 
انجام  با  شود،  اجرامی  کارآفرینان  و  اجرایی  های 
مشاغل  خصوص  در  المللی  بین  و  ملی  مطالعات 
خانگی و آسیب شناسی طرح های گذشته در این 

خصوص مدلی نوین طراحی شده است.
داد:  ادامه  سمنان  استان  جهاددانشگاهی  رئیس 
و  ظرفیت ها  شناسایی  مرحله:  سه  در  طرح  این 
پتانسیل های اشتغال در حوزه مشاغل خانگی استان، 
توانمندسازی متقاضیان و اتصال به بازار طراحی شده 

است.
نیروهای  با  جهاددانشگاهی  مجموعه  گفت:  رهایی 
آموزشی،  های  در حوزه  کارآمد  و  متخصص  جوان، 
پژوهشی و فرهنگی می توانند در شرایط اقتصادی 

استان نقش مؤثر و مطلوبی داشته باشند.
تلفن  های  اپلیکیشن  نوآوری  مرکز  دو  افزود:  وی 
تخصصی  خدمات  مرکز  آموزشی،  حوزه  در  همراه 
و  فرهنگی  حوزه  در  ای  چندرسانه  و  مستندسازی 
همچنین مرکز افکار سنجی، نیاز سنجی و طرح های 
پژوهشی مختلف از جمله شاخص ترین فعالیت های 

جهاددانشگاهی استان سمنان است.
همچنین  سمنان  استان  جهاددانشگاهی  رئیس 
حوزه  در  نهاد  این  مختلف  های  طرح  به  اشاره  با 
های  دوره  برگزاری  گفت:  اشتغال  و  اقتصادی 
آموزشی کارآفرینی، دوره های آموزش تخصصی در 
حوزه اشتغال شامل تکنیسین دندانپزشک، دستیار 
و همچنین همکاری  و...  پرستاری  داروخانه، کمک 
و  توسعه مشاغل خانگی  اجرای طرح های ملی  در 
مهمترین  جمله  از  خانوار  سرپرست  زنان  مشاغل 
فعالیت های جهاددانشگاهی در بخش اشتغال بوده 

است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان:

توسعه مشاغل خانگی به توسعه اشتغال و اقتصاد در استان می انجامد
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سالمت
خبر

۸۵ درصد بیمه شدگان بیمه سالمت 
رایگان خدمات می گیرند

ایران، گفت:  بیمه سالمت  مدیره سازمان  هیات  عضو 
۸۵ درصد بیمه شدگان بیمه سالمت به صورت رایگان 

تحت پوشش هستند.
 علی حسن زاده، با اشاره به اینکه وظیفه سازمان بیمه 
بیمه شدگان  به  سالمت  پایه  بیمه  ارائه  ایران  سالمت 
فوق  و  تخصصی  پایه،  بخش  سه  شامل  که  است 
تخصصی است، افزود: بخش پایه شامل خدمات سطح 
اول است که در روستاییان از طریق نظام ارجاع و سایر 
فوق تخصصی  و  در بخش خدمات تخصصی  اقدامات 
از  بیش  که  طوری  به  می شود،  ارائه  شدگان  بیمه  به 
۴۵ درصد هزینه های بستری مربوط به بخش خدمات 

تخصصی است.
وی ادامه داد: سازمان بیمه سالمت ایران برای کسب 
درآمد ایجاد نشده است. این سازمان وظیفه تامین منابع 
مالی در نظام سالمت را بر عهده دارد که سه وظیفه مهم 
از جمله تجمیع منابع، انباشت ریسک و خرید راهبردی 
را دارد. زمانی که ما می گوییم می خواهیم خریدار واحد 

شویم، منظورمان تجمیع منابع است.
حسن زاده بیان کرد: یکی از اهداف کالن سازمان بیمه 
سالمت ایران این است که به سمتی حرکت کند تا در 
نهایت نقش خریدار واحد را داشته باشد. خریدار واحد 
انباشت  با  نظام سالمت  کلیه  منابع  تجمیع  معنی  به 

ریسک و خرید راهبردی است.
از  راهبردی  خرید  در  که  نمی کند  تفاوتی  افزود:  وی 
بخش دولتی یا خصوصی خدمات را خریداری می کنیم. 
هدف این است که ما ۵ اصل اساسی خرید راهبردی 
یعنی اینکه چه خدمتی را از چه کسی، برای چه کسی، 
با چه قیمتی و چگونه پرداخت کنیم که در حال حاضر 

سازمان در این جهت گام های موثری برداشته است.
باید  سالمت  بیمه  سازمان  اینکه  بیان  با  زاده  حسن 
وظیفه اصلی خود را به عنوان یک سازمان بیمه ای عمل 
کند، گفت: ۸۵ درصد بیمه شدگان سازمان به صورت 
 ۱۵ از  تنها  و  گرفته  قرار  بیمه  پوشش  تحت  رایگان 
درصد بیمه شدگان حق بیمه دریافت می شود. در بین 
صندوق های سازمان تنها صندوقی که به شکل بیمه ای 
عمل می کند و منابع و مصارف آن به هم نزدیک است، 
صندوق کارکنان دولت است به نحوی که پرداخت حق 
بیمه این گروه براساس حداقل دستمزد نیست بلکه هر 
فردی موظف است ۷ درصد از حقوق خود را به پرداخت 

حق بیمه اختصاص دهد.

کالنشهر  در  کرونا  با  مقابله  ستاد  فرمانده 
تهران، از دولت خواست تا زمان تولید واکسن 
واکسن  واردات  در  تسریع  به  نسبت  ایرانی، 

برای گروه های در معرض خطر، اقدام کند.
رزمایش  در  چهارشنبه  روز  زالی،  علیرضا   
شهید سلیمانی با عنوان کنترل همه گیری 
کرونا در محله مشیریه تهران، گفت: آزمایش 
واکسن تولید داخلی کرونا که دیروز صورت 
انواع  از  زیادی  تعداد  تولید  سرآغاز  گرفت، 

واکسن های کرونا در کشور خواهد بود.
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
کالنشهر تهران، اضافه کرد: در روزهای پیش 
رو فناوری ساخت واکسن کرونا با پلتفرم های 
دی. ان. ای و آر. ان. ای، پروتئین ساب یونیت 
با  و  علمی  مؤسسه های  در  که  نوترکیب  و 
شده  نزدیک  انسانی  مرحله  به  کشور  سابقه 

است، به بهره برداری خواهد رسید.
زالی با بیان اینکه ساخت واکسن چندین بال 
علمی دارد که هم اکنون در کشور در مرحله 
اجرا است، افزود: ساخت و تولید این واکسن ها 
تولید  در حوزه  کشورمان  که  می دهد  نشان 
حرکت  در  جلو  سمت  به  سرعت  با  واکسن 
است، اما از آنجایی که جمعیت کشورمان زیاد 
از  است  بر  زمان  واکسن ها  ساخت  فرایند  و 
دولت می خواهیم، واردات واکسن های کرونا را 
سرعت بخشد تا به گروه های پرخطر و اولویت 

دار، تزریق شود.
وی تصریح کرد: از زمان شیوع ویروس کرونا 
از  بسیاری  ویروس  این  پیچیدگی  خاطر  به 
شرکت های واکسن ساز دنیا اقدام به ساخت 
واکسن کردند که ۱۵۶ شرکت بزرگ علمی 
واکسن سازی  سابقه  که  تحقیقاتی جهان  و 
درصد   ۱۰ تنها  و  شدند  عمل  وارد  داشتند 
بعدی  مراحل  به  توانستند  شرکت ها  این  از 
وجود  با  ما  کشور  و  برسند  واکسن  ساخت 
عمل  موفق  زمینه  این  در  باال  علمی  دانش 

