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انتقاد از سوء مدیریت 
در بازار سرمایه

چیزی از دموکراسی درآمریکا باقی 
نمانده است

ــوری  ــد از جمه ــا بای ــرد: دنی ــد ک ــان تاکی ــورای نگهب ــر ش دبی
اســامی ایــران الگــو بگیــرد و به آمریــکای بحــران زده بــاج ندهد.  
آیــت اهلل احمــد جنتــی دبیــر شــورای نگهبــان  در جلســه ایــن 

ــا اشــاره بــه ..... 2شــورا ب

مصرف برق ماینرها اثر تعیین 
کننده ای در مصرف انرژی ندارد
3

کمبود نقدینگی آسمان شهر زیر 
زمینی را هم مه آلود کرده است
4

بازدید مستمر شهردار پرند از 
پروژه های عمرانی پرند با سرعت 

در مسیر توسعه و آبادانی

یارانه نقدی سال ۱۴۰۰ در دو سقف 

پرداخت می شود

2

این همه شعار، بی عملی و مصوبات 

بدون اجرا ملت را کالفه کرده است

4

تحول آفرینی در آستان قدس با 
تدوین سند »سیاست های کالن« 

5

سالمت 6

جهش های ویروس می تواند 
خطرآفرین باشد

فرمانــده ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در کانشــهر تهــران، 
بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه نبایــد از رعایــت پروتــکل 

هــای بهداشــتی غافــل شــد، نســبت بــه  ...... 7 3

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران : 

 محمد باقر قالیباف : دولت در برابر بورس مسئول است

ــا ایــران  وزیــر خارجــه انگلیــس  اعــام کــرد کــه توافــق هســته ای ســال ۲۰۱۵ ب
ــکا  ــد در آمری ــه جدی ــا کابین ــا ب ــدن و اروپایی ه ــوی لن ــای گفتگ ــن محوره از اولی
خواهــد بود.بــه نقــل از بی بی ســی، »دومینیــک راب« وزیــر خارجــه انگلیــس  اعــام 
کــرد کــه توافــق هســته ای ســال ۲۰۱۵ بــا ایــران موســوم بــه »برجــام« از اولیــن 

ــا کابینــه جدیــد آمریــکا خواهــد بــود. محورهــای گفتگــوی لنــدن و اروپایی هــا ب
ــام  ــل برج ــود ذی ــدات خ ــرای تعه ــورش در اج ــه کش ــس ک ــه انگلی ــر خارج وزی
کوتاهــی هــای زیــادی را مرتکــب شــده اســت، در ایــن بــاره گفــت: باعــث خشــنودی 
ــاره  ــکا درب ــد آمری ــه جدی ــدن« و کابین ــب »بای ــور منتخ ــس جمه ــه رئی ــت ک اس
ــن موضــوع از  ــد. ای ــت کرده ان ــت آن صحب ــه برجــام و بهســازی و تقوی بازگشــت ب
اولیــن مــوارد مذاکراتــی خواهــد بــود کــه مــا بــا کابینــه جدیــد در آمریــکا خواهیــم 
داشــت.»دومینیک راب« بــه کمیتــه امــور خارجــی مجلــس عــوام کشــورش گفــت 
کــه رئیــس جمهــوری منتخــب آمریــکا از پنجــره فرصتــی کــه بــرای تــاش جهــت 
پیشــرفت »قطعــی و ملمــوس« دربــاره برجــام وجــود دارد، آگاه اســت.این در 
ــکا در ۸  ــور آمری ــس جمه ــپ رئی ــد ترام ــه دونال ــروج یکجانب ــا خ ــه ب حالیســت ک
مــاه مــارس ســال ۲۰۱۸ میــادی )۱۸ اردیبهشــت ســال ۱۳۹۷( از برجــام و نقــض 
قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیــت ســازمان ملــل، لنــدن و تروییــکای اروپایــِی طــرف 
ایــران در ایــن توافقنامــه بیــن المللــی، از انجــام تعهــدات خــود شــانه خالــی کردنــد.

برجام از اولین محورهای گفتگوی 

اروپا با دولت جدید آمریکا است

رئیس کل بانک مرکزی : 
سئول عزمی برای پرداخت 

پول های ایران ندارد

2

وزیــر خارجــه آلمــان دربــاره تنش هــا 
میــان آنــکارا و آتــن گفــت: ترکیــه و 
یونــان بــه گفتگوهــای راه حــل محــور 

ادامــه بدهنــد.
بــه نقــل از خبرگــزاری آناتولــی، 
»هایکــو مــاس« وزیــر خارجــه آلمان 
از دو کشــور یونــان و ترکیــه خواســت 
ــرای  ــازنده ب ــای س ــه گفتگوه ــا ب ت
حــل و فصــل اختافــات بــا یکدیگــر 

ــد. ــه دهن ادام
ــر خارجــه  ــی، وزی ــزارش آناتول ــه گ ب
آلمــان از آنــکارا و آتــن خواســت 
از طریــق گفتگوهــای مســتقیم و 
»راه حــل محــور«، اختافــات فیمابین 

ــرق  ــا در ش ــرده و تنش ه ــل ک را ح
ــد. ــم کنن ــه را ک ــای مدیتران دری

امــور  وزارت  کــه  اســت  گفتنــی 
ــا  ــه ب ــه دوازدهــم ژانوی خارجــه ترکی
ــه  ــرد ک ــام ک ــه ای اع ــار بیانی انتش
مذاکــرات  دور  یکمیــن  و  شــصت 
اکتشــافی بــا یونــان ۲۵ ژانویــه ۲۰۲۱ 
ــد. ــد ش ــزار خواه ــتانبول برگ در اس

مذاکــرات ترکیــه و یونــان ۱۲ مــارس 
ــتری  ــن بس ــور تامی ــه منظ ۲۰۱۲ ب
بــرای راه حــل عادالنــه، پایــدار و 
ــرف  ــر دو ط ــول ه ــورد قب ــِع م جام
دربــاره مشــکات اژه در آنــکارا آغــاز 

ــود. شــده ب
گفتنــی اســت، دلیــل اصلــی شــدت 
ترکیــه  میــان  تنش هــا  گرفتــن 
و یونــان، اقــدام ترکیــه در انجــام 

ــت و گاز از  ــتخراج نف ــاف و اس اکتش
ــه و مناطــق نزدیــک  دریــای مدیتران

ــت. ــان اس ــر یون ــه جزای ب

برلین: ترکیه و یونان به گفتگوهای راه حل 
محور ادامه بدهند

ــنا  ــتماع س ــه اس ــکا، در جلس ــه آمری ــت وزارت خارج ــدی پس ــزد تص نام
عنــوان داشــت کــه هــدف دولــت جدیــد آمریــکا پایــان دادن بــه جنــگ 

ــدی افغانســتان اســت. اب
ــد  ــه تایی ــن« در جلس ــی بلینک ــه، »آنتون ــزاری فرانس ــل از خبرگ ــه نق ب
ــه  ــم ب ــی خواهی ــا م ــت: م ــناتورها گف ــه س ــخ ب ــود در پاس ــت خ صاحی
ایــن جنــگ بــه اصطــاح ابــدی پایــان دهیــم. مــی خواهیــم نیروهایمــان 
ــه  ــا هرگون ــورد ب ــت برخ ــا حــدودی ظرفی ــم ت ــی خواهی ــم. م را برگردانی
بازگشــت تروریســم کــه اصــًا بــرای آن بــه آنجــا رفتیــم را حفــظ کنیــم.

ــده  ــه ش ــدی وزارت خارج ــزد تص ــدن نام ــو بای ــوی ج ــه از س ــن ک بلینک
گفــت: توافــق دولــت آمریــکا بــا طالبــان را ارزیابــی خواهــم کــرد. بایــد بــه 
دقــت بررســی کنیــم کــه واقعــاً در مــورد چــه چیزهایــی مذاکــره شــده. 

مــن هنــوز از ایــن جزییــات آگاه نیســتم.
ــکا کــه روز چهارشــنبه کاخ  ــد ترامــپ، رئیــس جمهــور آمری ــت دونال دول
ســفید را تــرک خواهــد کــرد، در پایــان مــاه فوریــه ســال پیــش توافقــی بــا 
ــن جنــگ  ــه طوالنی تری ــان دادن ب طالبــان امضــا کــرد کــه هــدف آن پای

آمریــکا بــود.
بــا ایــن حــال دولــت ترامــپ در اقدامــی بحــث انگیــز برخــی متمــم هــای 

آن توافــق را محرمانــه نــگاه داشــت.
براســاس توافقــی کــه در دوحــه امضــا شــد آمریــکا گفتــه کلیــه نیروهایش 
ــا مــاه مــه ۲۰۲۱ از افغانســتان خــارج مــی کنــد و طالبــان قــول داد  را ت

اجــازه عملیــات از خــاک افغانســتان را بــه گــروه هــای افراط گــرا ندهــد.
هرچنــد بایــدن از دیربــاز از پایــان دادن بــه حضــور آمریــکا در افغانســتان 
حمایــت کــرده امــا دســتیاران او اخیــراً از نیــاز بــه حفــظ نیرویــی کوچــک 

بــرای مقابلــه بــا بــروز خشــونت در افغانســتان صحبــت کــرده اســت.
ــناتور  ــه ســوال س ــزاری فرانســه، بلینکــن در پاســخ ب ــزارش خبرگ ــه گ ب
دموکــرات »جیــن شــهین« قــول داد حقــوق زنــان و دختــران را مــد نظــر 

قــرار دهــد.
بلینکــن در اشــاره بــه مذاکــرات اولیــه میــان دولــت افغانســتان و طالبــان 
گفــت: اگــر از دســتاوردهای زنــان و دختــران در ۲۰ ســال گذشــته 
محافظــت نشــود بــه نظــر مــن بعیــد اســت نتایــج ایــن فرآینــد قابــل دوام 
باشــد. در برابــر شــما اذعــان مــی کنــم کــه ایــن کار آســان نخواهــد نبــود، 

امــا مــا تاشــمان را خواهیــم کــرد.

آنتونی بلینکن: می خواهیم به جنگ 

ابدی افغانستان پایان دهیم

ــه  ــروژه خــط لول ــاالت متحــده علیــه پ ســفیر روســیه در واشــنگتن تحریم هــای ای
انتقــال گاز »نــورد اســتریم ۲« را ناقــض هنجارهــای بیــن المللــی خوانــد.

