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محسن حاجی میرزایی :

هشدار همتی به هیئت کره ای؛

و  کرونــا  ویــروس  گیــری  همــه  بــا 
افزایــش فعالیــت هــای نوجوانــان در 
بســتر فضــای مجــازی، شــاهد افزایــش 
هســتیم! فضــا  ایــن  در   بزهــکاری 

ــی  ــد اجتماع ــار ض ــک رفت ــکاری ی بزه
و خــاف مقــررات و قوانیــن اســت. 
در واقــع هــر نــوع رفتــاری کــه بــا 
و  باشــد  تضــاد  در  جامعــه  قوانیــن 
شــده  تعییــن  مجازاتــی  آن  بــرای 
می شــود.  نامیــده  بزهــکاری   باشــد 
ــه  ــا ک ــار ه ــن رفت ــرای ای ــذار ب قانونگ
عمومــاً منجــر بــه بــر هــم خــوردن 
نظــم اجتماعــی، اقتصــادی، اخاقــی و ... 
ــای  ــازات ه ــوند، مج ــی ش ــه م در جامع
مختلفــی وضــع کــرده اســت. در ضمــن 
ــون  ــات و قان ــورد تخلف ــزه« در م واژه »ب
ــه  ــان ب گریــزی هــای کــودکان و نوجوان
کار مــی رود و بــرای تخلفــات بزرگســاالن 
ــود. ــتفاده می ش ــرم اس ــاً از واژه ج  عمدت

ارتــکاب  نوزدهــم  قــرن  اواخــر  از 
رفتارهــای بزهکارانــه از جانــب کــودکان 
بــزرگ  کشــورهای  در  نوجوانــان  و 
ــوده  ــه نم ــب توج ــتر جل ــی بیش صنعت
اســت. در مــورد علــت بزهــکاری عقایــد 
ــیاری  ــت. بس ــده اس ــزار ش ــی اب مختلف
روانشناســان،  جامعه شناســان،  از 
جرم شناســان و روان پزشــکان معتقــد 
هســتند کــه تکامــل صنعتــی جوامــع در 
تشــدید رفتارهــای بزهکارانــه تاثیرگــذار 
ــد و هــر چــه جامعــه در مســیر  ــوده ان ب
ماشــینی شــدن و دور شــدن از مناسبات 
هــای  فرهنــگ  خــرده  و  اجتماعــی 
ســنتی شــتاب بگیــرد، بــه همان نســبت 
نیــز تبهــکاري، قانون شــکني، بزهــکاری 
و ارتــکاب اعمــال ضــّد اجتماعــی بیشــتر 
ــن  ــر ای ــده ای ب ــویی ع ــود. از س می ش
باورنــد کــه فــرو ریختن بنــای اعتقــادات 
ــات در  ــی ضعــف اخاقی ــا حت ــی ی مذهب

هــر جامعــه ای منجــر بــه بــی اثــر شــدن 
ــان  ــا هم ــدان ی ــدن وج ــگ ش ــا کمرن ی
ــه  پلیــس باطنــی فــرد گشــته، ارتــکاب ب
 اعمــال خــاف قانــون را بیشــتر می ســازد. 
بــه منظــور آشــنایی بیشــتر بــا الیــه 
بیــن  در  بزهــکاری  مختلــف  هــای 
در  ویــژه  بــه  نوجوانــان  و  جوانــان 
گفتگــوی  مجــازی  فضــای  بســتر 
کوتاهــی بــا مریــم علمــی کارشــناس  
ایــم.  داده  انجــام  روانشناســی   ارشــد 
 بزهــکاری را بــه بیــان ســاده تعریــف کنید

ــده  ــک پدی ــاده ی ــان س ــه زب ــکاری ب بزه
ــای  ــط ه ــه در محی ــت ک ــی اس اجتماع
اشــکال  دارای  اجتماعــی  مختلــف 
ــاری  ــر رفت ــع ه ــت. درواق ــی اس گوناگون
ــران،  ــوق دیگ ــت در حق ــث دخال ــه باع ک
ــود  ــا خ ــه و ی ــاه جامع ــم زدن رف ــر ه ب
شــخص شــود بزهــکاری نامیــده مــی 
می تــوان  مثــال  بــه  عنــوان  شــود. 
مخــدر،  مــواد  از  اســتفاده  ســرقت، 
فــروش مــواد مخــدر، قتــل، فحشــاء، 
اذیــت و آزار رســانیدن بــه دیگــران را 
ــرد ــام ب ــه ن ــای بزهکاران ــه رفتاره  از جمل

دالیــل  تریــن  عمــده 
کدامنــد؟ نوجوانــان   بزهــکاری 

دارای  روانشناســی  نظــر  از  بزهــکاران 
هســتند  متفاوتــی  هــای  شــخصیت 
بزهــکاری  در  متعــددی  متغیرهــای  و 
ــن  ــه ای ــتند. از جمل ــر هس ــان مؤث نوجوان
متغیرهــای  بــه  می تــوان  متغیرهــا 
متغیرهــای  شــخصیتی،  ژنتیکــی، 
خانوادگــی و طبقــه اجتماعــی اشــاره 
ــدگی  ــی، طردش ــاس بی کفایت ــرد. احس ک
عاطفــی و نیــاز بــه ابــراز وجــود، نداشــتن 
فقــر  زندگــی،  منابــع  بــه  دسترســی 
تبعیــض  والدیــن،  اعتیــاد  و  طــاق   ،
ــدم  ــت، ع ــود محب ــدان، کمب ــن فرزن بی
ــی  ــکاری یک ــه، بزه ــدر در خان ــور پ حض

الگــوی  نداشــتن  اعضــای خانــواده،  از 
ــدان،  ــدم درک فرزن ــب، ع ــاری مناس رفت
ــه هــا کمتــر برخــوردار،  ســکونت در محل
ــهل  ــی و س ــی اعتنای ــاالن، ب ــروه همس گ
رفتارهــای  بــه  هــا  خانــواده  انــگاری 
ــی  ــدادی از عوامل ــا تع ــدان و ... تنه فرزن
هســتند کــه مســیر بــروز بزهــکاری 
 را در دســترس و همــوار مــی ســازند.

بزهــکاری در فضــای مجــازی بــه ویــژه در 
 دوران کرونــا را چگونــه ارزیابــی می کنید؟

ــا،  ــا قبــل از همــه گیــری بیمــاری کرون ت
خانــواده هــا بــه دلیــل مســایئل اجتماعــی 
پیچیــده و بــروز مخاطــرات ریز و درشــت، 
محیــط خــارج از خانــه را عمدتــاً محیطــی 
ــی  ــن تلق ــد. ای ــی کردن ــی م ــن تلق ــا ام ن
ــز  ــزل نی ــرون من ــی بی ــا امن ــواده از ن خان
ــاً  ــه عمدت ــرا ک ــت چ ــی اس ــری طبیع ام
مفاســد  بــه  شــدن  آلــوده  احتمــال 
اجتماعــی و یــا بــروز بزهکاری و در ســطح 
کان تــر بــروز جــرم در خــارج از محیــط 
خانــه صــورت مــی گیــرد. امــا بعــد از همه 
گیــری کرونــا و تعطیلــی مدارس، اســتفاده 
از فضــای مجــازی در انجــام بســیاری 
امــورات بــه ویــژه درس و ادامــه تحصیــل، 
ــوذ اســتفاده از  ــب نف ــر شــد و ضری فراگی
ــر شــد.  ــد براب ــن چن ــن آوری هــای نوی  ف
امــا همزمــان بــا ایــن گســترش پر شــتاب 
ــور  ــاعات حض ــوژی وس ــتفاده از تکنول اس
ــازی  ــای مج ــان در فض ــادی نوجوان متم
ــروز برخــی بزهــکاری هــا نیــز  ، زمینــه ب
افزایــش یافــت. عــدم آشــنایی بــا الفبــا و 
ــزه  ــن فضــا، کانالی ــات حضــور در ای مقوم
ــنایی  ــدم آش ــتفاده، ع ــوارد اس ــودن م نب
خانــواده هــا بــا شــیوه هــای کنتــرل فرزند 
ــروز مخفــی  در فضــای مجــازی، امــکان ب
امنیتــی  هــای  الیــه  داشــتن  و  کاری 
متعــدد، حضــور افــراد ســودجو بــا اهــداف 
ــازی،  ــای مج ــف در فض ــد مختل و مقاص
ــا در  ــن فض ــر ای ــارت ب ــکان نظ ــدم ام ع
مقایســه بــا فضــای حقیقــی و ... از جملــه 
ــیاری  ــروزه بس ــه ام ــتند ک ــواردی هس م
ــتند. ــر هس ــا آن درگی ــا ب ــواده ه  از خان

ــده)  ــش زن ــای پخ ــه ه ــور در برنام حض
الیــو( افــراد معلــوم الحــال، عضویــت 
بــا  هــای  شــبکه  و  هــا  کانــال  در 
ــرف  ــارج از ع ــای خ ــپ ه ــر و کلی تصاوی
، معاشــرت بــا گــروه غیــر همســاالن 
از  آشــنایی  بــدون  همجنــس  غیــر  و 
تبعــات و مخاطــرات و ... مقدمــات ایجــاد 

جنســی،  روانــی،  ذهنــی،  انحرافــات 
ــان  ــی نوجوان ــی و هویت ــی، مذهب عقیدت
ایــن بســتر فراهــم مــی کنــد.   را در 
بزهــکاری  بــا  مقابلــه  راهکارهــای 
کدامنــد؟ مجــازی  فضــای  در   نوجوانــان 

گام اول بــه عقیــده بنــده آمــوزش والدیــن و 
ــواده و نوجــوان  نوجــوان اســت. هــر گاه خان
اهــداف و مقاصــد خــود را از حضــور در ایــن 
فضــا تبییــن و مشــخص کننــد، تبعــات 
کمتــر و کــم رنــگ تــر خواهــد شــد. پرســه 
زنــی هــای بــی مــورد و چــرخ خــوردن 
هــای بــی هــدف در ایــن بســتر ، عــاوه بــر 
اتــاف وقــت و انــرژی و بــروز آســیب هــای 
جســمی، اولیــن گام در بــروز بزهــکاری و یــا 
ــت.  ــدن اس ــع ش ــکاری واق ــرض بزه  در مع
در گام دوم نهــاد هــای نظارتــی بایــد تــاش 
خصــوص  در  تــری  شایســته  و  بیشــتر 
ــرادی  ــا اف ــن فضــا و برخــزود ب ــت از ای صیان
کننــد کــه ایــن فضــا را نــا امــن کــرده و در 
ــر انســانی خــود هســتند.   صــدد اهــداف غی
در گام بعــد رســانه ملــی مــی توانــد بــا 
نحــوه  آموزشــی  هــای  فیلــم  نمایــش 
ــب  ــا را در قال ــن فض ــح از ای ــتفاده صحی اس
کســب درآمــد، تولیــد محتــوی، معرفــی 
ــواع  ــوزش ان ــه آم ــه دغدغ ــی ک ــایت های س
اســتفاده  دارنــد، زمینــه  را  مهــارت هــا 
فراهــم ســازد. را  ایــن فضــا  از   صحیــح 

پایانــی   ســخن 
ــی تردیــد فیلتــر کــردن تمــام ســایت هــا  ب
در عصــری کــه بــا نصــب فیلتــر شــکن مــی 
تــوان تمــام ســد هــای اینترنــت را فتــح کرد، 
ــر را  ــن فیلت ــر منطقــی اســت و ای امــری غی
ــم  ــق تصمی ــرات و منط ــر روی تفک ــد ب بای
گیــری افــراد نصــب کــرد کــه ذهــن و روان 
خــود را در بســتر بــزه و فســاد و پلشــتی قرار 
ندهنــد و بــا هــدف گــذاری صحیــح از همــان 
اوان کودکــی ، قــدرت تصمیــم گیــری و 
 انتخــاب صحیــح را بــه آنهــا آمــوزش بدهیــم.

در خاتمــه امیــد وارم خانــواده هــا نیــز 
ــا  ــد و ب ــوزش نبینن ــاز از آم ــی نی ــود را ب خ
کســب مهــارت هــای مختلــف و آمــوزه 
هــای علمــی، روانــی، مذهبــی، فرهنگــی و ... 
ــدان  ــا فرزن ــرای تعامــل بیشــتر ب زمینــه را ب
ــواده  ــط خان ــا محی ــازند ت ــوار س ــود هم خ
ــر،  ــا محبــت ت ــر ، ب ــان گــرم ت ــرای نوجوان ب
ــه تــر و امــن تــر از فضــای مجــازی  صمیمان
ــه و  ــان خان ــه شــود و نوجوان ــرون خان و بی
خانــواده را را پناهــگاه و ملجــاء اول و 

ــد. ــود بدانن ــر خ آخ

 در گفتگو با مریم علمی کارشناس ارشد روان شناسی بررسی شد: 
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ــان  ــا بی ــی ب ــتگاه دیپلماس ــس دس رئی
اینکــه صــرف بازگشــت آمریــکا بــه 
کفایــت  کنونــی  شــرایط  در  برجــام 
بــه  بازگشــت  صرفــاً  نمی کند،گفــت: 
برجــام بــرای آمریــکا کافــی نیســت، بلکه 

بــردارد. را  تحریم هــا  بایــد 
ــی  ــر انقــاب در ســخنرانی تلویزیون  رهب
و  گمانه زنی هــا  دربــاره ی  دی   ۱۹
فضــای سیاســی  در  مباحــث جــاری 
جمهــوری  رفتــار  پیرامــون  کشــور 
اســامی در قبــال برجــام و وظایــف 
ــا  ــد »م ــوص، گفتن ــن خص ــکا در ای آمری
ــه ای  ــچ عجل ــم، هی ــراری نداری ــچ اص هی
نداریــم کــه آمریــکا بــه برجــام برگــردد؛ 
ــه  ــت ک ــن نیس ــا ای ــئله ی م ــًا مس اص
آمریــکا بــه برجــام برگــردد یــا برنگــردد. 
آنچــه مطالبــه ی منطقــی مــا و مطالبــه ی 
تحریم هــا  رفــع  اســت،  مــا  عقانــی 
ــت  ــده ی ملّ ــّق غصب ش ــن ح ــت؛ ای اس
ــی  ــات مواضع ــن جم ــت.« ای ــران اس ای
بــود کــه رهبــر انقــاب آن را بــه عنــوان 
»ســخن پایانــی و قطعــی« جمهــوری 

ــد. ــام کردن ــامی اع اس
اطاع رســانی  پایــگاه 

پرونــده  ذیــل   KHAMENEI.IR  
جمهــوری  موضــع  قطعــی«  »حــرف 
و  تحریم هــا  زمینــه ی  در  اســامی 
ــر  ــای دکت ــا آق ــو ب ــام را در گفت وگ برج
محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه 

می کنــد. بررســی 
ــاب  ــر انق ــه رهب ــی ک ــی از موضوعات یک
ــالروز  ــان در س در ســخنرانی تلویزیونی ش
قیــام ۱۹ دی مطــرح کردنــد، بحــث 
توقــف تحریم هــا علیــه ملــت ایــران بــود. 
غربی هــا  چــرا  اّول،  ســؤال  به عنــوان 
و مشــخصاً دولــت آمریــکا موظف انــد 
همــه ی تحریم هــا علیــه ملــت ایــران 
برچیده شــدن  چــرا  و  بردارنــد؟  را 
بــه  آمریــکا  بازگشــت  بــر  تحریم هــا 

برجــام اولویــت دارد؟
آمریکایی هــا بعــد از اینکــه از برجــام 
خــارج شــدند، هــم تحریم هــای گذشــته 
ــن  ــا عناوی ــه ب ــم اینک ــد و ه را برگرداندن
جدیــد تحریم هــا را دشــوارتر کردنــد. 
لــذا صــرف بازگشــت آمریــکا بــه برجــام 
در شــرایط کنونــی کفایــت نمی کنــد. 
برجــام در شــرایطی  اینکــه  به خاطــر 
از  دیگــری  نــوع  کــه  شــد  مذاکــره 
تحریم هــا علیــه ایــران مطــرح بــود و 
رفــع آن تحریم هــا در داخــل برجــام 
تشــریح شــد؛ یعنــی هــدف برجــام هــم 
ــردارد.  ــا را ب ــه آن تحریم ه ــود ک ــن ب ای
ــم  ــرایط فراه ــه آن ش ــرای اینک ــروز ب ام

برجــام  بــه  بازگشــت  صرفــاً  بشــود، 
بــرای آمریــکا کافــی نیســت، بلکــه بایــد 
ــه  ــه اینک ــی ن ــردارد یعن ــا را ب تحریم ه
ــًا مــن عیــن کلمــات برجــام  ــد مث بگوی
ــار  ــن چه ــم. ترامــپ در ای را اجــرا می کن
ســال تــاش کــرد کــه برجــام را از محتوا 
ــل  ــی را تحمی ــد و تحریم های ــی بکن ته
بکنــد کــه اگــر آمریــکا بــه برجــام برگردد 
هــم آن تحریم هــا کمــاکان باقــی بمانــد. 
ــا  ــت م ــزی و وزارت نف ــک مرک ــًا بان مث
را از تحریم هــای تحــت عنــوان هســته ای 
ــم  ــوان تروریس ــا عن ــد و ب ــارج کردن خ
تحریــم کردنــد. اصــًا عناویــن و نحــوه ی 
انتصــاب تحریم هــا را هــم عــوض کردنــد.

رهبــر انقــاب همیــن فرمایشــات در 
ســخنرانی اخیرشــان را بــه مــا نیــز 
ــاس  ــر اس ــم ب ــا ه ــد و م ــوده بودن فرم
آگاهــی ای کــه از دیــدگاه ایشــان داشــتیم 
ــه  ــم آنچ ــام کردی ــل اع ــا قب از مدت ه
ــام  ــد، انج ــام بده ــکا انج ــد آمری ــه بای ک
ــال از  ــار س ــه چه ــت ک ــی اس وظیفه های
آن تخّطــی کــرده و اّول از همــه بایــد آن 
ــا هــم  کار را انجــام بدهــد. هرچنــد اوبام
ــودش  ــف خ ــه وظای ــد ب ــا تعه ــی ب خیل
عمــل نکــرد؛ اّمــا در چهار ســال گذشــته، 
ــود.  ــام ب ــردن برج ــپ نابودک ــدف ترام ه
آمریــکا اّول بایــد تعهداتــش را انجــام 
ــکا  ــت آمری ــوع بازگش ــد موض ــد، بع بده
بــه برجــام یــک مســئله ی ثانــوی اســت. 
ــط  ــه رواب ــت ک ــن اس ــی ای ــوع اصل موض
اقتصــادی مــا بــا کشــورها عــادی بشــود. 
اگــر بــه برجــام و قطعنامــه ی ۲۲۳۱ نــگاه 
کنیــد، تعهــدی کــه آنجــا وجــود داشــته 
ــادی  ــط اقتص ــازی رواب ــع عادی س درواق
به دلیــل  بــوده کــه  دنیــا  بــا  ایــران 
اتحادیــه ی  و  آمریــکا  تحریم هــای 
از  به دلیــل تبعیــت بســیاری  اروپــا و 
ــی ای  ــِق قانون ــچ منط ــدون هی ــکا، ب آمری
ــار  ــن چه ــود و در ای ــده ب ــادی ش غیرع
ــپ  ــه ترام ــارهایی ک ــا فش ــم ب ــال ه س
ــرد.  ــدا ک ــه پی ــت ادام ــن وضعی آورد ای
ــاب، مســئولین  ــر انق ــذا خواســت رهب ل
کشــور و مذاکره کننــدگان همیــن اســت 
ــدن  ــت، برداشته ش ــن اولوی ــه مهم تری ک
تحریم هاســت. بعــد از آن بحــث ورود 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــام م ــه برج ــکا ب آمری

می گیــرد.
آمریــکا  می دانیــد  کــه  همان طــور 
بایــد  تحریم هــا  رفــع  بــرای  اروپــا  و 
یک ســری گام هــای عملــی بردارنــد. ایــن 
ــارت هایی  ــه خس ــت؟ چ ــات چیس اقدام
ــه  از ناحیــه ی خــروج آمریــکا از برجــام ب
مــا وارد شــده و ایــن خســارت ها چگونــه 

ــت؟ ــران هس ــل جب قاب
ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــی ای ــای عمل گام ه
جهــان  بــا  ایــران  اقتصــادی  روابــط 
عــادی بشــود؛ یعنــی حــل و فصــل تمــام 
اقداماتــی کــه آمریــکا کــرده و باعث شــده 
ــران را محــدود  ــا ای رابطــه ی اقتصــادی ب

ــم. ــکا کاری نداری ــا آمری ــا ب ــد. م بکن
اّمــا اگــر بخواهیــم وارد جزئیــات بشــویم، 
بــرای  کــه  محدودیت هایــی  بایــد 
فــروش نفــت ایــران ایجــاد کردنــد را 
بردارنــد. نفــت ایــران مشــتری دارد، ولــی 
آمریکایی هــا بــا روش هــای زورمندانــه 
و فشــار مانــع شــدند کــه مشــتری ها 
ــب  ــد. خ ــداری کنن ــران را خری ــت ای نف
ــد  ــود. بای ــف بش ــد متوق ــم بای ــن ه ای
روابــط بانکــی مــا بــه حالــت اّولیــه 
برگــردد. بایــد قراردادهایــی کــه مــا 
مختلــف  شــرکت های  بــا  داشــتیم 
اجرایــی بشــود. بایــد طرف هــای مختلــف 
کارگزاری هــای بانکــی مــا بــه حالــت 
بــرای  کــه  مشــکاتی  برگردنــد.  اّول 
حمل ونقــل و بیمــه ی مــا بــوده بایــد 
ــه  ــه ک ــر، آنچ ــارت دیگ ــد. به عب برگردانن
در ضمیمــه ی دوم برجــام هســت تأکیــد 
ــه فقــط اینکــه  ــار اقدامــات دارد. ن ــر آث ب
آقــای بایــدن یــک متنــی را امضــاء بکنــد. 
ــط  ــن فق ــا ای ــت، اّم ــروری اس ــاء ض امض
ــن  ــی ای ــرط کاف ــت. ش ــرط الزم اس ش
ــکا را  ــات آمری ــار اقدام ــا آث ــه م اســت ک
ــث  ــم در بح ــام، ه ــم در برج ــم. ه ببینی
تعهــدات اتحادیــه ی اروپــا و هــم در بحث 
ــد شــده  ــکا مطــرح و تأکی تعهــدات آمری
ــال  ــار س ــا در چه ــه م ــی ک ــت. حرف اس
گذشــته بــه اروپایی هــا زدیــم ایــن اســت 
کــه درســت اســت شــما یک ســری 
ــا  ــته تحریم ه ــک رش ــد و ی ــاء کردی امض
ــری  ــران اث ــردم ای ــا م ــتید، اّم را برداش
ــد  ــران می بینن ــردم ای ــد. اآلن م نمی بینن
کــه شــرکت های اروپایــی ایــران را تــرک 
ــا  ــه م ــت ک ــی اس ــا اثرات ــد. این ه کردن

ــم. ــد ببینی بای

ــاب  ــر انق ــز رهب ــارت نی ــورد خس در م
ــم در  ــا، ه ــه م ــان ب ــم در فرمایشاتش ه
ســخنرانی عمومی شــان فرمودنــد کــه 
ــت  ــی اس ــارت از موضوعات ــوع خس موض
بعــدی مــورد  بایــد در مراحــل  کــه 
بحــث قــرار بگیــرد. واقعــاً هــم بایــد 
مشــخص باشــد کــه برجــام مثــل یــک در 
گــردان نیســت کــه شــما از یــک طــرف 
وارد و از طــرف دیگــر خــارج بشــوید. 
ــده دارد.  ــل قاع ــط بین المل ــره رواب باالخ
اقدامــات آمریــکا باعــث خســارت بــر 
ــل  ــاً در مراح ــده و حتم ــران ش ــردم ای م
ــا  ــر م ــورد نظ ــه م ــی ک ــدی موضوعات بع
ــت  ــتفاده هایی اس ــی سوءاس ــت برخ هس
ــور  ــد و همین ط ــام بدهن ــاید انج ــه ش ک
ــه  ــت ک ــی اس ــرار اقدام ــری از تک جلوگی
آمریــکا کــرد. مــا نبایــد فرامــوش کنیــم 
کــه پنجــاه شــرکت چینــی هــم توســط 
ــته  ــال گذش ــار س ــپ در چه ــای ترام آق
ــه و  ــا ضرب ــرکای م ــدند و ش ــم ش تحری
ــد  ــم بای ــا ه ــن ضرره ــد. ای ــرر دیدن ض

ــود. ــران بش جب
انقــاب  در بیــن صحبت هــای رهبــر 
یــک گــزاره ای وجــود دارد کــه مســئله ی 
مــا بازگشــت آمریــکا بــه برجــام نیســت، 
ــه اســت.  ــای ظالمان ــع تحریم ه ــه رف بلک
آیــا بازگشــت آمریــکا بــه برجــام بــرای ما 

ــدی هــم دارد؟ فوای
حضــور   ،۲۲۳۱ قطعنامــه ی  از  بعــد 
تنهــا در صورتــی  برجــام  در  آمریــکا 
مفیــد اســت کــه مزایــای اقتصــادی بــرای 
ــوری  ــدف جمه ــد. ه ــته باش ــران داش ای
ــا  اســامی از حضــور آمریــکا در برجــام ب
۲۲۳۱ محقــق شــده؛ یعنــی قطعنامه هــا 
می توانــد  آمریــکا  اآلن  شــدند.  لغــو 
ــه برجــام  ــا واردشــدن ب ــاز را ب ــن امتی ای
دوبــاره بــه دســت بیــاورد و ایــن امتیــازی 
نیســت کــه بــه مــا می دهــد، بلکــه 
ــه  ــودش ب ــرای خ ــه ب ــازی اســت ک امتی
ــر اجــرای برجــام  ــه ب ــی آورد ک دســت م

می توانــد نظــارت بکنــد.

بازگشت آمریکا به برجام، بدون برداشتن 
تحریم ها فقط به نفع آمریکاست
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برای حجم مبادالت ۲۰ میلیاردی 
ایران و عراق برنامه ریزی کنیم

معاون اول رئیس جمهور گفت: باید برای رسیدن به هدف ۲۰ میلیارد 
دالری حجم مبادالت دو کشور برنامه ریزی کرد.