کرده است.
کرونا  بیماری  با  مقابله  مدیریت  فرمانده 

کالنشهر تهران، در ادامه با بیان اینکه طرح 
محله محور شهید سلیمانی با عنوان کنترل 
همه گیری کرونا با موفقیت به پیش می رود، 
گفت: این یک طرح مردمی موفق است که به 
کاهش آمار مبتالیان و مرگ و میر در کرونا 

کمک شایانی کرده است.
زالی اضافه کرد: شهید سردار سلیمانی نماد 
ملی ما در عرصه های خودباوری و عزت است 
این  به  توانست  داری  مردم  و  تواضع  با  که 

مرحله از محبوبیت برسد.
و همه  دنیا  مردم  امروز  اگر  کرد:  تاکید  وی 
مستضعفان جهان به شهید سلیمانی به عنوان 
شهید فراملی و ملی نگاه می کنند به خاطر 

که  بود  ایشان  سلوک  و  داری  مردم  روحیه 
مردم  با  داشت  که  مقامی  و  جایگاه  از  فارغ 

احساسی و عاطفی برخورد می کرد.
در  کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  فرمانده 
بیماران  و شناسایی  ردیابی  تهران،  کالنشهر 
اصلی طرح شهید  راهبردهای  از  را  کرونایی 
سلیمانی عنوان کرد و گفت: در این طرح همه 
مردم، بسیجی ها و کادر درمان مشارکت دارند 
از کرونا  پیشگیری  اول شاهد  که در مرحله 
بودیم و در مراحل دیگر ردیابی و شناسایی 
بیماران کرونایی و کنترل شدت این ویروس 

هستیم.
شکل  شاهد  طرح  این  در  کرد:  تاکید  وی 

گیری فعالیت های گروهی، مشارکت جمعی، 
به  که  هستیم  مردم  همگرایی  و  همدلی 
محله های تهران دوباره هویت و عزت بخشید 
پیش از این در شهر تهران در حوزه بهداشت 
و درمان در بعضی از محله ها مشکل ساختاری 
بسیج شاهد  و  با همکاری سپاه  داشتیم که 
شکل گیری مویرگی بهداشتی در محله های 

شهر هستیم.
زالی گفت: طرح شهید سلیمانی به محله ها 
عاطفه انسانی را دوباره هدیه داد و بسیجی ها 
مدافعان  کنار  در  سالمت  سفرای  عنوان  به 
سالمت و کادر درمانی قرار گرفتند و خدمات 

پیشگیرانه و درمانی ارائه کردند.

زالی خواستار شد؛

 دولت در واردات واکسن کرونا 
سرعت به خرج دهد

خبر

۱۵ بیمارستان برکت با ۲۵۰۰ تخت 
در خدمت محرومان کشور
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مدیر عامل بنیاد برکت گفت: بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان امام اقدام به احداث و تکمیل ۱۵ بیمارستان با ۲ 
هزار و ۵۰۰ تخت در مناطق محروم کشور کرده است.

 امیرحسین مدنی گفت: این بنیاد اقدام به احداث و 
تکمیل ۱۵ بیمارستان در مناطق محروم و کمتر توسعه 
یافته کشور کرده است که از این تعداد، ۷ بیمارستان 
به بهره برداری رسیده و ۸ بیمارستان دیگر نیز در حال 

احداث و تکمیل است.
وی در تشریح بیمارستان های افتتاح شده برکت اظهار 
امام خمینی )ره(  بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی  داشت: 
بیمارستان  شرقی،  آذربایجان  میانه  شهرستان  در 
کردستان،  بانه  شهرستان  در  رازی  تختخوابی   ۹۰
مینودشت  در  فاطمه الزهرا  تختخوابی   ۹۶ بیمارستان 
در  معتمدی  تختخوابی   ۱۶۴ بیمارستان  گلستان، 
گرمسار استان سمنان، بیمارستان ۹۰ تختخوابی شهید 
ستاری در قرچک ورامین، بیمارستان ۱۴۱ تختخوابی 
حضرت رسول در شهرستان فردوس خراسان جنوبی 
در  )ره(  خمینی  امام  تختخوابی   ۹۶ بیمارستان  و 
به  بیمارستان های  رضوی  خراسان  درگز  شهرستان 

بهره برداری رسیده بنیاد برکت را شامل می شوند.
 ۸ تکمیل  و  ساخت  برکت  بنیاد  کرد:  تصریح  وی 
استان  نی ریز  شهرستان های  در  را  دیگر  بیمارستان 
فارس، بهار استان همدان، دزفول خوزستان، نجف آباد 
اصفهان، مهر استان فارس، نهبندان خراسان جنوبی، 
تیران و کرون استان اصفهان و شهر تهران در دست 

اقدام دارد که در حال انجام است.
مدیرعامل بنیاد برکت تعداد تختخواب بیمارستان های 
این بنیاد را ۲ هزار و ۵۰۰ تختخواب ذکر کرد و افزود: 
تکمیل  و  احداث  برای  بنیاد  سرمایه گذاری  میزان 
ریال  میلیارد  و ۸۰۰  هزار  برکت ۴۸  بیمارستان های 

است.
بنیاد برکت طراحی و ساخت  مدنی خاطرنشان کرد: 
سه باب بیمارستان جامع درمان سرطان در شهرهای 
تهران، نجف آباد و اهواز را نیز در دستور کار دارد که 

هر سه بیمارستان تکمیل شده و آماده افتتاح است.

کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
ایرانی  دانشمندان  توان  بر  تاکید  با 
هیچ  گفت:  کرونا،  واکسن  ساخت  در 
و  واکسن  داخلی  تولید  میان  منافاتی 
خرید خارجی آن برای تامین نیاز مردم 

نیست.
به نقل از صدا و سیما، علیرضا رئیسی، 
افزود: تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا 
و مجموعه دولت بر آن است که ما نباید 
از سایر کشورها در تزریق واکسن کرونا 

عقب باشیم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: 
حال  در  را  کرونا  واکسن  داخلی  تولید 
انبوه  تولید  به  تا  که  هستیم  پیگیری 
برسد سه الی چهار ماه طول می کشد، 
به  ایرانی  واکسن  آینده  بهار  تا  یعنی 

دستمان نمی رسد.
رئیسی خاطرنشان کرد: به همین دلیل 
راه های دیگری هم برای تأمین واکسن 
ابتدا موضوع  از همان  و  پیگیری  کرونا 
کواکس که در مراحل آزمایشگاهی در 

جهان بود مطرح شد.
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
را  کواکس  صندوق  کشور   ۷۰ افزود: 
تولید  از  قسمتی  که  کردند  تأسیس 
سایر  برای  ساز  واکسن  شرکت های 
کشورها اختصاص یابد و ما هم از ابتدا 
برای عضویت در آن اقدام کردیم و این 

درخواست رسمی دولت بوده است.
رئیسی با تاکید بر اینکه از طریق خرید 
خارجی در مجموع تعداد زیادی واکسن 
کرونا به دستمان نخواهد رسید، تاکید 
و  پذیر  آسیب  گروه های  برای  کرد: 
اولویت دار مثل سالمندان و کادر درمان 
که ارتباط با کرونا دارند و…، پیگیری 
تا  واکسن  تعدادی  کرده ایم که حداقل 

دستمان  به  جاری  سال  پایان  از  قبل 
برسد و تزریق کنیم.

کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
علیه  آمریکا  ظالمانه  کارشکنی های 
در  گفت:  و  شد  یادآور  را  ایران  ملت 
اصلی،  گیر  هم  خارجی  واکسن  خرید 

کارشکنی آمریکا بود.
رئیسی افزود: به رغم اینکه پول ما در 
موجود  کواکس  به  واریز  برای  خارج 
تاکید کردند که  اما آمریکایی ها  است، 
پول باید ابتدا وارد بانک های آمریکایی و 
به دالر تبدیل و سپس به حساب بعدی 

واریز شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح 
کرد: اعتبار و اعتمادی در این زمینه به 
آمریکا نداریم و این احتمال بود که پول 
را بلوکه کنند، زیرا رئیس جمهورشان 

دزد سرگردنه است.
مورد  در  را  تجربه  این  گفت:  رئیسی 

واکسن آنفلوانزا نیز داشتیم و ۵ میلیون 
به  بود  قرار  ترکیه  از  که  واکسن  دوز 
کشور وارد شود، به دستور آمریکایی ها 

متوقف شد.
کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
کارشکنی های  این  کنار  در  افزود: 
آمریکا، سایر کشورها از جمله اروپایی ها 
او  روی  دنباله  و  آمریکا  مرعوب  هم 
هستند، البته هم اکنون کارها در روال 

افتاده و در حال کار است.
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  رئیسی 
امتحانات مدارس و الزام برخی مدارس 
گفت:  حضوری،  امتحان  برگزاری  به 
امتحانات مدارس با دانشگاه ها متفاوت 

است.
کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
دانشجویان  دانشگاه ها  در  افزود: 
اما  دارند،  خوابگاه  به  نیاز  غیربومی 
مدارس در محل و تعداد کالس ها زیاد 

مناسب  فضای  ایجاد  معموالً  و  است 
برای امتحان فراهم است.

رئیسی گفت: مثاًل یک کالس ۳۰ نفری 
از ۲۰  دارد می تواند  امتحان  امروز  اگر 
دو  و  یکروز  همان  در  مدرسه  کالس 
ساعت امتحان استفاده کند و فضا زیاد 

است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در 
شرایط سختی هستیم باید حتماً غافل 
نشویم که برخی از تصمیمات اگر دقیق 

اجرا شود مانع بی عدالتی می شود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، با 
اینکه امتحان حضوری زمانی که  بیان 
تاکید  است،  عدالت  نوعی  است  رقابت 
زمینه  این  در  گیری  تصمیم  کرد: 
است  استانی  کرونا  ستاد  عهده  به 
یا  حضوری  برگزاری  خصوص  در  که 
گیری  تصمیم  امتحانات  غیرحضوری 

می کنند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد؛

سنگ اندازی آمریکا در خرید واکسن کرونا
مصرف روزانه »آووکادو« موجب حفظ سالمت روده می شود

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد 
مصرف روزانه یک آووکادو می تواند به 

بهبود سالمت روده کمک کند.
 آووکادو میوه ای سرشار از فیبر غذایی 

و چربی های اشباع نشده است.
تیم  سرپرست  تامسون«  »شارون 
آمریکا،  ایلینوی  دانشگاه  از  تحقیق 
که  می دانیم  ما  می گوید:  باره  این  در 
خوردن آووکادو به ایجاد حس سیری 
کمک می کند و غلظت کلسترول خون 
را کاهش می دهد اما نمی دانستیم که 
بر میکروب های روده و متابولیت های 

ناشی از میکروب ها تأثیر می گذارد.
روزانه  که  افرادی  دریافتند  محققان 
دارای  می کردند  مصرف  آووکادو 
فراوانی بیشتر میکروب های روده بودند 
که موجب تجزیه فیبر شده و متابولیت 
های را در حمایت از سالمتی روده ها 
از  گروه  این  همچنین  می کند.  تولید 

افراد دارای تنوع میکروبی بیشتری در 
روده های شأن بودند.

متابولیت  می افزاید:  ادامه  در  تامسون 
که  هستند  ترکیباتی  میکروبی  های 
را  سالمت  بر  تأثیرگذار  میکروب های 
باعث  آووکادو  مصرف  می کنند.  تولید 
افزایش  و  صفراوی  اسیدهای  کاهش 
اسیدهای چرب زنجیره کوتاه می شود. 
برای  مفید  نتایج  با  تغییرات  این 

سالمتی همراه هستند.
در این مطالعه ۱۶۳ فرد بزرگسال در 
دارای  که  سال   ۴۵ تا   ۲۵ سنی  رده 
اضافه وزن یا چاقی بودند مورد بررسی 
شرکت  از  گروه  یک  گرفتند.  قرار 
کنندگان وعده غذایی همراه با آووکادو 
و گروه کنترل همان وعد غذایی بدون 
طول  در  می کردند.  دریافت  آووکادو 
ادرار  خون،  نمونه  مطالعه،  هفته   ۱۲
و مدفوع شرکت کنندگان جمع آوری 

شد.
این  با  از چربی است.  آووکادو سرشار 
گروه  اینکه  با  دریافتند  حال محققان 
آووکادو از گروه کنترل کالری بیشتری 
کمی  مقدار  اما  می کردند،  مصرف 

چربی از طریق مدفوع دفع می شود.
به گفته محققان، دفع بیشتر چربی به 

این معنی است که شرکت کنندگان 
انرژی کمتری از غذاهایی که می خورند 
دلیل  به  احتماالً  این  جذب می کنند. 
کاهش اسیدهای صفراوی بوده است، 
مولکول هایی که سیستم گوارش ترشح 
می کند و به ما امکان جذب چربی را 

می دهد.

سال سوم - شماره 59

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
 )اسناد رهنی(

کالسه  غیرمنقول  اموال  مزایده  آگهی 
اجرایی 9500216

به  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 
قطعه  مترمربع   393/75 مساحت 
فرعی   7986 پالک  شماره  به   2
شماره  ابالغیه  و  115اصلی  از 
مورخ   139904901107001887
ارزیابی  خصوص  در   1399/06/17
کالسه  اجرایی  پرونده  بشماره  ملک 
9500216 و پالک ثبتی 115/7986 
واقع در رباط کریم بلوار آزادگان خیابان 
از  شرقی  دوم  نارون  نبش  فرهنگیان 
ملک موصوف بازدید و معاینه فنی بعمل 
آمده که نتیجه ونظریه کارشناسی را به 
شرح آتی به استحضار عالی می رساند 
سند  دوبرگ  دارای  موردنظر  ملک   -1
91/ج      171245 شماره  به  مالکیت 
171246   91/ج هرکدام سه دانگ 
مجموعا ششدانگ عرصه و اعیان زمین 
اصلی   115 از  فرعی   7986 بشماره 
قطعه 2-3 تفکیکی مفروزو مجزی شده 
بخش  مذکور  اصلی  از  فرعی   468 از 
ندارد حوزه ثبت ملک رباط کریم  استان 
تهران بمساحت 75/393 مترمربع که 
آقای  بنام   1392/09/28 درتاریخ 
رجبعلی حسنی و خانم زهرا محبی ثبت 
حدود  و  است  گردیده  صادر  سند  و 
شماال:  باشد:  می  ذیل  بشرح  اربعه 
دردوقسمت اول پی است بطول 3/00 

عرض  به  پخی  بصورت  خیابان  به  متر 
10 متر . دوم پی است بطول 15/88 
متر به خیابان به عرض 10 متر. شرقا 
قطعه  به  متر  بطول 22/00  :پی است 
بطول  است  پی   : جنوبا   . 4تفکیکی 
18/00 متر به قطعه 10 و 11 تفکیکی 
متر   19/88 طول  به  است  غربا:پی   .
2(طبق  متر    12 عرض  به  خیابان  به 
نظر  مورد  ملک  آمده  عمل  به  بازدید 
دارای مشخصات ساختمانی و تاسیساتی 
موصوف  ملک  است:  ذیل  بشرح 
بانضمام  ساختمان8طبقه  یک  از  جزئی 
اسکلت  ازنوع  سازه  دارای  زیرزمین 
بتنی و سقف تیرچه بلوک که زیرزمین 
بمنظور استفاده باشگاه ورزشی همکف 
 10 و  پارکینگ  واحد   3 بر  مشتمل 
دیوار  و  سرامیک  کف  با  مغازه  واحد 
های  کرکره  و  فلزی  های  درب   ، کاشی 
شش  تجاری  استفاده  منظور  به  برقی 
دانگ طبقه فوقانی هر کدام چهار واحد 
و 85  و 95  حدود  75  های  بمساحت 
مدیر  اظهارت  )طبق  مربع  متر   65 و 
24واحد  مجموعا  ساختمان(  محترم 
هرکدام  که  مسکونی  استفاده  بمنظور 
آشپزخانه   ، نشیمن   ، خواب  دارای 
سرویس بهداشتی و حمام بوده که کف 
ها سرامیک دیوارها گچ سفید با کاغذ 
دیواری  آشپزخانه دارای کف سرامیک 
سرویس   MDFکابینت و  کاشی  دیوار 
بهداشتی و حمام دارای کف سرامیک و 
دیوار کاشی است.دربهای چوبی و پنجره 