بــه نقــل از اســپوتنیک، »آناتولــی آنتونــوف« ســفیر روســیه در واشــنگتن شــامگاه 
ســه شــنبه در واکنــش بــه تحریم هــای جدیــد وزارت خزانــه داری ایــاالت متحــده 
ــی  ــن الملل ــن بی ــض قوانی ــا ناق ــن تحریم ه ــه ای ــت ک ــا گف ــتی فورچن ــه کش علی
ــه  ــرای دســتیابی ب ــاالت متحــده »در تــاش ب ــزود کــه ای هســتند.وی در ادامــه اف
ــکا  ــد. آمری ــدام ناشایســتی می زن ــر اق ــه ه ــه خــود دســت ب ــداف فرصــت طلبان اه
هنجارهــای حقــوق بیــن الملــل، و همچنیــن اصــول تجــارت آزاد و عادالنــه را نقــض 
مــی کنــد«. بنــا بــه گفتــه ایــن دیپلمــات بلندپایــه روس، تحریم هــای جدیــد آمریکا 
»چیــزی جــز رقابتــی ناعادالنــه و شــرم آور« در تــاش بــرای کســب برتــری در بــازار 
انــرژی اروپــا و وادار کــردن کشــورهای منطقــه بــه خریــد مــواد خــام آمریــکا نیســت.

گفتنــی اســت، واشــنگتن بــا پــروژه احــداث دو خــط لولــه انتقــال گاز بــه طــول ۷۴۵ 
مایــل و بــا ظرفیــت انتقــال ســاالنه ۲ هــزار میلیــارد فــوت مکعــب گاز از روســیه بــه 
آلمــان مخالفــت کــرده اســت. در ادامــه ایــن مخالفــت، وزارت خزانــه داری ایــاالت 
متحــده روز دوشــنبه کشــتی فورچونــا را بــه بهانــه ارتبــاط بــا پــروژه نورد اســتریم ۲ 
تحریــم و اعــام کــرد کــه هــر شــخصیت حقیقــی یــا حقوقــی اروپایــی کــه بــه ایــن 
کشــتی جهــت تکمیــل پــروژه نــورد اســتریم ۲ کمــک کنــد، مجــازات خواهــد شــد.

تحریم های آمریکا علیه »نورد استریم ۲« 
ناقض قوانین بین المللی است

ــی  ــان م ــا گم ــیاری از زوج ه بس
کننــد کــه عاشــق شــدن بــه 
تنهایــی بــرای ازدواج کافــی اســت 
ــن  ــی تضمی ــه تنهای ــق ب ــا عش ام
ــت.  ــق نیس ــی موف ــده زندگ کنن
ازدواج نیازمنــد منطــق و فهــم 
احســاس  ســپس  و  طــرف  دو 
ــق  ــای ناموف ــت. زوج ه ــق اس عش
ــکات  ــا مش ــورد ب ــب در برخ اغل
ــم  ــورد تهاج ــر را م ــود، یکدیگ خ
دهنــد. مــی  قــرار  ســرزنش   و 

مشــترک  زندگــی  در  اعتمــاد 
ازرملزومــات اســت و ایــن اعتمــاد 
ــت دارد.  ــت و مراقب ــه تقوی ــاز ب نی
اعتمــاد یعنــی، اطمینــان از اینکــه 
طــرف مقابــل در روابطــش بــا 

ــدارد. ــه زدن را ن شــما، قصــد ضرب
بیــن اعتمــاد و بــی اعتمــادی فقط، 
یــک خــط کمرنــگ فاصلــه اســت.

امــروزه علــی رغــم ایجــاد تغییرات 
عمیــق و تغییــر فرهنگــی و تغییــر 
ــی،  ــی و تجددگرای ــیوه زندگ در ش
بســیاری از افــراد در رویارویــی 
ــا مســائل زندگــی فاقــد توانایــی  ب
هــای الزم و اساســی هســتند و 
ــه  ــان را در مواجه ــر آن ــن ام همی
ــره  ــائل روزم ــکات و مس ــا مش ب
زندگــی ناتــوان و آســیب پذیــر 
ســاخته است.بســیاری از مشکات 
روانــی،  اختافــات  و  بهداشــتی 
روانــی- هــای  ریشــه  عاطفــی 

اجتماعی دارند.برای مثال بســیاری 
ــد  ــی مانن ــای اجتماع از آســیب ه
خشــونت،  اعتیــاد،  خودکشــی، 
ــه و اختــاالت  رفتارهــای بزهکاران
روانــی ریشــه در عــزت نفــس 
بیــان  در  ناتوانــی  پاییــن، 
ــای  ــارت ه ــدان مه احســاس و فق
ــرای  ــا ب ــان ه ــی دارد.انس ارتباط
مقابلــه ســازگارانه بــا موقعیــت 
ــای  ــمش ه ــش زا و کش ــای تن ه
آموختــن  بــه  نیــاز  زندگــی 
دارنــد. هــا  مهــارت   برخــی 

در واقــع بــا انتخــاب همســر، تمــام 

ــامد های  ــئولیت پیش ــات و مس تبع
آن بــر عهــده می گیریــم و ایــن 
امــر ممکــن اســت در ابتــدای امــر 
بــرای بســیار از جوانــان دلهــره آور 
ــادا انتخــاب درســت  باشــد کــه مب
ــا  ــده آن ه ــدن آین ــاه ش ــث تب باع
ــد و  ــد ازدواج داری ــر قص ــود. اگ ش
ــود  ــده خ ــر آین ــد همس می خواهی
ــد  ــا نمی دانی ــد، ام ــاب کنی را انتخ
چگونــه ایــن کار را بکنیــد و یــا بــر 
ــر  ــی همس ــه ماک های ــاس چ اس
آینــده خــود را انتخــاب کنیــد، این 
ــد  ــک خواه ــما کم ــه ش ــب ب مطل
کــرد تــا دیــد بازتــری بــه موضــوع 
داشــته باشــید و تــا حــد امــکان بــا 
آگاهــی دســت بــه انتخــاب بزنیــد. 
و  بهتــر  شــناخت  حقیقــت  در 
بیشــتر از همســر آینــده، می توانــد 
تــا حــدودی زیــادی شــما در یــک 
یــاری دهــد.  انتخــاب مناســب 
ــزدی  ــد در دوران نام شــما می توانی
ــی، از  ــای اجتماع ــا در محیط ه و ی
طریــق برقــراری ارتبــاط کامــی و 
دوســتانه، بــه شــناخت بیشــتری از 
طــرف مقابــل خــود دســت یابیــد. 
توجــه داشــته باشــید کــه در ایــن 
ــا  ــت خــود را ب ــد وق ــا نبای گفتگو ه
موضوعــات غیر اساســی تلــف کنید 

بلکــه بهتــر اســت در خصــوص 
ــم  ــما مه ــرای ش ــه ب ــی ک مباحث
هســتند گفتگــو کنیــد تــا بتوانیــد 
ــل  ــری از طــرف مقاب ــد بهت ــه دی ب
ــن  ــر تری ــید.یکی از موث ــود برس خ
برنامــه هایــی کــه بــه افــراد کمــک 
مــی کنــد تــا زندگــی بهتــر و 
ســالم تــری داشــته باشــند، برنامــه 
آمــوزش مهــارت هــای زندگــی 
ــن  ــادی در ای ــای زی اســت.کتاب ه
زمینــه ی مهــارت هــای زناشــویی 
در  امــا  اســت،  شــده  نوشــته 
کتــاب » مهــارت هــای زناشــویی« 
اصــاح  و  آمــوزش  بــر  تاکیــد 
ــت و  ــویی اس ــای زناش ــارت ه مه
ــیاری  ــکات بس ــد ن ــی توان ــرد م ف
 در ایــن مقولــه تحصیــل کنــد.

ــه  ــی ک ــه زوج های ــاب ب ــن کت ای
ــه  ــود رابط ــر و بهب ــه تغیی ــل ب مای
ــک  ــتند، کم ــود هس ــویی خ زناش
هــای  مهــارت  تــا  کنــد  مــی 
ــد  ــویی مانن ــی زناش ــی زندگ اساس
"گــوش دادن فعــال بیــن زن و 
ــای  ــی ه ــناخت ویژگ ــرد" - "ش م
زن و مــرد" - "مهــارت هــای ده 
گانــه زندگــی" - "ارتبــاط جنســی 
ــان"  ــای درم ــرد" - "راه ه زن و م

ــد. ــی باش آن م

 مهران محبیان فر کارشناسی ارشد مشاوره خانواده و مولف کتاب مهارت های زناشویی:

ازدواج انتخاب بزرگی است که اعتماد طرفین به یکدیگر این انتخاب را ارزش می بخشد

 اینستکس
 ناکارآمد است



سیاسی
خبر

نیازی به برجام نداریم/ رزق و روزی 
ما دست آمریکا نیست

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شما امروز نیازی به برجام نمی بینید 
چون حیات خود را بدون آن حفظ کرده اید، گفت: تکیه گاه ما آمریکا 

نیست و کلید رزق و روزی ما هم دست او نیست.
 سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در همایش مدیران بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس که در باغ موزه انقالب اسالمی 
فاطمه  حضرت  شهادت  ایام  تسلیت  با  شد  برگزار  مقدس  دفاع  و 
زهرا سالم اهلل علیها، طی سخنانی اظهار داشت: سرمایه های معنوی 

بزرگ ترین دارایی یک ملت است.
وی ادامه داد: سرمایه اصلی که می تواند نامحدود باشد و قلمرو عزت و 
افتخار یک ملت را گسترش دهد جلوه های معنوی جامعه هستند مانند 
یک مکتب بزرگ که انسان ها در دامن آن بزرگ شده و متناسب با این 
ارزش ها بزرگ می شوند. اگر یک جامعه تابع یک مکتب بزرگ باشد 

بسیار بزرگ تر از ظاهر مادی هستند.
فرمانده کل سپاه تصریح کرد: انسان های بزرگ و شخصیت های جامعه 
مانند حقیقت جاری در بطن جامعه حرکت کرده و متعلق به یک زمان 
تمام شدنی  و  افتخار هستند  افراد منبع و منشا  این  نیستند.  خاص 

نیستند که با زمان حرکت می کنند.
سرلشکر سالمی با اشاره به واقعه عاشورا گفت: کربال و افتخارات آن 
واقعه ای است که افتخار، عزت، مقاومت، شرف، گذشت و ایثار از آن تا 
ابد می جوشد و هرگز متوقف نمی شود. شخصیت های بزرگ نیز اینگونه 
هستند مانند امام خمینی )ره( و شهدای ما مانند شهید سلیمانی که 

اینها قدرت اصلی ما هستند.
وی افزود: دفاع مقدس یک حادثه در تاریخ نیست بلکه سازنده بخش 
مهمی از فرهنگ ما و الگوبخش و سرمایه ای تمام ناشدنی است که 

می جوشد و انتقال آن به نسل های بعدی بسیار مهم است.
فرمانده کل سپاه تصریح کرد: دفاع مقدس ما را با کرامت، عزت و افتخار 
عجین می کند، البته اساساً جامعه ای که برای استقالل می جنگد در 
یک نبرد نا برابر حضور دارد زیرا می خواهد آزاد و مستقل زندگی کند.

جامعه  برای  ای  طیبه  حیات  مقدس  دفاع  گفت:  سپاه  کل  فرمانده 
ماست زیرا دشمنان می خواستند ملت ما را بشکنند و بر او لباس ذلت 
بپوشانند. اگر ملتی تسلیم شود می میرد و فاقد اعتبار و درمانده است. 
دفاع مقدس برای همیشه به ما عزت داد و تصور جهان را از ملت ایران 
واقعی کرد تا ملت ما با این عناصر برآمده از دفاع مقدس شناخته شود.