 اسحاق جهانگیری  در دیدار با وزیر تجارت عراق و رئیس کمیسیون 
گفت:  خاورمیانه  منطقه  حساسیت  بر  تأکید  با  کشور  دو  مشترک 
همکاری همه کشورهای اسالمی و به ویژه همکاری خاص دو کشور 
بسزایی  اهمیت  از  منطقه  در  ثبات  و  صلح  ایجاد  در  عراق  و  ایران 

برخوردار است.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به همکاری های سیاسی و امنیتی 
دو کشور در سطوح مختلف اظهار کرد: مبارزه با داعش نمونه بارزی از 
همکاری های دو کشور برای ایجاد صلح در منطقه بود و ایران همواره 

از روند سیاسی و تمامیت ارضی عراق حمایت کرده است.
جهانگیری با بیان اینکه در ایام سالگرد شهادت سپهبد شهید سلیمانی 
و حاج ابومهدی المهندس هستیم، گفت: این جنایت آمریکا فراموش 
خروج  برای  عراق  پارلمان  آنچه  هستیم  مطمئن  و  است  ناشدنی 
امنیت منطقه  به ثبات و  این کشور تصویب کرد  از  نظامیان آمریکا 

کمک می کند.
معاون اول رئیس جمهوری دیدارها و گفت وگوهای مقام های دو کشور 
را برای توسعه روابط اقتصادی مهم دانست و گفت: باید تالش کنیم 
مناسبات اقتصادی فیمابین همانند همکاری های سیاسی و فرهنگی دو 

کشور و دو ملت ارتقا یابد.
ایران و عراق برنامه های مهمی برای  جهانگیری گفت: هر دو کشور 
توسعه دارند و باید تالش کنند با همکاری یکدیگر به ویژه در دوره ای 
که ویروس کرونا تا حدی مناسبات اقتصادی را مختل کرده است، این 
برنامه ها را پیش ببرند. معاون اول رئیس جمهوری با ابراز خرسندی از 
آغاز دور چهارم جلسات کمیسیون مشترک دو کشور برای حمایت از 
روابط اقتصادی فیمابین گفت: این کمیسیون می تواند برای اجرایی و 
عملیاتی شدن توافقاتی که در سطوح باالی دو کشور به ویژه رؤسای 

جمهوری و نخست وزیر انجام شده است، برنامه ریزی کند.
جهانگیری با اشاره به دیدارهای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر نیرو 
با همتایان عراقی خود اظهار امیدواری کرد: توافقات انجام شده برای 
بازپرداخت مطالبات و استفاده از دارایی های ایران در کشور عراق هر 

چه سریع تر نهایی شود.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در 
همکاری  و  هماهنگی  راهبردها  حوزه 
کامل بین قوا بود و هر سه قوه به دنبال 
را  نفت  به  وابستگی  که  هستیم  این 

کاهش داده و به سمت صفر ببریم.
 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمی عصر امروز پس از جلسه سران 
قضائیه،  قوه  رئیس  میزبانی  به  قوه  سه 
که  خوشحالم  خیلی  داشت:  اظهار 
جلسات سران نسبت به گذشته با فاصله 
زمانی کمتر برگزار می شود و این جلسات 
و  نزدیکی  با  گذشته  جلسات  به  نسبت 
تمرکز بیشتر بر موضوعات مهم و اساسی 

کشور مورد بحث قرار می گیرد.
تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
کرد: این مباحث به دو صورت راهبردی 
حل  اولویت  و  می شود  مطرح  روشی  و 
تاکید  نیز  امروز  است؛  مردم  مشکالت 
شد که این جلسات با فاصله زمانی کمتر 

تشکیل شود.
وی یکی از موضوعات مهم امروز جامعه را 
سند مالی بودجه کشور برشمرد و افزود: 
در حوزه راهبردها، بین قوا هماهنگی و 
وحدت نظر کامل وجود دارد و همانطور 
که رئیس محترم جمهور عنوان کردند، 
که  هستیم  این  دنبال  به  قوه  سه  هر 
کاهش وابستگی بودجه به نفت را بیشتر 

از گذشته پیش ببریم.
به  وابستگی  کاهش  توضیح  در  قالیباف 
این  کرد:  اضافه   ۱۴۰۰ بودجه  در  نفت 
مسئله بدین معنی است که درآمدهای 

نفتی را صرف هزینه های جاری نکنیم.
وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور نیز بر 
بودند  کرده  عنوان  و  تاکید  مسئله  این 
وابستگی  کاهش  به سمت  ما  چون  که 
"بارک  ما  به  می کنیم  حرکت  نفت  به 

به  امروز  جلسه  در  من  بگویید؛  اهلل" 
ایشان گفتم و اینجا هم تکرار می کنم که 
"بارک اللهو صدبارک اهلل"! در این مسیر 
گام برداریم و این یکی از محورهای مهم 
و  بودجه  ساختار  اصالح  در  اساسی  و 

تورمی است که هر روز افزایش می یابد.
رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه 
است،  مشترک  بودجه  در  اهداف  این 
که  روشی  و  اختالف سلیقه  ولی  گفت: 
به آن دست یابیم، وجود دارد، لذا مقرر 
شد هفته آتی رؤسای کمیته های مصرف 
کمیسیون  رئیس  همچنین  و  درآمد  و 
تلفیق نشستی را با ستاد اقتصادی دولت 
اختالف  و  روش ها  در  تا  باشند  داشته 
سالیق فعلی، با وحدت بیشتری مسائل 

را پیش ببریم.
قالیباف اظهار امیدواری کرد با این روند 
به  تلفیق  کمیسیون  از  را  بودجه  بتوان 
در  که  بودجه  این  تا  کرد  ارائه  صحن 
حقیقت سند زندگی مردم و سند مالی 
که  کند  عمل  گونه ای  به  است،  دولت 
بهترین  به  را  مردم  سالمت  و  معیشت 

نحو پیش ببرد.
شورای  مجلس  در  کرد:  تصریح  وی 
معظم  رهبر  نظر  با  دولت  و  اسالمی 
سیاست های  تحقق  راستای  در  انقالب 
اقتصاد مقاومتی، اصرار داریم که اولویت 
تا پیشنهاداتی که در  را به تولید دهیم 
تلفیق به تصویب رسید، پس از رأی در 
صحن علنی و تأیید در شورای نگهبان، 
مالیات در حوزه تولید کاهش چشمگیری 

پیدا کند.
یکی  کشورمان  قانونگذاری  نهاد  رئیس 
دیگر از مشکالت اقتصاد کشور را داللی 
و سوداگری خواند و اضافه کرد: در این 
اعمال  را  مالیاتی  سخت  شرایط  بخش 
بازار  این  در  افرادی که  تا  خواهیم کرد 
آشفته پول بی زحمت به دست می آورند، 

اجازه فرار مالیاتی نداشته باشند.
قالیباف تصریح کرد: در حوزه سالمت نیز 
باید از مردم تشکر کرد که با همت آنها، 
تالشی که براساس طرح شهید سلیمانی 
زحمات  گرفت،  صورت  غربالگیری  در 
دولت و بسیج، آمار فوتی های کرونا که 

رقمی  دو  بود،  نفر  از ۴۰۰  بیش  روزانه 
شده است و امیدواریم این رقم به صفر 

برسد.
البته  کرد:  اضافه  مردم  به  خطاب  وی 
این  هنوز  که  داریم  را  خواهش  این 
خطر رفع نشده و اگر کمتری توجهی به 
دلیل کاهش آمار صورت گیرد، احتمال 
صورت  به  حتی  ویروس  این  بازگشت 
جهش یافته از سایر کشورها وجود دارد. 
طی روزهای اخیر در دنیا مالحظه شد 
که این ویروس جهش یافته چه اثری در 
بخشی از اروپا از خود برجای گذاشت، لذا 
ویژه در زمستان  به  این موضوع  رعایت 
نیز عبور  این مرحله  از  تا  دارد،  اهمیت 

کنیم.
اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
همراهی  با  بودجه  که  کرد  امیدواری 
دولت و مجلس به گونه ای تدوین شود 
سالمت،  معیشت،  حوزه  در  بتوانیم  که 
محرومت زدایی و جهش تولید به نحوی 
کمترین  با  آینده  سال  که  شود  تدوین 

مشکل روبرو باشیم.

هر سه قوه به دنبال این هستیم که وابستگی 
به نفت را کاهش دهیم

خبر

بذرپاش خبر داد؛

تشکیل کمیته کاهش قیمت کاال در 
دیوان محاسبات

رئیس کل دیوان محاسبات از تشکیل کمیته نهضت کاهش قیمت تمام شده 
کاال و خدمات در این دیوان خبر داد.

رئیس کل،  با حضور  محاسبات کشور  دیوان  اولین جلسه شورای حقوقی   
دادستان و اعضای شورا برگزار شد.

تشریح  ضمن  جلسه  این  در  محاسبات  دیوان  کل  رئیس  بذرپاش  مهرداد 
برنامه های تحولی دیوان محاسبات، گفت: ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ 
ایراداتی که به دیوان در  اتفاق بزرگی بود و  قانونی،  از موعد  یک ماه پیش 

خصوص بودجه اثرگذار وارد می شد، را رفع کرد.
وی افزود: الگوی تهیه و ارائه گزارش تفریغ بودجه را متحول خواهیم کرد. در 
ماه های اخیر، زمان ارائه گزارش را کاهش دادیم تا اثربخشی گزارش تفریغ 
بیشتر شود. رئیس کل دیوان محاسبات یکی از موارد مهم در این زمینه را 
نهضت کاهش قیمت تمام شده کاال و خدمات اعالم کرد و افزود: کمیته ویژه 
فنی و حقوقی برای بررسی قیمت تمام شده تشکیل شده است تا در این زمینه 
موثرتر و کارآمدتر عمل کنیم. بذرپاش اظهار داشت: قیمت تمام شده کاال و 
خدمت در دستگاه ها و شرکت های دولتی باالست که با همین سطح عرضه 
کاال و خدمت حتماً می تواند بسیار کمتر از این باشد. وی این اقدام را موجب 
افزایش بهره وری و صرفه جویی در منابع با حفظ سطح خدمت و از مصادیق 

اقتصاد مقاومتی دانست.

چهارشنبه 24 دی 21399

گواهی حصر وراثت
 خانم نرگس نیساری فرزند نادر به شماره شناسنامه ۳۷۱۴ به استناد 
شهادت نامه گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
که  داشته  اشعار  چنین  نموده  دادگاه  این  99/۱۳/990۱۴50تقدیم 
تاریخ 99/06/28  در  به شماره شناسنامه ۱8  نیساری  نادر  شادروان 

دراقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
۱ – حسن نیساری فرزند نادر ش ش ۱9۳۴ پسر متوفی
2 – محمود نیساری فرزند نادر ش ش ۳۳۷ پسر متوفی
۳ – ناصر نیساری فرزند نادر ش ش ۱528 پسر متوفی

۴ – امامعلی نیساری فرزند نادر ش ش ۱9۳۳ پسر متوفی
5 – حسین نیساری فرزند نادر ش ش 60۳5 پسر متوفی

6 – رقیه نیساری فرزند نادر ش ش ۱۴5 دختر متوفی
۷ – نرگس نیساری فرزند نادر ش ش ۳۷۱۴ دختر متوفی
8 – هاجر محمدی فرزند رمضانی ش ش ۴۳ همسر متوفی

پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم 
وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی یا 
خودنوشت  در وقت فوق العاده حوزه ۱۳ شورای حل اختالف اسالمشهر 
به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه محتویات پرونده با 
استناد به مواد 86۱ الی 86۴ – 86۷ – 896 – 90۱ - 90۴قانون مدنی 
گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال 
بوده و وراثت دیگری ندارد دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام 
حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد یک هشتم ازعین  اموال منقول و 
یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان سهم همسر 
قابل  برابر سهم دختر  دو  به نسبت سهم پسر  ماترک  الباقی  و  متوفی 

تقسیم می باشد.
قاضی حوزه ۱۳ شورای حل اختالف اسالمشهر

  
شماره نامه :۱۳990۴90۱۱0۷00۴5۷۷

تاریخ نامه :۱۳99/۱0/2۳
شماره پرونده :۱۳990۴00۱۱0۷000559/۱

شماره بایگانی پرونده : 9900۷9۱

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به ۱- خانم سعیده اصفهانی فرزند حسین به شماره ملی 
–شهرتهران فردوس غربی  : استان تهران  006۳6۳۴۱20  به نشانی 
– سازمان برنامه – ششم غربی – پالک88 واحد۱0 بعنوان وام گیرنده 
2- آقای جعفر اصفهانی فرزند حسین به شماره ملی 005۱۷۴5909  به 
– شهرتهران– سازمان برنامه 2مرکزی ۱۷ غربی  نشانی : استان تهران 
پالک ۱0 واحد ۱ بعنوان ضامن ابالغ می شود  که بانک ملی ایران شعبه 
قرارداد شماره 660۱۴۴062۴006     استناد  به  شاهد شهر کد2۴۱8 
  ۱۳99/۱0/02 تاریخ  تا  ۱09/۳6۱/009ریال  مبلغ  وصول  جهت 
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 
9900۷9۱  در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده ۱8 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 
خود  بدهی  پرداخت  به  میگرددنسبت  ابالغ محسوب  روز  که  اگهی  این 
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 :۱۳990۴90۱۱0۷00۴588
تاریخ نامه :۱۳99/۱0/2۳

شماره پرونده :۱۳990۴00۱۱0۷000582/۱
شماره بایگانی پرونده : 99008۱6

اخطار ابالغیه قرارداد بانکی 
بدین وسیله به ۱- خانم ملیحه بدرلو فرزند علی اکبر به شماره ملی 
۴۳۷066۱82۱  به نشانی : استان تهران –شهرستان رباط کریم – 
االرد – پرندک خیابان بوستان گلستان چهارم پالک ۳0  بعنوان وام 
ملی  به شماره  ابوطالب   فرزند  محمدی   رخشنده  خانم  گیرنده 2- 
5۳9955088۱  به نشانی : استان تهران – شهرستان رباط کریم – 
االرد – پرندک – بیت امام – کوچه شقایق – پالک 2۳ بعنوان ضامن 
ابالغ می شود  که بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد 2۳5۴  
به استناد قرارداد شماره 6۱02002586005    جهت وصول مبلغ 
۳۷/8۷۱/۱۴۴ریال تا تاریخ ۱۳99/۱0/۱0  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 99008۱6  در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامورپست محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱8 
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

  

اگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای علی بیات  طی تقاضای بوارده شماره ۱۱90۷ مورخ 
۱۳99/09/20 و ضمن ارائه دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده 
در دفتر اسناد رسمی ۳0 رباط کریم و برابر تفویض وکالت شماره 
 8۳۱65 شماره  وکالتنامه  موضوع   ۱۳99/08/2۱ مورخ   8۴0۱8
و تفویض وکالت شماره  رباط کریم  مورخ ۱۳99/06/۳0 دفتر ۳0 

5۱8۷5 مورخ ۱۳99/05/0۷ دفتر 2۳ شهریار مدعی است:
از ششدانگ یک  مالکیت دو ممیز چهاردهم دانگ مشاع  ۱ - سند 
قطعه زمین بمساحت ۱80 متر مربع قطعه ۴5 تفکیکی پالک ۱20۳ 
از  از پالک ۱۱5۷ فرعی  و مجزی شده  از ۱2۷ اصلی مفروز  فرعی 
اصلی مذکور ذیل ثبت ۱85۳۳2 صفحه ۱9۷ دفتر امالک جلد 90۷ 
بشماره چاپی 0۴8۷۳6 د 9۳ به نام آقای اردوان نوذری فرزند محمد 

ثبت صادر وتسلیم گردید.
2 – سند مالکیت یک ممیز دودهم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت ۱80متر مربع قطعه ۴5 تفکیکی پالک ۱20۳ فرعی 
از اصلی  از پالک ۱۱5۷ فرعی  و مجزی شده  از ۱2۷ اصلی مفروز 
مذکور ذیل ثبت ۱85۳۳۳ صفحه 200 دفتر امالک جلد 90۷ بشماره 
ثبت  محمد  فرزمد  نوذری  کتایون  خانم  نام  به  د 9۳  چاپی ۴8۷۳6 

صادر و تسلیم گردید.
قطعه  از ششدانگ یک  چهاردهم مشاع  ممیز  دو  مالکیت  – سند   ۳
زمین بمساحت ۱80متر مربع قطعه ۴5 تفکیکی پالک ۱20۳ فرعی از 
۱2۷ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱5۷ فرعی از اصلی مذکور 
ذیل ثبت ۱85۳۳۴ صفحه 20۳ دفتر امالک جلد 90۷ بشماره چاپی 
۴8۷۳8 د 9۳ به نام آقای فرهاد نوذری فرزند محمد ثبت صادر و 

تسلیم گردید که اسناد مالکیت بشماره چاپی های فوق به علت بی 
احتیاطی بعلت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده ۱20 ائین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به پالک مذکور با وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به 
ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در غیر 
اینصورت پس از انقضای مدت و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 

احمد رحیمی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم 

  

  
تاریخ :98/۱۱/۱۴                کالسه پرونده :۷۳5/۴/98          شماره 

دادنامه :۱۴0۴-98

مرجع رسیدگی : حوزه چهارم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 
خواهان :رضا کوششی پایدار         آدرس:اسالمشهر شهرک قائمیه خ 

کمیل خ عماد پ۱۷ 
خوانده: حمیدرضا حسین نژاد         آدرس: مجهول المکان  

خواسته :مطالبه طلب  
جری  و  فوق  کالسه  به  پرونده  ثبت  و  وصول  از  پس   : گردشکار 
تشریفات قانونی قاضی و مالحظه نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 

ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید .
                           رای  شورا 

در خصوص رضا کوششی پایدار به طرفیت حمیدرضا حسین نژاد  به 
خواسته مطالبه طلب به مبلغ ۱۷/000/000 ریال هزینه دادرسی 
از سوی خواهان و  به درخواست تقدیمی  نظر  و ضرر و زیان وارده 
با توجه به رسید عادی که خوانده آن را امضا نموده و اینکه خوانده 
در جلسه مورخ 98/8/26 شوراحاضر نشده و دفاع موثری مبنی بر 
برائت ذمه خود ارائه ننموده اند و دعوی به شکل حاضر از هرگونه 
به  مقرون  را  خواهان  دعوی  شورا  لذا  است.  مانده  مصون  تعرض 
ائین دادرسی  به ماده ۱98 قانون  صحت تشخیص داده و مستندا 
می  محکوم  خواهان  حق  در  زیر  مبالغ  پرداخت  به  را  خوانده  مدنی 
نماید:۱ – مبلغ ۱۷/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2 – مبلغ 
خسارت  هزینه  بانضمام  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۱/2۷5/000
تاخیر تادیه از تاریخ ثبت دادخواست 98/۷/۱5 لغایت یوم الوصول 
- رای صادره حضوری می باشد و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی دادگستری رباط کریم می 

باشد.

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف مرکزی شهرستان رباط کریم 

  

سمیرا  خانم  درخواست  موجب  به  رساند  می  اطالع  به  بدینوسیله 
افشاری به طرفیت مریم حمامی قرارتحریر ترکه مرحوم محمد کشاورز 
فرزند عبدالحسین ساکن شهریار فاز ۳ اندیشه خ خیام شمالی رباعی 
حل  دومشورای  حوزه  در   990۱۷۴6 کالسه  پرونده  موضوع  پ28 

اختالف شهرستان شهریار صادرو وقت اجرای قرار در روز چهارشنبه 
مورخ ۱۱/29  ساعت ۱۳  تعیین گردیده است لذا از ورثه و نماینده 
که  دیگری  کسان  و  متوفی  به  مدیونین  و  بستانکاران   ، آنها  قانونی 
بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در وقت مقرر در حوزه  حقی 
دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار واقع در شهریار شهرک 
اداری شورای حل اختالف  حضور داشته باشند عدم حضور هر یک از 

مدعوین مانع اجرای قرار نمی باشد.
حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

  

برابر  المکان همسر شما  آقائی فرزند اسمعیل مجهول  آقای محمود 
عمومی  6دادگاه  شعبه   98099۷26۴0602۷65 شماره  دادنامه 
ثبت  تقاضای  الذکر  فوق  دادنامه  باارائه  شهریار  شهرستان  حقوقی 
طالق نموده است لذا الزم است ظرف مدت یک هفته پس ازانتشار 
آگهی در این دفتر خانه به آدرس شهریار اندیشه فاز۳ ضلع شمال 
غربی میدان آزادی خیابان گل نرگس غربی پالک۳2 در وقت اداری 
حاضر شویددر غیر اینصورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد 

و اعتراض بعدی مسموع نخواهد شد.

سردفتر ازدواج ۴ و طالق 5 شهریار

  

آگهی مزایده
به موجب رای شماره 99099۷۷8۱2۴0020۴ شعبه سوم و کالسه 
پرونده 99000۴8 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان 
بهارستان محکوم علیهم حمید فتحی محکوم است به ۳6/000/000 
ریال  اقدام برابر اجرایی درحق محکوم له سبحان عبدی و مبلغ یک 
بیستم ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که اموال 
کارشناس  وتوسط  توقیف  له  محکوم  درخواست  علیه حسب  محکوم 
منتخب دادگستری ارزیابی گردیده است که قرارمزایده مرحله دوم 
اموال توقیفی ذیل به تاریخ99/۱۱/5 روز یک شنبه ساعت  9:۳0 
هفت  میدان  شهر  نسیم  نشانی  به  مزایده  درمحل  ۱0صبح  لغایت 
احکام  اجرای  اول  دفترشعبه  بهارستان  شهرستان  دادگستری  تیر 
مدنی برگزار می گردد علیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده 
می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفردیاافرادی که 
شناخته  مزایده  برنده  عنوان  به  دهند  راپیشنهاد  قیمت  باالترین 

خواهندشد:
مشخصات وقیمت پایه اموال توقیفی موردمزایده:

ورزشی  روی کفشی  طاقه  دو عدد ۳عدد  از  عبارتست  معامله  مورد 
طاقهابه  از  یک  هر  ابیو  مشکی  رنگهای  سبزبه  مارک  به  جورابگیر 
متراژ 50متر میباشد . ارزش مزایده حسب نظر کارشناسی به مبلغ 

۳6/000/000 ریال برآورد گردیده است .
ماده۱29قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده 
مزایده اخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده 
نمایددرغیراینصورت  تودیع  دولت  صندوق  رابه  موردمعامله  ثمن 
و مزایده تجدید  نفع صندوق دولت ضبط  به  ده درصدوصول شده 
خواهدشد متقاضیان می توانند پنج روزقبل ازموعدمزایده به این 

اجرا مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./

فرشاد کاظم اصالنی - دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان بهارستان

ایران قرار دادن نام کوبا درفهرست کشورها 

حامی تروریسم را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دولت آمریکا در قرار دادن نام کوبا 
در فهرست کشورهای حامی تروریسم را به شدیدترین وجه محکوم 
دولت  اقدام  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  زاده  خطیب  سعید  کرد. 
تروریسم  نام کوبا در فهرست کشورهای حامی  قرار دادن  آمریکا در 
را به شدیدترین وجه محکوم کرد و بر همبستگی جمهوری اسالمی 
ایران با آرمان های دولت و ملت کوبا در مقاومت در برابر نماد استکبار 

جهانی تاکید کرد.



اقتصاد
اخبار

در سال ۲۰۲۰

ترافیک باری بین چین و اروپا به باالترین 
سطح تاریخ رسید

تعداد   ۲۰۲۰ سال  در  که  کرد  اعالم  چین  دولتی  راه آهن  اوپراتور 
واحد   ۱۲,۴۰۰ تاریخی  رکورد  به  اروپا  و  چین  بین  باری  قطارهای 
رسیده است که این نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد جهش داشته 

است.
اعالم کرد که در  راه آهن دولتی چین  اوپراتور  راشاتودی،  از  نقل  به 
سال ۲۰۲۰ تعداد قطارهای باری بین چین و اروپا به رکورد تاریخی 
۱۲,۴۰۰ واحد رسیده است که این نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد 

جهش داشته است.
طبق گزارش جدید گروه راه آهن چین، این اولین بار در تاریخ چین 
است که تعداد قطارهای باری بین این کشور و اروپا از ۱۰,۰۰۰ واحد 

بیشتر می شود.
داده های جدید نشان می دهد رکورد زدن تعداد قطارهای باری بین این 
دو قطب تجاری جهان باعث شده است تا حجم تبادالت بار بین آنها 
معادل ۱.۱۴ میلیون کانتینر ۲۰ فوت بشود که این به معنای جهشی 

۵۶ درصدی نسبت به سال گذشته است.
این قطارهای باری بیش از ۹۰ شهر در ۲۰ کشور اروپایی را پوشش 
می دهند و تأثیر مهمی در کنترل و پیشگیری کرونا داشته اند. در کل 
با کنترل  از ۷۶ هزار تن یا ۹.۳۱ میلیون واحد کاالی مرتبط  بیش 
و پیشگیری کرونا از چین به ایتالیا، آلمان، اسپانیا، جمهوری چک، 
روسیه، لهستان، مجارستان، هلند، لیتوانی و بلژیک ارسال شده است.

ضرورت  بر  کشاورزی  جهاد  وزیر 
ترجیحی  تجاری  توافق نامه  امضای 
عراق  و  ایران  اسالمی  جمهوری  بین 
و  تجاری  همکاری های  توسعه  برای 

کشاورزی دو کشور تاکید کرد.
کشاورزی،  جهاد  وزارت  از  نقل  به 
کاظم خاوازی، در دیدار با »عالء احمد 
ضمن  عراق  تجارت  وزیر  الجبوری«، 
تشکر از همکاری های این کشور با ایران 
اظهار  آمریکا،  تحریم های  شرایط  در 
کرد: جمهوری اسالمی ایران بر استمرار 
همکاری های تجاری و کشاورزی خود 
با کشور عراق اصرار دارد و در این راستا 
از هیچ تالشی دست بر نخواهد داشت.