فلزی  جنوبی  سمت  های  واحد   های 
سیستم  دوجداره  شمالی  های  ،واحد 
واحدها  از  گازی)یکی  بخاری  گرمایش 
و  آبی  کولر  سرمایش  سیستم  پکیج(و 
دارای کنتور آب کنتور برق و گاز بوده 
و نمای خارجی موصوف سنگ می باشد. 
طبق اظهارات مدیریت محترم ساختمان 
نامه  مبایعه  بصورت  ها  واحد  اکثریت 
ای به افراد غیر واگذر گردیده است . 
نظریه کارشناسی : باتوجه به مشخصات 
مدارک  و  اسناد  براساس  و  ذکرشده 
ابرازی از قبیل مساحت،قدمت،کیفیت 
شرایط  موقعیت،  دسترسی،  اعیانی، 
احراز  از  نظر  صرف  غیره،  و  بازار 
اشخاص  به  آن  انتساب  و  مالکیت 
حقیقی یا حقوقی و بدون در نظر گرفتن 
و  احتمالی  دیون   ، تعهدات  هرگونه 
با  انتقال  و  نقل  برای  منعی  نداشتن 
با درنظر گرفتن  متعلقات و منضمات و 
ملک  ششدانگ  ارزش  مکتسبه  حقوق 
 115/7986 ثبتی  پالک  به  موصوف 
 125/000/000/000 مبلغ  به  را 
پانصد  میلیاردو  دوازده  معادل  ریال 
اعالم  و  تعیین   تمام  تومان  میلیون 
الی   9 ساعت  از  فوق  میدارد.پالک 
در   99/10/20 مورخ  روزشنبه   12
رباط  ثبت  رسمی  اسناد  اجرای  اداره 
کریم واقع در رباط کریم بلوار آزادگان 
اسناد  ثبت  اداره  دادگستری  خیابان 
مزایده  طریق  از  دوم  طبقه  امالک  و 
مبلغ  از  رسد.مزایده  می  فروش  به 

)دوازده  ریال   125/000/000/000
میلیارد و پانصد میلیون تومان( شروع 
نقدا   پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و 
مزایده  در  شرکت  شود.و  می  فروخته 
میباشد.همچنین  آزاد  عموم  جهت 
میبایست 72  مزایده  در  جهت شرکت 
درآگهی  تاریخ ذکرشده  از  قبل  ساعت 
به واحد حسابداری اداره ثبت مراجعه 
نمایید. تا نسبت به اخذ شناسه واریز 
اقدام  کارشناسی  پایه  مبلغ  ده درصد 
در  شرکت  اینصورت  گردد.ودرغیر 
مزایده امکان پذیر نمی باشد. الزم به 
مربوط  های  بدهی  پرداخت  است  ذکر 
، گاز اعم از حق انشعاب  ، برق  به آب 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی  و 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و 
نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت  وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم 
عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
برگزار  مقرر  مکان  و  ساعت  همان  در 

خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی: 99/10/8

احمد رحیمی شورمستی – رئیس ثبت 
اسناد و امالک رباط کریم

باکتری  دهد  می  نشان  ها  یافته 
پیام  ایجاد  به  کمک  با  روده  های 
مغز  رسان های شیمیایی مهم در 
نظیر سروتونین و دوپامین بر الگوی 

عادی خواب تاثیر می گذارند.
سرپرست  یاناگیساوا«،  »ماساشی   
تسوکوبا  دانشگاه  از  تحقیق  تیم 
»ما  می گوید:  باره  این  در  ژاپن، 
دریافتیم که کاهش میکروب باعث 

روده  در  سروتونین  رفتن  بین  از 
سطح  که  می دانیم  ما  و  می شود 
سروتونین در مغز می تواند بر چرخه 

خواب و بیداری تأثیر بگذارد.«
»بنابراین  می افزاید:  ادامه  در  وی 
با تغییر  تغییر میکروب ها در روده 
رژیم غذایی می تواند به افرادی که 

مشکل خواب دارند کمک کند.«
مانند  خارجی  و  داخلی  نشانه های 

به  تغذیه،  و  روزی  شبانه  ریتم 
تأثیر  خواب  بر  چشمگیری  طرز 
روزی  شبانه  ریتم های  می گذارد. 
ضروری  عملکردهای  یا  فرایندها 
براساس  که  هستند  بیولوژیکی 
ساعت داخلی بدن یک چرخه ۲۴ 

ساعته را دنبال می کنند.
شبانه  ریتم های  مهمترین  از  یکی 
روزی، چرخه خواب و بیداری است. 

عواملی که چرخه خواب و بیداری 
می برند،  بین  از  یا  داده  تغییر  را 
خواب  در  اختالل  باعث  می توانند 

شوند.
سیستم  طریق  از  روده  متابولیسم 
گردش خون و عصب واگ، ارتباط 
که  دارد  مغز  عملکرد  با  نزدیکی 
مغز-  "محور  به  موسوم  ای  شبکه 

روده" را ایجاد می کند.

میکروبیوم های روده در کیفیت خواب نقش دارند
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استان تهران
گزارش

محسنی بندپی: تمهیدات الزم برای جبران 
خسارت تاالرداران؛ تسهیالت متناسب با 

شرایط کرونایی واگذار می شود

خسارت  جبران  برای  الزم  تمهیدات  به  اشاره  با  تهران  استاندار 
تاالرداران از اعطای تسهیالت متناسب با شرایط کرونایی به آنها 

خبر داد.
با  سلیمانی  شهید  طرح  جلسه  در  بندپی  محسنی  انوشیروان   
اشاره به همراهی اصناف اظهار داشت: خوشبختانه در اجرای طرح 
محدودیت های کرونایی اصناف همکاری داشتند که از آنها تقدیر 

و تشکر می کنیم.
با اشاره به خسارت وارد شده به تاالرداران افزود: تاالرداران  وی 
در شرایط کرونایی به واسطه محدودیت های اعمال شده دچار 
از آنها در  خسارت جدی شدند که تمهیدات الزم برای حمایت 
نظر گرفته شده و در این زمینه تسهیالت متناسب به آنها اعطا 

می شود.
استاندار تهران همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه داروی 
خاصی برای این بیماری وجود ندارد رعایت پروتکل های بهداشتی 
ضروری است و هرگونه عادی سازی این شرایط خطرناک است و 

نبایستی با سهل انگاری دچار مشکل شویم.

اجرای  با  گفت:  کریم  رباط  فرماندار 
الکترونیکی،  نویسی  نسخه  طرح 
و  یابد  می  کاهش  پزشکی  خطاهای 
فرایند سیستم بروکراسی اداری کوتاه 

 تر می  شود. 
نسخه  طرح  اجرای  ملکشاهی  نظام   
نویسی الکترونیکی را عامل مهمی در 
با  افزود:  و  برشمرد  هزینه ها  کاهش 
اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی، 
و  یابد  می  کاهش  پزشکی  خطاهای 
فرایند سیستم بروکراسی اداری کوتاه 

 تر می  شود.
نماینده عالی دولت در خصوص اجرای 
برنامه نسخه نویسی الکترونیکی و حذف 
دفترچه های کاغذی بیان کرد: توسعه 
نظام بیمه سالمت کشور یکی از مهم 
سیاست  در  تاکید  مورد  فرامین  ترین 
های کلی ابالغی از سوی مقام معظم 
این  از  است،  العالی(  )مد ظله  رهبری 
روی، با موافقت اداره کل بیمه سالمت 
به  عنایت  راستای  در  تهران  استان 
اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیکی 
و جهت عقد قرارداد با پزشکان و مراکز 
تشخیصی درمانی فاقد قرارداد مستقر 
در شهرستان رباط کریم، رایزنی های 
الزم در حال انجام است. از این روی، 

مراکز پزشکی ذینفع می توانند با ارائه 
نیاز  مورد  مستندات  تصویر  و  اصل 
جهت تکمیل فرم های مربوطه به اداره 
بیمه سالمت شهرستان مراجعه نمایند 
درمانی  خدمات  ارائه  طریق  این  از  تا 
شده  بیمه  همشهریان  به  تر  مطلوب 

سازمان در قالب نسخه نویسی و نسخه 
پیچی الکترونیکی فراهم گردد.