سرلشکر سالمی گفت: در دفاع مقدس ما مقاومت را مشق کردیم زیرا 
برای قوی بودن باید با دشمنان بزرگ ُکشتی گرفت و بدون ایستادگی 
و مقاومت هیچ ملتی سربلند نمی شود. ملت ما آرزو داشت که ای کاش 
در کربال و مسجد کوفه بود تا نشان دهد که چگونه از امام خود دفاع 
می کند و دفاع مقدس آزمونی بود که ملت ایران را بلند مرتبه و عزیز 

کرد و نشان داد اسالم منبع سعادت و جهاد هم منبع حیات ماست.
وی گفت: زمانی که ملت ما لباس جهاد پوشید خداوند لباس عزت و 
افتخار برتن ما کرد، فرهنگ نترسیدن از دشمن و تحقیر قدرت های غیر 

الهی در دفاع مقدس برای ما شکل گرفت.
فرمانده کل سپاه تصریح کرد: اگر دفاع مقدس نبود ما در نبردهای 
بعدی که مقیاس های بزرگ تر و جهانی داشتند دچار مشکل می شدیم. 
دفاع مقدس مقاومت را با ذات ملت ما عجین کرد و ملت ما فهمید 
اگر پیوند خود را با ولی خود محکم کند هرگز شکست نمی خورد زیرا 

ملت ها در ذهن خود پیروز می شوند یا شکست می خورند.
آنها  وجود  با  که  هستند  ما  قدرت  منابع  شهدا  اینکه  بیان  با  وی 
هرگز شکست نمی خوریم، گفت: وقتی امام و امت یکی می شوند آن 
آنها  شود،  منجمد  خود  آرزوهای  همه  در  است  مجبور  دشمن  وقت 
می خواستند در جنگ تحمیلی انقالب ما را خاموش کنند اما نتوانستند.

سرلشکر سالمی ادامه داد: بعد از دفاع مقدس دشمن جبهه های جنگ 
را در همه عرصه های فرهنگی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و. .. گسترش 
داد اما دفاع مقدس ما را قوی کرده بود و این ملت در کنار یک رهبر 

بزرگ دیگر شکست نمی خورد.
فرهنگی  و  رسانه ای  به جنگ  از سخنان خود  دیگری  بخش  در  وی 
دشمنان علیه ایران اسالمی اشاره کرد و گفت: دشمن به قلب های مردم 
حمله کرد تا آنها را از راهی که می روند پشیمان کند و اعتقاد به اسالم 
و رهبری را با تردید مواجه کند اما هرکجا امام و امت، رهبری و ملت با 
تکیه بر اسالم و تبعیت از ولی خود و درس گرفتن از حوادث فراموش 
ناشدنی تاریخ مقابل مستکبران ایستادند، دشمن مجبور شد در همه 

جبهه ها عقب بنشیند.
فرمانده کل سپاه تصریح کرد: در بُعد سرزمینی، دشمن تا مدیترانه 
عقب نشست و انقالب اسالمی صادر و قدرت های زیادی ساخته شد، 
ایران اسالمی در مرکز جبهه مقاومت دربرابر استکبار جهانی ایستاد و 
رهبری در مرکز این جبهه بود که توانست دشمن را عقب بزند و با 

تیزهوشی و اندیشه بلند خود قدرت تفکر را از دشمن گرفت.
سرلشکر سالمی ادامه داد: دشمن در همه صحنه ها مانند یمن، بحرین 
و سوریه شکست خورد و ملت ما با بصیرت فریب جنگ روانی دشمن 
را نخورند. این ها حقیقت های بزرگی هستند و ما از این حوادث درس 

گرفتیم.
جانبه  همه  تحریم های  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
کشورمان اشاره کرد و گفت: آنها جنگ اقتصادی و فشار حداکثر ی را 
به راه انداختند و از هیچ تالشی دریغ نکردند اما ملت ما توانست قدرت 
بیافریند، در مقابل دشمن ما به حاشیه رفته است. فشار حداکثری یک 
شعار نبود بلکه یک استراتژی بود آنها با تمام قوا در میدان نبرد حاضر 
شده بودند اما ملت ایران تاثیر تحریم ها را کم کرده است و می داند 
دشمن هرگز تحریم را بر نمی دارد مگر اینکه ملت ما تاثیر آن را از 

بین ببرد.
نیازی به برجام  امروز  فرمانده کل سپاه خطاب به حضار گفت: شما 
نمی بینید چون حیات خود را بدون آن حفظ کرده اید، تکیه گاه ما 

آمریکا نیست و کلید رزق و روزی ما دست او نیست.
سرلشکر سالمی با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا گفت: امروز دشمن کجاست، نقطه تمرکز آنها حفظ کنگره است 
و سنگر آمریکا به کنگره منتقل شده و نور خدا جلوه گر شده است. 
این امتداد و جلوه دفاع مقدس است و ما تا آخر ایستاده ایم، قوی تر 
از همیشه و با پیروی از ولی خود راه را ادامه می دهیم، ما راه غلبه 
بر دشمن را آموخته ایم و معتقدیم خدا خلف وعده نمی کند و صبح 

نزدیک است.

رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر این که دولت در برابر بورس مسئول 
است، گفت: از اواخر مرداد شاهد افت 
بورس  شاخص  واحدی  میلیون  یک 
هستیم و این نوسان باال نشانه ضعف 

در مدیریت این بازار است.
مجلس  رئیس  قالیباف  باقر  محمد   
در  که  جلسه ای  در  اسالمی  شورای 
با حضور  اقتصادی مجلس  کمیسیون 
وزیر اقتصاد و مسئوالن سازمان بورس 
از جمله رئیس این سازمان و اعضای 
کمیسیون برگزار شد، گفت: دو موضوع 
طور  به  مجلس جدید  ابتدای  از  ویژه 
خاص در دستور کار بوده که یکی سند 
و  ساختار  اصالح  نگاه  با  بودجه  مالی 
دیگری توجه ویژه به بازار سرمایه است.

بازار  نقش  و  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
سرمایه گذاری  حوزه  در  سرمایه 
بسیاری  حل  برای  آن  ظرفیت  و 
هر  در  مجلس  افزود:  مشکالت،  از 
زمینه ای که وزارت اقتصاد درخواست 
سرمایه  بازار  زمینه  در  است  کرده 

همکاری داشته است.
رئیس مجلس افزود: با تغییر مصوبات 
اختیارات  تمام  بورس،  عالی  شورای 

و  مدیریت  برای  شورا  این  به  الزم 
با  است،  داده شده  بازار سهام  نظارت 
دچار سو  بورس  اداره  امروز  این حال 

مدیریت است.
و  دولت  اینکه  بر  تاکید  با  قالیباف 
اعضای اقتصادی دولت در برابر بورس 
مسئول هستند، گفت: از اواخر مرداد 
شاهد افت یک میلیون واحدی شاخص 
بورس هستیم و این نوسان باال نشانه 

ضعف در مدیریت این بازار است.
وی تاکید کرد: نباید اوضاع به گونه ای 
باشد که هر وقت نرخ ارز باال می رود 

پایین هم  دچار آسیب شویم و وقتی 
می آید آسیب ببینیم.

باید  اینکه  بیان  با  مجلس  رئیس 
شده  فروخته  سهام  مجموعه 
اخیر  ماه های  در  حقوقی  شرکت های 
نوسانات، هم  این  بررسی شود، گفت: 
در حوزه اقتصادی به ما آسیب می زند 
و هم بدتر از آن این است که اعتماد 

مردم از بین می رود.
قالیباف تصریح کرد: وقتی رئیس دولت 
از مردم برای سرمایه گذاری در بورس 
دعوت کرده و به آنان اطمینان داده که 

ما هستیم مردم باید احساس کنند که 
ما حضور داریم.

باید  اقتصادی  کمیسیون  افزود:  وی 
تحوالت ماه های اخیر بورس را بررسی 
و گزارش آن را در صحن مجلس مطرح 

کند.
وی گفت: در شورای عالی اقتصادی با 
حضور سران قوا نیز این موضوع را مورد 

بررسی قرار می دهیم.
رئیس مجلس تاکید کرد: بورس ما این 
و  اداره شود  بهتر  که  دارد  را  ظرفیت 

رشد متناسبی داشته باشد.

دولت در برابر بورس مسئول است

انتقاد از سوء مدیریت در بازار سرمایه

خبر

یارانه نقدی سال ۱۴۰۰ در دو 
سقف پرداخت می شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: براساس مصوبه این کمیسیون یارانه نقدی 
سال آینده در دو سقف، پرداخت خواهد شد.

 رحیم زارع در نشست خبری که  در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۰،  برگزار شد 
گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، یارانه نقدی این کمیسیون در دو سقف پرداخت 

خواهد شد
وی بیان کرد: بر این اساس، منابع یارانه ها به صورت یک جا ۴۳۶ هزار میلیارد تومان در 

نظر گرفته شد که ۱۴.۵ درصد سهم نفت را از آن جدا خواهیم کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: همچنین یارانه نقدی در دو سقف پرداخت 
خواهد شد، به این صورت که ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و از ۵۸ میلیون نفر تا ۸۰ 

میلیون نفر مبلغ کمتری یارانه دریافت می کنند.
زارع تصریح کرد: یارانه تولید در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در راستای تعامل با دولت و افزایش تعداد نفر اشتغالی که دولت در 
الیحه دیده است مقرر شد میزان اشتغال از یک میلیون نفر به یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفر در سال آینده ارتقاء پیدا کند، اظهار داشت: این تغییر در پی نشست هایی است 
که روز گذشته کمیته های مختلف کمیسیون تلفیق با وزرای راه و شهرسازی، نفت و 

صمت داشته اند و نشست ها امروز نیز ادامه می یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: این جلسات برای ایجاد یک میلیون و 
۵۰۰ هزار شغل انجام شده و در نهایت در صحن کمیسیون تلفیق درباره آن تصمیم 

گیری می شود.  
فرهنگی  محتوای  تولید  بخش  بودجه  پیرامون  آمده  پیش  حواشی  به  ادامه  در  وی 
پرداخت و با بیان اینکه در اخبار آمده است این بودجه فقط برای صدا و سیما است که 
اینگونه نیست، گفت: ای کاش افرادی که اظهارنظر کرده اند جدول جدید را مطالعه 
می کردند چرا که تقریبا ۲۷ دستگاه فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد برای 
تولید محتوای فرهنگی و کنترل فضای مجازی بودجه دریافت خواهند کرد و در این 

راستا مسئول هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: یکی از این ۲۷ دستگاه صدا و سیما 
است که برای این سازمان ُحکم دادیم. در واقع ۳ هزار میلیارد تومان مذکور میان ۲۷ 