از  عراق  خروج  برای  ایران  افزود:  وی 
تا  کرد  خواهد  کمک  بحرانی  شرایط 
پابرجا  کشور  دو  بین  تجاری  مراودات 

باشد.
عمل  به  توافقات  به  اشاره  با  خاوازی 
آمده در سفر رئیس جمهوری ایران به 
عراق در سال ۱۳۹۷ خاطرنشان کرد: 
امیدواریم در بخش کشاورزی و تجارت 
این توافقات بیش از پیش پیگیری شود 
بین  مراودات کشاورزی  تا شاهد رشد 

دو کشور باشیم.
عراق  کشاورزی  سیمای  افزود:  وی 
به گونه ای است که دو کشور  ایران  و 
داشته  خوبی  تجاری  تراز  می توانند 
باشند که این امر، مستلزم همکاری های 
بانکی، مکانیزم های پرداخت های پولی 
در  طرف  دو  کارشناسان  گفتگوی  و 

بخش های مختلف است.
اینکه  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 
تمام مسائل بخش کشاورزی و تجاری 

مسائل  گروه  سه  به  عراق  و  ایران 
در  سرمایه گذاری  و  بازرگانی  پایه ای، 
کرد:  تصریح  می شود،  تقسیم  عراق 
کشاورزی،  پایه ای  مسائل  بخش  در 
قابل  بیماری ها  و  آفات  ملخ ها،  هجوم 
توجه است که زراعت و باغبانی ایران 
و  می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  عراق  و 
نیازمند همکاری های مشترک بین دو 
کشور به خصوص در موضوع مهم ملخ 

صحرایی است.
ویژه  امکانات  به  اشاره  با  خاوازی 
آموزش  و  تحقیقات  زمینه  در  ایران 
و  امکانات  این  کرد:  عنوان  کشاورزی، 
تبادل  کشور  دو  بین  می تواند  تجارب 

شود.
صادرات،  تجارت،  خصوص  در  وی 

اذعان  تجاری دو کشور  تراز  و  واردات 
کشاورزی  وزارت  با  باید  ایران  کرد: 
توافق  یک  به  عراق  تجارت  وزارت  یا 
آن  امضای  با  تا  برسد  ترجیحی  نامه 
موجود  تجاری  مشکالت  از  بسیاری 
عنوان  به  شود،  مرتفع  کشور  دو  بین 
مثال صادرکنندگان ما در معرض ورود 
قرار  عراق  به  دیگر  کشور  از  کاال  یک 
تعرفه  با  اطالع  بدون  یا  و  می گیرند 
وارداتی جدید مواجه می شوند که اگر 
در قالب این موافقتنامه ترجیحی برنامه 
دو طرف و نیازهای دو کشور اعالم شود 

به تسهیل روابط کمک خواهد کرد.
کرد:  تأکید  کشاورزی  جهاد  وزیر 
مشکالت صادرات سیب ایران به عراق 
کار  دستور  در  است  سال  چندین  که 

موافقتنامه  این  قالب  در  دارد،  قرار 
ترجیحی می تواند برطرف شود.

تجارت  وزیر  پیشنهاد  به  اشاره  با  وی 
عراق مبنی بر خرید جو از این کشور 
توسط ایران گفت: آمادگی داریم به هر 
میزان جو مازاد بر مصرف در عراق را 

خریداری کنیم.
خاوازی پیشنهاد کرد: برای اینکه تراز 
شود،  متعادل  کشور  دو  بین  تجاری 
شرکت های عراقی می توانند نسبت به 
تأمین نهاده های دامی مورد نیاز ایران 
اقدام  از ذرت، کنجاله سویا و جو  اعم 
کنند تا به بهبود تراز تجاری دو کشور 
مستلزم  نیز  امر  این  که  کنیم  کمک 
دو  بین  ترجیحی  موافقت نامه  امضای 

کشور است.

همکاری های کشاورزی بین ایران 
و عراق باید توسعه یابد

گزارش

۹۰ درصد شبکه انتقال فاضالب تهران 
تکمیل است

وزیر نیرو گفت: ۷ هزار کیلومتر از کل شبکه ۸ هزار کیلومتری انتقال 
فاضالب تهران نهایی شده که ۹۰ درصد کل طرح را شامل می شود.

 رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه مراسم افتتاح طرح های آبرسانی 
به صد روستا با جمعیت بیش از ۶۲ هزار نفر از استان های کردستان، 
زنجان، البرز و همدان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شبکه انتقال 
فاضالب تهران ۸ هزار کیلومتر است که تا دی ماه سال جاری ۷ هزار 
کیلومتر آن معادل ۹۰ درصد کل انجام و تکمیل شده است، گفت: به 
این ترتیب از کل شبکه فاضالب که یک میلیون و ۵۰ هزار انشعاب را 
در بر می گیرد ۷۰۰ هزار انشعاب آن نصب شده است یعنی ۷۰ درصد 

انشعابات بهره برداری شده است.
وی افزود: تهران ۲۲ واحد تصفیه خانه فاضالب دارد که گنجایش آنها 
متفاوت است بزرگترین تصفیه خانه فاضالب تهران مربوط به تصفیه 
خانه جنوب تهران با پوشش جمعیتی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است 
و دومین تصفیه خانه بزرگ تهران تصفیه خانه فیروز بهرام با جمعیت 

تحت پوشش دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است.
به گفته این مقام مسئول تصفیه خانه فیروز بهرام انشعابات مناطق ۲، 
۵، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۸ و بخش هایی از ۲۱ و ۲۲ را در بر می گیرد. ارزش 

سرمایه این طرح ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
از  ماینرها  مجاز  غیر  استفاده  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  اردکانیان 
ظرفیت برق کشور گفت: استفاده ماینرها از برق آن هم در حالتی که از 
یارانه قابل توجهی استفاده می کنند نیاز به مصوبه هیئت وزیران دارد و 
از سوی دیگر باید از وزارت صمت مجوزهای الزم را دریافت کنند این در 
حالی است که تعرفه استفاده شده برای ماینرها رقمی متفاوت و نزدیک 

به تعرفه برق صادراتی است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه موضوع که واحدهای تولید کننده رمز 
ارزی وجود دارد که با در دست داشتن مجوزهای الزم در کشور فعالیت 
می کنند تصریح کرد: طبق گزارش ارائه شده استفاده برق مجاز توسط 
واحدهای تولید کننده رمز ارز حدود ۳۰۰ مگابایت است در حالی که 
اوج بار مصرف برق در این روزها حدود ۳۸ هزار مگابایت است. بنابراین 
می توان نتیجه گرفت که این میزان مصرف مجاز تأثیر چندانی بر میزان 
مصرف ندارد. البته واحدهایی که به طور غیرمجاز استخراج رمز ارز دارند 
اقدامشان غیرقانونی است و دستگاه های ذیربط باید با آنها برخورد کنند.

به گفته اردکانیان علت خاموشی های امروز این است که مصرف گاز 
بویژه بخش خانگی افزایش یافته و از هموطنان می خواهیم با استفاده 
صحیح از منابع انرژی شرایطی را برای برق رسانی پایدار ایجاد کنند چرا 
که طبق گزارش های موجود، مصرف گاز خانگی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است که به گفته مقامات وزارت 

نفت حدود ۲ درصد آن مربوط به انشعابات جدید است.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه علت خاموشی ها مربوط به تأمین سوخت 
نیروگاه هاست، اظهار داشت: در تالشیم تا این مشکل را حل کنیم و 
در همین راستا جلساتی بین وزارت نفت و نیرو تشکیل می شود. البته 
الزم است تا هموطنان نیز برای مدیریت این شرایط همکاری های الزم 

را داشته باشند.
افتتاح  استان  به ۱۰۰ روستای کشور در ۴  آبرسانی  امروز  وی گفت: 
شد و حدود ۶۳ هزار نفر از روستاییان ما به نعمت آب آشامیدنی سالم 
تعداد  گذشته  سال   ۷.۵ طی  ترتیب  این  به  و  کردند  پیدا  دسترسی 
روستاهایی که به آب شرب متصل شدند به ۱۲ هزار و ۴۳۷ روستا با 
جمعیتی معادل ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسید که تا پایان فعالیت 

دولت این روند ادامه دارد.

تاکید وزیر صمت بر توسعه تعامالت تجاری با 
پاکستان

وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگوی تلفنی با مشاور نخست 
وزیر پاکستان، خواستار توسعه تعامالت تجاری و سرمایه گذاری بین 

دو کشور شد.
در  رزم حسینی  علیرضا  ایران،  تجارت  توسعه  سازمان  از  نقل  به 
گفت وگوی تلفنی با عبدالرزاق داوود مشاور نخست وزیر و وزیر صنعت، 
بازرگانی، نساجی، تولید و سرمایه گذاری پاکستان که به درخواست 
دو  برادرانه  روابط  به  اشاره  با  انجام شد،  تهران  پاکستان در  سفارت 
کشور، بر گسترش بیش از پیش مناسبات تجاری، اقتصادی و سیاسی 

تاکید کرد.
تقویت  به  پاکستان  و  ایران  عالقه مندی  راستای  در  همچنین، 
زیرساخت های تجاری میان دو کشور، تداوم مذاکرات تجارت آزاد ایران 
و پاکستان مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد برنامه های برگزاری 
به سرعت  پاکستان  و  ایران  تجاری  کمیته مشترک  اجالس  نهمین 
هماهنگ شود تا در جریان سفر مشاور نخست وزیر پاکستان به تهران، 

سند همکاری ها به امضای وزرا برسد.
تقویت  به  عالقمندی  ابراز  ضمن  کشور  دو  تجاری  مسئوالن 
بازگشایی  و  مرزی  بازارهای  ایجاد  طریق  از  تبادالت  زیرساخت های 
نقاط جدید مرزی، از افزایش گذرگاه های رسمی بین ایران و پاکستان 
با گشایش مرز ریمدان- گبد در آذر ماه امسال به دو مرز رسمی ابراز 
خرسندی کردند و خواستار بازگشایی مرز رسمی سوم بین ایران و 

پاکستان در پیشین - مند در آینده نزدیک شدند.
پاکستان چهارمین بازار صادراتی ایران در بین کشورهای همسایه بوده 
و در ۹ ماهه امسال مجموع تبادالت تجاری دو کشور بیش از ۸۴۰ 
ایران ۷۱۰ میلیون دالر  میلیون دالر برآورد شده که سهم صادرات 
و شامل محصوالت صنعتی، شیمیایی، مصالح ساختمانی، محصوالت 
کشاورزی و غذایی بوده و در بیش از ۱۱۰ کد تعرفه انجام شده است.

پاکستان از ظرفیت بسیار باالیی برای افزایش کمی و کیفی مراوده های 
تجاری با جمهوری اسالمی ایران برخوردار است و برآوردهای انجام 
شده گویای آن است که با ایجاد زیرساخت های الزم، تجارت دو کشور 
تا ۱۴ میلیارد دالر در سال قابل افزایش است. همچنین پاکستان و 

ایران ظرفیت باالیی برای سرمایه گذاری های مشترک دارند.

هشدار همتی به هیئت کره ای؛

کره ای ها اصل و سود ۷ میلیارد دالر پول بلوکه ایران را 
آزاد کنند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: طلب ما از کره ای ها ۷ میلیارد دالر است و 
عالوه بر این باید سود پول ما را نیز پرداخت کنند.

مذاکره  هیئت  نشست  حاشیه  در  همتی  عبدالناصر  صداوسیما،  از  نقل  به 
کننده کره ای برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی گفت: در 
جلسه ای که امروز با قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی داشتیم، به کره ای ها 
گوشزد و تأکید کردم که منابع بلوکه شده ایران در کره متعلق به ملت ایران 

است و نباید با آن شوخی کرد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر یک سال و نیم است که کره ای ها بارها نامه 
نگاری و اعالم کردند که مشکل را امروز، فردا و یا یک ماه دیگر حل می کنند، 
اما تاکنون این مشکل حل نشده هر چند من احساس می کنم که قائم مقام 

وزارت خارجه کره جنوبی برای حل این مشکل عزمی جدی دارد.
همتی تأکید کرد: نکته ای که به هیئت مذاکره کننده کره جنوبی تاکید کردم 
در  باید سود  کره جنوبی  در  ما  متوقف شده  منابع  برای  اوالً  که  است  این 
نظر گرفته شود و ثانیاً قضیه مطرح شده پیشین که بر اساس آن کره ای ها 
می خواستند تعدادی آمبوالنس و دستگاه های تست کرونا به ما تحویل بدهند، 
یک مسئله فرعی است و قضیه منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی با ۲۰ 
یا ۵۰ میلیون دالر حل نمی شود و طلب ما ۷ میلیارد دالر است که چند سال 

است در این کشور بلوکه شده است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه من به هیئت کره جنوبی اعالم کردم که ایران بهانه 
آن ها مبنی بر مشکالت با کشور آمریکا برای عدم آزادسازی منابع ایران را 
نمی پذیرد، چرا که کشورهای دیگری هم بودند که ما در آن ها منابعی داشتیم، 

اما تاکنون توانسته ایم منابع خود را از آن ها دریافت کنیم.
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فقط ۵ درصد سوخت نیروگاه ها با مازوت 

تأمین می شود
معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: از ابتدای امسال تاکنون تنها ۵ درصد 

سوخت نیروگاه ها با مازوت تأمین شده است.
به نقل از وزارت نفت، حسن منتظرتربتی، در واکنش به گفته هایی مبنی بر 
اینکه افزایش غلظت مازوت در هوا به دلیل استفاده بعضی صنایع و نیروگاه ها 
امسال  اظهار کرد:  آنهاست،  به  و کم کاری شرکت ملی گاز در تحویل گاز 
توسعه  با  زیرا  نبوده است،  به هیچ عنوان مطرح  تولید گاز  موضوع کمبود 
فازهای جدید پارس جنوبی تولید روزانه گاز به طور میانگین از ابتدای امسال 
تاکنون نسبت به زمان مشابه پارسال روزانه ۳۹ میلیون مترمکعب افزایش 

یافته است.
مشابه  زمان  به  نسبت  نیز  امسال  دی ماه  در  تولید  افزایش  این  افزود:  وی 

پارسال روزانه ۶۴ میلیون مترمکعب هم بیشتر شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: در زمان موازنه منفی تولید و 
مصرف، مصرف مازوت در نیروگاه ها برای تأمین بخش کمی از نیاز سوخت 
پنج درصد  تنها  نیز  امسال  و در مدت سپری شده  نیروگاه ها متداول است 
تأمین  امسال  سویی  از  شده،  تأمین  مازوت  با  نیروگاه ها  موردنیاز  سوخت 
سوخت نیروگاه های مازوت سوز نزدیک کالن شهرها به طور کامل با گاز طبیعی 

یا نفت گاز انجام شده است.
جان  حفظ  برای  وزارت  و  گاز  ملی  شرکت  مسئولیت  به  اشاره  با  تربتی 
شهروندان آسیب دیده از آالینده ها، گفت: موضوع حفاظت از محیط زیست 
نیز  هوا  آلودگی  از  جلوگیری  شامل  خاص  به طور  طبع  به  که  عام  به طور 
می شود، همواره از رئوس راهبردی شرکت ملی گاز ایران بوده و این شرکت 
در بیانیه های مختلف، از جمله بیانیه خط مشی نظام مدیریت یکپارچه، بیانیه 
مسئولیت های اجتماعی و اسناد دیگر به بهبود مستمر فرآیندها و کیفیت 
از محیط زیست و رعایت حقوق  محصوالت و خدمات، حفاظت و صیانت 
شهروندی در محدوده فعالیت های شرکت متعهد شده است، اما فرآیندهای 
دیگر سازمان ها را شامل نمی شود و هر سازمانی مطابق با الزام های قانونی 

موجود، مسئول پیامدهای ناشی از فعالیت های خود است.
وی ادامه داد: تخصیص سوخت گاز طبیعی نیروگاه ها خارج از حیطه اختیارات 
این شرکت است و تصمیم گیری در این باره از سوی کمیته های ذی ربط در 
سطح وزارت نفت و با در نظر گرفتن منابع تأمین شده از باالدست )شرکت 

ملی نفت ایران( و اولویت های تأمین گاز بخش های مختلف انجام می شود.

اطالعات  فناوری  هلدینگ  مدیرعامل 
مدیریت  گفت:  ایران،  صادرات  بانک 
ریسک در مرحله اجرا می تواند مشکل 
پیش روی فناوری مالی در این حوزه ها 

را برطرف کند.
صادق  ایران،  صادرات  بانک  از  نقل  به 
فرامرزی در قالب برنامه چشم انداز که 
شبکه  از  مستقیم  و  زنده  صورت  به 
اینترنتی »ایران کاال« پخش می شد و 
به بررسی وضعیت فناوری های مالی در 
نظام بانکی و تأثیر نمایشگاه تراکنش در 
ارتقای آن اختصاص داشت، دو دغدغه 
مورد  را  مالی  فناوری  زمینه  در  جدی 
توجه قرار داد و گفت: بحث احراز هویت 
مجازی مشتریان در بانک ها یک تهدید 
جدی است. بدون احراز هویت مجازی 
بخشی از فعالیت فناوری مالی با مشکل 
مواجه است. این کار حتی در بانک های 
در  انجام شده، حتماً  که  نیز  معدودی 
انجام  کامل  صورت  به  اصلی  خدمات 
نشده و مشتری کماکان باید به شعبه 
مراجعه کند. در این زمینه قانون وجود 
ممانعت  آن  تحقق  مقابل  در  و  دارد 
این  سریع تر  است  الزم  که  می کند 

مشکل برطرف شود.
نگرانی  را  قانون  با  پذیری  انطباق  وی 
دوم در این زمینه عنوان کرد و افزود: 
از  عقب تر  قانون  دنیا  جای  همه  در 
توسط  فناوری  همیشه  است.  فناوری 
گروه ریسک پذیرتری به وجود می آید 
با برخورد قانون مواجه  و در ادامه کار 
که  معتقدند  برخی  دنیا  در  می شود. 
پی درپی  و  مرتب  طور  به  دیگر  نباید 
قانون وضع کنیم. به دلیل اینکه فرآیند 
قانون گذاری طوالنی است، ممکن است 
که آن کسب و کار از بین برود و برای 
مشکالتی  بخش  این  فعاالن  از  برخی 
که  است  بدیهی  رو  این  از  کند.  ایجاد 
فناوری  از  عقب تر  قوانین  وضع  در 
به  جدیدی  رویکرد  دنیا  در  هستیم. 
نام انطباق با قوانین موجود پدید آمده 
که قوانین موجود به رسمیت شناخته 
بر  انطباق  با  جدید  فناوری  و  می شود 
قوانین موجود)Compliance( شکل 

می گیرد.
موضوع  دو  این  کرد:  اظهار  فرامرزی 
مربوط  ریسک  مدیریت  به  می تواند 
اجرا  مرحله  در  ریسک  مدیریت  شود. 
موجب می شود که گرفتاری و مشکل 
برطرف شود.  مالی  فناوری  روی  پیش 
از این رو باید با با قوانین موجود خود 
نوآوری  دوره  در  کنیم.  هماهنگ  را 
و  متمرکز  نظارت  فین تک  دنیای  و 

در  ندارد.  کارکرد  چندان  بین راهی 
مبتنی  نظارت  نوع  باید  جدید  دنیای 
بر رسم خط کش ها و چارچوب ها باشد 
والغیر. نهادهای نظارتی نیز باید حتماً 
و  بدهند  تطبیق  روند  این  با  را  خود 
نمی توان این روند را به تعویق انداخت. 
با  بانکداری  نظام  آینده  سال  پنج  در 
به  و  می شوند  مواجه  جدی  تغییرات 
اندازه سی سال گذشته تغییر می کنند 
و اینکه گفته می شود در ۱۰ سال آینده 
فین تک ها ممکن است جای بانک ها و 
بیمه ها را بگیرند، حرف بی ربطی نیست.

اطالعات  فناوری  هلدینگ  مدیرعامل 
ایجاد  گفت:  ایران  صادرات  بانک 
مشعوف کردن  و  رضایت  احساس 
عمدتاً  مالی  تراکنش های  در  مشتری 
از طرف مشتری درخواست می شود و 
به  بانکی  خدمات  و  فناوری  طریق  از 
شکلی جذاب برای او ارائه می شود. روند 
البته نیاز به تغییر نگرش جدی  فعلی 
همه  و  کشور  در  سنتی  سیستم  در 
جای دنیا دارد. این روند در حوزه های 
انواع  و  ارزها  رمز  قبیل  از  مختلفی 
پرداخت ها در کشور نیاز به تغییر دارد.

هستیم.  حساسی  زمان  در  افزود:  وی 
تغییرات  و  بوده  ناگزیر  فرآیند  این 
حاکمیت  و  بانکی  نظام  است.  حتمی 
باید این روند را حمایت کند تا خدای 

ناکرده باعث دلسردی نشود.
به جای نصب گاردریل، باید ریل گذاری 

کنیم
در  ایده  اهمیت  به  اشاره  با  فرامرزی 
مجموعه فرآیندهای نظام های پرداخت 
در کشور، اظهار کرد: در مدل های سنتی 
در برابر ایده انعطاف وجود نداشته است. 
ایده ای که بر اساس تقاضای مشتریان 

به وجود آمده و باعث شده تا سرویسی 
که به روش سنتی در گذشته ارائه شده، 
با استفاده از ابزارهای موجود و فناوری 
به سهولت به مشتری ارائه شود. مشتری 
وجود  با  که  داشت  خواهد  تجربه ای 
همان ابزارهای قبلی، در اختیار نداشته 
است. در عصر حاضر این مشتری است 
که تعیین می کند چه سرویسی را بانک 
برای او تأمین کند و آنچه ارزش خواهد 
کیفیت سفر مشتری در  بود اصطالحاً 
وی  است.  سرویس  از  استفاده  فرایند 
به  را  مالی  فناوری  نباید  کرد:  تاکید 
ایده  داد.  ربط  ابزارها  به  زیادی  میزان 
از  مالی  فناوری های  بر  حاکم  روح  و 
هر  است.  برخوردار  بیشتری  اهمیت 
خدمتی که مشتریان تا امروز با مالکیت 
دریافت  مالی  نهادهای  سایر  و  بانک ها 
با تغییر رویه مواجه می شود.  کرده اند، 
به  فین تک  آینده  سال   ۱۰ تا  شاید 
جریان اصلی در حوزه مالی تبدیل شود 
و بانک ها و بیمه ها دچار گرفتاری شوند. 
در واقع شکل هر ایده ای که الزم بوده 
بانک  به  آن  از  استفاده  برای  مشتری 
مراجعه کند، تغییر خواهد کرد. مشتری 
پرداخت  فرآیندهای  برای  آینده  در 

تعیین تکلیف خواهد کرد.
بانک  اطالعات  فناوری  مدیرعامل 
فین تک ها  افزود:  ایران  صادرات 
چابک تر، انعطاف پذیرتر و با شجاعت و 
سرعت بیشتری خود را با قوانین تطبیق 
می دهند و از این رو خدمات مناسب تر 
ارائه  مشتری  به  هم  بهتری  شکل  با 

خواهند کرد.
فرامرزی گفت: مدت ها است که مجوز 
است  نشده  داده  مجازی  بانک  فعالیت 
با  مجوزها  اعطای  که  زمان  این  در  اما 

به  دیگری  راهکار  شده،  مواجه  مشکل 
عنوان »نئوبانک« وجود دارد که می تواند 
از مجوز بانک دارای مجوز استفاده کند 
فضای  یک  در  را  دیجیتال  فعالیت  و 

کوچک تر انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه نباید فناوری مالی 
توجه  مورد  پرداخت  حوزه  در  تنها  را 
اوضاع  که  بحث  این  با  افزود:  داد،  قرار 
نیست،  مناسب  پرداخت  حوزه  در 
موافقم. بحث کارمزدها موجب می شود 
که دچار مشکل شویم. فناوری مالی به 
وجود آمده تا پول را حذف کند. دنیای 
بخش  که  است  بزرگی  دنیای  فین تک 
بانکی و پرداخت می تواند در آینده دچار 

مشکل شود.
بانک  اطالعات  فناوری  مدیرعامل 
باید  اینکه  بر  تاکید  با  ایران  صادرات 
در  عالقه  با  که  نخبگانی  و  جوانان  از 
کشور خود مانده و در این حوزه فعالیت 
باشیم،  داشته  جدی  حمایت  می کنند، 
 sandbox اظهار کرد: باید حتماً بحث
شرایطی  نباید  و  بگیریم  جدی  را  ملی 
به بوجود بیاید که کسانی که در حوزه 
فناوری فعالیت دارند با دلسردی مواجه 
شوند و حاکمیت در این حوزه باید دقت 

بیشتری داشته باشد.
فرامرزی تاکید کرد: ما موظف به حفظ 
هستیم  کشور  ارزشمند  سرمایه های 
عمدتاً  فناوری  و  نوآوری  تولید  چراکه 
تولید  کشور  ارزشمند  نخبگان  توسط 
قضائی  برخوردهای  با  مبادا  و  می شود 
بنا  و  بدون قصد تخلف  نخبگانی که  با 
به شجاعت ذاتی و اصل ریسک موجود 
در فن آوری های نوین اقدام به تالش در 
کشور می کنند باعث پشیمانی و تزریق 

احتیاط مخرب به ایشان بشویم.