بدیهیات  را جزو  این طرح  اجرای  وی 
حق شهروندان و کمک به حفظ محیط 
زیست دانست و عنوان کرد: شهروندان 
کد  پزشک،  ویزیت  از  پس  توانند  می 

رهگیری ارسال شده به شماره مراجعه 
کننده را دریافت و با مراجعه به مراکزی 
چون داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز 
بیمه  سازمان  با  که  برداری  تصویر 
سالمت عقد قرارداد بسته اند، خدمات 

مربوطه را دریافت نمایند.

اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در 
شهرستان رباط کریم

گزارش

پیام شهردار نسیم شهر به مناسبت فرا 
رسیدن سالروز حماسه ۹ دی

   بسم اهلل الرحمن الرحیم
نهم دي ماه یادآور تجدید پیمان ملت با ارزش هاي انقالب اسالمي 
انقالب  فرزانه  رهبر  )ره(و  خمیني  امام  حضرت  واالي  هاي  ،آرمان 
اسالمي و حاصل بصیرت و آگاهي ملت ایران است وبرمبناي همین 
بصیرت است که تمایز بین حق و باطل تبیین مي گرددو همچنین 
نقطه  سال 1388  ماه   دي  نهم  در  ملت  عاشورایي  حضور  حماسه 
افتخارات  از  دیگري  زرین  برگ  و  اسالمي   انقالب  تاریخ  در  عطفي 
ایران اسالمي و دستاورد  این حضور ، نمایش اقتدار و استحکام نظام 

جمهوري اسالمي بحساب مي آید.
 اینجانب ضمن گرامیداشت حماسه ۹ دی، این روز را به مردم بصیر، 
والیت مدار و شهید پرور نسیم شهر تبریک عرض نموده و توفیقات 
روز افزون ملت ایران را در سایه عنایات و تدابیر هوشمندانه مقام معظم 

رهبری از خداوند سبحان آرزومندم.

7

نصب گنبد پروژه زورخانه 
شهر پرند

عملیات نصب گنبد زورخانه شهر پرند  با نظارت کارشناسان حوزه 
معاونت عمران شهرداری به اجرا رسید.

 در راستای پیشبرد اهداف توسعه ای شهرداری و شورای اسالمی 
شهر پرند؛ عملیات اجرایی چندین پروژه عمرانی در حوزه های 
اجرا  در دست  به طور همزمان   ... و  فرهنگی، خدماتی  ورزشی، 

است.
 پروژه ورزشی زورخانه یکی از این پروژه ها به شمار می رود که 
عملیات نصب گنبد آن با حدود 1۴ تُن وزن، ارتقاع ۶ متر و قطر 
18 متر  به انجام رسید. این پروژه در زمینی به مساحت ۲۷۰۰ 
متر مربع و زیربنای ۷۵۰ متر در فاز 3 شهر پرند با طراحی زیبا و 
کیفیت ممتاز در حال احداث است و مطابق برنامه زمانبندی در 

دهه فجر سال جاری افتتاح خواهد شد.

پیام مدیریت شهری گلستان به مناسبت نهم 
دیماه روز بصیرت و میثاق امت با والیت

دکتر قاسمیان شهردار و ابوالفضل مرادی رئیس شورای اسالمی شهر گلستان 
ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( نهم دی ماه و اولین سالگرد شهادت 

سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشتند.
متن پیام به شرح ذیل است:

حماسه نهم دی ماه، ادامه پیوند ناگسستنی انقالب و فرصتی برای نمایش 
اقتدار نظام جمهوری اسالمی و اراده ملت ایران است.

و همانطور که رهبر عزیزمان فرمودند: این حرکت عظیم و ماندگار مردمی، 
شبیه حرکت بزرگ ملت در روزهای اول انقالب است و باید تالش شود در 
ایران، یعنی حرکت در سایه دین و  سالگرد این حماسه، حرف اصلی ملت 

تحقق وعده های الهی تبیین شود .
اینجانبان ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه 
اولین سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی،  زهرا )س( و 
تقارن این ایام را با حماسه بزرگ نهم دیماه، نقطه عطفی در تاریخ شکوهمند 
انقالب اسالمی دانسته و از خداوند متعال توفیق خدمت رسانی به مردم شریف 
و والیت مدار شهر گلستان را با استعانت از بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا 

)س( و الگوبرداری از مکتب شهید سلیمانی مسئلت می نماییم .

سال سوم - شماره 59 چهارشنبه 10 دی 1399

شماره نامه :139904901107004445
تاریخ نامه :1399/10/10

شماره پرونده :139904001107000188/1
شماره بایگانی پرونده : 9900268

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
ملی  شماره  به  علی  نایب  فرزند  اشتری  رستم  آقای   -1 به  وسیله  بدین 
5939886371  به نشانی : استان تهران –شهرستان شهریار-  صباشهر – 
گیرنده  وام  بعنوان  واحد 5   پالک 38  غربی   نهم  خیابان   – یک  فاز  اندیشه 
2- آقای سعید اکبری پابندی فرزند قنبرعلی به شماره ملی 0076541150  
به نشانی : استان تهران – شهرستان شهریار – صباشهر خیابان عالمه طباطبایی 
– کوچه تربیت پالک 37 بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی ایران شعبه 
جهت  قرارداد شماره 6602270762004     استناد  به  کد2389  صباشهر 

بانضمام خسارت  تاریخ 1399/04/23   تا  وصول مبلغ 58/006/484ریال 
تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9900268  در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
اگهی میشود و  االنتشار محلی  کثیر  نامه های  از روز  فقط یک مرتبه در یکی 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما 

اقدام خواهد شد .

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

شماره نامه :139904901107004417
تاریخ نامه :1399/10/9

شماره پرونده :139904001107000181/1
شماره بایگانی پرونده : 9900258

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
به  نورخدا  فرزند  ویسی   گله  میرزایی  راضیه  خانم   -1 به  وسیله  بدین 
شماره ملی 4208734817  به نشانی : استان تهران –شهرستان رباط کریم 
-  صباشهر – خیابان طالقانی – نور26  پالک 11 بعنوان وام گیرنده 2- آقای 
داریوش جواهری سراب یکه  فرزند عزیزعلی  به شماره ملی 4208813881  
به نشانی : استان تهران – شهرستان رباط کریم – صباشهر خیابان طالقانی – نور 
26 پالک 11 بعنوان ضامن 3 – خانم افضل سعادتی تخمتشلو فرزند ابراهیم 
به شماره ملی 1532048734 به نشانی استان تهران – شهرستان رباط کریم – 

صباشهر – بلوار تاجیک – پالک243 به عنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی 
ایران شعبه صباشهر کد2389 به استناد قرارداد شماره 8700417    جهت 
بانضمام خسارت  تاریخ 1399/04/19   تا  وصول مبلغ 34/191/700ریال 
تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9900258  در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
اگهی میشود و  االنتشار محلی  کثیر  نامه های  از روز  فقط یک مرتبه در یکی 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب میگرددنسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید با تقاضای بستانکار برابر مقررات با شما 

اقدام خواهد شد .