دستگاه توزیع می شود.
زارع همچنین با اشاره به اصالح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت های دولتی، 
تاکید کرد: براساس آخرین اصالحات ما، همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه 
شرکت های دولتی با کسر فصل های حسابداری آن ها حداکثر تا پایان خرداد ماه 

هرسال شد.
وی ادامه داد: همچنین بخشنامه بودجه شرکت های دولتی در آینده مجزا از بخشنامه 

بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه هیئت مدیره های شرکت های دولتی 
و هیئت های عامل آن ها مکلف هستند، بودجه تفصیلی ساالنه خود را براساس مصوبه 
مجموعه عمومی و بخشنامه ای که مختص خود شرکت های دولتی است  مصوب 
کنند، افزود: این شرکت ها مکلف هستند آمار نیروی خود را تا ۳۱ اردیبهشت ماه 
در سامانه کارکنان اداری کشور ثبت کنند. ثبت حقوق و مزایای آن ها باید به صورت 
ماهانه باشد و هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه آن ها ممنوع شده 

است.
زارع تاکید کرد: سازمان امور استخدامی کشور مکلف است آئین نامه احراز صالحیت 
مدیران عامل و سایر اشخاص حقوقی را که در این شرکت ها در حوزه مدیریتی پست 
می گیرند، آن شاخص های مدیریتی و هیئت مدیره را با توجه به تحصیالت، رشته 
تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی تهیه کنند و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب 
هیئت مدیران برسد.وی اضافه کرد: همچنین آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای 
مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره باید ساماندهی شود و تا پایان اردیبهشت ماه به 
تصویب برسد.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اعالم کرد: عضویت همزمان افراد و 
مقامات،  کارکنان شاغل در تمامی پست های مدیریتی در هیئت مدیره و سایر مدیریت 

های اجرایی شرکت های دولتی را هم ممنوع کرده ایم.
ششم  برنامه  قانون   ۶۴ ماده  کردن  اجرایی  برای  آن  راستای  در  کرد:  تاکید  زارع 
مبنی بر حمایت های تقاضامحور و تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون 
مدیریت خدمات کشوری، مقرر شد اعتبارات برنامه های پژوهش های کاربردی از طریق 
پژوهشی،  مراکز  غیردولتی،  و  دولتی  دانشگاه های  تکمیلی،  پایان نامه های تحصیالت 
آزاد هزینه شود و حداقل ۱۰ درصد منابع  نوآوری و دانشگاه های  پارک های علم و 
مذکور از طریق دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و پژوهشکده های قانونی وابسته 
پژوهشی،  ارتقاء شاخص های علمی،  برای  افزود: همچنین  انجام شود.وی  به بسیج 
فناوری، مهارتی، ورزشی و گردشگری اعتبارات قانون استفاده متوازن، اعتبارات بیشتر 
به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک های علم و فناوری و مراکز 
آموزش فنی و حرفه ای جهاد دانشگاهی و فضاهای گردشگری و ورزشی برای ارتقاء 
مناطق کمتر توسعه یافته تخصیص داده خواهد شد.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 
گفت: برای اجرای بند یک ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تخصیص یک 
درصد از اعتبارات هزینه ای در حوزه امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه 
ریزی و توسعه استان مجاز شد که این اعتبارات را از سرجمع اعتبارات هزینه ای در 

استان ها کسر کند و برای امور پژوهشی، فناوری و توسعه ای دستگاه ها هزینه شود.

چیزی از دموکراسی درآمریکا باقی 
نمانده است

دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: دنیا باید از جمهوری اسالمی ایران الگو بگیرد 
و به آمریکای بحران زده باج ندهد.

دبیر  جنتی  احمد  آیت اهلل  نگهبان،  شورای  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به 
شورای نگهبان  در جلسه این شورا با اشاره به مراسم تحلیف رئیس جمهور 
باید سال ها،  نویسندگان مستقل در دنیا  جدید آمریکا گفت: تحلیلگران و 
اتفاقات اخیر آمریکا که منجربه ایجاد خشونت، شکاف های عمیق در جامعه 
و حاکمیت و بی اخالقی های زیادی شد را بررسی کنند تا درس عبرتی برای 

کسانی شود که همچنان چشم به این کشور بحران زده دارند.
وی تأکید کرد: وضعیت به قدری در آمریکا آشفته شده که دیگر چیزی به نام 
دموکراسی، اخالق و انسانیت باقی نمانده و حاکمان این کشور صرفاً به فکر 

منافع شخصی و جناحی خود هستند.
دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه آمریکا سالهاست با بحران های عمیقی دست 
کرد،  بیشتر  را  آن  ترامپ سرعت  رفتار  و  عملکرد  اما  می کند  نرم  پنجه  و 
افزود: ترامپ تا توانست کشورهای وابسته به خود مثل عربستان که به گفته 
خودشان مثل گاو شیرده برای آنهاست را دوشید و از آنها باج گرفت و با 
اقتصاد، سیاست و شکاف های  ایجاد کرد وضعیت  بحرانی که در کشورش 

اجتماعی و هویتی آمریکا را بغرنج تر کرد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه دنیا باید از جمهوری اسالمی ایران الگو بگیرد 
و به آمریکای بحران زده باج ندهد و سیاست مستقل خود را داشته باشد، 
امام )ره( و رهبر  باید همچنان در مسیر  خاطرنشان کرد: ما نیز در داخل 
و  توان  بر  تکیه  با  و  کنیم  است، حرکت  انقالب که همان صراط مستقیم 
به  باید  نیز  مسئوالن  طرفی  از  سازیم؛  مقاوم  را  خود  داخلی،  ظرفیت های 
وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم که دچار مشکل شده، رسیدگی فوری 

کنند.
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وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
توان  اشتباه درباره  گفت: کوچک ترین 
و  سنگین  پاسخ  با  کشورمان  دفاعی 
روبرو  ایران  اسالمی  جمهوری  قطعی 

خواهد شد.
سرتیپ  امیر  ملت،  خانه  از  نقل  به 
کمیسیون  جلسه   حاشیه  در  حاتمی 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
دی   ۳۰( شنبه  سه  اسالمی  شورای 
برگزاری رزمایش های  به  اشاره  با  ماه( 
ارتش و سپاه، گفت: جمهوری اسالمی 
را  سنگی  گران  بسیار  تجربیات  ایران 
 ۸ جمله  از  امنیت  و  دفاع  عرصه  در 
سال دفاع مقدس برای دفع شر جنگ 
تحمیلی صدام پشت سر گذاشته است 
و بعد از آن نیز مرتباً با تهدیداتی مانند 
به  آمریکا  تروریست  دولت  تهدیدات 

ویژه دولت ترامپ روبه رو بوده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح 
توانمندی  اهمیت  امروز  داد:  ادامه 
مسئولین،  فرماندهان،  برای  دفاعی 
مدیران نیروهای مسلح و مردم بصیر و 
عزیز ما روشن شده است. قدرت دفاعی 
منطقه  و  ایران  مردم  به  متعلق  کشور 

است.
حاتمی با بیان اینکه امنیت منطقه به 
پیوستگی  این  از  و  است  پیوسته  هم 
کرده  حراست  و  حفاظت  همیشه 
این  به  ایم، گفت: طبیعتاً کسی راجع 
موضوع نباید صحبت بی موردی داشته 
بحث  این  تضعیف  به  منجر  که  باشد 
حفظ  برای  مان  دفاعی  قدرت  شود. 
برای  است  کشورمان  امنیت  و  صلح 
همین با تمام توان آن را حفظ خواهیم 

کرده و ارتقا خواهیم داد.

برگزار  رزمایش های  به  اشاره  با  وی 
شده، عنوان کرد: آمریکایی ها تحرکاتی 
جمله  از  دادند  انجام  منطقه  در  را 
جابجایی  هسته ای،  زیردریایی  آوردن 
گشت های  و  دریایی  یگان های  در 
منطقه  در  پرواز  دور  هواپیماهای 
که  داشت  وجود  ابهام  این  و  داشتند 
دفاعی  شرایط  به  نسبت  آن ها  شاید 
اشتباه  دچار  ایران  اسالمی  جمهوری 
محاسباتی شوند، بر این اساس بایستی 
برای  مسلح  نیروهای  دفاعی  آمادگی 
دفاع از عزت و امنیت کشور نشان داده 

می شد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
مختلف  بخش های  امروز  کرد:  تصریح 
برگزاری  با  ایران  مسلح  نیروهای 
رزمایش ها، آمادگی خود را نشان دادند 
و به مردم عزیزمان این پیام را منتقل 
و  کامل  آمادگی  با  همگی  که  کردند 
به روز  و  جدید  پیشرفته،  تجهیزات  با 

آمادگی دفاع از آن ها را دارند.
متقاباًل  مسلح  نیروهای  کرد:  ابراز  وی 
دادند  را  پیام  این  نیز  دشمنان  به 
کوچک ترین  نباید  ایران  درباره  که 
خطای محاسباتی را داشته باشند زیرا 
و  قطعی  پاسخ  با  اشتباه  کوچک ترین 
سنگین جمهوری اسالمی ایران مواجه 

خواهد شد.
مشکل تالقی روستاهای اطراف پارچین 

با مناطق نظامی برطرف می شود
وزیر دفاع درباره جلسه امروز کمسیون 
به  پاسخگویی  برای  که  ملی  امنیت 
برگزار  وی  از  نمایندگان  سواالت 
نمایندگان  سواالت  گفت:  بود،  شده 
داخلی  مختلف  حوزه های  در  عمدتاً 

سواالت  این  از  یکی  بود؛  منطقه ای  و 
منطقه  در  که  بود  روستاهایی  درباره 
پارچین به دلیل پیشرفت فیزیکی آن ها 
با مناطق صنعتی و نظامی تالقی پیدا 
که  شد  اعالم  نشست  این  در  و  کرده 
در حال ساماندهی این موضوع هستیم 
تا  شد  گرفته  تصمیم  مورد  این  در  و 
کارگروهی به صورت فعال این موضوع 

را پیگیری کند.
دیگر  سواالت  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
مربوط به نماینده اصفهان درباره فروش 
توضیحات  که  بود  اصفهان  در  زمینی 
مسلح  نیروهای  در  شد؛  داده  الزم 
آئین  نام  به  خوبی  بسیار  کار  و  ساز 
اراضی مازاد وجود  نامه تعیین تکلیف 
انجام  آن  اساس  بر  اقدامات  که  دارد 
سواالت  به  الزم  پاسخ های  می شود. 
حال  عین  در  و  شد،  داده  نمایندگان 
جزئی تر  ابهامات  و  سواالت  شد  قرار 
آینده  ماه  تا یک  کارگروهی که  در  را 

تشکیل می شود، دنبال کنیم.
وزیر دفاع در پایان گفت: موضوع دیگر 
بخش های  از  یکی  مدیریت  درباره 

بود  بازنشستگی  صندوق  اقتصادی 
پاسخ های  از  نماینده سوال کننده  که 
داده شده قانع شد و قرار شد بازدیدی 
نقطه  دریافت  ضمن  و  باشند  داشته 
نظرات نماینده تا جایی که مقدور باشد 

لحاظ شود.
تشریح  در  در  نیز  ذوالنوری  مجتبی 
جلسه  کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با وزیر دفاع و پشتیبانی 
نمایندگان  گفت:  مسلح  نیروهای  از 
مجلس در حوزه مأموریت های نیروهای 
نیروهای مسلح مطالبی را درباره وزارت 
امیر  پاسخ  با  که  کردند  مطرح  دفاع 
قانع  کننده،  سوال  نماینده   ۳ از  یکی 
شد و در مورد ۲ سوال دیگر قرار شد 
محوریت  با  بعدی  بررسی های  در  تا 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
خارجی مجلس، کمیته ای با مسئولیت 
کمیته دفاعی ایجاد شود که متشکل از 
دفاع،  وزارت  وزارت کشور،  نمایندگان 
ذی  دستگاه  و  بودجه  برنامه  سازمان 
ربط است تا مشکل مد نظر نمایندگان 

بر طرف شود.