مدیرعامل هلدینگ فناوری اطالعات بانک صادرات ایران:

مدیریت ریسک الزمه انطباق پذیری با قوانین 
موجود در فناوری مالی
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اجتماعی
خبر

ایجاد ۲۲۰ هزار شغل تاپایان سال/ 
ساماندهی مشاغل خانگی و روستایی

معاون اشتغال کمیته امداد با اشاره به اینکه تا پایان 
گفت:  شد  خواهد  اندازی  راه  شغل  هزار   ۲۲۰ سال 
کار  در دستور  روستایی  و  مشاغل خانگی  ساماندهی 

است.
حجت اهلل عبدالملکی در نشست خبری با اشاره به اینکه 
تاکنون ۱۴۹ هزار و ۸۸۷ اشتغال مستقیم ایجاد شده 
است، گفت: در مجموع با احتساب مشاغل غیرمستقیم 
در  غیرمستقیم  و  مستقیم  شغل  هزار   ۲۱۰ تاکنون 

کمیته امداد ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه تا پایان سال نیز ۲۰۰ هزار شغل 
از  ایجاد شده  ایجاد خواهد شد، گفت: تعداد مشاغل 

ابتدای سال تاکنون ۲۵ درصد رشد داشته است.
معاون اشتغال کمیته امداد گفت: ۱۵۰۰ راهبر شغلی 
برای ایجاد مشاغل و راهنمایی مددجویان با ما همکاری 
می کنند و آموزش های الزم را برای روش درست کسب 

درآمد و مدیریت شغل به مددجویان ارائه می کنند.
از  ماهانه حاصل  درآمد  اینکه  به  اشاره  با  عبدالملکی 
طرح های کمیته امداد سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان بود گفت: امسال این مبلغ به دو میلیون 

تومان در ماه رسیده است.
تعامل  با  نیز  شغل  و ۵۰۰  هزار  کرد: ۲۵  تاکید  وی 
کارآفرینان کشور ایجاد شده است و همچنین ۳۲ هزار 
شغل نیز با هم افزایی برنامه راهبری کمیته امداد شکل 

گرفته است.
ظرفیت  کرد:  تصریح  امداد  کمیته  اشتغال  معاون 
امداد ۱.۳۳ است و  اشتغال زایی در هر طرح کمیته 
منابعی که در بخش اشتغال زایی در نظر گرفته شده ۴ 

هزار و ۲۲ میلیارد تومان خواهد بود.
اینکه در سال ۱۴۰۰ مشاغل  به  اشاره  با  عبدالملکی 
کرد،  خواهیم  ساماندهی  را  روستایی  و  خانگی  خرد 
هزار   ۵۰۰ می شود  بینی  پیش  اساس  این  بر  گفت: 

فرصت شغلی ایجاد شود.
به گفته وی، ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باید از سوی 
بانک ها تسهیالت برای اشتغال زایی پرداخت شود که 
تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن اختصاص یافته 
است و در صورت تخصیص کامل، در مجموع ۲۲۰ هزار 

شغل ایجاد خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه از فائق زیدان رئیس دستگاه قضائی 
عراق و قضات عراقی برای صدور حکم بازداشت دونالد 
ترامپ به دلیل صدور دستور ترور شهید سلیمانی و 

فرماندهان مقاومت در فرودگاه بغداد تقدیر کرد.
شورای  جلسه  در  رئیسی  ابراهیم  سید  اهلل  آیت   
عالی قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
رهبر  که  ماه ۱۳۵۶  دی  در  قم  مردم  خونین  قیام 
معظم انقالب از آن به عنوان »تبر ابراهیمی بر کاخ 
ستمشاهی« یاد کردند، بر لزوم اجرایی شدن فرامین 
تأکید  این حادثه  انقالب در سالگرد  راهبردی رهبر 

کرد.
اخیر  حوادث  تحلیل  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
تالش  گفت:  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  آمریکا 
آمریکایی ها این است که بگویند تمام افتضاحات این 
روزهای آمریکا مربوط به دیوانه ای به نام ترامپ بود 
را  او  می خواهند  و  داد  انجام  را  کارهایی  و  آمد  که 
ریشه  که  حالی  در  دهند  نشان  مسائل  تمام  مقصر 
بحرانی که غرب گرفتار آن شده، لیبرال دموکراسی 

غربی است.
آیت اهلل رئیسی عامل اصلی بحران در غرب را ساختار 
استکباری  و خوی  اروپا  و  آمریکا  بر  حاکم  ظالمانه 
حکام غربی و بی توجهی به حقوق مردم عنوان کرد 
و افزود: آمریکا تالش کرد ملت ایران را با فشارهای 
از  تبعیت  به  ما  ملت  اما  درآورد  زانو  به  حداکثری 
رهبری با راهبرد مقاومت حداکثری سیاست آنها را 
شکست داد و با ایستادگی دشمن را وادار به عقب 

نشینی کرد.
کسانی  بدبخت،  کرد:  تصریح  حال  عین  در  وی 
را  یا منطقه سرنوشت خود  و  هستند که در داخل 
به آمریکایی ها گره زده اند و آمریکا را قبله گاه خود 

می دانند.
رئیس دستگاه قضا از اعتماد به نفس و اتکا به خداوند 
به عنوان دو عامل موفقیت ملت ایران یاد کرد و با 
این  بر  تکیه  با  تولید واکسن داخلی کرونا  به  اشاره 
دو عنصر مهم گفت: اقدامات افتخارآمیز برای تولید 
واکسن ملی در کشورمان از جلوه های اعتماد به نفس 
توانیم«  می  »ما  فرهنگ  به  توجه  محصول  و  ملی 

است.
آیت اهلل رئیسی دستور مقام معظم رهبری در تحریم 
واکسن آمریکایی و انگلیسی را تدبیری حکیمانه برای 
صیانت از جان مردم در برابر کسانی دانست که بی 

این  واردات  دنبال  مردم  جام  به  توجه  بدون  و  پروا 
نوع واکسن ها هستند و متذکر شد: تأکید مقام معظم 
رهبری بر ممنوعیت ورود واکسن از آمریکا و انگلیس 
برای  آزمایشگاهی  به  ایران  نباید  که  بود  آن  برای 

واکسن های آنها تبدیل شوند.
انقالب،  رهبر  تدبیر  این  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
امروزه  که  است  اقتصادی«  استکبار  »تحریم 
می خواهد با تفرعن جان ملت ها را به خطر بیاندازد 
و جهان را قربانی منافع خود کند اما رهبری حکیم 

انقالب، جلوی این کار را گرفتند.
آیت اهلل رئیسی به بیماری »خودتحقیری« هم اشاره 
کرد که در این میان به کمک غربی ها آمده است و 
تصریح کرد: »ویروس خودتحقیری« و اینکه برخی 
به توانمندی های خود و جوانان و دانشمندان کشور 
باور نداشته باشند و چشمشان به بیگانگان باشد، اگر 
خطرناک تر از ویروس کرونا نباشد کمتر از آن نیست.

نشان  خاطر  هم  را  نکته  این  قضا  دستگاه  رئیس 
کرد که اگر واکسن تولید کشورمان پس از موفقیت 
آزمایش های انسانی به مرحله تولید انبوه برسد، همه 

ملت ها از آن بهره مند خواهند شد و هیچ ملتی بدون 
سهم نخواهد ماند.

و  خدا  به  اتکا  با  داریم  یقین  اینکه  بیان  با  وی 
نوین  و تمدن  برسیم  قله ها  به  خودباوری می توانیم 
توفیقات جمهوری اسالمی  از  بزنیم  را رقم  اسالمی 
ایران در تولید قدرت در حوزه های علمی و فناوری به 
عنوان نشانه های مدنیت واقعی یاد کرد و آنها را زمینه 

ساز شکل گیری تمدن نوین اسالمی دانست.
با  از سخنانش  رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری 
گرامیداشت یاد و خاطره جان باختگان حادثه سقوط 
از  گذشته،  سال  ماه  دی  در  اوکراینی  هواپیمای 
بررسی های فنی و کارشناسی همه ابعاد این حادثه از 
سوی سازمان قضائی نیروهای مسلح خبر داد و گفت 
استماع  و  فرضیات  همه  بررسی  با  سازمان  این  که 
نظرات همه طرف های درگیر موضوع، گزارش خود 

را اعالم کرده است.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه گزارش سازمان قضائی 
نیروهای مسلح هم از طریق رسانه ملی اعالم شده 
قربانیان  خانواده های  اطالع  به  جلسه  هم طی ۲  و 

این سانحه رسیده، گزارش سازمان مذکور را از نظر 
تحقیقاتی کامل و دقیق و قابل عرضه به مجموعه های 
مرتبط دانست که می تواند تردیدهای موجود در این 

زمینه را برطرف کند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه هیچ خط قرمزی برای 
بررسی و پیگیری و رسیدگی به این موضوع نداشته 
و نداریم اظهار داشت: هر فرض و هر فرد مورد سوال 
و اتهام مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اما برخی 
برای خوشامد دیگران به گونه ای سخن می گویند که 
گویا اصاًل اطالع ندارند چه کار قابل تقدیری انجام 

شده است.
آیت اهلل رئیسی با تقدیر از اقدامات سازمان قضائی 
نیروهای مسلح در بررسی این موضوع، تأکید کرد: 
نگاه و تأکید ما در بررسی این حادثه از ابتدا کشف 
حقیقت و دادرسی عادالنه بوده که از وظایف ماست 
و تحقیقات مفصل کارشناسی و میدانی و بازسازی 
تحقیقات  و  انجام شده  پرونده  این  در  و…  صحنه 
دادسرا تمام شده و پرونده در مراحل بعدی رسیدگی 

با جدیت دنبال خواهد شد.

برای صدور حکم بازداشت ترامپ از 
دستگاه قضایی عراق تقدیر می کنیم

سند  اینکه  بیان  با  اژه ای  محسنی 
تدوین  نخبگان  نظر  زیر  قضائی  تحول 
ارتقا  به  نیاز  سند  این  البته  شد،گفت: 

دارد.
محسنی  والمسلمین  االسالم  حجت   
اژه ای معاون اول قوه قضائیه در مراسم 
افتتاح زیرساخت احراز هویت برخط قوه 
قضائیه اظهار داشت: در گام دوم انقالب 
با توجه به اقتضائات زمانی و شناسایی 
نقاط قوت و ضعف و همچنین ارتقای 
توان علمی کشور، نیاز به تحوالتی در 
بخش های مختلف قوه قضائیه احساس 
و  نیل هرچه سریع تر  برای  می  شد که 
جامع تر به این تحوالت، سندی تدوین 
تکالیف  راستای  در  سند  این  گردید. 
مسئولیت های  و  قضائیه  قوه  قانونی 
دستگاه قضا ذیل اهداف نظام جمهوری 

اسالمی است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: برای 
از  قضائی،  تحول  سند  تدوین  و  تهیه 
داخل  در  نخبگان  و  همه صاحبنظران 
نخبگان  از  اعم  قضائیه  قوه  از  خارج  و 
دانشگاهی  و  حوزوی  متخصصان  و 
شد؛  استفاده  مختلف  رشته های  در 
کنیم که سند  یادآوری  باید  همچنین 
تحول قوه قضائیه که تدوین و ارائه شده 
است، نیاز به تکمیل و ارتقا دارد و راه 
برای تکمیل و ارتقای این سند باز است.

برخط  هویت  احراز  کرد:  تصریح  وی 
یکی از خدمات الکترونیکی سریع، کم 
هزینه و همراه با تکریم مردم است؛ چه 

کسانی که دادخواست حقوقی می دهند 
و چه طرف دعوای شاکی و خواهان، در 

ابتدا باید هویت آن ها محرز شود.
الکترونیکی  اقدامات  کرد:  تاکید  وی 
تعدادی  امروز  به  تا  است؛  زنجیره  یک 
این  بایستی  که  انجام شده  حلقه ها  از 
حلقه ها تکمیل و به هم متصل شوند و 
اگر زنجیره دولت الکترونیکی به معنای 
عام در کل کشور تکمیل شد نتیجه آن 
برای مردم ملموس و محسوس خواهد 

بود.
محسنی  والمسلمین  االسالم  حجت 
با  جدید  دوره  در  داشت:  بیان  اژه ای 
و  متخصص  جوانان  حضور  به  توجه 
قضائی،  دستگاه  در  دلسوز  و  متعهد 
از  استفاده  و  هوشمندسازی  فرآیند 
امکانات فناورانه در بخش های مختلف 
و  است  گرفته  شتاب  قضائی  دستگاه 
اطالعات  فناوری  و  آمار  مرکز  رئیس 
اقدامات  وی،  همکاران  و  قضائیه  قوه 
تمهید  جهت  در  را  متنوعی  و  کثیر 
دستگاه  الکترونیکی  زیرساخت های 

قضائی انجام داده اند.
کرد:  تاکید  قضائیه  قوه  اول  معاون 
اجرای کامل و جامع مفاد و برنامه های 
سند تحول قضائی، در گروی بهره گیری 
است  فناورانه  امکانات  و  پروژه ها  از 
در  ضعف  یا  فقدان  که  گونه ای  به 
از  مانع  الکترونیکی  زیرساخت های 
قضائی  تحول  سند  اجرای  تکمیل 

خواهد شد.

الزامات  سایر  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
تحقق جامع و کامل سند تحول قضائی 
سند  مفاد  اجرای  راستای  در  گفت: 
تحول قضائی همکاری دولت و مجلس 
و  مردم  عموم  مشارکت  همچنین  و 
است؛  ضروری  سمن ها  و  نخبگان 
دیجیتال  رسانه های  نقش  همچنین 
نیز  ملی  رسانه  ویژه  به  و  مکتوب  و 
سند  اهداف  شناساندن  و  معرفی  در 
بنده  و  است  اهمیت  پر  بسیار  تحول 
سبب  به  ملی  رسانه  از  همین جا  در 
برنامه سازی در راستای تبیین محتوای 
سند تحول قضائی به منظور باال بردن 
آگاهی مردم تقدیر می کنم و امیدوارم 
بیشتری  قوت  با  ها،  سازی  برنامه  این 

استمرار یابد.
قوه  برخط  هویت  احراز  زیرساخت 
اهداف  جهت  در  دیگر  گامی  قضائیه، 

سند تحول دستگاه قضائی است
محسنی  والمسلمین  االسالم  حجت 
اژه ای در ادامه با اشاره به افتتاح سامانه 
احراز هویت برخط قوه قضائیه و نقش 
توأم  تسریع  و  تسهیل  در  سامانه  این 
با کرامت امور قضائی مردم، ادامه داد: 
اولین مرحله از ترتیب اثر دادن به امور 
قضائی،  دستگاه  به  کنندگان  مراجعه 
چنانچه  و  است  آن ها  هویت  احراز 
مرحله احراز هویت به درستی و دقت 
اقدامات  سلسله  بنیان  نگیرد،  انجام 
بعدی نیز کج گذاشته می شود بنابراین 
موضوع احراز هویت، از جمله موضوعات 

بسیار مهم در همه دستگاه ها از جمله 
دستگاه قضائی است که با افتتاح سامانه 
امور  امیدواریم  برخط  هویت  احراز 
مرتبط با مراجعه کنندگان به دستگاه 
باالتری  کیفیت  و  سرعت  با  قضائی، 

انجام گیرد.
کرد:  تصریح  قضائیه  قوه  اول  معاون 
قوه  برخط  هویت  احراز  زیرساخت 
اهداف  جهت  در  دیگر  گامی  قضائیه، 
تسریع  و  قضائی  دستگاه  تحول  سند 
به  مراجعان  تکریم  با  توأم  تسهیل  و 
با  امیدواریم  و  است  قضائی  دستگاه 
الکترونیک  سامانه های  مداوم  ارتقای 
با  مردم  قضائی  امور  قضائی،  دستگاه 
کمتر  هزینه  و  بیشتر  دقت  و  سرعت 
والمسلمین  االسالم  شود.حجت  انجام 
باید  کرد:  خاطرنشان  اژه ای  محسنی 
و  فرآیندها  سازی  هوشمند  زنجیره 
تحقق کامل دولت الکترونیک در تمام 
بخش ها و دستگاه های کشور تحقق یابد 
تا حالوت انجام سریع و دقیق و توأم با 
کرامت امور در کام مردم بنشیند.معاون 
اول قوه قضائیه تصریح کرد: بکارگیری 
مورد  همواره  کارآمد  و  دلسوز  جوانان 
است  بوده  رهبری  معظم  مقام  تاکید 
و امروز نیز در دستگاه قضائی جوانانی 
و  تخصص  با  پور  زارع  آقای  همچون 
تعهد خود در حال پیشبرد امور هستند 
افتتاح  فناورانه  پروژه  مشاهده  با  ما  و 
شده در دستگاه قضائی شاهد کارآمدی 

و حضور مثمرثمر این جوانان هستیم.

سند تحول قضائی زیر نظر نخبگان تدوین شد

وزیر آموزش و پرورش گفت: انسان ها 
اندیشیدن  و  از مسیر شنیدن و دیدن 
و  گیرند  می  شکل  و  شوند  می  غنی 
کتاب امتداد هر سه اینهاست. محسن 
حاجی میرزایی در اختتامیه هجدهمین 
همواره  گفت:   ، رشد  کتاب  جشنواره 
موضوع  با  که  رویدادهایی  در  حضور 
است  جذاب  شود  می  برگزار  کتاب 
تمدن  در  رفیعی  نقش  کتاب  چون 
انسانی دارد. خلقت و تعدیل آدم وجهه 
کریمه خداوند است اما آنگاه که تعلیم 
با قلم می شود خداوند اکرم است و این 

موقعیت رفیعی برای کتاب است.
وی ادامه داد: انسان ها از مسیر شنیدن 
شوند  می  غنی  اندیشیدن  و  دیدن  و 
امتداد هر  و کتاب  گیرند  و شکل می 
سه است. کتاب فرصت انتخاب کردن 
می دهد. در کتاب هیجان ها هم غنی 

می شود و عمق پیدا می کند. تمدن 
با  اندیشه  و  گیرد  می  جان  کتاب  با 
آموزش  پیدا می کند.وزیر  کتاب قوت 
و پرورش بیان کرد: تعبیری داریم که 
می گوید کتاب عرصه جوالنش گسترده 
و  بدهد  را جال  تواند جان  و می  است 
را غنی کند و هم ممکن است  انسان 
قرار  ها  کاستی  معرض  در  را  او  مسیر 
دهد. دامنه کتاب در مسیر تربیت انتها 
مسیر  خواهیم  می  کتاب  با  ما  ندارد. 
تربیت را به پیش ببریم.وی ادامه داد: 
اتفاق مهمی در عرصه تربیت در حال 
اش  کلی  پیام  که  است  گیری  شکل 
این است که ذهن انسان مخزنی برای 
باید  و  نیست  اطالعات  کردن  انباشته 
پرسش  و  کنند  پیدا  خالقیت  مجال 
گری و پژوهشگر باشند؛ باید نقاد باشند 
شرافتمند  و  مستقل  زیستن  برای  و 

حیات  در  موثر  مشارکت  توانایی  که 
در چنین  باشند.  آماده  دارد  اجتماعی 
انباشته  در صدد  تنها  کتاب  رویکردی 
آمد.حاجی  نخواهد  بر  اطالعات  کردن 
تربیت  و  تعلیم  کرد:  بیان  میرزایی 
در  بلکه  نیست  افزایی  دانش  در صدد 
صدد این است که همه وجوه شخصیت 
به  که  فرصتی  در  کند.  بارور  را  انسان 
کتاب پرداخته می شود باید کتاب هایی 
معرفی شوند که این ظرفیت را دارند. 
اینکه چه موضوعی برای کتاب انتخاب 

می شود بسیار مهم است.
را  دانیم  می  آنچه  ما  اینکه  وی گفت: 
می گوییم و می نویسیم یا آنچه باید به 
جامعه داده شود. در یک سو نویسنده و 
داشته های او موضوع است و در سوی 
موضوع  او  نیازهای  و  مخاطب  دیگر 
بین  هوشمندی  پل  باید  ما  و  است 

باید فرصت  این جشنواره  باشیم.  اینها 
کند.وزیر  برقرار  را  پیوندی  چنین 
آموزش و پرورش اظهار کرد: دانشجویی 
محضر  را  خود  تالیفی  و  پژوهشی  کار 
استاد برد و استاد پس از مطالعه گفت 
این کار بسیار صحیح و بدیعی است و 
دانشجو خرسند شد اما استاد گفت باید 
به نکته ای توجه کنید که نکات بدیعش 
صحیح نیست و نکات صحیحش بدیع 
نیست. ما به دنبال محتوایی هستیم که 

بدیع صحیح باشد.
حاجی میرزایی گفت: ما به دنبال کتابی 
هستیم که انسان را در تراز تمدن نوین 
اسالمی و سند تحول تربیت کند در این 
میان نقش سازمان پژوهش یک نقش 
کلیدی است باید در راستای ماموریت 
تربیتی به این پدیده نگاه کنیم چراکه 

تربیت یک نگاه یکپارچه است. 

انسان ها از مسیر شنیدن، 
دیدن و اندیشیدن غنی 

می شوند

خبر

پلمب انباراحتکار کاال در مریوان

 فرمانده انتظامی استان از کشف انبار دپو بیش از ۱۰ میلیارد 
انتظامی  ماموران  توسط  شده  احتکار  شکر  و  برنج  ریال 
و  گفت  در  آزادی   علی  . سردار  خبرداد  مریوان  شهرستان 
با اشراف   : اظهار داشت  پایگاه خبری پلیس  با خبرنگار  گو 
اطالعاتی ماموران انتظامی شهرستان مریوان انبار دپو احتکار 
کاال در یکی از مناطق حاشیه شهر شناسایی شد.وي افزود: 
با همکاری نماینده اداره تعزیرات حکومتی و اداره صنعت ، 
معدن و تجارت و هماهنگی با مراجع قضائی در بازرسی از انبار 
بیش از ۵ تن شکر و ۳۵ تن برنج خارجی کشف شد.فرمانده 
انتظامی کردستان با اشاره به اینکه ارزش کاالهاي کشف شده 
توسط کارشناسان بیش از ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال 
برآورده شده، خاطر نشان کرد: انبار مورد نظر پلمب و متهم 
شد.سردار  معرفي  قضائی  مراجع  به  پرونده  تشکیل  از  پس 
آزادی در پایان با بیان اینکه برخورد با مفاسد اقتصادي در 
اولویت کاري ناجا بوده و پلیس با کساني که کاالهاي مورد 
نیاز مردم را احتکار کنند، برخورد قاطع مي کند از شهروندان 
خواست ، درصورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز و قاچاق 
توسط افراد سودجو، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس 

گزارش کنند.

4

بر  اشاره  با  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
احمر  هالل  استخدامی  آزمون  برگزاری 
گفت: هر تعداد از نجاتگران که موفق به 
کسب درجه ایثار شوند به لیست نهایی 
و  شده  اضافه  ایثار  درجه  با  نجاتگران 

استخدام می شوند.
کریم همتی گفت: چند سالی است که 
در جمعیت هالل احمر آزمون استخدامی 
نداشتیم، بنابراین تالش کردیم تا بخشی 
به  که  را  احمر  هالل  عضو  هزار   ۱۰ از 
احمر  هالل  جمعیت  با  فعال  صورت 
همکاری دارند، جذب کنیم تا با تبدیل 
وضعیت، معیشت آن ها را با افزایش مبلغ 

در احکامشان ارتقا دهیم.
وی با تاکید بر اینکه آزمون بهترین معیار 
برای انتخاب اعضا است، افزود: با توجه به 
اینکه در آزمون ایثار مهارت و دانش افراد 

محک زده می شود و نجاتگران، آزمون 
نسبتاً سختی را می گذرانند، داشتن این 
افراد  انتخاب  برای  خوبی  معیار  درجه 

است و براساس آن اقدام می کنیم.
به  اشاره  با  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
اینکه معیار فعاًل درجه ایثار است و برخی 
از افراد که شبهه ای بر درجه ایثار آن ها 
وارد شده است، درجه اخذ شده مجدداً 
مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار داشت: 
دارای  نفر  از ۸۰۰  بیش  در حال حاضر 
درجه ایثار هستند و کسب درجه آن ها 

مربوط به سنوات گذشته است.
برای  ایثار  آزمون  برگزاری  درباره  وی 
توجه  با  افزود:  احمر،  هالل  نجاتگران 
به اینکه مدتی است آزمون ایثار برگزار 
درخواست  مجدداً  بنابراین  نشده، 
این  بر  داشت،  وجود  آزمون  برگزاری 

ریزی  برنامه  اساس 
های الزم انجام شده 
از  نفره  تیم ۱۰  تا ۴ 
مورد  و  زبده  افراد 
اطمینان به استان ها 
ایثار  آزمون  و  بروند 
این  کنند.  برگزار  را 
فرآیند از هفته پایانی 
اول  هفته  یا  و  دی 
می  آغاز  ماه  بهمن 
یک  مدت  به  و  شود 

ماه ادامه دارد.
موفق  که  افرادی 

لیست  به  شوند،  ایثار  درجه  کسب  به 
استخدامی ها اضافه می شوند

همتی اضافه کرد: هر تعداد از نجاتگران 
که موفق به کسب درجه ایثار شوند به 

ایثار  درجه  با  نجاتگران  نهایی  لیست 
کارهای  ماه،  فرودین  در  و  شده  اضافه 
جذب این افراد انجام می شود. استخدام 
در  که  است  افرادی  از  جدا  افراد  این 

آزمون استخدامی قبول می شوند.