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

 به همت مدیریت شهری اندیشه مانور 
با  شهرداری  روبی  برف  ستاد  بزرگ 
و  عملیاتی  نیروهای  آمادگی  هدف 
روبی  برف  آالت  ماشین  و  تجهیزات 
با حضور مهندس علی ملکی شهردار 
شورای  اعضای  و  رئیس  اندیشه، 

اسالمی شهر برگزار شد 
شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
حاشیه  در  چهارشنبه  روز  اندیشه 
مانور  این    : مانور گفت  این  برگزاری 
با بیش از ۴۰ خودرو سبک و سنگین 
همچنین  و  آب  پیک  های  خودرو   ،
کامیون های برف روبی برگزار شد که 
که  بود  این  مانور  این  برگزاری  هدف 
آمادگی خود را در زمان بارش برف و 

باران بسنجیم 
موقعیت   : افزود  شهبازی  وحید 
بارش  سابقه  همچنین  و  جغرافیایی 
های برف سنگین در این منطقه موجب 
شد که قبل از شروع  جدی بارش های 
سایر  با همکاری  بتوانیم  باران  و  برف 
واحدها امکانات خود را بررسی کنیم و 
امسال حتی بیشتر از سال های گذشته 

تجهیزات خود را افزایش دادیم 
  وحید شهبازی ادامه داد :  امسال با 
یک هم افزایی مناسب با پلیس راهور 
، آتش نشانی و هالل احمر مشکلی به 
هنگام بارش برف نخواهیم داشت و از 
شهروندان می خواهیم در هنگام بارش 

برف دغدغه  تردد نداشته باشند و از 
بارش برف فقط لذت ببرند 

کرد:   تاکید  شهری  خدمات  معاون   
امسال تمامی انهار  و جوی ها الیروبی 
نیز  ماسه  و  شن  های  کیسه  و  شده 
در  متری   1۰۰ تا   ۵۰ فاصله  در 

است.  وی  مستقر شده  مناطق  کلیه 
همچنین درباره سایت های برف روبی 
این منطقه نیز گفت:شهرداری نسبت 
به راه اندازی دو سایت برف روبی جهت 
پوشش نقاط مختلف شهر اقدام نموده 

است.

اجرای مانور بزرگ ستاد برف روبی در شهر اندیشه پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه خانه کشتی پرند

عملیات احداث خانه کشتی شهر پرند با تالش و نظارت کارشناسان 
حوزه معاونت عمران شهرداری، با شتاب به پیش می رود و تاکنون 

بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه طی شده است.
جمله  از  تماشاگران  سکوی  سنگ  و  ساختمان  نمای  کاری  آجر   
اقدامات عمرانی این پروژه است که در حال اجرا می باشد. گفتنی 
است، این پروژه نخستین خانه کشتی شهر پرند است که از امکانات 

الزم و استاندارد برای ورزشکاران برخوردار می باشد.

اتمام دیوار چینی سوله ورزشی شهر پرند

عملیات دیوار چینی پیرامونی سوله ورزشی چند منظوره فاز صفر با 
نظارت کارشناسان حوزه معاونت عمران به اتمام رسید. 

به  و  واقع شده  در خیابان جام جم  مربع  متر  با 13۰۰  پروژه  این   
برای  الزم  امکانات  و  تماشاگران  سکوی  رختکن،  اداری،  ساختمان 

ورزشکاران مجهز است.

ناوگان اتوبسرانی نسیم شهر  جوان تر می شود

ناوگان شهری نسیم شهر با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال جان تازه ای می 
گیرد.

با  شهر  نسیم  اسالمی  شورای  کمک  و  همت  به  طالیی؛  مهندس 
تخصیص، ۲۰ میلیارد ریال بودجه برای بازسازی و دریافت۵۰ میلیارد 
دستگاه   ۲۰ اورهال  و  بهسازی  برای  ها  شهرداری  سازمان  از  ریال 
مدیریت  کار  در دستور  تکریم شهروندان  راستای  در  فعال،  اتوبوس 

شهری قرارگرفت.

نهم دی ماه  برگ زرینی از تاریخ ایران از 
بصیرت مردم

روز  دی   ۹ فرارسیدن  پیامی  طی  اندیشه  شهردار  ملکی  علی   
به ویژه  ایران اسالمی  بصیرت را بر همه ملت غیور و والیتمدار 

شهراندیشه  تبریک عرض نمود
 در متن این پیام آمده است :

بصیرت  بر  اسالمی  جمهوری  نظام  ابتکاء  نقطه  ماه  دی  نهم 
هوشمندانه مردم ایران  بود ، بصیرتی که باعث استحکام پایه های 
این نظام الهی و تقویت بنیادین اقتدار کشورمان شد ، هر چه در 
مورد اتفاقاتی که قبل از ۹ دی کشور موجبات تعلم خاطر رهبر 
معظم انقالب شد می نگریم به نفوذ نامحسوس دشمن در الیه 
های مختلف مردم و مسئولین بیشتر پی می بریم که معاندین  
توانند  می  میزان  چه  تا  خود  اهداف  به  رسیدن  برای  نظام  این 
تردید در بین مردم اشاعه دهند و باعث  مشکالتی در حوزه های 

مختلف گردند
در این روزمردم بار دیگر ثابت کرده اند که تاریخ همیشه بصیرت 
و  وحدت  واقعی  کننده  تعیین  آنان  چراکه  دید  خواهد  را  مردم 
حیات این نظام الهی هستند،  نظامی که بر پایه های  آموزه های 
اسالم ناب محمدی شکل گرفته  و چشم دشمنان را به  واسطه ی 

اهداف  استعمارگرانه شان کور کرد 
 اینجانب بر خود وظیفه می دانم این روز بزرگ را بر ملت غیور و 
همیشه در صحنه و با بصیرت ایران اسالمی به ویژه شهر اندیشه 
تبریک عرض نموده و امیدواریم همه مسئولین و مردم با چشمی 
باز برای خدمت به جامعه کار و تالش کنند قله های  ترقی و 
با رهبری هوشمندانه رهبر معظم  ما  به دست جوانان  پیشرفت 

انقالب فتح نماییم.

به  اشاره  با  شهریار  فرماندار  طاهری 
لزوم تداوم اقدامات بهداشتی در مبارزه 
با بیماری کرونا و حرکت شهرداری ها 
رضایتمندی  افزایش  راستای  در 
عمومی، گفت: نباید امکانات عمومی 
شهرها مورد استفاده افراد در راستای 
گیرد.  قرار  تبلیغاتی  و  شخصی  نفع 
فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
هماهنگی  جلسه  شهریار،  شهرستان 
شهرستان  بخشداران  و  شهردران 
فرماندار  طاهری  ریاست  به  شهریار 
معاونین  با حضور  شهرستان شهریار 
شهرداران  و  بخشداران  فرمانداری، 
جلسات  سالن  در  شهریار  شهرستان 

شهرداری فردوسیه برگزار شد.
شهریار  شهرستان  فرماندار  طاهری   
در این جلسه با تسلیت ایام سوگواری 

دهه  اهلل  ایام  گرامیداشت  و  فاطمیه 
سردار  شهادت  سالگرد  و  بصیرت 
با تقدیر  شهید حاج قاسم سلیمانی، 
ریزی  برنامه  لزوم  بر  اقدامات،  از 
مدیریت  و  شهرداران  هماهنگی  و 
اقدامات  تداوم  راستای  در  شهری 
بهداشتی و ایمنی در مبارزه با کرونا 

تاکید کرد.
در ادامه پیرامون موضوعات مرتبط با 
مدیریت شهری در سطح شهرستان، 
شهرداران  از  یک  هر  و  بخشداران 
حاضر در جلسه به بیان دیدگاه ها و 
نقطه نظرات خود پرداختند و گزارشی 
برنامه  و  اقدامات  و  خود  عملکرد  از 
جلسه  به  را  خود  گرفته  انجام  های 

ارائه کردند.
شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 

دقت  با  شهرداران  گفت:  شهریار 
و  شهری  مدیریت  حوزه  در  نظر 
تکریم  جمله  از  مردم  مشکالت  رفع 
به  شهروندان  امورات  در  تسهیل  و 
منظور افزایش رضایت مندی عمومی 

اقدام کنند.
در  به  توجه  با  کرد:  تاکید  طاهری 

در خرداد  مهم  انتخابات  بودن  پیش 
آینده شهرداری ها نقش مهم در  ماه 
آماده سازی مقدمات دارند و همچنین 
بایستی شهرداران با دقت و حساسیت 
از استفاده امکانات عمومی در راستای 
منافع تبلیغاتی هر شخص و گروهی 

جلوگیری کنند.