کوچک ترین خطای محاسبات دشمنان با پاسخ سنگین ایران روبرو خواهد شد
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گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
جهت گیری اصلی فعالیت ها در مناطق 
در  صادرات  توسعه  سمت  به  باید  آزاد 

آینده باشد.
جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، 
ریاست  به  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی 

معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
بر  تاکید  با  جلسه  این  در  جهانگیری 
نقش مناطق آزاد کشور در توسعه بویژه 
در دوران سخت تحریم ها، اظهار داشت: 
نقش و جایگاه مناطق آزاد در این برهه 
قابل  نیازهای کشور  رفع  برای  حساس 
توجه بود و امیدواریم با اصالحات انجام 
شده شاهد توسعه فعالیت ها در مناطق 

آزاد کشور باشیم.
داشت:  اظهار  رئیس جمهور  اول  معاون 
جهت گیری اصلی فعالیت ها در مناطق 
در  صادرات  توسعه  سمت  به  باید  آزاد 
آینده باشد زیرا این جهت گیری می تواند 
موجب  گذاری  سرمایه  بر جذب  عالوه 

رونق فعالیت ها در این مناطق شود.
وی با قدردانی از دبیرخانه شورای عالی 
ویژه  و  صنعتی  تجاری،  آزاد  مناطق 
اقتصادی و نیز مدیران عامل و اعضای 
هیئت مدیره مناطق آزاد و مناطق ویژه 
اقتصادی، گفت: تهیه طرح جامع برای 

توسعه  می تواند  اقتصادی  ویژه  مناطق 
سامان یافته مناطق و در نهایت به ایجاد 
توسعه  و  اشتغال، جذب سرمایه گذاری 

منجر شود.
به بودجه  بر توجه  تاکید  با  جهانگیری 
مصوب و قوانین از سوی مدیران عامل 
عالی  شورای  دبیرخانه  از  آزاد،  مناطق 
ویژه  و  صنعتی  تجاری،  آزاد  مناطق 
عملکرد  گزارش  تا  خواست  اقتصادی 
از  شده  الزام  تکالیف  اجرای  بر  مبنی 
گذشته  سال های  در  را  شورا  سوی 
وزرای  که  جلسه  این  دهند.در  ارائه 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  امور خارجه، 
دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
صنایع  و  گردشگری   ، فرهنگی  میراث 
دستی و رئیس سازمان حفاظت محیط 
بانک،  مرتضی  داشتند،  حضور  زیست 
تجاری،  آزاد  مناطق  عالی  دبیر شورای 
صنعتی و ویژه اقتصادی گزارشی از طرح 
ها و اقدامات انجام شده در این مناطق 
ارائه کرد.در این جلسه عالوه بر تصویب 
صورت های مالی سال ۱۳۹۸ سازمان 
انزلی،  اروند،  کیش،  آزاد  مناطق  های 
ارس، ماکو و چابهار، اعضا با طرح جامع 
مناطق ویژه اقتصادی کازرون، بانه، کاوه، 
و  دوغارون  دامغان، سرخس،  شهرکرد، 

کردند.واگذاری  موافقت  پیام  فرودگاه 
زمین رایگان به اداره ثبت اسناد و امالک 
اداری  ساختمان  احداث  جهت  کیش 
درصد   ۲۰ از  نقدی  پرداخت  مجوز  و 
پروژه  در  درصد   ۵۰ تا  شناور  بصورت 
دیگر  از  کیش  فرودگاه  ترمینال جدید 
جلسه  این  بود.در  جلسه  این  مصوبات 
همچنین اصالح اساسنامه سازمان های 
مناطق آزاد، اصالح محدوده منطقه ویژه 
اقتصادی المرد، قصرشیرین و رامشاد و 
اقتصادی  ویژه  منطقه  محدوده  تدقیق 
انرژی پارس در قسمت های ۱ و ۲ نیز 

به تصویب شورای عالی رسید.
تجاری  آزاد  منطقه  محدوده  تعیین 

امام  فرودگاه  اقتصادی  ویژه  منطقه  و 
خمینی)ره( و نیز موافقت با انتشار اوراق 
و صکوک برای مناطق آزاد چابهار، قشم 
و  مصوب  بودجه  چارچوب  در  ارس  و 
دیگر  از  مرکزی  بانک  مقررات  رعایت 

مصوبات این جلسه بود.
در این جلسه مقرر شد در صورت اخذ 
جمهوری  ریاست  حقوقی  معاونت  نظر 
الزم  مجوز  بودجه،  و  برنامه  سازمان  و 
برای قیمت های جدید و تغییر احجام 
و مقادیر کار خارج از سقف تعیین شده 
در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمانی در 
پروژه ترمینال جدید فرودگاه کیش ارائه 

شود.

جهت گیری اصلی فعالیت مناطق آزاد باید توسعه صادرات باشد
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اقتصاد
اخبار

رئیس کل بانک مرکزی گفت: معتقدیم که 
بانک های کره ای باید خسارت ایران در این 
این  میزان  البته  کنند؛  را جبران  دو سال 
خسارت یک مسئله فنی است و باید توسط 

متخصصان بانکی و مالی تعیین شود.
به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی 
»بلومبرگ«  خبرگزاری  با  وگو  گفت  در 
مسدود  منابع  خصوص  در  را  توضیحاتی 
دیدار  نیز  و  جنوبی  کره  در  ایران  شده 
اخیر خود در تهران با هیئت کره جنوبی، 
ارائه کرده است. آنچه در ادامه می خوانید 

برگردان فارسی این گفت وگوست:
شما گفتید که باید به حدود ۷ میلیارد دالر 
سود  جنوبی  کره  در  ایران  موجود  منابع 
تعلق بگیرد؛ برآورد می کنید چه مقدار سود 

در دو سال گذشته انباشته شده باشد؟
با  کره ای  بانک های  همکاری  خاطر  به 
متحده  ایاالت  حداکثری  فشار  سیاست 
علیه ایران، جمهوری اسالمی ایران تاکنون 
نتوانسته است از منابع خود نزد بانک های 
بر  سیاست  این  کند.  استفاده  کره ای 
خالف قوانین بین الملل و با اصول حقوقی 
توجیه ناپذیر است. بنابراین ما اعتقاد داریم 
خسارت  باید  کره ای  بانک های  آن  که 
جمهوری اسالمی ایران در طی این دو سال 
یک  خسارت  این  میزان  کنند.  جبران  را 
مسئله فنی است و باید توسط متخصصان 

بانکی و مالی تعیین شود.
آیا هیئت کره جنوبی اشاره ای بر آزاد سازی 
زمانی  چارچوب  یا  داد  انجام  منابع  سریع 

خاصی برای حل این موضوع تعیین کرد؟
آن ها  اظهار داشت که  هیئت کره جنوبی 
ایجاد  و  موضوع  حل  برای  سیاسی  اراده 
دارند  را  منابع  از  ایران  استفاده  امکان 
همزمان  آن ها  که  آنجاست  مسئله  اما 
می خواهند از سیاست ها و مقررات ایاالت 

متحده پیروی کنند.
چه  که  کردند  مشخص  دقیقاً  آن ها  آیا 
باز  منابع  آزادسازی  از  را  آن ها  چیزی 
تحت  آن ها  آیا  مثال،  عنوان  به  می دارد؟ 
یا  متحده  ایاالت  دولت  مستقیم  فشار 

بانک های خاصی از این کشور هستند؟
منابع  از  استفاده  راه  سر  بر  مانع  چند 
وجود  ایران  اسالمی  جمهوری  به  متعلق 
مالی  مؤسسات  و  ایرانی  بانک های  دارد. 
فهرست  در  مرکزی  بانک  جمله  از  آن 
ایاالت متحده قرار  تحریم های خزانه داری 
این  تسلیم  کره  دولت  متأسفانه  دارند. 
فشارها شده است و برخالف دیگر کشورها 

از همکاری با ایران امتناع می ورزد.
را  راه هایی  توانستند  ما  دیگر  شرکای 
برای  خود  منابع  از  بتوانیم  ما  تا  بیابند 
واردات کاالهای اساسی استفاده کنیم اما 
در  اتکایی  قابل  پیشنهاد  هیچ  کره  دولت 

آن  نزد  ایران  منابع  نکرد.  ارائه  زمینه  این 
بانک های  با  که  هستند  کره ای  بانک های 
بهانه  این  آنها  و  می کنند  کار  آمریکایی 
کره  وون  به  منابع  که  را مطرح ساخته اند 
هستند و نمی توان آن را مستقیماً به یورو 

تبدیل کرد.
کره  آیا  رسید؟  پایان  به  چگونه  جلسه 
تالش های  انجام  برای  قولی  هیچ  جنوبی 

جدید و آزادسازی پول ها داد؟
مقامات کره ای وعده دادند که آن ها هرچه 
انجام  آزادسازی منابع  برای  توان دارند  در 
می دهند، اما این اولین باری نیست که آن ها 

چنین قولی می دهند.
آیا موضوع نفتکش کره ای و ارتباط توقیف 
آن با منابع مسدود شده ایرانی مورد بحث 

قرار گرفت؟
خیر

آیا این امکان وجود دارد که حدود ۷ میلیارد 

دالر منابع مسدود شده ایران در کره جنوبی 
آیا  اینستکس هدایت شود؟  کار  و  به ساز 

شما در این باره بحثی انجام دادید؟
انتقال منابع به اینستکس یا کانال سوئیس 
از گزینه های ممکن اما در گام دوم است. 
ما باید شاهد اراده سیاسی بانک های کره ای 
با  آن ها  همکاری  و  منابع  آزادسازی  برای 
چنین  تاکنون  اما  باشیم  ایرانی  بانک های 

اراده سیاسی را مشاهده نکرده ایم.
عالوه بر این الزم است یادآوری کنیم که 
نداشته  کاربردی  تاکنون  عماًل  اینستکس 
است و عمدتاً تحت تأثیر همان تحریم های 
ایاالت متحده قرار دارد. از این رو اینستکس 
نتوانست  داشتیم  انتظار  ما  که  گونه  آن 
روابط تجاری ما با اروپا را فارغ از تحریم های 
آمریکا، پوشش دهد، زیرا اروپایی ها شجاعت 
کافی برای اعمال حاکمیت اقتصادی خود 

را نداشتند.