جزئیات جذب نجات گران با درجه ایثار و برگزاری آزمون استخدامی هالل و  حوادث 
بالیا

و  قضایی 
حقوقی

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان امدادونجات و سازمان هواشناسی
و  امداد  سازمان  میان  مشترک  همکاری  تفاهم نامه  
هواشناسی  سازمان  و  احمر  هالل  جمعیت  نجات 
هشدارها  اعالم  در  سرعت  افزایش  منظور  به  کشور 
ولی پور  مهدی  رسید.  امضا  به  ها  امدادرسانی  ارتقا  و 
در  نجات جمعیت هالل احمر  و  امداد  سازمان  رئیس 
و  غیردولتی  مؤسسه ای  هالل احمر  گفت:  مراسم  این 
کشور  مردم نهاد  نهاد  قدیمی ترین  و  است  بین المللی 
جمعیت  این  فعالیت های  از  یکی  می شود.  محسوب 
سپرده  هالل احمر  به  که  است  حاکمیتی ای  وظایف 
وظایف  این  مسئولیت  نجات  و  امداد  سازمان  و  شده 
را برعهده دارد. ۳۰ هزار امدادگر و نجاتگر آموزش دیده 
پیدا  حضور  مختلف  حوادث  در  فراخوان ها  اساس  بر 
می کنند.ولی پور گفت: هالل احمر مأموریت ویژه ای را 
این  بر  می کند.  دنبال  همگانی  آموزش  حوزه  در  هم 
اساس، خانه های هالل محالت و روستایی شکل گرفته 
تا آموزش ها سریع تر و مؤثرتر به مردم منتقل شود. باید 
نیروهای خدوم  از  بزرگ هالل احمر  خانواده  از طرف 
سازمان هواشناسی قدردانی کنم. این سازمان همواره 
است.  داشته  با هالل احمر  نزدیکی  و همکاری  تعامل 
مدیریت بحران از لحظه ای آغاز می شود که اطالعات 
می رسد.  نجات  و  امداد  سازمان  نیروهای  به  اولیه 
است.  وابسته  اولیه  داده های  به  امداد  شروع  واقع  در 
ایران جز ۱۰ کشور حادثه خیز دنیا محسوب می شود 

چقدرکه  هر  است.  آب وهوایی  حوادث  از  متأثر  و 
اطالعات دقیق تر به دست نیروهای امدادی برسد، روند 
می کند. پیدا  تسریع  آسیب دیدگان  به  خدمات رسانی 

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به حادثه ارتفاعات 
شمال تهران گفت: متأسفانه با وجود اطالع رسانی های 
دست  از  را  هموطنان مان  از  تعدادی  به موقع  و  الزم 
اگر به هشدارها توجه شود، آسیب کمتری را  دادیم. 
با  سازمان  دو  تعامالت  امیدوارم  بود.  خواهیم  شاهد 
قدمی  و  کند  پیدا  افزایش  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد 
ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  خدمات  افزایش  برای 
برداشته شود و در کنار هم به افزایش تاب آوری مردم 
کمک کنیم. تفاهم نامه همکاری سازمان امداد و نجات 
و سازمان هواشناسی کشور نقطه عطفی در امداد در 
تاج بخش  نیز سحر  ادامه  به حساب می آید.در  حوادث 
مسلمان رئیس سازمان هواشناسی کشور در این مراسم 
فعالیت  که  هواشناسی  گفت: هدف مشخص سازمان 
بین المللی نیز دارد، حفاظت از جان و مال مردم است. 
در واقع این موضوع هدف غایی هواشناسی ها در سراسر 
با  ما  اما  و نجات گسترده است  امداد  دنیاست. حوزه 
این حوزه مسیر مشخص و یکسانی داریم تا بر اساس 
شود.  ارائه  نجات  و  امداد  برای  راهکاری  پیش بینی ها 
یکی از مباحثی که هواشناسی های دنیا دنبال می کنند، 
این  که  است  اقتصادی  و  اجتماعی  تبعات  بررسی 

مخاطرات بعد از گذشت زمان در مردم ایجاد می کنند. 
همواره هزینه های بسیاری برای انجام پیش بینی های 
دقیق در نظر گرفته می شود تا این تبعات کم و مدیریت 
شود.وی گفت: ما در حوزه پیش بینی تالش می کنیم 
افزایش  ما  دغدغه  دهیم.  ارائه  را  خدمات  بهترین  تا 
سطح کیفیت خدمت رسانی است. باید توجه داشت که 
پیش بینی، بخشی از راهکار مدیریت بحران است. مثاًل 
دارند.  اساسی  نقش  زیرساخت ها  سیالب  موضوع  در 
حادثه خبر نمی کند و باید هشدارها را جدی بگیریم 
و آماده باشیم. سطح دانش عمومی بعضاً به شکلی ست 
موضوع  بر  اگر  نمی شود.  گرفته  جدی  هشدارها  که 
فرهنگ سازی و توجه به هشدارها تاکید کنیم، نتیجه ی 
رخدادهایی  مردم  اگر  کرد.  خواهیم  کسب  خوبی 
مثل برف و کوالک و سیالب را جدی بگیرند، تبعات 

اجتماعی و اقتصادی آن کمتر خواهد شد.
رئیس سازمان هواشناسی افزود: با ارتقا زیرساخت های 
موجود می توانیم توجه مسئوالن را نسبت به هشدارها 
پیش بینی ها  به  الزاماً  حوادث  در  تلفات  کنیم.  جلب 
ربط پیدا نمی کند. ما به قدر کافی از حادثه و تبعات ش 
و  امداد  سازمان  راهکارهای  پذیرای  نداریم.  شناخت 
نجات هستیم تا با کمک یکدیگر بتوانیم برای حافظت 
از جان و مال مردم حرکت کنیم که امری افتخارآمیز 

است.

سارق اموال داخلی خودرو ها 
به دام افتاد

اموال  از دستگیری سارق حرفه ای  انتظامی استان  فرمانده 
در  سرقت  فقره   ۵۰ با  باغات  های  انباری  و  خودرو  داخلی 
شهرستان بابل خبر داد . سردار مرتضی میرزایی در گفت و 
گوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، بیان داشت: 
در  خودروها  داخلی  اموال  سرقت  فقره  چندین  وقوع  درپی 
قرار  آگاهی  پلیس  کار  دستور  در  موضوع  بابل،  شهرستان 
اداره  کارآگاهان  ماموریت  این  اجرای  در  افزود:  گرفت.وی، 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی بابل با انجام اقدامات اطالعاتی 
و بررسی های همه جانبه سارق را شناسایی و در عملیاتی 
غافلگیرانه دستگیر کردند.فرمانده انتظامی استان خاطر نشان 
کرد: متهم در بازجویی های به عمل آمده تاکنون به ۵۰ فقره 
و قطعات داخلی خودروها و همچنین سرقت  اموال  سرقت 
انباری باغات و مزارع کشاورزی در آن شهرستان اعتراف کرد.

این مقام انتظامی با بیان این که متهم پس از تشکیل پرونده 
را در  پلیس  از مردم خواست  به مرجع قضائی معرفی شد، 

برقراری نظم و امنیت جامعه یاری دهند.
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اخبار

ثبت اهر و اسکو  به عنوان 
شهرهای ملی صنایع دستی

صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
آذربایجان شرقی از ثبت اهر و اسکو به عنوان شهرهای 

ملی صنایع دستی خبر داد.
با توجه  این خبر، گفت:  احمد حمزه زاده ضمن اعالم 
به جایگاه ویژه دو شهر اهر و اسکو در توسعه و تولید 
صنایع دستی به ویژه رشته های هنری ورنی بافی و چاپ 
باتیک، پس از تشکیل پرونده و ارائه مستندات جامع، روز  
22 دی ماه در دومین جلسه مراسم اعطای گواهی نامه 
وزیر  حضور  با  صنایع دستی  ملی  روستاهای  و  شهرها 
استانداران،  مجلس،  نمایندگان  فرهنگی،  میراث 
فرمانداران و شهرداران این شهرها برگزار شد و این دو 
شهر به ترتیب به عنوان شهر ملی ورنی و چاپ باتیک 

به ثبت رسیدند.
وی به ویژگی های منحصر به  فرد تولید و عرضه هنرهای 
از  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  در  باتیک  چاپ  و  ورنی 
ویژگی های شاخص هنر ورنی  بافی و چاپ باتیک می توان 
به فراوانی نیروی کار ماهر به عنوان بافنده و چاپ کننده، 
بازار داخلی و امکان تأمین آن در  اولیه در  وجود مواد 
بازارهای محلی، سنتی و بومی بودن شیوه تولید، تنوع 
با سالیق  نیز امکان تطبیق آن  رنگ ها، نقش مایه ها و 

بازارهای داخلی و خارجی اشاره کرد.
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به 
گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی، وی اظهار 
کرد: این دو رشته از رشته های بومی صنایع دستی استان 
بوده و تولید آن منحصر به این استان است و با توجه به 
کاربردی و تزئینی بودن آن ها، بازار مصرف بسیار مناسبی 
در عرصه داخلی و خارجی وجود دارد که طی سال های 
اخیر موجب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم افراد بسیاری 

در استان شده است.

استاندار کردستان گفت: کردستان به عنوان 
استانی که قطب تولید پروتیئن بوده در سال 
این  و  دارد  قرمز  تولید گوشت  تن  هزار   ۴۰
ظرفیت می تواند در توسعه استان بسیار تاثیر 

گذار باشد.
 ۵ همزمان  افتتاح  آیین  در  مرادنیا  بهمن 
گاوداری  از  برداری  بهره  و  دامپروری  پروژه 
شش هزار راسی در قروه که با حضور رئیس 
بنیاد مستضعفان برگزار شد، اظهار کرد: بنیاد 
برای  وسیعی  و  گسترده  تالش  مستضعفان 
امنیت  در  اشتغال  ایجاد  و  کشور  در  تولید 

غذایی پایدار برای کشور انجام داده اند.
که  استانی  عنوان  به  کردستان  افزود:  وی 
بوده در سال ۴۰ هزار  تولید پروتیئن  قطب 
تن تولید گوشت قرمز دارد و این ظرفیت می 
تواند در توسعه استان بسیار تاثیر گذار باشد.

استاندار کردستان بیان کرد: کردستان دارای 
ظرفیت هایی از جمله آب و هوای مناسب و 
زمین و مراتع حاصلخیز است که در توسعه 

دامپروری و امنیت غذایی کشور موثر است.
کردستان  استان  اینکه  به  اشاره  با  مرادنیا 
می تواند به عنوان یک پالیوت برای توسعه 
شود،  گرفته  نظر  در  دامپروری  بخش 
با  کرد  خواست  در  مستضعفان  بنیاد  از 
در  گسترده  و  مناسب  سرمایه گذاری های 
بخش کشاورزی و دامپروری از پتانسیل های 
استان در جهت امنیت غذایی کشور و ایجاد 

اشتغال پایدار و افزایش تولید استقاده کند.
هزار  شش  گاوداری  است؛  ذکر  به  الزم 
گذاری  سرمایه  با  مستضعفان  بنیاد  راسی 
به  قروه  شهرستان  در  تومان  میلیارد   ۱۴۰

بهره برداری رسید.

استاندار کردستان: کردستان سالیانه
 ۴۰ هزار تن گوشت قرمز تولید می کند

اخبار

سند »سیاست های کالن« آستان 
قدس رضوی ابالغ شد

این  کالن«  »سیاست های  سند  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
و  مطلوب  جهت گیري های  تعیین  هدف  با  را  مقدس  آستان 

تقویت همسویی و هم افزایی در اقدامات ابالغ کرد.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
راهبردی«  بر »اسناد  را که مشتمل  سند سیاست های کالن 
کالن،  اهداف  بنیادین،  ارزش های  چشم انداز،  )مأموریت، 
ستاد  در  بخشی«  »سیاست های  و  عمومی(  سیاست های 
مرکزی آستان قدس رضوی، حرم مطهر رضوی، سازمان علمی 
و فرهنگی، بنیاد کرامت رضوی و بنیاد بهره وری موقوفات است، 
برای اجرا به تمام بخش ها و واحدهای سازمانی آستان قدس 

رضوی ابالغ کرد.
در بخشی از نامه ابالغ سند سیاست های کالن آستان قدس 
رضوی که به عنوان یک سند راهبردی، برای نخستین بار کلیه 
کارکنان و خدام این نهاد دینی و مردمی، از سوی تولیت آستان 

قدس رضوی خطاب قرار گرفته اند، آمده است:
علی بن موسی الرضا  امام  نورانی  دستگاه  در  »خدمت 
)علیه آالف التحیه و الثناء( فرصتی بس عظیم و توفیقی کم نظیر 
است و مسئولیت سترگی را بر دوش همه ما نهاده تا برای تبیین 
و ترویج معارف قرآن و اهل بیت پیامبر اعظم )علیهم السالم( و 
الگوسازی سبک زندگی اسالمی بر مبنای شکوفایی و گسترش 
معارف و سیره عالم آل محمد )علیه السالم(، تمام جّد و جهد 
به  را  همام  امام  آن  عزیز  زائران  و  بندیم  کار  به  را  خویش 
شایستگی میزبانی، مستمندان را دستگیری، واقفان و ناذران را 
تکریم، نّیات شان را اجرا و موقوفات را صیانت و بهره ور نمائیم.«

حجت االسالم والمسلمین مروی در نامه خود به خدام و کارکنان 
آستان قدس رضوی، الزمه تحقق رسالت های واالی این آستان 
را حرکتی هماهنگ، آگاهانه و در جهت صحیح، عنوان نمود 
و افزود: »اتفاق نظر و عمل مؤثر به »سیاست های کالن« )به 
مثابه قطب نمایی برای حرکت منسجم همه ارکان(؛ با همسو 
کردن تصمیم ها، برنامه ها و منابع انسانی و مادی، گامی بلند و 
روبه جلو در مسیر تحقق اهداف کالن این مجموعه عظیِم دینی 

و مردمی به شمار می رود.«
شایان ذکر است با هدف شفاف سازی جهت گیری های راهبردی 
و  نخبگان  بویژه  منظر عموم جامعه  در  آستان قدس رضوی 
دسترسی به لحظه در هر مکان و زمان به محتوای سیاست های 
Policy. کالن، این سند در قالب تارنمای اینترنتی به نشانی

razavi.ir نیز بصورت کامل منتشر گردیده است.

5استان ها

معاون استاندار اردبیل: دو طرح با سرمایه گذاری

 3۰ میلیاردی در رضی افتتاح می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: دو طرح 
ناحیه  در  میلیاردتومانی  با سرمایه گذاری 3۰  اقتصادی  مهم 

صنعتی رضی آماده افتتاح است.
 ارژنگ عزیزی  در بازدید از طرح های در حال اجرای ناحیه 
بهره برداری  حال  در  طرح  اولین  کرد:  تصریح  رضی  صنعتی 
تولیدی رنگ و رزین شرکت آرکا است که سرمایه گذاری فاز 
اول آن برای تولید رزین با ظرفیت ساالنه 3 هزار تن به نرخ 

روز حداقل ۱۵ میلیارد تومان است.
وی بیان کرد: مبلغ ۴ میلیارد تومان تسهیالت از این میزان 
از محل منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری به عاملیت 

صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده است.
عزیزی با بیان اینکه این واحد به صورت رسمی در دهه فجر 
افتتاح می شود، اظهار کرد: تولید آزمایشی فاز اول این واحد 
شروع شده و اولین محصول آن به ازمیر کشور ترکیه صادر 

شده است.
با  ام دی اف  از  کابینت  صفحات  تولید  دوم،  طرح  گفت:  وی 
میلیارد   ۱۵ که  است  مترمکعب  میلیون  دو  ساالنه  ظرفیت 

تومان برای آن سرمایه گذاری شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل افزود: از مبلغ 
بانکی از  کل سرمایه گذاری شده 3 میلیارد تومان تسهیالت 
محل منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری پرداخت شده و 

پیش بینی می شود تا آخر امسال به بهره برداری برسد.
عزیزی گفت: این طرح نیز به صورت آزمایشی شروع به تولید 
کرده و نمونه محصول آن نیز به شهرهای سلیمانیه و بغداد 

کشور عراق صادر شده است.
وی بیان کرد: با تأمین سرمایه در گردش موردنیاز، این واحد 
در سه شیفته کاری ۱۵۰ نفر اشتغال زایی داشته و صادرات 

ساالنه آن به دو میلیون دالر می رسد.

مشکل تامین تخم مرغ در 
آذربایجان غربی وجود ندارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان 
غربی گفت: باید بر روند توزیع و قیمت تخم مرغ در 

بازار نظارت شود.
نادر صادقی  در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، با 
اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ در بازار در روزهای 
اخیر، گفت: هیچ کمبودی از بابت تامین تخم مرغ 
توسط مرغداری های استان وجود ندارد و سازمان 
صمت استان باید بر روند توزیع و قیمت تخم مرغ در 
بازار فروش به قیمت مصوب نظارت بیشتری داشته 

باشد.
صادقی همچنین از موجودی ۷۰۰ هزار تن سیب 
گفت:  و  خبرداد  استان  های  سردخانه  در  درختی 
هیچ مشکلی از بابت تامین سیب شب عید کشور 
توسط استان وجود ندارد و این مسئله نباید خللی 

در روند صادرات سیب استان ایجاد کند.
غربی  آذربایجان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی 
پیشنهاد داد: جهاد کشاورزی و سازمان صمت، در 
خصوص تهاتر صادرات سیب استان و واردات میوه 
های گرمسیری را پیگیری کند تا صادر کنندگان 

سیب استان متضرر نشوند.
وی همچنین گفت: اتحادیه کامیونداران یخچالدار 
کشور اعالم کرده است تا در صورت نیاز می توانند تا 
3۰۰۰ کامیون یخچالدار را برای صادرات محصوالت 
قرار  کنندگان  صادر  اختیار  در  استان  کشاورزی 

دهند.
غربی  آذربایجان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی 
همچنین با اشاره به برخی کمبود ها در روغن جامد 
اظهار کرد: با توجه به فرهنگ منطقه بیشتر مردم 
رغبت زیادی برای استفاده از روغن های جامد دارند 
و ضروری است سازمان صمت پیگیری های الزم را 
برای افزایش سهمیه روغن جامد برای استان انجام 

دهد.

پویش  گفت:  گیالن  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
من«  فرزند  ایران  بچه های  مادرم،  »من  ملی 
تامین  در  که  است  ارزشی  با  فرهنگی  اقدام 
زیرساخت های آموزشی حتما موثر خواهد بود 
افزایش آگاهی و جلب  از اجرای آن   که هدف 

مشارکت بانوان در امر مدرسه سازی است.
ملی  پویش  برگزاری  به  اشاره  با  دقیق   علی 
اظهار  فرزند من«،  ایران  بچه های  مادرم،  »من 
ایران  بچه های  مادرم،  »من  ملی  پویش  کرد: 
تحولی  طرح  اجرای  راستای  در  من«  فرزند 
که  آجر  به  آجر  طرح  و  مردمی  مشارکت های 
اجرا  است،  آموزش وپرورش  وزیر  تاکیدات  از 

می شود.
این  افزود:  گیالن  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
پویش ملی اقدام فرهنگی با ارزشی است که در 
تامین زیرساخت های آموزشی حتما موثر خواهد 
بود که هدف از اجرای آن  افزایش آگاهی و جلب 
مشارکت بانوان در امر مدرسه سازی با رویکرد 
بهره گیری  و  مدرسه سازی  فرهنگ  گسترش 
نیک اندیش  مادران  و  بانوان  عظیم  ظرفیت  از 

کشورمان اجرایی شده است.
وی با اشاره به نقش مهم بانوان در اجرای پویش 
من«،  فرزند  ایران  بچه های  مادرم،  »من  ملی 
افزود: ما اعتقاد داریم به اینکه نقش ماندگار و 

بی بدیل بانوان ایران اسالمی در مدرسه سازی 
در تاریخ با افتخار می ماند و امروز هم از ظرفیت 
باالی بانوان و مادران خیر در اجرای این پویش 

ملی بهره مند خواهیم شد.
»من  ملی  پویش  اجرای  اینکه  بیان  با  دقیق 
مادرم، بچه های ایران فرزند من« بسیج همگانی 
را می طلبد، تصریح کرد: بانوان سرزمین ایران و 
گیالن و تمامی آحاد مردم برای پیوستن به این 
پویش و به نیابت از مادران و همسران می توانند 
با مراجعه به سایت ajorBajor.ir و همچنین 
پیوستن  ضمن   MehreMadrese.ir سایت 
به این پویش و با پرداخت حداقل هزینه، پوستر 

مشارکتی خود را دریافت کنند و در این امر خیر 
سهیم شوند.

گرمایشی  استانداردسازی  در  گیالن  استان 
مدارس وضعیت مطلوبی دارد

خصوص  در  گیالن  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
استانداردسازی گرمایشی مدارس استان گفت: 
استانداردسازی مدارس نیازمند یک همت ملی 
از عوارض  است، خوشبختانه دولت ۵۰ درصد 
بخاری های  آوری  جمع  برای  را  گاز  فروش 
طریق  این  از  و  داده  اختصاص  غیراستاندارد 
شاهد استاندارد شدن سیستم گرمایشی ۱۰۰ 

هزار کالس درس در سطح کشور خواهیم بود.

مدیرکل نوسازی مدارس گیالن خبر داد

جلب مشارکت بانوان در امر مدرسه سازی با پویش ملی »من مادرم، بچه های ایران فرزند من«

رئیس دانشگاه ایالم گفت: با استفاده از سازوکار 
از  می توانیم  استان،  عالی  آموزش  شورای 
تصمیمات  جزیره ای جلوگیری کرده و گام های 
این  معضالت  و  مشکالت  حل  برای  مؤثری 

حوزه برداریم.
جلسه  اولین  در   علی اکبری«  »محمد  دکتر 
دانشگاه  ایالم در  استان  عالی  آموزش  شورای 
ایالم ، اظهار کرد: مجموعه آموزش عالی استان 
ایالم با همدلی و همراهی و با استفاده از ادبیات 
مشترک در طول چند سال گذشته توانسته به 
خوبی  برنامه ها و اهداف مشترک را پیش ببرد 
استان  عالی  آموزش  »خانواده  اصطالح  لذا  و 
و  افتاده در سطح ملی  ایالم« یک مفهوم جا 
استانی است و برای همین با امید و اشتیاق و 
بدون هیچ دغدغه خاصی، شورای آموزش عالی 

استان شکل گرفت.

فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  نماینده 
تشکیل  ماهیت  تبیین  در  ایالم  استان  در 
ایالم،  استان  عالی  آموزش  مدیریت  شورای 
به  عتف  وزارت  طرف  از  شورا  این  گفت: 
زدایی، شبکه سازی، هم افزایِی  تمرکز  منظور 
مؤسسات آموزش عالی در استان و مشارکت 
تصمیم گیری  در  مؤسسات  بیشتر  چه  هر 
در  توازن  و  تناسب  ایجاد  سازی،  تصمیم  و 
ناشی  بوروکراسی  کاهش  مؤسسات،  توسعه 
از تصمیم گیری ها و ایجاد هماهنگی و تبادل 
تجربه  میان ساختارهای آموزش عالی شکل 

گرفته است.
علی اکبری گفت: وزارت علوم بر تسهیل در روند 
کار و تقویت شوراهای استانی آئین نامه مربوطه 
سیاست گذاری  شورای  استانداران،  برای  را 
ائمه جمعه سراسر کشور و نمایندگان مجلس 

ارسال کرده است.وی تصریح  شورای اسالمی 
کالن  شاخص های  و  سیاست ها  ارائه  کرد: 
با طرح مدیریت استانی  آموزش عالی مرتبط 
آموزش عالی، بررسی، تصویب  و ابالغ وظایف 
عالی،  آموزش  استانی  مدیریت  اختیارات  و 
اجرای  نحوه  ارزشیابی  و  نظارت  پیگیری، 
صحیح طرح مدیریت آموزش عالی در مقیاس 
استانی و بررسی مشکالت و تعیین راهکار برای 
حل و رفع آنها و جلوگیری از انحرافات احتمالی 
از جمله وظایف شورای مدیریت آموزش عالی 
استان است، که نتیجه  آن همفکری، رسیدن 
تصمیم سازی  سیاست گذاری،  وحدت نظر،  به 
عالی  آموزش  اولویت های  هماهنگ  اجرای  و 
استان ایالم خواهد بود. رئیس دانشگاه معین 
سازوکار  از  استفاده  با  کرد:  اضافه  استان، 
تصمیمات  جزیره ای  ار  می توانیم  شورا،  این 
بالفصل  با کسب حمایت  و   کرده  جلوگیری 
وزرات علوم و همکاری و تعامل بیشتر؛ گام های 
مؤثری برای حل مشکالت و معضالت  آموزش 
عالی استان همچون کاهش تعداد دانشجویان 
آزمون ها،  برگزاری  برای  بهتر   همکاری  و 
کمسیون  برگزاری  مجازی،  آموزش  توسعه 
موارد خاص استانی، فعالیت در هیأت نظارت 
پژوهشی،  تجربیات  انتقال  استان،  ارزیابی  و 
جابجایی و انتقال اعضای هیأت علمی،  حمایت 
از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی و اجرای 

برنامه های فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم.
و  آموزش  معاون  نعمتی،  مصطفی  دکتر 

با  نیز  ایالم  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت 
بوده و  این شورا سنگین   اینکه وظایف  بیان 
کرد  امیدواری  ابراز  است،  کلی  هم  اختیارات 
آموزش  مجموعه  برای  خوبی  کاربردی  نتایج 
عالی استان ایالم از تشکیل این شورا حاصل 
شود. دکتر »زینب طوالبی« مدیر دفتر نظارت، 
ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه توضیحاتی را 
در خصوص آئین نامه  راه اندازی شورا، اهداف و 

اختیارات مربوطه ارائه کرد.
دانشگاه های  رؤسای  نشست،  این  ادامه  در 
استان و سایر اعضاء بر  جدیت در انجام وظایف 
محوله، اطالع رسانی مناسب و گسترده ، روند 
از  استفاده  محوله،  وظایف  و  شورا  تشکیل 
آموزش عالی  ارتقاء سطح  برای  ظرفیت شورا 
مشی  تبیین خط   ، تدوین چشم انداز  استان، 
شورا، مراقبت از وجاهت آموزش عالی استان، 
استفاده از امکانات پارک علم و فناوری و بنیاد 
جلسات  دوره ای  برگزاری  و  استان  نخبگان 

تاکید کردند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به  
دانشگاه ایالم این نشست  پیرو ابالغ وزیر علوم، 
دکتر  انتصاب  بر  مبنی  فناوری  و  تحقیقات 
ایالم،  دانشگاه  رئیس  علی اکبری«  »محمد 
به عنوان رئیس دانشگاه معین استان ایالم و 
در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  نماینده 
استان و در راستای پیاده سازی مدیریت استانی 
تحصیالت  آمایش  و  عالی  آموزش  موسسات 

عالی در استان برگزار شد.

رئیس دانشگاه ایالم: تشکیل شورای آموزش عالی استان نویدبخش حل مشکالت این حوزه است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان رفع 
چالش بیکاری در جامعه را نیازمند حضور تمام قد 
مسووالن دانست و گفت: آموزش و مهارت افزایی 
سربازان وظیفه رویه جدید برای اشتغالزایی و رفع 

چالش بیکاری در استان سمنان است
کنفرانسی  ویدئو  نشست  در  نژاد،  شریفی  علیرضا 
مهارت آموزی و اشتغال نیروهای وظیفه مسلح در 
سالن کوثر استانداری سمنان افزود: ساالنه 2 هزار و 
۵۰۰ نفر از سربازان نیروهای مسلح استان ترخیص 
می شوند که باید با برنامه ریزی اصولی برای آموزش 

و مهارت آموزی این افراد اقدام کنیم.
سمنان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
استان  آموزشی  ظرفیت های  تمام  کرد:  تصریح 
اجرای طرح مهارت آموزی و  برای تحقق  سمنان 
تحقق اشتغال سربازان وظیفه به کار گرفته می شود.