رفع مشکالت مردم در دستور کار شهرداران باشد
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کتابخوانی  و  کتاب  گفت:  شمیرانات  فرماندار 
تاثیر مستقیمی بر ارتقای فرهنگی هر جامعه 
نیز به  دارد و ضروری است که در شمیرانات 

این مهم توجه گردد. 
پور  مختار  با  دیدار  در  ساداتی  مهدی  سید 
دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور که 
با حضور مدیر کل امور کتابخانه های عمومی 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  و  تهران  استان 
از  تقدیر  برگزار شد ضمن  اسالمی شمیرانات 
تالش های صورت گرفته با اشاره به  ضرورت 
کرد:  تاکید  منطقه  در  مطالعه  سرانه  افزایش 
در  باز  دییر  از  کتابخوانی  و  کتاب  شاخص 
فرهنگ کهن ایران از اهمیت بسیاری برخوردار 

بوده و امروز برای نسل جوان نیاز است که با 
اجرای طرح های جذاب این فرهنگ را توسعه 

دهیم.
فرماندار شمیرانات ابراز کرد: شمیرانات آمادگی 
راستای  در  را   مختلف  های  طرح  اجرای 
ارتقای شاخص های مطالعه و تببین فرهنگ 

کتابخوانی دارد.
ساداتی همچنین تقویت کتابخانه های عمومی 
با  کرد:  تصریح  و  شد  خواستار  را  شمیرانات 
توجه به روستا های متعدد در شمیرانات تامین 
منابع کتاب  در کتابخانه های عمومی در روستا 
ها احساس می شود که باید مورد توجه قرار 

گیرد.

ساداتی: توسعه فرهنگ کتابخوانی 
در شمیرانات ضروری است

عباس اورنگ مدیرکل تامین اجتماعی شهرستانی استان تهران:
فرصت  امهال در پرداخت حق بیمه آذر و دی  ماه سال 
1399 سهم کارفرمایان برای کارگاه های آسیب دیده از 

شیوع بیماری کرونا
فرماندهی انتظامی غرب استان تهران اعالم 
در  که  مخدر  مواد  فروشنده   ۲۳۰ کرد: 
شهرستان های غربی استان اقدام به فروش 

انواع مواد مخدر کردند دستگیر شدند.
در  شنبه  سه  روز  ظهیری  کیوان  سردار 
 ۲ نجات  عملیاتی  طرح  برگزاری  حاشیه 
ایرنا گفت: دومین مرحله این  به خبرنگار 
طرح با هدف برخورد با قاچاقچیان و خرده 
های  شهرستان  در  مخدر  مواد  فروشان 
افزود:  شد.وی  برگزار  تهران  استان  غربی 
این طرح که در ۴۸ ساعت گذشته برگزار 
شد ۲۵۸ مورد حکم قضایی صادر شد که 
منجر به دستگری ۲۳۰ مواد فروش و ۸۵ 
تحویل  معتادان  که  شد  متجاهر  معتاد 
انتظامی  فرماندهی  شد.  بازپروری  مراکز 
غرب استان تهران ادامه داد: در مجموع ۴۷ 
کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر در قالب 

مواد  کنندگان  عرضه  سوی  از  طرح  این 
با  کرد:  مخدر کشف شد. وی خاطرنشان 
های  در شهرستان  انتظامی  عوامل  تالش 
باند  ماه گذشته ۹  در  تهران  استان  غرب 
عرضه مواد مخدر در این مناطق شناسایی 
و منهدم شد و در مجموع یک هزار و ۱۳۷ 
و  نفر دستگیر شدند و همچنین یک تن 
۳۱۴ کیلو گرم انواع مواد مخدر از این ۹ 
باند کشفیات داشتیم.سردار ظهیری با بیان 
اینکه با تالش شبانه روزی اجازه نخواهیم 
داد برخی افراد نسبت به آلوده کردن افراد 
عوامل  که  داد  هشدار  کنند  اقدام  جامعه 
انتظامی بصورت شبانه روزی در برخورد با 
مواد مخدر  و عرضه کنندگان  قاچاقچیان 
برخورد خواهند کرد و از مردم می خواهیم 
گزارشات خود را در این خصوص به سامانه 

۱۱۰ اطالع رسانی کنند.

۲3۰ فروشنده مواد مخدر در غرب 
پایتخت دستگیر شدند
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برنامه  میدون،   سایت  از  نقل  به 
میدون میزبان یک استارت آپ خالق 
در حوزه پست است؛ سامانه ای جامع 
ارائه خدمات حمل و نقل  در زمینه 
روزهای  این  در  که  پستکس  نام  با 
کرونایی، نجات بخش طیف گسترده 

ای از مردم بوده است.
پستکس، با مدیریت دو برادر بهرنگ 
و بابک عقیلی نصب، پلتفرمی است 
با  و  ایران  در   ،۱۳۹6 سال  از  که 
حمل  و  پستی  خدمات  ارائه  هدف 
قیمت  با  درب،  به  درب  نقلی  و 
مناسب و ضریب امنیت باال طراحی 
های  سرویس  شده.  اندازی  راه  و 
و  شهری  بین  شهری،  درون  پستی 
از ۱۸۰  )بیش  از کشور  حتی خارج 
کشور( باعث شده تا این کسب و کار 
موردتوجه کسب و کارهای اینترنتی، 
بزرگ  و  صادراتی  مشاغل  صاحبان 
و  آنالین  های  فروشگاه  صنعتی، 

خانواده ها قرار گیرد.
پس  سامانه،  این  به  کاربر  ورود  با 
ایجاد حساب کاربری،  و  نام  ثبت  از 
متفاوت  انواع  از  یکی  تواند  می  فرد 
سرویس های پستی ازجمله: سنگین 

المللی، پست داخلی  بار، پست بین 
و سفارش انبوه را انتخاب کند. حال 
نوع  تعیین  و  سفارش  ثبت  از  پس 
سمت  از  کاال،  بندی  بسته  و  بیمه 
سیستم بارکد و شماره سفارش صادر 
می شود؛ درواقع این سرعت عمل و 
را  پستی  مرسوله  بارکد  سریع  ثبت 
می توان اصلی ترین مزیت رقابتی و 
یا تفاوت این استارت آپ با دیگران 

دانست.
شرکت پستکس اولین پلتفرم جامع 
آنالین حمل و نقل در کشور است. 
آقایان عقیلی نصب با دقت به مقوله 
جذب اعتماد مشتری، در اولین قدم 
ازجمله  قانونی  مجوزهای  اخذ  با 
اینماد، جواز تاسیس و تاییدیه نظام 
صنفی رایانه ای و در قدم های بعد با 
ارائه خدماتی ازجمله امکان رهگیری 
ارائه  و  بسته پستی  لحظه  به  لحظه 
تخفیف به مشتریان پر سفارش و یا 
جدید، همواره تالش کردند رضایت 
را  خود  خارجی  و  ایرانی  مشتریان 
خود  تا  دهند  قرار  اول  اولویت  در 
این  استارت آپ در  اولین  بعنوان  را 

حوزه جا بندازند.