سئول عزمی برای پرداخت پول های 
ایران ندارد/ اینستکس ناکارآمد است

گزارش

مصرف برق ماینرها اثر تعیین کننده ای 
در مصرف انرژی ندارد

مدیرعامل شرکت توانیر گفت:اگرچه مصرف این ماینرها اثر تعیین کننده ای 
در مصرف انرژی ندارد، اما برخورد با ماینرهای غیر مجاز جدی تر پیگیری 

می شود.
به نقل از صدا و سیما، محمدحسن متولی زاده در آئین سی هفتمین هفته 
پویش هر هفته الف _ ب _ ایران، گفت: از هفته گذشته با بسیج یک هزار 
و ۶۰۰ گروه عملیاتی با بیش از ۵ هزار نیرو، اقدام به جمع آوری این مراکز 
شد. با جمع آوری این ماینرها، بیش از ۱۰۰ مگاوات صرفه جویی در مصرف 

برق انجام شد.
وی به فعالیت ماینرها در کشور اشاره کرد و ادامه داد: اگرچه مصرف این 
ماینرها اثر تعیین کننده ای در مصرف انرژی ندارد، اما برخورد با ماینرهای 
غیر مجاز جدی تر پیگیری می شود. حدود ۲۰۰ مرکز قانونی استخراج رمز 
ارز در کشور فعالیت دارند که با هماهنگی انجام شده، مصرف برق خود را 
قطع کردند تا این روزها به راحتی سپری شود. تعدادی از مراکز غیر مجاز 
استخراج رمز ارز وجود دارند که با وجود زیاد نبودن تعداد آنها، اما به علت 

پراکندگی، امکان برخورد با آن ها سخت تر است.
مدیرعامل توانیر از مردم خواست برای شناسایی این مراکز همکاری کنند و 

برای این همکاری پاداشی نیز در نظر گرفته شده است.
متولی زاده اظهار داشت: از مجموع طرح های امسال پویش هر هفته الف _ 
ب _ ایران، بخشی از پروژه های ساخت و سازی و سازوکاری به عهده شرکت 

توانیر بود که تا کنون ۹۵ درصد از آن ها افتتاح شده است.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر با اشاره به تعهد این شرکت برای 
 ۱۰۰ تاکنون  خوشبختانه  افزود:  برق  پراکنده  تولید  نیروگاه های  احداث 
درصد تعهدات توانیر برای احداث نیروگاه های تولید پراکنده در قالب پویش 

عملی شده است.
وی با اشاره به خاموشی اعمال شده در سطح کشور، گفت: زندگی امروز 
مردم وابستگی شدیدی به برق دارد و برای همین است که خاموشی های 
 ۱.۵ تنها  که  حالی  در  شد،  مواجه  عمومی  افکار  واکنش  با  شده  انجام 
بود. برخالف  این خاموشی ها مواجه شده  با  از شبکه توزیع کشور  درصد 
محدودیت های نقدینگی که از سوی سازمان برنامه و بودجه برای صنعت 

برق اعمال شد، خوشبختانه عملکرد این صنعت مثبت ارزیابی می شود.
این مقام مسئول بر لزوم صرفه جویی در مصرف برق تاکید کرد و توضیح 
پویش  جمله  از  برق  صنعت  در  جویی  صرفه  برای  فراوانی  اقدامات  داد: 
همدلی، اصالح روشنایی معابر و کاهش مصرف ادارات دولتی مد نظر است 

که امیدواریم با کمک مردم، موفق به تأمین پایدار برق شویم.
متولی زاده با اشاره به تأثیر اصالح روشنایی معابر افزود: هر پایه روشنایی 
معابر، معادل یک واحد مسکونی برق مصرف می کند و این طرح تاکنون 
زمینه کاهش ۷۲ هزار مگاوات ساعت انرژی را به همراه داشته است. اجرای 
طرح اصالح و تعدیل روشنایی معابر تاکنون تعدیل ۷۳۰ هزار چراغ را به 
همراه داشته که صرفه جویی ۲۰۰ مگاواتی در مصرف برق را ایجاد کرده 

است.

کیپاد و خاطری که آرام تر می شود

نقدینه: با تشدید رقابت بین بانک ها در ارائه خدمات خالقانه و نوین، بانکی موفق تر 
خواهد بود که بتواند به اکثر نیازهای مالی و بانکی مشتریان در هر نقطه مکانی و در 
کمترین زمان ممکن پاسخ بدهد و بخشی از دغدغه ذهنی مشتریان را در این زمینه 

رفع کند.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در راستای ربودن گوی رقابت از رقبا، اکثر بانک ها، این 
ضرورت یعنی ارائه خدمات خالقانه و جدید را درک کرده اند، اما الزاماً درک موضوع 
به معنای موفقیت در انجام آن کار نیست و بانکی توانسته سهم خود را از بازار رقابت 
به دست آورد که نیازسنجی درستی از خواسته های مشتریان انجام داده و در اجرا 
سریع تر و دقیق تر عمل کرده است. بانک پاسارگاد از جمله بانک هایی است که از همان 
بدو تأسیس، چشم اندازهایی آینده نگرانه و مطابق با نیازهای حال و آینده مشتریان 
طراحی کرده و با آینده نگری به حوزه های نوین ورود کرده است و البته در این حوزه ها، 
موفقیت های خوبی نیز به دست آورده که نمونه آن ها، طراحی کیف پول الکترونیک با 
عالمت اختصاری »کیپاد« است. کیپاد، خدمتی است که با اتکا به توان و دانش بومی 
جوانان فعال در گروه مالی پاسارگاد، با هدف ایجاد تحول در عرصه پرداخت های خرد 
روزمره، عرضه شده که البته فقط مختص مشتریان این بانک خصوصی نیست و همه 
عالقمندان دارای کارت بانکی هر یک از بانک ها، می توانند نسبت به نصب و بهره برداری 

از آن اقدام کنند.
با این کیف پول، مشتریان و مخاطبان می توانند به راحتی و بدون اتالف وقت، پرداختی 
سریع، امن و خوشایند را در حوزه  های گوناگون تجربه کنند و با خاطری آرام به اداره 
امور خود بپردازند. در حقیقت اپلیکیشن کیپاد امنیت پول و تسهیل خدمات را به 
صورت همزمان برای مشتریان به همراه می آورد و با به کارگیری سطوح احراز هویت 
قوی بر اساس شناخت از مشتریان و عدم نیاز به  ذخیره سازی اطالعات بانکی در تلفن 
همراه و عدم نیاز به ورود رمز در هر تراکنش، امنیت را برای حفظ پول و تراکنش های 

افراد افزایش می دهد.
همچنین با توجه به اینکه خدمات این اپلیکیشن از طریق تلفن همراه ارائه می شود 
پول  کیف  دارنده   دسترس  در  وسیله  شخصی  یک  عنوان  به  همواره  همراه  تلفن  و 
الکترونیک است، امکان پرداخت در همه جا برای دارنده این کیف پول فراهم است و 
این امر کمک می کند فرد تماس کمتری با شکل فیزیکی پول و کارت بانکی داشته 
بیماری  شیوع  کنونی  شرایط  برای  به خصوص  مزیت  یک  این  حال،  عین  در  باشد. 
بین  از  را  پول  فیزیکی  تبادل شکل  طریق  از  بیماری  گسترش  و خطر  است  کرونا 
می برد. کیپاد، از نظر اقتصادی هم منافع ملی و فردی زیادی را به همراه دارد و باعث 
صرفه جویی در هزینه های میلیاردی استهالک اسکناس در هر سال می شود ضمن این 
که افرادی که قباًل همواره از پول و کارت بانکی استفاده می کردند دیگر نگران گم شدن 
یا ضدعفونی کردن آن ها نیستند و این کیف پول، هزینه  های جانبی به دارنده، تحمیل 

نخواهد کرد. از جمله نقاط قوت کیپاد قابلیت های متنوع و کاربردی آن است.
از جمله این قابلیت ها می توان به موارد زیر اشاره داشت:

* انتقال وجه کارت به کارت: امکان انتقال وجه کارت به کارت در این نرم افزار به سادگی 
در اختیار افراد قرار گرفته است. برای این کار، کافی است شماره کارت مبدا، کارت مقصد 

و مبلغ دلخواه انتقال وجه را وارد کنید و انتقال وجه خود را انجام دهید.
* مدیریت و فروش سهام عدالت: در این نرم افزار با انتخاب گزینه سهام عدالت، امکان 
مشاهده و مدیریت سبد دارایی سهام، ارزش و قیمت روز آن برای مشمولینی که روش 

سهامداری مستقیم را انتخاب نموده اند، فراهم شده است.
*پرداخت آنالین عوارض آزادراه ها: مالکان خودروهایی که قصد عبور از آزادراه های 
نصب  با  می توانند  دارند،  را  آزادراهی  عوارض  پرداخت الکترونیکی  سامانه  به  مجهز 
انتخاب  و  خود  خودروهای  یا  خودرو  پالک  شماره  ثبت  ضمن  کیپاد،  اپلیکیشن 
آزادراه های عبوری، نسبت به پرداخت عوارض آزادراه ها اقدام کرده و با خیالی آسوده از 

گذرگاه های الکترونیکی عبور کنند.
* استعالم رایگان و پرداخت خالفی خودرو: جریمه رانندگی، از جمله مواردی است که 
هر روز تعداد زیادی از راننده ها با آن سر و کار دارند. با ثبت بار کد پشت کارت خودرو 
و یا اسکن آن در قسمت خالفی، می توان نسبت به استعالم رایگان خالفی خودرو اقدام 

و در نهایت خالفی خودرو را پرداخت کرد.
* انتقال به حساب: یکی از قابلیت های منحصر به فرد اپلیکیشن کیپاد، انتقال موجودی 
کیف پول به حساب کاربر است. با این قابلیت می توان در صورت لزوم با مراجعه به 
قسمت انتقال حساب، مبلغ اعتبار کیف پول را از طریق کد شبا )ثبت شده در قسمت 

پروفایل(، به حساب بانکی خود انتقال داد.
*پرداخت عوارض طرح ترافیک: از آنجایی که در طول روز افراد زیادی جهت انجام 
امور روزمره خود نیاز به رفت و آمد در محدوده طرح ترافیک و یا آلودگی هوا را دارند؛ 
اپلیکیشن کیپاد امکان پرداخت بدهی عوارض طرح ترافیک را فراهم کرده است. از این 
طریق می توان به راحتی با مراجعه به قسمت عوارض طرح ترافیک، پالک خودروی 

خود را ثبت کرده و نسبت به استعالم و پرداخت بدهی اقدام شود.
*پرداخت مبتنی بر کد تصویری: پرداخت از طریق کدQR، یکی دیگر از خدمات کیف 
پول همراه پاسارگاد است که با هدف حذف پول نقد در پرداخت های خرد روزمره، 
وسایل حمل ونقل  هزینه  پرداخت  یا  و  پوشش  تحت  فروشگاه  های  از  امکان خرید 