محور  در  آموزش ها  باید  داد:  ادامه  شریفی نژاد 

سمنان  استان  بوم  با  متناسب  و  تولید  و  صنعت 
باشد و مدیران ادارات برای اشتغالزایی و رفع چالش 

بیکاری در جامعه تمام قد باید پای کار باشند.
وی گفت: گزارش مستمر عملکرد در اجرای طرح 
از سوی  وظیفه  اشتغال سربازان  و  آموزی  مهارت 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  به  دبیرخانه 

استانداری سمنان ارائه شود.
درصدی   ۱۰۰ تحقق  و  پیگیری  ضرورت  بر  وی 
سربازان  اشتغال  و  آموزی  مهارت  طرح  اجرای 
وظیفه در استان سمنان تاکید و خاطرنشان کرد: 
بندی  زمان  براساس  باید  را  آموزشی  طرح  این 

تعیین شده به جلو برد.
سمنان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
افزود: مهارت آموزی برای سربازان وظیفه، رویکرد 
مربوط  مدیران  تمام  و  است  اشتغالزایی  برای  نو 

نسبت به تحقق این طرح اقدام  کنند.

نژاد اظهار کرد: تمام دستگاه های اجرایی  شریفی 
باید با رویه های کارشناسی برای اجرای طرح های 
اشتغال زایی و مهارت آموزی سربازان وظیفه پا کار 

باشند.
اجرایی  دستگاه های  تمامی  کرد:  خاطرنشان  وی 
باید برنامه های علملیاتی در جلسات ارایه دهند و 

از بیان کلی گویی در نشست های تخصصی و غیر 
تخصصی استان پرهیز شود.

شریفی نژاد گفت: باید در شهرستان های هشتگانه 
برای  کارگروه  این  ردیف  هم  کمیته  نیز  استان 
تحقق اجرای طرح مهارت آموزی و اشتغال سربازان 

وظیفه برگزار شود.

معاون اقتصادی استاندار سمنان تاکید کرد:

رفع چالش بیکاری در جامعه نیازمند حضور تمام قد مسووالن است

انجمن عکاسان اردبیل 
راه اندازی شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل با بیان 
اینکه هنر عکاسی هنر ثبت وقایع تاریخی است، گفت: 
راه اندازی انجمن عکاسان اردبیل می تواند در این زمینه 

راهگشا شود.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  بحرالعلومی  عبداهلل 
استان اردبیل  در نشست مطالبه گری عکاسان منتخب 
هنرمندان  جایگاه  و  عکاسی  اهمیت  تبیین  به  اردبیل 
عکاس پرداخت و گفت: ثبت و ضبط رویدادها از ابتدای 
خلقت بشر به صورت تصویرگری و نقاشی وجود داشته 
و با پیشرفت جوامع بشری و علم و تکنولوژی به کمال 

رسیده است.

مجتمع دادگاه خانواده در اردبیل 
راه اندازی شد

تجمیع  با  گفت:  اردبیل  استان  دادگستری  رئیس کل 
مراکز دادگاه خانواده، مجتمعی در رسیدگی به پرونده ها 
در این بخش راه اندازی شد تا از پراکندگی جلوگیری 

شود.
ناصر عتباتی  در مراسم راه اندازی مجتمع دادگاه خانواده 
در شهر اردبیل، اظهار کرد: با تجمیع شعبات دادگاه اعم 
از اجرای احکام، واحدهای مصالحه و مشاوره خانواده در 
کنار ساختمان دادگستری استان اردبیل مجتمع ویژه 
کم  و  مناسب  مراجعه  زمینه  تا  راه اندازی شد  خانواده 

دغدغه خانواده ها به این مجموعه فراهم آید.
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تاثیر میکروب های روده در ابتال به 
سرطان سینه

بر اساس تحقیقات جدید، میکروبی که در روده بزرگ یافت 
می شود و معموالً با ابتال به کولیت روده و سرطان روده 
بزرگ مرتبط است نیز می تواند در بروز برخی از سرطان 

های سینه نقش داشته باشد.
 محققان دانشگاه جان هاپکینز آمریکا دریافتند سلول های 
بافت سینه که در معرض این میکروب سمی قرار گرفته 
اند، در حافظه بلندمدت شأن باقی مانده و ریسک بیماری 

را افزایش می دهد.
ژن  انتروتوکسیژن  وقتی  که  کردند  کشف  محققان 
باکتری های شکننده )ETBF( به روده یا مجاری سینه 
متاستاز  پیشرفت  و  رشد  باعث  می شود،  وارد  موش 

سلول های تومور می شود.
باره  این  در  تحقیق،  تیم  سرپرست  شارما«،  »دیپالی 
می گوید: »در حالی که میکروب ها در مناطق مختلف بدن 
مانند دستگاه گوارش، مجاری بینی و پوست وجود دارند، 
میکروب  این  از  عاری  سینه  بافت  که  بود  این  تصور  اما 
مرحله  اولین  در  »ما  می افزاید:  ادامه  در  هاست.«وی 
دریافتیم که ETBF در ابتالء به سرطان سینه نقش دارد. 
برای روشن شدن چگونگی حرکت ETBF در سراسر بدن 
آیا ETBF عامل  اینکه  نیاز است.  به مطالعات بیشتری 
اصلی است که مستقیماً باعث تحریک تغییر در سلول های 
سینه در انسان می شود یا سایر میکروبیوم ها نیز دارای 

فعالیت سرطان زا برای بافت پستان هستند.«
شارما می گوید: »با وجود چندین فاکتور پرخطر مشخص 
ژنتیکی،  تغییرات  سن،  مانند  سینه،  سرطان  برای  شده 
پرتودرمانی و سابقه خانوادگی، تعداد زیادی از سرطان های 
سینه در زنان ناشی از هیچ یک از این فاکتورها نیستند. 
که  می دهد  نشان  را  دیگر  خطر  عامل  یک  ما  مطالعه 
دچار  روده  های  میکروبیوم  اگر  هستند.  ها  میکروبیوم 
عملکرد  با  سمی  میکروب های  اگر  یا  باشند  آشفتگی 
سرطان زا وجود داشته باشند، می توان آن را یک فاکتور 

پرخطر دیگر در ابتالء به سرطان سینه دانست.«
محققان معتقدند حفظ میکروبیوم های سالم از طریق رژیم 
غذایی سالم و ورزش و حفظ شاخص توده بدنی مناسب 
بسار حائز اهمیت است. به گفته محققان، در صورت تأیید 
مدفوع  آزمایش  از طریق  راحتی  به  موضوع می توان  این 

احتمال سرطان سینه را در زنان تشخیص داد.

ایران،  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
گفت: انجمن های علمی باید در مباحث 

نظام سالمت ورود کنند.
هم  جلسه  در  ظفرقندی،  رضا  محمد 
اندیشی نخستین همایش جامع کشوری 
انجمن های  نمایندگان  حضور  با  کرونا 
علمی پزشکی که در محل سازمان نظام 
انجمن  کرد:  اظهار  شد؛  برگزار  پزشکی 
می توانند  مباحث  همه  در  علمی  های 
راهنما و مشوق بدنه سازمان نظام پزشکی 
هرچند  باشند،  کشور  پزشکی  جامعه  و 
آنطور که باید و شاید از ظرفیت انجمن ها 
گیری ها  تصمیم  و  سیاستگذاری ها  در 

استفاده نشده است.
وی با اشاره به نامه اخیر ارکان سازمان نظام 
پزشکی به ریاست جمهوری و اشاره ای به 
جمله ای از آن نامه که »تهیه واکسن، باید 
صرفاً بر اساس نگرشی علمی و مصالح ملی 
و فارغ از مسائل سیاسی باشد« و تاکید بر 
اینکه اخیرا بحث های متعددی برای تهیه 
موجود  بحث  مهمترین  بعنوان  واکسن 
کشور در جهت کنترل بیماری و کاهش 
اهمیت  افزود:  دارد؛  میرها وجود  و  مرگ 

واکسن کرونا برای کنترل بیماری بر کسی 
علمی  های  انجمن  قطعاً  و  نیست  پوشیده 
باید به این موضوع مهم ورود نموده و نظرات 

کارشناسی خود را بیان کنند.
ظفرقندی ادامه داد: شأن واقعی انجمن های 
در عرصه سیاست گذاری  آنها  علمی حضور 

نظام سالمت است. 
نظام  سازمان  تشکیل  قانون  در  افزود:  وی 
پزشکی اختیاراتی وجود داشت که در طول 
سالیان گذشته کمرنگ و یا سلب شده است 
؛ بنابر این آن چه می ماند حضور منسجم و 

پررنگ انجمن ها و جامعه پزشکی در صحنه 
است که نباید گم شود.

ظفرقندی با تاکید بر اینکه امروز حرف اصلی 
ما استمداد از همه انجمن های علمی است، 
از  واکسیناسیون  بحث  در  کرد:  خاطرنشان 
منطقه عقب هستیم و کشورهای همجوار آن 
را شروع کرده اند و حتی کشوری در منطقه 
داریم که تاکنون ۲۵ درصد جمعیت خود را 

در برابر کووید ۱۹واکسینه کرده است.
با  ایران  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس 
اشاره به اینکه در مسئله واکسیناسیون باید 
قرار گیرد،  امور  اولویت همه  جان مردم در 

های  انجمن  رود  می  انتظار  کرد:  تصریح 
مطرح  زمینه  این  در  را  خود  نظرات  علمی 
علم  باید  و  است  تاثیرگذار  بسیار  که  کنند 
این زمینه تصمیم گیرنده  نگاه علمی در  و 

باشد.
وی با بیان اینکه به خاطر شرایط سخت و 
مشکالت بیمارستان و مطب ها در آینده با 
مسائلی همچون ورشکستگی مراکز درمانی، 
می  مواجه  کیفیت خدمات  افت  و  تعطیلی 
از  برخی  اکنون  هم  کرد:  اذعان  شویم، 
پزشکی  علمی  برجسته  های  شخصیت 
کشور به دلیل این گرفتاری ها فعالیت خود 

قابل  شرایط  این  زیرا  اند  کرده  متوقف  را 
ادامه نیست ؛ البته پیگیری ها از سوی نظام 
پزشکی در این مورد همچنان ادامه دارد و 
پزشکی  جامعه  مدنظر  اصالحات  امیدواریم 

محقق شود.
های  جهش  اینکه  به  اشاره  با  ظفرقندی 
ویروس کرونا شرایط را دگرگون کرده است، 
علمی  بندی  جمع  به  امیدوارم  کرد:  اذعان 
اگر  زیرا  یابیم  دست  زمینه  این  در  خوبی 
زمان طالیی واکسیناسیون را از دست داده و 
به سرعت عمل نکنیم شاهد فرار ویروس از 

واکسن های موجود خواهیم بود.

زمان طالیی واکسیناسیون را 
از دست ندهیم

خبر

رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمت تاکید کرد؛

مردم باید به سمت مصرف 
»مرغ سایز« بروند

6

رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی، 
بر ضرورت ترویج فرهنگ مصرف »مرغ سایز« در کشور 

تاکید کرد.
 علی دل  پیشه، در یکصد و دومین نشست کارگروه 
با  تخصصی شورای عالی سالمت و امنیت غذایی که 
موضوع »ارتقای سالمت مرغ سایز« برگزار شد، با تاکید 
بر لزوم آموزش و فرهنگسازی در خصوص مصرف مرغ 
باید  جامعه،  سالمت  ارتقای  منظور  به  گفت:  سایز، 
تمهیداتی در خصوص فرهنگسازی مصرف مرغ  های 

سایز و کوچک  تر صورت گیرد.
وی همچنین بر لزوم فعال  سازی کمیته فنی »ارتقای 
زنجیره  در  دامی  منشا  با  غذایی  محصوالت  سالمت 
تامین، تولید و واردات« به منظور پیگیری موضوع تا 

حصول نتیجه، تاکید کرد.
تاکید بر تولید مرغ سایز

در  حاضر  اعضای  نظر  تبادل  ضمن  جلسه،  این  در 
جلسه، مشخص شد که احیای مرغ الین ایرانی آرین 
و در نتیجه آن، افزایش تولید مرغ سایز )وزن ۱۲۰۰ 
تا ۱۸۰۰ گرم(، به دلیل سالم  تر بودن، از اولویت  های 

امنیت و ایمنی غذایی جامعه است.
این نشست با توجه به وظیفه دبیرخانه شورای عالی 
تسهیل  و  هماهنگی  در  غذایی  امنیت  و  سالمت 
و  سیاست  ها  اجرای  در  بین  بخشی  همکاری  های 
برنامه  های مشترک، با حضور صاحبنظران برای ارتقای 
زنجیره  در  دامی  منشا  با  غذایی  محصوالت  سالمت 
تامین، تولید و واردات و به ویژه موضوع سالمت مرغ 

سایز، برگزار شد.

شورای  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
اسالمی گفت: اجازه نمی دهیم دنیا 
تست  ایران  روی  را  کرونا  واکسن 

کند.
حضور  با  متفکرآزاد،  اهلل  روح 
بحث  به  »انارستان«  برنامه  در 
و  کرونا  ایرانی  واکسن  روند  درباره 
همچنین حواشی ممنوعیت واردات 
واکسن انگلیسی و آمریکایی درپی 
دستور مقام معظم رهبری پرداخت 
به  بخواهیم  ابتدا  در  اگر  افزود:  و 
موضوع واکسن کرونا فقط از منظر 
همه  بگوییم  باید  بپردازیم،  علمی 
فعاًل  در جهان  موجود  واکسن های 
در مرحله تست انسانی قرار دارند و 
ایران هم از کشورهای دنیا در تهیه 
نیست  عقب  تنها  نه  کرونا  واکسن 
را  آمیزی  موفقیت  تست های  بلکه 
پس  است.  گذاشته  سر  پشت  هم 
وقتی می گوییم واکسن ها درمرحله 
عوارض  هنوز  یعنی  هستند  تست 
هیچ کس  برای  آنها  نهایی  نتایج  و 

مشخص نیست.
نسل  گیری  شکل  به  اشاره  با  وی 
به  حرکت  گفت:  واکسن ها  جدید 
از  استفاده  با  واکسن هایی  سمت 
خوب،  اتفاق  ژنتیکی،  رشته های 
این  اما  است.  اثرگذاری  و  مهم 
تجربه، تجربه طوالنی مدتی نیست 
و همزمان با بحران کرونا وارد میدان 
به  معمول  واکسن های  عمل شده. 
کشته  ویروس های  از  عمده  طور 
می شدند  تهیه  شده  ضعیف  یا  و 
میزان  آن  عوارض  نهایت  که 
بود.  ایمن سازِی کم  یا  تاثیرگذاری 
اما وقتی وارد فضای واکسن هایی با 
متریال ژنتیکی می شویم باید بدانیم 

که با مقولۀ بسیار پیچیده ای روبه 
قطعیت  با  نمی توانیم  هستیم.  رو 
واکسن ها  این  حتماً  که  بگوییم 
برجای  ژنتیکی  مخرب  تغییرات 
شما  وقتی  اما  گذاشت  خواهند 
با  که  هستید  مواجه  واکسنی  با 
دارد،  سروکار  ژنتیکی  رشته های 

باید همه جور احتمالی بدهید.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
درباره  مردم  داد:  ادامه  اسالمی 
نظام،  نباشند؛  نگران  واکسن 
تامین  به  موظف  مجلس،  و  دولت 
اما  هستند  کشور  برای  واکسن 
شدت  به  زمان  که  شرایطی  در 
مسیر  ترین  خط  کم  ما  است  کم 
واکسن های  می کنیم.  انتخاب  را 
تاکنون  که  »فایزر«  و  »مدرنا« 
به خود جلب  را  بیشترین توجه ها 
کرده اند، از نسل همین واکسن های 
پایه های ژنتیکی هستند.  با  جدید 
واکسن هایی که هیچ کس نمی داند 
بر  ژنتیکی  فرانسلی  تاثیرات  چه 
ژنوم  چه  و  گذاشت  خواهد  جای 
تغییر  یا  فعال  دربدن  را  هایی 
ایرانی  واکسن  اما  داد.  خواهند 
سنتی  مطمئن  همان  به  همچنان 
و ویروس های ضعیف شده ساخته 
سلیم  عقل  دلیل  همین  به  است. 
که  شرایطی  در  می گیرد  تصمیم 
در  است  قرار  واکسن  به  رسیدن 
سراغ  بیافتد  اتفاق  زمان  کمترین 
تا  برود  کم خطرتری  واکسن های 
مدت  بلند  عواض  از  که  واکسنی 
مردم  نیست.  مشخص  چیزی  آن 
حتی  ما  نباشند  چیز  هیچ  نگران 
کشوری  در  مطمئن  واکسنی  اگر 
مطمئن ساخته شده باشد مشکلی 

اما  نداریم.  نیز  آن  خریداری  با 
نمی توانیم با جان مردم بازی کنیم 

حتی اگر احتمال خطر بدهیم.
اجازه نمی دهیم دنیا واکسن کرونا را 

روی ایران تست کند
متفکرآزاد ضمن اشاره به سابقه بد 
غربی ها در رابطه با ایران، گفت: ما 
را  اینجا سعی کردیم همه چیز  تا 
احتمال  و  بگیریم  نظر  در  طبیعی 
طریق  از  بیولوژیکی  حمله  هرنوع 
اما  کنیم.  رد  را  واکسن ها  این 
درست ترین نگاه به موضوع واکسن 
با  این است که آن را همراه  کرونا 
ما  ببینیم.  آن  المللی  بین  حواشی 
نباید فراموش کنیم با دشمنی روبه 
تحمیلی  جنگ  در  که  هستیم  رو 
سالح  هرنوع  کردن  امتحان  از 
ما،  روی  را  شیمیایی  یا  بیولوژیک 
هیچ ترس و واهمه ای نداشت. ما با 
کشورهایی طرف هستیم که سال ها 
دارویی  تحریم های  فشار  در  را  ما 
قرار دادند به ما خون آلوده دادند، 
حاال چطور شده است که در زمینه 
جهان  دارویی  نیاز  حساس ترین 
حاضرند آن را به ما هدیه بدهند؟ 
که  است  کرده  ثابت  مقابل  طرف 

کشور اخالق مداری نیست.
مقدار  این  البته  داد:  ادامه  وی 
خودشان  گفته  به  که  واکسنی 
می خواستند به ایران هدیه بدهند، 
آنقدر کم است که نه می تواند کادر 
پزشکی ما را پوشش دهد و نه افراد 
در معرض خطر را؛ این تعداد صرفاً 
است  مناسب  میدانی  تست  برای 
آنها  نمی دهیم  اجازه  ما  خب  که 
تست های بالینی خود را روی مردم 

ما انجام دهند.
رئیسه مجلس شورای  عضو هیئت 
علمی  توان  بر  تاکید  با  اسالمی 
کشورمان خصوصاً در حوزه ساخت 
واکسن گفت: ایران جزء ۱۶ کشور 
هیچ  شما  و  است  علم  تولید  اول 
که  باشید  نداشته  این  در  شکی 
تراز  حوزه  این  در  ما  دانشمندان 
تا  همچنین  دارند.  باالیی  علمی 
مراحل  نیز  ایرانی  واکسن  امروز 
را طی کرده است  موفقیت آمیزی 

و با هر مرحله تست موفقیت آمیز 
وارد فاز بعدی خواهد شد. که پس 
از اطمینان و تست های نهایی وارد 
البته  می شود.  انبوه  تولید  مرحله 
با  گسترده ای  علمی  مراودات  که 
انجام  حال  در  مختلف  کشورهای 
است که هم از آنها کمک می گیریم 

و هم به آنها کمک می دهیم.
اینکه  به  اشاره  با  متفکرآزاد 
همیشه  که  غربی  کشورهای 
و  قدرت  مرکز  را  خودشان 
پیشرفت های علمی می دانستند اما 
کرونا  مدیریت  و  کنترل  حوزه  در 
نداشتند،  گفتن  برای  حرفی  هیچ 
گفت: بسیاری از این هیجانات برای 
بازی های  دلیل  به  واکسن  خرید 
سیاسی و تجاری است. اگر واقع بین 
مهار  در  غرب  که  می بینیم  باشیم 
کرونا کاماًل شکست خورده است و 
معتفرند که کنترل شرق  نیز  همه 
تر  موفق  بسیار  کرونا  مهار  در  دنیا 
از غرب بوده است. چطور بعضی ها 
اصرار دارند از یک کشوری که هنوز 
نتوانسته است کرونای کشور خودش 
را مدیریت کند، واکسن تهیه کنیم؟

ملی  باور  جاانداختن  برای  رهبری 
حاضرند هزینه بدهند

متفکر آزاد با احساس خرسندی از 
بحث  به  رهبری  معظم  مقام  ورود 
ورود  من  گفت:  کرونا،  واکسن 
ایشان را به این حوزه بسیار مبارک 
کردند  ثابت  ایشان  چراکه  می دانم 
و  نیستند  عوام فریبانه  کارهای  اهل 
می کنند  ورود  مسئله ای  در  وقتی 
است  ممکن  امر  این  که  می دانند 
آقا  باشد.  داشته  هزینه  برایشان 
برای جا انداختن باورملی در کشور 
طرف  یک  بدهند.  هزینه  حاضرند 
حکیم  رهبر  که  است  این  ماجرا 
ملی  خوداتکایی  این  دارند  انقالب 
رهبری  می کنند.  سازی  فرهنگ  را 
با  مشورت  از  پس  همیشه  البته 
اما  نظر می کنند  اظهار  کارشناسان 
ما از مسئولین انتظار داریم نظرات 
کارشناسی خودشان را زودتر اعالم 
حرف های  بدانند  مردم  تا  کنند 

رهبری پشتوانه علمی دارد.

کم خطرترین مسیر تامین واکسن را انتخاب می کنیم

رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت 
بهداشت، از تدوین بسته آموزشی در 
خصوص بیماری کرونا برای سالمند 
و اطرافیان آنها و همکاری در تهیه 
ها  خانواده  آموزشی  خدمت  بسته 

خبر داد.
 محسن شتی، در خصوص اقدامات 
معاونت  سالمندان  سالمت  اداره 
بهداشت وزارت بهداشت در شرایط 
کرونایی  شرایط  در  گفت:  کرونایی، 
انجام  سالمندان  حوزه  در  اقداماتی 
مراکز  دستورالعمل  تدوین  که  شده 
بهزیستی  توانبخشی  و  نگهداری 
توانبخشی  معاونت  همکاری  با 
هیات  اساتید  و  بهزیستی  سازمان 
پزشکی  علوم  های  دانشگاه  علمی 
کنترل  و  پیشگیری  خصوص  در 
لیست  چک  تدوین  کرونا،  بیماری 
برای  آن   تکمیل  دستورالعمل  و 
و  نگهداری  مراکز  ارزیابی  و  پایش 
آموزش  زودهنگام  آغاز  توانبخشی، 
سالمندان  سالمت  کارشناسان 
دانشگاه های علوم پزشکی همزمان 
در شهر  کرونا  گیری  با شروع همه 
»ووهان« چین، از جمله این برنامه 

ها بودند.
مدت،  این  در  همچنین  افزود:  وی 
آموزش عموم جامعه شامل آموزش 
مانند  عمومی  های  رسانه  طریق  از 

شبکه  و  مطبوعات  و  سیما  و  صدا 
همه  خصوص  در  اجتماعی  های 
تلفنی  غربالگری  دوره  سه  گیری، 
هر  )در  جامعه  سالمندان  اکثریت 
مرحله حدودا ۷ میلیون نفر سالمند( 
و آموزش و ارجاع موارد محتمل به 
مراکز ۱۶ ساعته جهت ارزیابی های 
بیشتر بر اساس غربالگری های دوره 

ای نیز انجام شده است.
سالمندان  سالمت  اداره  رئیس 
ارائه  کرد:  تصریح  بهداشت  وزارت 
تلفنی ۲۴ ساعته  مشاوره تخصصی 
به  پاسخگویی  جهت  سالمندان  به 
توسط  درمانی  و  بهداشتی  نیازهای 
سامانه ۴۰۳۰ و پویش ملی همدلی 
با سالمندان با مشارکت انجمن علمی 
سالمندشناسی،  و  سالمندی  طب 
علوم  های  دانشگاه  فعال  مشارکت 
پزشکی کشور در آموزش، غربالگری، 
در   ۱۹ کووید  کنترل  و  مراقبت 
توانبخشی درگیر  و  نگهداری  مراکز 
به  مشکوک  و  مبتال  سالمندان  با 
کووید ۱۹ نیز بخشی از برنامه های 
این اداره برای سالمندان در شرایط 

کرونا بوده است.
برقراری  همچنین،  کرد:  اضافه  وی 
سیستم ثبت و گزارش دهی روزانه 
موارد  آمار  وضعیت  هفتگی  و 
از  ناشی  فوتی  و  مثبت  محتمل، 

شبانه  نگهداری  مراکز  در  کرونا 
روزی سالمندان در سیستم پورتال 
با مشارکت  اداره سالمت سالمندان 
همراهی  با  و  بهزیستی  سازمان 
ها،  دانشگاه  کارشناسان  مستقیم 
استخراج و پیگیری فعال مشکالت و 
کمبودهای موجود بر سر راه اجرای 
مطلوب دستورالعمل ابالغی )کمبود 
منابع، تجهیزات، نیروی انسانی( در 
کارشناسان  توسط  نگهداری  مراکز 
با  ها  دانشگاه  سالمندان  سالمت 
ها،  استان  کرونا  ستاد  هماهنگی 
بهزیستی استان یا شهرستان و سایر 
استان،  های  پتانسیل  و  ها  دستگاه 
برنامه های دیگر این اداره در یکسال 

گذشته بوده است.
شتی در ادامه با اشاره به هماهنگی 
با EOC، معاونت پرستاری و درمان 
بسیج  احمر،  بهداشت، هالل  وزارت 
جامعه پزشکی و قرارگاه بهداشت و 
درمان نیروهای مسلح به منظورحل 
مشکالت مراکز نگهداری سالمندان 
 ۱۹ کووید  موارد  پیگیری  حوزه  در 
بیمارستان،  به  آنها  انتقال  و  بدحال 
ویدئوکنفرانس  برگزاری  افزود: 
سالمت  های  برنامه  خصوص  در 
گیری  همه  دوران  در  سالمندان 
برای کارشناسان و همکاران مرتبط 
های  دانشکده  و  ها  دانشگاه  تمامی 

علوم پزشکی کشور، ارزیابی انطباق 
فعالیت های دانشگاهی در خصوص 
برنامه عملیاتی سالمندان در شرایط 
ریزی  برنامه  و  طراحی  کرونایی، 
شناسایی،  طرح  پایلوت  و  عملیاتی 
از سالمندان  طبقه بندی و مراقبت 
گیری  همه  دوران  در  خطر  پر 
کرونا به عنوان ضمیمه طرح شهید 
پایلوت کمپین  سلیمانی، طراحی و 
جامعه پاسخگو به نیازهای سالمندان 
در دوران همه گیری کرونا، طراحی 
و تدوین محتوای آموزشی و مهارت 
سازی  توانمند  هدف  با  آموزی 
جهت  ایشان  خانواده  و  سالمندان 
خود مراقبتی در دوران همه گیری 
و قرنطینه، طراحی و اجرای کشوری 
پیمایش سریع تلفنی رفتار سالمندان 
در دوران همه گیری کرونا، پیگیری 
رایگان  انجام واکسیناسیون  تصویب 
پرسنل  و  سالمندان  برای  آنفلوانزا 
کل  روزی  شبانه  نگهداری  مراکز 
کرونا،  گیری  همه  دوران  در  کشور 
با  مشترک  جلسات  برگزاری 
واگیر،  غیر  های  بیماری  واحدهای 
سالمت روان و تغذیه و متخصصین 
بسته  طراحی  راستای  در  مربوطه 
های مراقبت در منزل سالمندان در 
دوران همه گیری، سایر برنامه های 
این حوزه برای سالمندان بوده است.

رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت اعالم کرد؛

تدوین بسته آموزشی بیماری کرونا برای سالمندان

طرف  از  صادره  رای  مفاد  ابالغ  آگهی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 
و  امالک  اراضی  ثبتی  وضعیت 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

سال 1390/09/20
رای  برابر 
شماره139۵۶03010۵۷01332۵ 
مورخ 2۶ / 08 / 139۵ صادره از هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی،امالک 
1390/9/20مستقر  مصوب  رسمی  
شهریار  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در 
حسین  امیر  آقای  مالکانه  تصرفات 
عباسیان فرزند رضا نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین یا بنای احداثی در آن به 
پالک  از  قسمتی  مترمربع   ۵1 مساحت 
در  واقع  اصلی   ۵3 از  فرعی   121۷

برابر محتویات  و  شهریار محرز گردیده 
پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه سند 
به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت 
پالک  تحت  مربع  متر   1۷8۷ مساحت 
ثبت  ذیل  اصلی   ۵3 از  فرعی   121۷
جلد  امالک  دفتر   303 1۵۷۶4صفحه 
114  به نام بانو نصرت سیفی نیا ناینی 
گردیده سپس  و تسلیم  و  صادر  ثبت 
 طبق سند انتقال شماره 3۵9۵1 مورخه
 2۵ / 04 / 13۵1 دفترخانه 2 شهریار 
به بانو عذرا هنرمند منتقل گردیده است 
نامبرده در هیئت حضور نیافته و هیئت 
مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذکور 
 و ماده 13 آیین نامه اجرای آن مصوب
صدور  به  نسبت   1391  /  04  /  2۵  
سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر 
لذا بدین وسیله مفاد رای  اقدام شود 

صادره به نام برده و به اشخاص ذینفع 
 1۵ فاصله  با  نوبت  دو  در  اطالع  جهت 
مفاد  به  آگهی می گردد که چنانچه  روز 
اعتراض  دارند  اعتراض  صادره  رای 
خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک 
و رسید دریافت دارند  شهریار تسلیم 
اعتراض ظرف مهلت  و در صورت عدم 
سند  صدور  به  نسبت  اداره  این  مقرر 
خواهد  اقدام  مقررات  برابر  مالکیت 
مانع  مالکیت  سند  صدور  زمان  نمود 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ چاپ نوبت اول 23 / 10 / 99

تاریخ چاپ نوبت دوم 8 / 11 / 99

بشیر نعیم زاده – رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک شهریار
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استان تهران
گزارش

شهردار شهریار خبر داد:
تملک و بازگشایی میدان دینار آباد

درتداوم طرح تملک و بازگشایی معابرسطح شهر با پیگیری های صورت 
شهردار  کاویانی  شد.مهندس  بازگشایی  دینارآباد  اصلی  ،میدان  گرفته 
شهریار با اعالم خبر فوق افزود: با مجوز شورای اسالمی شهر  بنای تجاری 
به مساحت ۶۰مترمربع با زیر بنای ۷۵مترمربع که در میدان اصلی دینارآباد 
قرار داشت با اعتبار ۳میلیارد و پانصد میلیون ریال تملک و آزادسازی شد 

و زیباسازی این میدان در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار دارد.

مسئله  گفت:  کریم  رباط  فرماندار 
برای مردم و  ترافیک، چالشی بزرگ 
برای  برنامه  ریزی  و  است  مسئوالن 
کاهش آن نقش عظیمی در مدیریت 

شهری ایفا می  کند.
جلسه  هفتمین  در  ملکشاهی  نظام   
با  شورای حمل و نقل و ترافیک که 
و  بحران،  مدیریت  دبیر ستاد  حضور 
ترافیک   و  نقل  و  حمل  شورای  دبیر 
فرمانداری و دیگر اعضای مربوطه در 
برگزار  فرمانداری  باهنر  شهید  سالن 
شد، با بیان این که بررسی مشکالت 
از مسائل مهمی است  ترافیکی یکی 
و  دقیق  صورت  به  بایست  می  که 
استاندار مورد توجه قرار گیرد، عنوان 
کرد: شورای ترافیک مکلف است در 
ناشی  های  خسارت  کاهش  حوزه 
و  شهری  محورهای  در  سوانح  از 
روستایی نقش اثرگذاری را ایفا کند، 
از این روی، الزام است به موضوعاتی 
چون خط کشی معابر داخل و خارج 
شهر، جانمایی عالیم در سطح شهرها 
ایمن سازی  ترافیکی،  و نصب عالیم 
و  بررسی  و  مواصالتی  محورهای 
راستای  در  فرهنگی  اقدامات  اجرای 
جدیت  به  ترافیک  فرهنگ  ارتقای 

ورود پیدا کند.
نماینده عالی دولت در خصوص رمپ 
و لوپ تقاطع های غیرهمسطح جاده 
ترافیکی  بار  االرد در راستای کاهش 
آزادگان  میدان  و  شهرستان  ورودی 
المنفعه  عام  به  توجه  با  کرد:  بیان 
خدمت  جهت  در  طرح  این  بودن 
رسانی مطلوب و کاهش بار ترافیکی، 
کریم  رباط  شهرداری  شد  مقرر 

مشکل معارضین این جاده را مرتفع 
و سپس با مساعدت جهاد کشاورزی 
تغییرکاربری زمین های واقع در طرح 
انجام شود تا بتوانیم با همکاری اداره 
های راهداری و راهور و دیگر دستگاه 
های اجرایی، کلنگ زنی طرح تقاطع 
به  تهران  جاده  سطح  هم  غیر  های 
االرد و رباط کریم به ساوه را در دهه 

فجر را انجام دهیم.

وی در خصوص جانمایی و دسترسی 
مناطق  در  کریم  رباط  شهروندان 
حکیم آباد و بازارک« افزود: با توجه 
به دغدغه شهروندان ضرورت احداث 
به  منطقه  دو  این  در  مترو  ایستگاه 
مطلب  که  شود  می  احساس  شدت 
فوق مطرح و با تایید اعضا در دستور 
کار ادارات مربوطه جهت مکاتبات و 

پیگیری مستمر قرار گرفت.

برگزاری هفتمین جلسه شورای ترافیک در 
فرمانداری رباط کریم

نهضت  به  اشاره  با  شهریار  فرماندار 
از  یکی  عنوان  به  مدرسه سازی 
شهرستان  اداری  مجموعه  اولویت های 
در  شهرداران  تمامی  مشارکت  لزوم  و 
گفت:  آموزشی،  فضاهای  توسعه  امر 
برای  شهرستان  عزیز  خیرین  کمک  با 
به  دانش آموزان  تمامی  دسترسی 
امکانات آموزش مجازی تالش خواهیم 
کرد تا دانش آموزی از تحصیل بازنماند.

پرورش  و  آموزش  شورای  جلسه   
ریاست  به  امروز  شهریار  شهرستان 
حضور  با  و  شهریار  فرماندار  طاهری 
حجت االسالم و المسلمین سالمی امام 
جمعه شهریار، مدیر آموزش و پرورش و 

سایر اعضای این شورا برگزار شد.
این  فرماندار شهریار در  نوراهلل طاهری 
جلسه ضمن تقدیر و تجلیل از زحمات 
به  آموزشی شهرستان  کادر  و  معلمین 
در  آموزشی  امورات  پیگیری  منظور 
کرد:  اظهار  کرونایی  سخت  شرایط 
شورای آموزش و پرورش شهریار یکی از 
موفق ترین شوراها در سطح استان بوده 

و کار با جدیت در حال پیگیری است.

به  توجه  با  افزود:  وی 
جمعیت فزاینده شهرستان، 
در حوزه مکان های آموزشی 
پیش  از  بیش  بایستی 
تا  باشیم  داشته  حساسیت 
اقدامات با سرعت و کیفیت 
ساخت  و  یابد  تداوم  بیشتر 
خاص  شرایط  در  مدارس 
افزایی  امید  موجبات  فعلی 

در جامعه را فراهم می کند.
فرماندار شهریار بیان داشت: 
از  تعدادی  هنوز  متاسفانه 
امکانات  به  آموزان  دانش 
دسترسی  مجازی  آموزش 

مربوطه  اطالعات  بایستی  و  ندارند 
با  تا  شود  تکمیل  مدرسه  به  مدرسه 
تا  که  شهرستان  عزیز  خیرین  کمک 
به امروز نیز اقدامات وسیعی را در این 
حوزه انجام دادند به سمت رفع و کاهش 
از  دانش آموزی  تا  برویم  پیش  مشکل 

تحصیل باز نماند.
طاهری گفت: بسیاری از زمین های که 
بوده  دور  به  شورا  این  دید  از  مدت ها 

عمرانی  اقدامات  کار  اخیر  مدت  طی 
و  شده  آغاز  آنها  در  مدارس  ساخت  و 
با  اراضی  اسناد  همچنین پیگیری اخذ 
یکی  نیز  شهرستان  آموزشی  کاربری 
دیگر از مهمترین اقدامات صورت گرفته 
بوده است و انشعابات مدارس آماده به 
ادارات خدمات  همکاری  با  نیز  تحویل 
رسان برای افتتاح در دهه فجر تکمیل 

می شود.
مدرسه  نهضت  اینکه  به  اشاره  با  وی 

شهرستان  مهم  اولویت های  از  سازی 
ضمن  بایستی  کرد:  تصریح  است، 
بدون  اراضی  فروش  جهت  برنامه ریزی 
اولویت مدارس در نقاط با اولویت اجرا و 
تکمیل کرد و در کنار این شورا خیرین 
عزیز، اداره کل نوسازی و شهرداری ها نیز 
بایستی شهرداران  پای کار هستند که 
تمام شهر ها به اندازه سهم خود در این 
جبهه  چند  از  تا  شوند  دخیل  موضوع 

ساخت مدارس پیگیری شود.

طاهری فرماندار شهریار در جلسه شورای آموزش و پرورش:

نهضت مدرسه سازی از اولویت های مجموعه اداری شهریار است

گزارش

برای اولین بار در کشور / شهرداری صالحیه رزمایش کمک 

مومنانه در حوزه بهداشت و سالمت را اجرا می کند

محمد آگاهی مند شهردار صالحیه در این خصوص گفت: اقشار نیازمند 
در مجموعه درمانی مجهز و از سوی پزشکان متخصص ویزیت رایگان 

خواهند شد.
 آگاهی مند با بیاِن دغدغه مدیریت شهری و مجموعه شورای اسالمی 
بمنظور اجرای طرح های کمک بخش به اقشار بی سرپرست و نیازمند 
گفت: اجرای چهار رزمایش بزرگ در حوزه معیشت برای گروه های 
بی بضاعت شهر صالحیه طی اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال ، تجربه 
بزرگی است که با تدابیر عالی مقام معظم رهبری رضایت عموم مردم  

را جلب کرده است .
شهردار صالحیه در گفتگو با اصحاب رسانه از اجرای پنجمین مرحله 
از رزمایش کمک مومنانه در زمینه بهداشت و سالمت پرده برداشت 
و افزود: این طرح ابتکاری از ناحیه مدیریت شهری و شورای اسالمی 
است که به سبب آن گروه های مددجو و نیازمند به درمان توسط 
پزشکان متخصص و فوق متخصص در مجموعه درمانی بسیار مجهز 

ویزیت خواهند شد .
آگاهی مند دامنه وسیع این طرح با پوشش علوم مختلف درمانی را 
از ویژگی های مهم پنجمین مرحله از رزمایش کمک مومنانه توصیف 
پزشکان  بکارگیری  بمنظور  ریزی  برنامه  و  هماهنگی  افزود:  و  کرد 
 ، ریوی   ، عفونی  های  بیماری  نظیر  مختلف  های  حوزه  در  متعدد 
ارتوپدی ، داخلی ، چشم پزشکی ، گوش ، حلق و بینی و موارد از 
این دست به جز دندانپزشکی اتخاد شده است و بزودی از جزییات آن 

رونمایی خواهد شد .
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تاکید استاندار تهران بر برگزاری مطلوب انتخابات 
۱۴۰۰؛ آسیب شناسی انتخابات گذشته نقشه راهی برای 

انتخابات پیش رو است

استاندار تهران با اشاره به لزوم برگزاری مطلوب انتخابات ۱۴۰۰ گفت: آسیب شناسی 
انتخابات گذشته نقشه راهی برای انتخابات پیش رو است.  انوشیروان محسنی بندپی 
جلسه مرتبط با انتخابات با محوریت فناوری اطالعات اظهار داشت: با اقدامات صورت 
گرفته، حوزه آی تی و توسعه دولت الکترونیک روند رو به تکامل دارد که از زحمات 

همکاران این حوزه تشکر و قدردانی می کنیم.
وی ادامه داد: در استان تهران زودتر از وزارت کشور جلسات هماهنگی انتخابات آغاز 
شده تا کمبودها و خالها مرور و بررسی شود تا با فرصت زمانی به سمت حل مشکالت 
حرکت کنیم. استاندار تهران عنوان کرد: دستگاه های احراز هویت در شفافیت برگزاری 
انتخابات موثر بوده است و بایستی کیفیت کار ارتقا پیدا کند، بر همین اساس آسیب 

شناسی انتخابات ادوار گذشته می تواند اثرگذاری مطلوبی داشته باشد.

تالش برای توسعه زیرساخت های ورزشی تداوم 

عملیات احداث نخستین خانه کشتی پرند

پروژه خانه کشتی شهر پرند با نظارت کارشناسان حوزه معاونت عمران 
شهرداری در مرحله نصب سیستم گرمایشی و سرمایشی، تداوم سنگ 

کاری سکوی تماشاگران و تکمیل ساختمان اداری قرار دارد.
 این پروژه اولین مجموعه اختصاصی و حرفه ای کشتی گیران شهر 
پرند است که امکانات الزم و استاندارد را برای عالقه مندان به این 

ورزش محبوب در پرند فراهم می کند.

چهارشنبه 24 دی 1399

سال ۹۹سال توسعه زیرساخت های ورزشی پرند 

روند احداث زورخانه به مراحل پایانی رسید

توسعه  راستای  در  پرند  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  اهداف 
زیرساخت ها و سرانه های ورزشی و جبران کمبودها در این حوزه 

مهم، با تمام توان و ظرفیت در حال تحقق یافتن است.
تکمیل نمای ساختمان، پوشش گنبد، دیوار چینی، نصب تاسیسات 
و اجرای گود از جمله اقداماتی است که با نظارت کارشناسان حوزه 
معاونت عمران شهرداری پرند در پروژه ورزشی زورخانه در دست اجرا 

می باشد.
با سرعت،  پرند  فاز ۳ شهر  زیبا در  و معماری  با طراحی  پروژه  این 
کیفیت و در چندین جبهه کاری در حال احداث می باشد و یکی از 
پروژه های ورزشی شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند است که در 

دهه فجر افتتاح می شود.

فضای سبز؛ قلب تپنده شهرهای توسعه یافته / نگاه 

ویژه مدیریت شهری پرند برای توسعه و حفظ 

عرصه های فضای سبز
فضای سبز و اماکن تقریحی، بی شک یکی از مهمترین شاخص های توسعه 
یافتگی است به طوری که امروزه ارتقای سرانه های فضای سبز مورد توجه 
جدی و جز الزامات هر شهر پویا و پیشرفته به شمار می رود.مهمترین اثرات 
فضای سبز در شهرها کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی، تعدیل دما، افزایش 
رطوبت نسبی، لطافت هوا، جذب گرد و غبار، زیبایی و بهبود سیمای بصری 
شهر و ایجاد رفاه شهروندان است.شهر جدید پرند نیز با توجه به تازه تاسیس 
بودن و همچنین شرایط آب و هوایی، نیاز جدی به توسعه زیرساخت ها در 
و  پرند  شهردار  عرب  دارد.مهندس  سبز  فضای  ویژه  به  مختلف  های  حوزه 
اعضای شورای اسالمی شهر در همین راستا برنامه ها و پروژه های متنوعی 
افتتاح  اجرا گذاشتند که  به  را  این شهر جدید  برای توسعه فضای سبز در 
چندین پارک و بوستان طی یک سال اخیر، از جمله ی این برنامه ها است.از 
سوی دیگر حفظ، نگهداری و احیای عرصه های فضای سبز از اهمیت فراوانی 
برخوردار است و همواره مورد تاکید و نظارت مدیریت شهری قرار دارد. کاشت 
انواع گل و درخت، کود دهی، هرس و فرم دهی درختان، تشتک زنی، حذف 
پاجوش و تنه جوش، نظافت بوستان ها و پارک ها و ... بخشی از اقداماتی 
است که به طور روزانه و مستمر از سوی معاونت خدمات شهری و فضای سبز 
شهرداری پرند به اجرا می رسد تا ضمن حفظ و بهبود رشد عرصه های فضای 

سبز، فضای مناسب و دلنشین برای شهروندان فهیم پرند فراهم شود.

بازدید فرماندار و مسولین از واحد های 
تولیدی و صنعتی شهرستان بهارستان

آقایان تمهیدی فرماندار محترم شهرستان بهارستان، قدرتعلی طالیی شهردار 
نسیم شهر و جمعی از مسولین و کارشناسان از قسمت های  مختلف واحد 
تولیدی، صنعتی و صنفی مستقر در مجمتع کارگاهی خیرآباد بازدید، و از 

نزدیک درجریان توانمندی های باالی این مجموعه قرار گرفتند.

3۹۰۰ نفر از بیماران گروه های خطرناک در ایام 

کرونایی غربالگری شدند
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان گفت: ۳9۰۰ نفر از بیماران 
قلبی عروقی ، بانوان باردار ، دیابتی و بیماران دارای فشار خون در ایام کرونایی 
اتفاق روز، دانوش دمیریان در نشست شورای  . به گزارش  غربالگری شدند 
اداری این شهرستان با اشاره به اجرای دقیق طرح شهید سلیمانی در بهارستان 
اظهار داشت: در راستای مقابله با کرونا تاکنون ۱۴ هزار و ۴۲۷ نفر به مراکز 
درمانی دولتی بهارستان مراجعه کرده اند.وی به انجام تست و آزمایش رایگان 
کرونا برای 8 هزار و ۳۴۱ نفر در بهارستان اشاره کرد و افزود: در طول ۱۰ ماه 
گذشته پس از انجام تست و آزمایش های الزم ۲98۲ مورد کرونا مثبت ثبت 
شده که تحت درمان، بستری و قرنطینه قرار گرفتند.مدیر شبکه بهداشت و 
درمان بهارستان در ادامه گفت: در طول ماه های گذشته و از ابتدای شیوع 
بیماری کرونا در کشور ۱۱۵۷ بیمار کرونایی در بیمارستان امام حسین )ع( 
شهرستان بهارستان بستری و تحت درمان قرار گرفتند.دمیریان با بیان اینکه 
در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی ۵ تیم فعالیت مستمر داشتند بیان کرد: 
در اجرای طرح شهید سلیمانی برای مقابله جهادی با ویروس منحوس کرونا 
بهداشت  بهارستانی توسط ۶9 کارشناس و کادر  از ۱۱ هزار شهروند  بیش 
و درمان و بسیجیان رصد شدند.وی تصریح کرد: در طرح شهید سلیمانی 
۳۷۵9 تست کرونای سریع در بهارستان انجام شده و از این میان ۵۴8 نفر 
کرونا مثبت تشخیص داده شدند که تحت نظر کادر درمان و بسیجیان قرار 
و  بهداشت  شبکه  می کنند.مدیر  دریافت  رایگان  مراقبتی  خدمات  و  گرفته 
درمان بهارستان در پایان با بیان این که تاکنون ۳9۰۰ نفر از افراد پرخطر 
شامل بیماران قلبی عروقی، بانوان باردار، افراد مبتال به فشار خون و بیماران 
دیابتی غربالگری کرونایی شدند خاطرنشان کرد: عادی نگاری در ایام کرونایی 
پروتکل های  باید  اصناف  و  مردم  لذا  است  کرونا خطرناک  ویروس  همچون 

بهداشتی را رعایت کنند تا از بروز بحران در شهرستان جلوگیری شود.
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آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له:   نام: اکبر نوروزی   نشانی 
محل اقامت: نسیم شهر میدان رجائی 16 متری 

صیاد شیرازی پ8
مشخصات محکوم علیه:   نام: آقای یوسف     نام 
اقامت:مجهول  محل  نشانی  غفاری   خانوادگی: 

المکان
 584-98 شماره  دادنامه  بموجب  به:  محکوم 
اختالف شهرستان  مورخ98/9/30 شورای حل 
بهارستان شعبه چهارم که وفق دادنامه شماره 
قطعیت   ---- دادگاه   ----- شعبه   -----
خوانده  محکومیت  به  است.حکم  کرده  حاصل 
به پرداخت مبلغ 43/500/000 ریال از بابت 
 1/728/750 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل 
خسارت  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 98/7/16 تا اجرای 

حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید.
 محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

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

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
استیفاء  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  3-مالی 
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 
نماید  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  کند  تسلیم 
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 
خالف  صورت  یا  نکنید  معرفی  را  خود  اموال 
اجرای  که  بنحوی  بدهید  خود  دارایی  از  واقع 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه مستعسر باشد 
محکوم  مان   6 تا  روز   61 از  حبس  مجازات  به 

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

نموده و به ان عمل نمایید.
شورای حل اختالف شهرستان بهارستان شعبه 
چهارم

  
آقای قهرمان دریائی به شماره شناسنامه 2187 
پرونده  کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  مطابق 
گواهی  درخواست  شعبه  این  947/7/99از 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
شماره  به  اقکند  دریائی  اله  مسیح  شادروان 
اقامتگاه   99/6/28 تاریخ  در   45 شناسنامه 
حین  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 

الفوت آن مرحوم منحصر است به :
شماره  دریائی  خانوادگی  نام  قهرمان  نام   –  1
تولد1346 صادره  تاریخ  ملی 1532016808 

ازمیانه فرزند متوفی
اقکند  دریائی  خانوادگی  نام  حسین  نام   –  2
شماره ملی 1533729220 تاریخ تولد 1362 

صادره از میانه فرزند متوفی
3 – نام حسن نام خانوادگی دریائی اقکند شماره 
ملی 1533723974 تاریخ تولد 1358 صادره 

ازمیانه  فرزند متوفی
4 – نام عادله نام خانوادگی دریائی اقکند شماره 
ملی 1533718482 تاریخ تولد 1353 صادره 

ازمیانه  فرزند متوفی
5 – نام فاطمه نام خانوادگی دریائی اقکند شماره 

ملی 1532014821 تاریخ تولد 1357 صادره 
ازمیانه  فرزند متوفی

6 – نام مریم نام خانوادگی دریائی  شماره ملی 
صادره   1355 تولد  تاریخ   1532013833

ازمیانه  فرزند متوفی
7 – نام زهرا نام خانوادگی دریائی اقکند شماره 
ملی 1533725462 تاریخ تولد 1360 صادره 

ازمیانه  فرزند متوفی
اقکند  دریائی  خانوادگی  نام  صراحی  نام   –  8
شماره ملی 1532010834 تاریخ تولد 1349 

صادره ازمیانه  فرزند متوفی
9 – نام کبری نام خانوادگی دریائی اقکند شماره 
ملی 1534168095 تاریخ تولد 1366 صادره 

ازاقکند  فرزند متوفی
اقکند  دریائی  خانوادگی  نام  رغیبه  نام   –  10
شماره ملی 1533716781 تاریخ تولد 1352 

صادره ازاقکند  فرزند متوفی
اقکند  دریائی  خانوادگی  نام  بتول  نام   –  11
شماره ملی 1533679916 تاریخ تولد 1325 

صادره ازاقکند  همسر متوفی
12 – نام زیبا نام خانوادگی دریائی اقکند شماره 
ملی 1520024304 تاریخ تولد 1368 صادره 

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

دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان 
بهارستان

فاضالب شهری تنها پروژه ملی در شهرستان بهارستان است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: فاضالب شهری شهرستان 
بهارستان تنها پروژه ملی تعریف شده است که ۵۷ میلیارد تومان بودجه برای این 

پروژه تخصیص گردیده است.
به گزارش اتفاق روز، مسعود شفیعی در نشست شورای اداری شهرستان بهارستان با 
اشاره به افزایش ۴۰ درصدی اعتبارات هزینه ای اظهار داشت: در الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
اعتبارات هزینه ای ۴۰ درصد افزایش دارد که این میزان از افزایش در  بخش های 
اعتبارات  درصدی   ۴۰ رشد  افزود:  است.وی  اهمیت  حائز  بسیار  اجرایی  و  دولتی 
کارکنان  فوق العاده  پرداخت  و  جبران خدمت  حقوق،  افزایش  منظور  به  هزینه ای 
دولتی صورت گرفته که در مهار سیر تورمی مؤثر است.رئیس سازمان مدیریت و 
به درون زا بودن  با توجه  ادامه گفت: در سال ۱۴۰۰  برنامه ریزی استان تهران در 
اقتصادی و  بودجه و اختصاص آن  به پروژه های عمرانی و زیرساختی فعالیت های 
درآمدهای مالیاتی در استان  و شهرستان ها توسعه استان تهران را به دنبال دارد.