پسِتکس؛ پلی میان خدمات آنالین و صنعت پست نوشتار

اورنگ در خصوص تصمیمات متخذه در کمیته تخصصی 
کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس 
کارفرمایی  سهم  حق بیمه  امهال  امکان  کرد:  اعالم  کرونا 
کرونا،  ویروس  شیوع  از  متأثر  های  کارگاه  و  فعالیت ها 

فعالیت ها و کارگاه های مشمول فراهم شد.
وی در تشریح این تصمیمات بیان کرد کارفرمایان می توانند 
از شمول امهال حداکثر۲۰ درصد حق  بیمه سهم کارفرمایی 
آذر و دی ماه سال ۱۳۹۹ استفاده نموده و  نسبت به ارسال 
لیست حقوق و دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه 
بیمه  حق  درصد   ۱۰ حداقل  پرداخت  با  مذکور  ماه های 
متعلقه با رعایت مهلت مقرر قانونی ماده )۳۹( قانون تامین 
اجتماعی اقدام نمایند. همچنین با توجه به امهال حق بیمه 
مکلفند  ذیربط  کارفرمایان  کارگاه ها،  این  کارفرمایی  سهم 
حداکثر تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ )جهت کارگاه های با مهلت 
ارسال لیست ۲ ماهه حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰(، 
نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت )سررسید اقساط تا 

پایان خرداد ماه ۱۴۰۰( مبادرت فرمایند.
با  تهران  استان  شهرستانهای  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
اعالم اینکه حق بیمه سهم کارفرمایی )۲۰ درصد( ماه های 
اشاره شده درخصوص فعالیت ها و کارگاه های موضوع بند 
۲ فوق، در صورت ارسال صورت مزد و حقوق ماهیانه وفق 
حداقل۱۰  پرداخت  و  اجتماعی  تامین  قانون   )۳۹( ماده 
درصد حق بیمه )سهم بیمه شده و بیمه بیکاری(، مشمول 
متقاضیان  کرد  تاکید  بود  نخواهند  پرداخت  تأخیر  جرایم 
بهره مندی از این تسهیالت می بایست با مراجعه به سامانه 
نشانی به  اجتماعی  تامین  سازمان  غیرحضوری   خدمات 

نامنویسی  خدمات  قسمت   https:/ / es.tamin.ir  
حق  امهال  مشمول  کارگاه های  در  نام  ثبت  با  کارفرمایان  
بیمه نسبت به ثبت درخواست و تکمیل اطالعات مربوطه 

اقدام نموده و از این تسهیالت استفاده نمایند. 
فهرست کسب و کارهای مشمول استمهال حق بیمه سهم 

کارفرما )غیر دولتی و غیر تولیدی( 
برای دو ماهه آذر و دی ۱۳۹۹ 

۱- مراکز آموزشی، آموزشگاه ها و مهد کودکها )به غیر از 
مدارس، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(

۲- مراکز فرهنگی، هنری و رسانه ای)غیر دیجیتال(، موزه 
ها، سینماها و تئاترها

۳- مراکز تفریحی، باغ وحش ها، شهر بازی ها
۴- مراکز ورزشی، باشگاه ها و مراکز ورزشی آبی و استخرها

هتل  ها،  هتل  شامل  گردشگري  به  مربوط  مراکز   -۵
مهمان  جهانگردی  و گردشگری،  مجتمع های  آپارتمانها، 
گردی،  بوم  مراکز  ها،  مسافرخانه  مهمانسراها،  پذیرها، 
سراها،  زائر  و  راهی  بین  خدمات  پذیرائی،  اقامتی،  مراکز 
دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری، زیارتی و آژانس های 

مسافرتی
6- شرکتهای حمل و نقل مسافر برون شهری

۷- مراکز پذیرایی، تاالرهای پذیرایی، رستوران ها، چایخانه 
ها، قهوه خانه ها، مراکز تهیه و طبخ غذا

۸- قنادی، شیرینی پزی، آبمیوه و بستنی فروشی
سالن های  و  زنانه  آرایشگاه های  مردانه،  های  آریشگاه   -۹

زیبایی
خرازی،  کفش،  کیف،  پوشاک،  انواع  فروش  مراکز   -۱۰
بهداشتی،  و  آرایشی  لوازم  کادویی،  فروش  مراکز  خیاطی، 
اسباب بازی، لوازم التحریر، مراکز توزیع صنایع دستی، مراکز 
فروش فرش و موکت، لوازم خانگی، پارچه، پرده، مبلمان و 

تزئینات داخلی ساختمان، آتلیه و عکاسی
۱۱- مراکز عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی

و  تخصصی  عمومی،  از  اعم  تجاری  نمایشگاه های   -۱۲ 
بین المللی 

بــه شــهروندان عزیــز اطــاع مــی گــردد در جهــت حمایــت از سیاســت های قــوه قضاییــه در مبــارزه بــا فســاد،  راه را بــرای  مفســدان نــا امــن 
ــی  ــه اطــاع نهادهــای نظارت ــه فســاد ادارات ب ــه در زمین ــات صــورت گرفت ــه گزارش هــای مردمــی در جهــت تخلف ــم کلی ــم  در نظــر داری کنی
برســانیم . و ایــن نشــریه بــا حفــظ و صیانــت کامــل از هویــت گــزارش دهنــده آنهــا رابــه نهادهــا و دســتگاه های مربوطــه ارجــاع  وجــواب  و 
نتیجه گیــری را بــه مخاطبــان گــزارش مــی دهــد. و در صــورت نــدادن پاســخ قانــع کننــده از نهــاد مســئول، گــزارش همــراه بــا مســتندات بــه 
قــوه قضاییــه ارجــاع شــده وبــا مســیر دادگاه پیگیــری میشــود و نتیجــه را بــدون افشــای هویــت گــزارش دهنــده واجــازه قاضــی در رســانه  
منتشــرمی کنیــم  از مــردم عزیــز می خواهیــم مــدارک فســادهای اقتصــادی واداری را کــه از منابــع عمومــی وبیــت المــال بــه تــاراج می برنــد 

بــه همــراه مســتندات مربوطــه اعــام نماینــد.

اطالعیه

شماره پیامک  نشریه       ۰9361377917

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آناین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
09126968123
02156438444

انتصاب جنابعالی را به عنوان سرپرست معاونت شهرسازی و 
معماری شهرداری گلستان را که نشان از توانمندی و لیاقت شما 

است را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

 جناب آقای مهندس امید مهری

همتی ن  حســا ا و  ی  نظــر لــه  ا یز عز ف  طــر ز  ا

 امام جمعه رباط کریم:فعالیت های جهادی طالب 
 در زمینه بهداشتی،تا ریشه کنی کرونا ادامه دارد

نوشتار

والمسلمین  االسالم  حجت  حضرت 
شهرستان  محترم  جمعه  امام  ترابی 
از  تقدیر  مراسم  در  کریم  رباط 
اظهار  سالمت  جهادگر  طالب 
بیمارستانها  در  طالب  حضور  داشت: 
به  بزرگ  درمانی،کمکی  مراکز  و 
و  است  بوده  درمان  و  بهداشت 
ریشه  تا  جهادی  های  فعالیت  این 
داشت. خواهد  تداوم  کرونا   کنی 

روحانیون  امروز  دادند:  ادامه  ایشان 
بحرانها،همواره  در  طالب  و 

مردم  کنار  در  و  بوده  پیشقدم 
جامعه  افتخارات  از  این  و  هستند 
آید. می  بشمار  طالب  و   روحانیت 

در پایان از زحمات ، خدمات و تالش 
های طالب جهاد گر سالمت با اهداء 
 لوح سپاس و هدیه تقدیر بعمل آمد.

نفر  تعداد ۳۵  است  توضیح  به  الزم   
از طالب )خواهر و برادر( و روحانیون 
شهرستان رباط کریم در بیمارستانها 
و مراکز درمانی بطور جهادی مشغول 

فعالیت هستند.
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