عمومی را فراهم کرده است.
* انتقال پول به دیگر کاربران: انتقال اعتبار به کاربری دیگر بدون انتقال به درگاه 
پرداخت و تنها با انتخاب فرد موردنظر از فهرست تماس ها و یا وارد کردن شماره تماس 

فرد مورد نظر، قابلیتی است که کیپاد برای کاربران خود فراهم ساخته است.
 NFC شارژ کارت های شهروندی: در صورتی که گوشی موبایل شما مجهز به فناوری*
باشد، می توانید با استفاده از کیپاد کارت شهروندی خود را در شهرهای مشهد و قزوین 
شارژ کنید. برای این کار کافی است با استفاده از گزینه خرید شارژ، مبلغ موردنیاز خود 
را وارد کنید و پس از کسر مبلغ شارژ از کیف پول، کارت شهروندی خود را به پشت 
تلفن همراه نزدیک کنید تا بدون نیاز به مراجعه کیوسک های شارژ بتوانید کارت های 
بلیت خود را شارژ کنید. الزم به ذکر است شارژ کیف پول و یا انتقال اعتبار نیاز به 
پرداخت کارمزد ندارد و امکان ارائه این خدمت به شهروندان دیگر شهرهای کشور نیز 

در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.
* اشتراک و پخش آنالین فیلم و سریال آیو: در اپلیکیشن کیپاد عالوه بر خرید اشتراک 
آیو این امکان وجود دارد که تنها با یک کلیک، برنامه  های اولین تلویزیون اینترنتی 
ایران )آیو( را مشاهده کنید. اپلیکیشن کیپاد را می توان از طریق برنامه های مجاز ارائه 
 kipod.ir و سایت کیپاد به نشانی bpi.irنرم افزار، سایت بانک پاسارگاد به نشانی
دریافت کرد. همچنین برای کسب اطالعات بیشتر درخصوص جزئیات خدمات ارائه 
به  پاسارگاد  الکترونیک  پرداخت  تماس مشتریان شرکت  مرکز  برنامه،  این  در  شده 

شماره ۲۳۵۰۵ آماده پاسخگویی به سؤاالت شما هستند.
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اعطای بیش از 1116 هزار میلیارد ریال تسهیالت 

بانک ملی ایران به بنگاه های اقتصادی
در ۹ ماه ابتدای سال جاری سهم بخش های مختلف اقتصادی و بنگاه ها از 
سبد اعتباری بانک ملی ایران بیش از یک هزار و ۱۱۶ هزار میلیارد ریال بوده 
است. طی مدت مذکور یک میلیون و ۱8۵ هزار و ۵۵4 فقره تسهیالت توسط 
این بانک به بنگاه های مختلف اقتصادی پرداخت شده که ارزش ریالی این 
تسهیالت بیش از یک هزار و ۱۱۶ هزار میلیارد و ۶۷ میلیارد ریال بوده است.

کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و... 
بخش هایی هستند که سهمی را از سبد اعتباری این بانک به خود اختصاص 
داده اند. سهم بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی از تسهیالت پرداختی بانک 
ملی ایران به بخش های اقتصادی طی این مدت، بالغ بر ۶4 هزار و ۷۱۳ فقره 

به ارزش 48 هزار و 4۹۹ میلیارد ریال بوده است.
همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۱۲ هزار و 4۲۳ میلیارد ریال 
تسهیالت در ۲۹ هزار و ۱84 فقره به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شده 
است.همچنین این بانک در راستای حمایت از بخش صنعت و معدن کشور 
در مدت مذکور بالغ بر ۲۵۹ هزار و 4۶۷ میلیارد ریال تسهیالت در ۳4 هزار 
و ۱۲۱ فقره پرداخت کرده است.بنگاه های بخش بازرگانی نیز ۱۲۷ هزار و 
۳۰۱ فقره تسهیالت به ارزش ۱4۹ هزار و 4۷۷ میلیارد ریال دریافت کرده اند.

همچنین سهم بخش خدمات نیز از مجموع این تسهیالت ۹۲۹ هزار و ۹۷۹ 
فقره به ارزش ۶44 هزار و ۲۶ میلیارد ریال و سهم بخش صادرات نیز ۲۵۶ 

فقره به ارزش دو هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال بوده است.

در  ایران  اصناف  اتاق   ۱4۰۰ سال  بودجه 
دور  نمایندگان  هیات  اجالس  ششمین 
شد.به  تصویب  ایران  اصناف  اتاق  هفتم 
نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در 
ششمین اجالس هیأت نمایندگان دور هفتم 
ایران، اظهار داشت: به موجب  اتاق اصناف 
شیوع بیماری کرونا و با وجود چندین نوبت 
مکاتبه با وزارت بهداشت به منظور دریافت 
این  برگزاری اجالس حضوری،  برای  مجوز 
امر ممکن نشد و با استفاده از ظرفیت های 
نرم افرازی موجود و تجربه برگزاری جلسات 
برای  کمتر،  جمعیت  با  ویدئوکنفرانس 
نخستین بار اجالس هیأت نمایندگان اتاق 
کنفرانس  ویدئو  صورت  به  ایران  اصناف 
برگزار می شود. رئیس اتاق اصناف ایران بیان 
کرد: از سال گذشته در پدیده ای جهانی با 
شیوع ویروس کرونا مواجه هستیم که این 
بیشترین  اجتماعی  حوزه  بر  عالوه  ویروس 
تأثیر را بر اقتصاد گذاشته است. اقتصاد ایران 
نیز، که پیش از کرونا به دلیل تحریم ها در 
شرایط کاماًل متفاوتی بود با شیوع کرونا نیز 
بیشتر تأثیر پذیرفت و بیشترین آسیب نیز 
بر اصناف به عنوان آخرین حلقه در زنجیره 

تأمین وارد شد.
از  صنوف  از  برخی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
و  شدند  تعطیل  گذشته  سال  اسفند  اوایل 
قبل همچنان  روز  تا چند  نیز  دیگر  برخی 
صورت  که  تمهیداتی  با  بودند.  تعطیل 
کشور  نقاط  از  بسیاری  در  اخیراً  پذیرفت، 
تاالرها توانستند کار خود را آغاز کنند هر 
چند هنوز در شرایط عادی قرار نگرفته اند 
پروتکل های  رعایت  دلیل  به  چراکه 
بهداشتی، محدودیت هایی دارند و از سوی 
استقبال  قیمت ها  افزایش  دلیل  به  دیگر 

چندانی از خدمات تاالرها هم نمی شود.
در  اصناف  همکاری  به  ادامه  در  ممبینی 
آن  افزود:  و  کرد  اشاره  کرونا  شیوع  دوره 
چه مسلم است، سطح مشارکت واحدهای 
در  اصناف  اتاق های  و  اتحادیه ها  صنفی، 
بهداشت و سالمت کشور  نظام  با  همراهی 
است که در این مدت، در همراهی و تعطیلی 
نیز در  و  انتقال ویروس  برای قطع زنجیره 
متفاوتی  و  شایسته  مدیریت  ارائه خدمات، 
داشتند. به طوری که ۷۰ درصد واحدهای 
صنفی به موجب مصوبات ستاد ملی مقابله 
با کرونا تعطیل شدند. الزم است تا مسئوالن 
ظرفیت  به  بیشتری  توجه  برنامه ریزان  و 
تشکل های صنفی داشته باشند و از امکانات 

و تجربیات موجود بهره الزم را ببرند.
به  اشاره  با  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 

تاکید  نیز  بازار  از  شده  انجام  بازرسی های 
همه  وجود  با  بازرسی  حوزه  در  کرد: 
بازرسان  مالی،  منابع  کمبود  و  مشکالت 
نظارت  رأس  در  را  بازار  تنظیم  تنها  نه  ما 
قرار دادند، بلکه در حوزه رعایت پروتکل ها 
نیز  بود  جامعه  سالمت  با  مرتبط  که 
نظارت جدی داشتند. به طوری که برخی 
و  بازار  بر  نظارت  جریان  در  ما  بازرسان  از 
حین خدمت مبتال به بیماری کرونا شده و 
تعدادی از این عزیزان نیز شهید شدند که 
در استان ها هم مراسمی برای یادبود شهدای 

بازرسی اصناف برگزار شد.
وی درباره دفاتر خدمات سالمت نیز تصریح 
کرد: برخی از توافقاتی که در گذشته انجام 
باید  و  شده  مشکل ساز  امروز  است  شده، 
اساس  بر  اما  شوند  رفع  قانونی  فرایند  در 
معاونت  سوی  از  شده  انجام  بررسی های 
حقوقی اتاق اصناف ایران، واحدهای صنفی 
سالمت  خدمات  دفاتر  از  که  دارند  اختیار 
داشته  اظهاری  خود  یا  و  کنند  استفاده 
وزارت  مساعدت  قول  باره  این  در  باشند. 

بهداشت را نیز گرفته ایم.
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص اصالح 
قانون نظام صنفی نیز بیان کرد: در اصالحیه 
قانون نظام صنفی تاکید نمایندگان اجالس 
متوالی  دوره  دو  محدودیت  اشکال  رفع  بر 
اتحادیه ها  مدیره  هیأت  در  عضویت  برای 
اعالم   ۹۲ سال  در  قانون  این  است.  بوده 
اتاق  هفتم  دوره  اوایل  از  ما  و  است  شده 
اصناف ایران، اعالم موضع کردیم. همچنین 
طرح  شدیم  موفق  گذشته،  مجلس  در 
با  را  امضا   ۵۰ با  نمایندگان  پیشنهادی 
همکاری فراکسیون اصناف بگیریم که این 
طرح به فراکسیون اقتصادی مجلس رسید و 
تا آخرین روزهایی که مجلس گذشته فعال 
بود این طرح پیش رفت اما به دلیل انتخابات 

مجلس و تغییر نمایندگان، ناگزیر این فرایند 
دوباره طی شد.