شفیعی تصریح کرد: در شهرستان بهارستان تنها یک پروژه ملی فاضالب شهری 
یافته است. به آن تخصیص  اولیه  اعتبار  تومان  تعریف شده است که ۵۷ میلیارد 

با بیان اینکه در سال جاری برای پروژه های شهرستان بهارستان ۳۴ میلیارد  وی 
تومان تأمین اعتبار شده است گفت: نیازهای شهرستان بهارستان نسبت به جمعیت 
است. فعلی  اعتبارات  از  بیش  زیرساخت ها  ایجاد  برای  اعتبارات  تخصیص  در  آن 

افزوده  ارزش  منابع  بیان کرد:  تهران  استان  برنامه ریزی  و  رئیس سازمان مدیریت 
به شهرداری ها و دهیاری ها منابع قابل توجهی است لذا باید توسط فرمانداری ها در 
مسیر توسعه محور قرار گیرد.شفیعی بیان کرد: در حوزه بهداشت و درمان تعریف 
پروژه ملی و مجتمع درمانی متمرکز در بهارستان بسیار حائز اهمیت که مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی و شهرستان بهارستان می توانند مطالبه و پیگیری کنند. وی در 
پایان به بستر و فعالیت های فرهنگی و ورزشی در شهرستان با این تراکم جمعیتی 
در جهت کاهش آسیب ها تاکید و خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت و مشارکت پذیری 
پروژه ها در بخش خصوصی که در تبصره ۱9 مورد توجه قرار گرفته است استفاده و 

از آن ها بهره مند شد.



چهار شنبه   24   دی   1399 -   سال سوم- شماره  61 -  8 صفحه   

به گزارش روابط عمومی ... محمدرضا زمانی 
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
 شهرستان رباط کریم و بهارستان خبر داد:

عملیات  انجام  ضرورت  به  عنایت  با 
در  گرم  آسفالت  روکش  و  بهسازی 
عوارضی  حدفاصل  ساوه  تهران  آزادراه 
تاریخ  از  بالعکس  و  دوم  عوارضی  تا  اول 
از ساعت  لغایت 99/۱۲/۲0    99/۱0/۲۲
ساعت  از  شنبه،  روزهای   ۱۸ الی   ۱۴
دوشنبه  یکشنبه،  روزهای   ۱۸ الی   ۱۷
از  چهارشنبه  روزهای  و  شنبه  سه  و 
از  غیر  به  هفته،  هر   ۱۴ الی   ۷ ساعت 
ایام تعطیالت  روزهای پنجشنبه، جمعه، 
بعد  و  قبل  روزهای  همچنین  و  رسمی 
روزه صورت می گیرد تعطیالت چند   از 

زمانی افزود عملیات مذکور از کیلومتر ۴ 

الی کیلومتر ۳۲ در بازه زمانی موصوف به 
 شرط وجود شرایط مطلوب انجام خواهد شد

اجرای  زمان  در  کرد  بیان  ادامه  در  وی 
اجرای  با  همزمان  تردد  عملیات 
کامل  رعایت  و  محدودیت  با  عملیات 
شد خواهد  انجام  مقررات  و   قوانین 

این که  به  با توجه  پایان گفت  زمانی در 
های  آزادراه  از  یکی  ساوه  تهران  آزادراه 
و  باشد  می  کشور  حساس  و  پرترددي 
از  بیش  تردد  میانگین  صورت  به  روزانه 
از  دارد  روز  شبانه  در  خودرو  هزار   ۱۴0
هموطنان عزیز خواهشمندیم که در زمان 
اجرای عملیات با صبرو شکیبایی و رعایت 
کامل موارد ایمنی موجبات حدوث حوادث 
ناگوار را فراهم نسازند و سفر ایمنی را به 

یاری خداوند پیش رو داشته باشند.

 بهسازی و روکش آزاد راه تهران- ساوه

 مشاور خانوادگی؛ یک پیشنهاد یا یک ضرورت؟!
و  معدن  صنعت،  وزارت  صنایع  امور  معاون 
به حمایت وزارت صنعت و تجارت و  تجارت 
معدن از پروژه طراحی و تولید سیستم رانش 

واگن های مترو تاکید کرد.
به نقل از جهاد دانشگاهی، دکتر مهدی صادقی 
نیارکی در بازدید از روند اجرای پروژه طراحی 
و تولید سیستم رانش واگن های مترو در واحد 
علم و صنعت با تاکید بر این که ورود جهاد 
دانشگاهی به طراحی و تولید این سیستم کار 
بزرگی است، بیان کرد: وزارت صنعت، تجارت 
زمانی  که  است  این  ماموریتش  هم  معدن  و 
و  شده  داخل  ساخت  و  بومی  تکنولوژی  که 
اثبات رسید آن  به  توان فنی و مهندسی آن 

را پشتیبانی کند.
و  معدن  صنعت،  وزارت  صنایع  امور  معاون 
تجارت با تاکید بر این که ورود جهاد دانشگاهی 
است،  مهمی  بسیار  کار  مترو  رانش  حوزه  به 
زیرا  است  مهمی  بسیار  کار  کار،  این  افزود: 
ما در حمل و نقل شهری در حال تغییر الگو 

از حمل و نقل سنتی به سمت حمل و نقل 
مدرن هستیم که تا کنون اکثر این تجهیزات 
جدا از بحث خود واگن )تریم داخلی واگن(، 
اصل تجهیزات که بحث رانش لوکوموتیو است 
همگی از خارج خریداری می شد. وی با اجرای 
پروژه طراحی و تولید سیستم رانش واگن های 
مترو توسط جهاد دانشگاهی بیان کرد: با توجه 
به خرید بحث رانش لوکوموتیو از خارج، کار 
که  است  بزرگی  بسیار  کار  دانشگاهی  جهاد 
علمی  معاونت  و  کرده  ورود  آن  به  نهاد  این 
ریاست جمهوری، شهرداری تهران و سازمان 

شهرداری ها هم آن حمایت می کنند.

پشتیبانی وزارت صمت از ساخت 
سیستم رانش واگن های مترو
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یادداشت

فرماندار شهرستان بهارستان گفت: کمبود 
۱۱۲ مدرسه و ۱۲00 معلم در بهارستان از 
در  وپروش  آموزش  های  چالش  بزرگترین 
شهرستان است. به گزارش اتفاق روز، هادی 
تمهیدی در نشست شورای اداری شهرستان 
بهارستان با اشاره به نبود زیرساخت مناسب 
کمبود  داست:  اظهار  شهرستان  این  در 
در  باال  جمعیتی  تراکم  و  زیرساخت ها 
این  محرومیت  باعث  بهارستان  شهرستان 
شهرستان شده و در حال حاضر بهارستان 
کشور  برخوردار  کم  شهرستان   ۳۱ جزو 

است.
فرهنگی،  رفاهی،  سرانه های  افزود:  وی 
بهارستان  شهرستان  درمانی  و  آموزشی 
نسبت به جمعیت موجود بسیار کم بوده و 
در این حوزه ها با مشکالت عدیده ای روبه رو 
هستیم.فرماندار بهارستان با اشاره به وجود 
۱00 تخت بیمارستانی در شهرستان گفت: 
سرانه تخت بیمارستان و پزشک متخصص 
در بهارستان نسبت به جمعیت بسیار ناچیز 
است و این مهم به ۷00 تخت بیمارستانی و 

تخصیص اعتبارات دولتی نیاز دارد.
تمهیدی به وجود ۱۱۲ هزار دانش آموز در 
بهارستان اشاره کرد و گفت: به دلیل تراکم 
حوزه  در  شهرستان  در  دانش آموزی  باالی 
تعلیم و تربیت نیاز به ۱۲00  معلم وجود دارد 
و این کمبود حوزه آموزش و پرورش را در 
بهارستان با چالش هایی روبه رو کرده است.

مدرسه خیرساز  به ساخت ۸  اشاره  با  وی 
در ناحیه ۲ شهرستان بهارستان ابراز داشت: 
بهارستان  در  جدید  مدرسه   ۱۱0 ساخت 
در  دانش آموزی  تراکم  کاهش  منظور  به 
کالس های درس در راستای رشد سرانه های 
باعث  و  بوده  اهمیت  حائز  بسیار  آموزشی 
می شود.فرماندار  مطلوب  شرایط  ایجاد 
شهرستان  داد:  ادامه  بهارستان  شهرستان 
بهارستان در حوزه آموزش و پرورش نیاز به 
نگاه ویژه ای دارد زیرا در حال حاضر امکان 
توسعه  در  خیرین  ظرفیت های  از  استفاده 
در  و  بوده  محدود  آموزشی  زیرساخت های 
این حوزه نیاز به اختصاص اعتبارات دولتی 
وجود دارد.تمهیدی با اشاره به نبود امکانات 
مناسب در شهرستان بهارستان تصریح کرد: 
سرانه ورزشی در بهارستان با تالش مجموعه 
شهرداری ها و دهیاران از ۲ سانتی متر به ۱۴ 
جمعیت  به  نسبت  که  رسیده  سانتی متر 
موجود بسیار ناچیز بوده و متاسفانه در حال 
فضای  نبود  دلیل  به  ما  ورزشکاران  حاضر 
فعالیت های  انجام  برای  ورزشی  مناسب 
ورزشی به شهرستان دیگر مراجعه می کنند.

پایان  در  بهارستان  شهرستان  فرماندار 
کتاب خوانی  فرهنگ  توسعه  بر  تاکید  با 
پوشش  تحت  منظور  به  کرد:  خاطرنشان 
نفری  هزار   ۷00 جمعیت  گرفتن  قرار 
بهارستان در حوزه کتاب و کتاب خوانی به 

۱0 کتابخانه نیاز است.

کمبود 1200 معلم در حوزه تعلیم و تربیت 

در شهرستان بهارستان
نوشتار

فر  محبیان  مهران  قلم  به 
کارشناس  و  پژوهشگر  مولف، 
خانواده مشاوره   ارشد 

در دنیای کنونی به واسطه افزایش ضریب 
نفوذ رسانه های صوتی و تصویری و وجود 
انتشار محتوی و مطالب گوناگون، خانواده ها در  ابزارهای مختلف 
معرض انواع و اقسام ایده ها، ایدئولوژی ها، فرهنگ ها، شوخی ها، 
روی  بر  آنها  از  برخی  اثرگذاری  که  ... هستند  و  ها  کلیپ  تصاویر، 
جنسی،  روانی،  ذهنی،  تعارضات  و  ها  ناهنجاری  ایجاد  باعث  افراد 
شود.  می  ساختاری  حتی  و  مذهبی  اخالقی،  رفتاری،   خانوادگی، 
این حجم باال و کانالیزه نشده اخبار ، اطالعات و تصاویر گوناگون، 
ذهنیت های مختلفی را درباره زندگی و حواشی آن در ذهن افراد 
متبادر می سازد تا جایی که بسیاری باطن زندگی خود را با ظاهر 
این تصاویر و محتویات مطابقت داده که متاسفانه بعد از عدم انطباق 
 ) که طبیعی نیز می باشد(، تبعات منفی بی شماری بروز می کنند.

در چنین شرایطی نشان دادن عمق حقیقی این تصاویر و استخراج 
واقعیت زندگی از اعماق این دریای رنگارنگ جشن ها و مهمانی ها 
به متخصص و اهل فن  نیاز   ... و  و هدیه دادن ها و خودنمایی ها 
دهد. نجات  منطقی  غیر  های  تطابق  و  تعارضات  از  را  فرد  تا   دارد 

البته این همه داستان نیست. روند افزایش طالق، ازدواج های سفید، 
تمایل جوانان به زندگی مجردی، افزایش مصرف دخانیات و به تبع 
انواع مواد مخدر، گسترش بزهکاری و سایر مسائل و  آن اعتیاد به 
مشکالت اجتماعی و خانوادگی در کشور ما طی سال های اخیر سیر 
صعودی داشته و هر ساله آمار نگران کننده ای از این نابسامانی های 
به همین دلیل،  اجتماعی و بزهکری ها در کشور منتشر می شود. 
طرح های مختلفی از سوی مسئوالن دستگاه های مرتبط برای مهار 
روند فزآینده کزتابی های اجتماعی، فرهنگی، اخالقی  و... ارایه شده 
است که بسیاری از این طرح ها به ارایه خدمات مشاوره و روانشناختی 
انکار  نقش  دارند.   اشاره  مشاوره  مراکز  در  ازدواج  از  بعد  و  قبل 
ناپذیر مراکز مشاوره  و مشاور خانواده در کاهش مسائل و مشکالت 
خانوادگی و اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست و این در حالی 
است که اکنون بسیاری از افراد به اهمیت مشاوره واقفند، اما مقاومت 
هایی در این خصوص صورت می گیرد و هنوز جامعه آمادگی پذیرش 
ضرورت مشاور در خانواده را ندارد. با این وجود باید اذعان داشت در 
چنین شرایطی تنها یک مشاور خانواده آشنا با خصلت ها و مختصات 
خانواده می تواند به کمک افراد بیاید و آنها را از دوگانگی زندگی در 

فضای حقیقی و مجازی نجات داده و راه صحیح را به آنها رهنمون 
مقابل  در  توان  حد  در  ها  خانواده  زندگی  نقشه  طراحی  با  و  شود 
 تبعات منفی کژتابی های اجتماعی و فرهنگی و ... رایج حفظ کند.

از  با بهبود روابط اعضای خانواده و  مشاوره خانواده تالش می کند 
بین بردن تعارضات و دوگانگی ها به بهتر شدن وضعیت خانواده و 
یافتن مسیر خوشبختی اعضای آن کمک کند. در حقیقت مشاوره 
خانواده شاخه ای از علم روانشناسی نوین است که به مطالعه رفتار 
او  پردازد.  می  خانواده  در  آنها  نقش  و  خانواده  اعضای  فرد  به  فرد 
سعی می کند با تمامی اعضای خانواده جلسات روان درمانی داشته 
باشد ولی در مورد برخی از تعارضات در خانواده این امر امکان پذیر 
برگزار  افراد  با  به صورت فردی  نیست. در مشاوره خانواده جلسات 
می شود نه دسته جمعی همچنین تالش می کند با استفاده از نبوغ 
و ویژگی های هر فرد از اعضای خانواده کار مشاوره خانواده را انجام 
کند. کمک  ها  خانواده  به  زندگی  سطح  و  روابط  بهبود  به  و   دهد 

مشاوره  بلکه  نیست  خانواده  مشاور  وظیفه  تنها  تعارضات  این  حل 
خانواده به فرد کمک می کند تا در شرایط سخت نیز تصمیم گیری 
انسان در  نماید.  انتخاب  را  باشد و راه حل درستی  مناسبی داشته 
انتخاب مواجه است. حتی  با تصمیم گیری و  زندگی خود همیشه 
آنان که راهی را انتخاب نمی کنند باز تصمیم گرفته اند که چنین 
باشد. برخی از تصمیم گیریها ساده است و اگر تصمیم اشتباه باشد 
راه بازگشت وجود دارد. خرید لباس یا خودرو در صورتی که با ذائقه 
فرد تناسب نداشته باشد امکان تعویض یا تغییر تصمیم هست. اما 
ازدواج،  رشته،  انتخاب  نظیر  ساز  سرنوشت  های  گیری  تصمیم  در 
مهاجرت و ... تغییر تصمیم به راحتی میسر نیست. این گونه تصمیم 
عواقب  آن  در  اشتباه  و  داد  انجام  سادگی  به  توان  نمی  را  گیریها 
 ناگواری را به دنبال دارد. بعضی از تصمیم گیریها مشکل تر است.

در خاتمه باید اذعان داشت دالیل زیادی وجود دارد که خانواده ها 
 باید از وجود مشاور خانواده، روانشناس یا روانپزشک بهره مند شوند. 
بی تردید کمتر خانواده ای را می توان از کمک مشاور در حل مسائل 
و مشکالت درون خانوادگی بی نیاز باشد. هر چند شاید عده ای با 
مطالعه و استفاده از تجربیات دیگران ، معلمان، روحانیون و ... بتوانند 
استفاده  شک  بی  ولی  سازند،  مرتفع  حدودی  تا  را  خود  مشکالت 
از نظرات، تجربیات و راهنمایی مشاور خانواده به عنوان اهل فن و 
متخصص این کار، راه رسیدن به ساحل آرامش را کوتاه تر کرده و با 
این رویکرد حل مشکالت در مدت زمان کوتاه تری و با هزینه کمتری 

صورت می گیرد.

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

می برنــد بــه همــراه مســتندات مربوطــه اعــام نماینــد.

اطالعیه

شماره پیامک  نشریه       09361377917

نشریه سراسری اتفاق روز
و پایگاه خبری اتفاق روز آناین 

از کلیه استانها نماینده فعال می پذیرد
09126966214
09126968123
02156438444

با ظرفیت 160 تریلیون پردازش در ثانیه؛

ابررایانه سیمرغ دهه فجر به بهره برداری می رسد نوشتار

ابررایانه ایرانی سیمرغ با ظرفیت ۱۶0 تریلیون 
عملیات پردازش در یک ثانیه، بهمن ماه به بهره 

برداری می رسد.
از  ابرکامپیوترها  کرد:  اعالم  ارتباطات  وزارت   
در  پیشرفت  و  دانش  تولید  اصلی  نشانه های 
که  می شوند  محسوب  مختلف  صنایع  و  علوم 

کشور  چند  انحصار  در  آنها  ساخت  فناوری 
پیشرفته قرار دارد.

و  ارتباطات  پژوهشگاه  همکاری  با  اکنون  هم 
فناوری اطالعات و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
پروژه ساخت »ابررایانه سیمرغ« در کشور در 

حال انجامم است.
فوق  پردازشی  نیازهای  تعریف  با  پروژه  این 
صورت  به  تا  خورده  کلید  کشور  در  سریع 
کاربردی در حوزه هایی چون هوش مصنوعی، 
مورد  بالکچین  و  اشیا  اینترنت  داده ها،  کالن 

استفاده قرار گیرد.
تحقیقاتی،  جنبه  بر  عالوه  سیمرغ  رایانه  ابر 
پیش بینی سریع آب و هوا، تحلیل های زمین 
شناسی و زلزله شناسی و تحلیل های داده های 
امکان  اطاعات  بر بستر شبکه ملی  را  ژنتیکی 

پذیر می کند.
پیش  و  مهندسی  مدل  ابتدا  در  این طرح  در 

نمونه ابررایانه با ظرفیت پردازشی حدود ۱۶0 
پردازش در  تریلیون عملیات  ترافالپس )۱۶0 
یک ثانیه( به بهره برداری می رسد و عملیات 
توسعه آن تا مقیاس پتافالپس یا ۱0 به توان 
۱۵ )یک میلیون میلیارد محاسبه در یک ثانیه( 

هم خواهد رسید.
مطالعه برای توسعه سرعت پردازش در مقیاس 
میلیارد  )یک   ۱۸ توان  به   ۱0 یا  اگزافالپس 
پیدا  ادامه  نیز  ثانیه(  میلیارد محاسبه در یک 

می کند.
 ۵00 رده  در  که  سیمرغ  ابررایانه  است  قرار 
بهره  به  ماه  بهمن  در  است  دنیا  برتر  ابررایانه 

برداری برسد.
ابررایانه و هوش مصنوعی  این  با به کارگیری 
گسل ها،  حرکت  پیچیده  الگوریتم  تکمیل  و 
می توان به پیش بینی نسبتاً خوبی از تحلیل 

وقوع زلزله در کشور رسید.

شبکه  اجرایی  ارشد  مدیر 
آفالین  از  پس  پارلر  اجتماعی 
شدن توسط آمازون، اعالم کرد: 
حذف  برای  دوگانه  استانداردی 
اجتماعی  آفالین شدن شبکه  و 

»پارلر« وجود دارد.
بیزینس، جان  از فاکس  به نقل 
پارلر  اجرایی  ارشد  مدیر  متز 
اپل  آمازون،  اقدام  است  معتقد 
و گوگل برای حذف این پلتفرم 

اجتماعی نمونه ای از نقض قوانین 
آنتی تراست )ضدانحصار( است.

چند روز گذشته پس از تصمیم 
وب  سرویس  قطع  برای  آمازون 
پارلر، این شبکه اجتماعی آفالین 
شد. اما جان متز در یک مصاحبه 
بمانند  منتظر  گفت:  کاربران  به 
زیرا این شرکت مشغول بررسی 

ادامه فعالیت های خود است.
باید  همه  افزود:  باره  این  در  او 

لزوم  صورت  در  بمانند.  منتظر 
اینترنت حتی  به  بازگشت  برای 
دیتا سنتر خود  ما  است  ممکن 
همیشه  اما  بسازیم.  و  بخریم  را 
ریسکی درباره آنچه فروشندگان 
این  تا  اینکه  و  می دهند  انجام 
حد برای از بین بردن ما تالش 
روند  این  دارد.  وجود  می کنند، 
تأثیر مخربی بر کسب وکار، مدل 
آوری  برای جمع  ما  پتانسیل  و 

اتفاقی  چنین  اما  دارد.  سرمایه 
شرکتی  هر  برای  است  ممکن 

بیفتد.
می گوید:  متز  راستا  همین  در 
اطالعات  هیچکس  تاکنون 
معتبر یا شواهدی که نشان دهد 
پارلر وجود دارد که  مشکلی در 
ارائه  نیست،  پلتفرم ها  بقیه  در 
استانداردی  این  است.  نکرده 

دوگانه است.

استانداردی دوگانه برای آفالین شدن شبکه اجتماعی »پارلر« نوشتار

دوستان و همکارانم
روي گرداندن و پشت کردن همکاران شاغل در مشاور اماک 
از اتحادیه ، دالیل مهمي دارد ، که به تعدادي از آنها اشاره 

مي کنم .
1 - عدم تشکیل کمیسیون هاي پنجگانه شکایت ، بازرسي 

،فني ، آموزش و حل اختاف
2-  کم ارزش کردن پروانه کسب مشاورین اماک به دلیل 

صدور فله اي پروانه کسب .
3- عدم پیگیري حذف ارزش افزوده از مشاورین اماک .

4- عدم شفافیت مالي و نبودن بیان و تراز مالي .
5- عدم رتبه بندي واحدهاي صنفي .

6- عدم پیگیري و نهادینه کردن بیمه و بازنشستگي .
کاسهاي  و  تخصصي  پروانه  و  آموزش  برگزاري  عدم   -  7 

دوره اي .
8 - وجود حدود 800 مشاور اماک غیرمجاز .

9- فقدان برنامه هاي رفاهي و تعاوني مسکن .
ما در بررسي میداني و مطالعات دقیق پیرامون اتحادیه، بر 
این باور هستیم ، که با یک تصمیم و اراده و برنامه جدي و 
مدون مي شودضمن مرتفع نمودن بیشتر معضات و مشکات 
، اتحادیه را به گل سرسبد اتاق اصناف تبدیل کرد،  حاکم 
قابل  شهرستان  مسئولین  و  صنفي  واحدهاي  تمام  براي  تا 

احترام باشند .
جایگاه  از  باید  اماک  مشاورین  صنفي  اتحادیه  کروکي 
یک  را  اماک  مشاور   ، باشد  برخوردار  باالیي  قداست  و 
کارشناس علوم ارتباطات و یک مشاور اماک را یک کارشناس 
علوم روانشناسي و یک کارشناس فعال اقتصادي کارشناسي 
علوم ثبتي و نهایتاً یک کارشناس علوم حقوق مي دانم . که از 
دانش 5 رشته آکادمیک یاد شده به طور نسبي دارا هستند . 
 از طرفي ، در شهرستان حدود 700 هزار نفري که بالغ بر 
پوشش  تحت  اتحادیه   قالب 23  در  صنفي  واحد   25000
اتاق اصناف وجود دارد ، بیش از 10 درصد واحد صنفي  را 
مشاورین اماک تشکیل داده ، یومي بار دیگر ، تعداد واحد 
صنفي  واحدهاي  تعداد  مجموع  از   ، اماک  مشاورین  هاي 

موجود در هیئت ریزي اتاق اصناف بیشتر بوده ،
اماک  مشاورین  صنفي  واحدهاي  تعداد  اینکه،  مهمتر 
صنفي  واحدهاي  تعداد  مجموع  از    ، بهارستان  شهرستان 
، کهکلویه و بویر احمد و  ، زنجان  ، قزوین  استان هاي یزد 

خراسان جنوبي بیشتر است .

پس ، این این صنف با این گستردگي و تاثیرگذاري در زمینه 
هاي اقتصادي ، سیاسي ، اجتماعي و فرهنگي  نیاز  کار شبانه 

روزي و برنامه مدون مي باشد.
با توجه به شاخص هاي باال مي توان دلیل پشت کردن آحاد 
را  اتحادیه  به  اماک  مشاورین  در  فعال  صنفي  واحدهاي 

متوجه شد. که جاي بسي تأسف و تعمق است.
لذا ، من و هم ائتافیهایم  » اتحاد بهارستان « مصمم هستیم 
و  همگرا  مدیره  هیئت  تشکیل  با  درست  راه  نقشه  یک  با 
همفکر و سالم میشود در قالب برنامه کوتاه و دراز مدت،  
با چشم انداز روشن پس از حضور و تاش کار آمد اتحادیه 
و حتي ورود به اتاق اصناف ، با مطالعه و تکیه به دانش روز 
، و رایزني و تقاضاي بیواسطه مشکات یکي پس از دیگري 
مرتفع ، و با انتخاب اصلح با » اتحادیه مشاورین اماک آشتي 

کرد «

کنیم شتی  آ مون  یه  د تحا ا با  یید   بیا

 منوچهر سلطانی 
کاندید سومین دوره انتخابات هییت مدیره اتحادیه مشاورین 

امالک ، شهرستان بهارستان
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