به  بنده  قبل،  هفته   ۳ حدود  گفت:  وی 
اتاق اصناف  از هیأت نمایندگان  نمایندگی 
مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  در  ایران 
و  کردم  دفاع  پیشنهادی  طرح  کلیات  از 
تاکید  دوباره  آن  بر  نیز  اصناف  فراکسیون 
کمیسیون  نمایندگان  اکثریت  لذا  کرد. 
تغییرات  و  داده  رأی  آن  به  نیز  اقتصادی 
پیشنهادی را تصویب کردند که این مسیر 
این  با  دارد.  ادامه  مجلس  در  تصویب  تا 
همکاری  مسیر  این  ادامه  طی  الزمه  حال 
نمایندگان  توجیه  در  اصناف  همراهی  و 
مجلس است. در این راستا از پیگیری های 
نمایندگان صنفی و نیز نمایندگان مجلس 
همکاری  باره  این  در  که  اسالمی  شورای 

داشته اند، تقدیر و تشکر دارم.
اتاق  جدی  پیگیری  بر  همچنین  ممبینی 
ماده   ۷ تبصره  خصوص  در  ایران  اصناف 
یک  سهم  درباره  صنفی  نظام  قانون   ۷۲
سومی اصناف از درآمدهای حاصله از جرایم 
در جریان  افزود:  و  کرده  تاکید  نیز  صنفی 
اصناف هستیم.  اتاق های  مالی  کاستی های 
از این رو با پیگیری های انجام شده از سوی 
هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران موضوع تبصره 
۷ ماده ۷۲ در دستور کار فراکسیون اصناف 
با  و جلساتی هم  است  قرار گرفته  مجلس 
سازمان مدیریت و وزارت صمت برگزار شده 
است تا بتوانیم منابع مالی را جذب کنیم. در 
دوره هفتم اتاق اصناف ایران نیز توانسته ایم 
در  امیدواریم  و  بپردازیم  اتاق ها  به  مبالغی 
آینده شرایط بهتری در این باره ایجاد شود. 
با وجود  ایران،  اتاق اصناف  به گفته رئیس 
برای  زنجیره ای  فروشگاه های  که  مزایایی 
در  نیز  مشکالتی  اما  دارند  کننده  مصرف 
حوزه فعالیت کسب و کارهای سنتی ایجاد 

حیث  از  مشکالتی  دیگر  سوی  از  و  شده 
کاال  قیمت گذاری  فرایند  تخفیف ها،  اعالم 
به  تأمین و توزیع کاال پیش آمده است.  و 
موجب قانون، اتحادیه کشوری فروشگاه های 
زنجیره ای یکی از اتحادیه های زیر مجموعه 
عالوه  اتاق  این  و  است  ایران  اصناف  اتاق 
اعضای  فعالیت  بر  دارد  وظیفه  که  این  بر 
ارائه  نحوه  باید  کند  نظارت  اتحادیه  این 
بنابراین  کند.  ساماندهی  نیز  را  خدماتشان 
نیز  صنفی  واحدهای  تا  شد  خواهد  تالش 
طوری ساماندهی شوند که همان خدمات 
را بلکه بهتر از فروشگاه های زنجیره ای ارائه 
سازمان ها  با  مؤثر  ارتباط  بر  دهند.ممبینی 
و  اتحاد  با  کرد:  تصریح  و  تاکید  نهادها  و 
بازرگانی  و  تعاون  اتاق های  با  آرا  انسجام 
در  داریم.  حضور  تصمیم گیری  مراکز  در 
و  اجتماعی  و  انتظامی  امنیتی،  کمیته های 
کمیته اقتصادی ستاد مقابله با کرونا، حضور 
داریم و در بدو وقوع شیوع کرونا پروتکل ها 
تا صنوف  تعیین کردیم و تالش کردیم  را 
کمتری تعطیل شوند. اخیراً هم طرحی به 
تا دیگر  ارائه کرده ایم  با کرونا  مقابله  ستاد 
صنفی تعطیل نشود چرا که نزدیک به بازار 
پایان سال هستیم. تقریباً بیشتر پیشنهاداتی 
که ما به ستاد داده ایم مورد قبول قرار گرفته 
است و امیدواریم در پایان سال نیز اصناف 
خود  فعالیت  به  پروتکل ها  کامل  رعایت  با 
بودجه  نشست،  این  پایان  دهند.در  ادامه 
سال ۱4۰۰ اتاق اصناف ایران با قرائت اهم 
هیأت  تصویب  به  و  گذاشته  رأی  به  موارد 
شد.  گذاشته  ایران  اصناف  اتاق  نمایندگان 
همچنین تراز و صورت مالی سال های ۹۷ 
و ۹8 بر اساس اعالم نظر مؤسسه حسابرسی 
هیأت  تصویب  مورد  الکترونیک  صورت  به 
نمایندگان دور هفتم اتاق اصناف ایران قرار 

گرفت.

بودجه سال 1۴۰۰ اتاق اصناف 
ایران تصویب شد

سال سوم - شماره 62

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور: 

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد را دولتی تر کرد

گفت:  طیور  و  دام  نهاده های  واردکنندگان  اتحادیه  رئیس  نایب 
سیاستگذاری در راستای توزیع و تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین 

کاالهای اساسی کشور موجب شد تا اقتصاد ایران دولتی تر شود.
به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، محمد 
از  حاصل  یارانه  توزیع  اصالح  ضرورت  بر  تاکید  با  ضیغمی  علی 
کرد:  اظهار  اساسی  کاالهای  تأمین  برای  ترجیحی  ارز  تخصیص 
تنها  نه  اساسی  واردات کاالهای  برای  تومانی  ارز 4۲۰۰  تخصیص 
به بهبود شرایط معیشتی دهک های پایین جامعه کمک نکرد بلکه 
منجر به ایجاد عدم شفافیت و انحراف در برخی فعالیت های تجاری 
شد.وی افزود: تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد با ارز ترجیحی موجب 
شده تا بخش دولتی به سمت دولتی تر کردن اقتصاد کشور حرکت 

کند.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران ادامه 
داد: بخش دولتی با استناد به اینکه در توزیع ارز با نرخ ترجیحی 
امکان بروز خطا و سوءاستفاده از سوی شرکت های بخش خصوصی 
وجود دارد، حضور خود در فعالیت های اقتصادی را نسبت به گذشته 
گسترده تر کرده است. به عنوان مثال در بازار واردات نهاده های دامی 
در سال ۹۶ سهم شرکت پشتیبانی امور دام بین ۱۳ تا ۱4 درصد 

بود که این رقم در سال های ۹8-۹۹ به بیش از ۳۰ درصد رسید.

وزیر راه: ایران می تواند راه آهن 
خواف-هرات را به مزارشریف متصل کند

وزیر راه و شهرسازی از اعالم آمادگی ایران برای اتصال راه آهن خواف - هرات به 
مزار شریف به طرف افغان خبر داد.به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نخستین 
دوره آموزشی کارکنان راه آهن افغانستان با حضور وزیر راه و شهرسازی، سعید 
لیوال،  عبدالغفور  و  ایران  اسالمی  راه آهن جمهوری  مدیرعامل شرکت  رسولی، 
سفیر افغانستان در تهران به اتفاق هیأت همراه امروز ۳۰ دی در مرکز جهادی 
تالش  از  قدردانی  ضمن  مراسم،  این  در  شد.اسالمی  افتتاح  راه آهن  پیشرفت 
مدیرعامل شرکت راه آهن و سفیر افغانستان و دیگر مسئوالن مرتبط در برپایی 
با  افغانستان  به ویژه  منطقه  امنیت  و  صلح  کرد:  اظهار  آموزشی،  دوره های  این 
صلح و امنیت ایران پیوند خورده است و هرگونه خلل و نارسایی که در پیرامون 
کشورمان به وجود آید، برای ما نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.وی افزود: 
همچنین هر گونه پیشرفت در کشورهای همسایه با پیشرفت در کشورمان گره 
خورده است و به همین دلیل یکی از راهبردهای ما این است که به طور گسترده 
تالش می نمائیم تا صلح پایدار در منطقه باشد تا بدین ترتیب، دست بیگانگان و 
مزاحمت های آنان کوتاه شود و این فرصت برای ملت ها به وجود آید تا خودشان 

نسبت به سرنوشتشان اقدام کنند.

سه شنبه 30 دی 1399



اجتماعی
خبر

لزوم استفاده از ظرفیت های علمی در 
قرارگاه مقابله با کرونا

رئیس سازمان امور اجتماعی گفت: پیش از شیوع کرونا 
تنها یک درصد از آموزش غیر حضوری یعنی معادل ۳۶ 
هزارنفر از سطح دانشگاهی را داشتیم اما امروزه معادل۱۰۰ 

درصد جامعه دانشگاهی را در بر می گیرد.
پیامدهای  بررسی  جلسه  حاشیه  در  وندی،  رستم  تقی   
اجتماعی شیوع ویروس کرونا در جمع خبرنگاران اظهار 
اساتید  و  شناسان  جامعه  با  گفتگو  به  امروز  کرد: جلسه 
اختصاص  اجتماعی  علوم  حوزه  در  ویژه  به  کشور  علمی 
جلسه  این  در  که  تصمیمی  مهم ترین  افزود:  داشت.وی 
مورد تاکید وزیر قرار گرفت بحث بهره وری از ظرفیت های 

جامعه علمی در قرارگاه مقابله با کرونا بود.
رستم وندی تصریح کرد: تحقیقات علمی و مطالعاتی در 
نتایج  از  می توان  که  گرفته  کرونا صورت  با  مقابله  حوزه 
آن در سیاست گذاری ها و اجرا برای مقابله با کرونا بهره 
گرفت.رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: محورهای 
در  تا  گرفت  قرار  تاکید  مورد  اساتید  طریق  از  مختلفی 

سیاست ها از آنها استفاده شود.
تأثیرات  و  گرایی  جمع  و  گرایی  فرد  موضوع  افزود:  وی 
تجربه  و  گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  کرونا  بیماری 
و  همسویی  ایرانی  جامعه  می دهد  نشان  اخیر  یکسال 

همراهی خوبی را داشته است.
رستم وندی عنوان کرد: در این جلسه مفهوم خطر و جدی 
تاکید قرار گرفت و نقش رسانه ها برای  گرفتن آن مورد 

جدی گرفتن این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
افزود: همچنین بحث کودکان و نوجوانان و آموزش  وی 
غیرحضوری و استفاده از فضای مجازی و مخاطرات آن نیز 
بررسی شد و بر اساس اعالم وزارت علوم تا پیش از شیوع 
بیماری کرونا تنها یک درصد از آموزش غیرحضوری یعنی 
معادل ۳۶ هزار نفر سطح دانشگاهی را داشتیم اما امروز 
آموزش غیرحضوری معادل ۱۰۰ درصد جامعه دانشگاهی 

یعنی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را در برمی گیرد.
رستم وندی بیان کرد: این تغییرات یکباره به لحاظ جامعه 
شناسی باید مورد توجه قرار گیرد و چالش ها و فرصت های 
قرار  نظران  توجه صاحب  مورد  باید  ویروس  کرونا  شیوع 
قرارگاه  و  علمی  میان جامعه  اتصالی  مقرر شد  لذا  گیرد 
مبارزه با کرونا برقرار شود تا از مطالعات انجام شده استفاده 

شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران 
کمبود نقدینگی را مهم ترین مشکل متروی 
تهران عنوان کرد و افزود: با تمام توان برای 
سرویس دهی مطلوب به مسافران شهر زیر 

زمینی تالش می کنیم.
بهره  شرکت  مدیرعامل  نوبخت  فرنوش 
ضمن  حومه  و  تهران  متروی  برداری 
پاک  هوای  هفته  و  دی   ۲۹ گرامیداشت 
بر  تا  کرده ایم  را  خود  تالش  تمامی  گفت: 
اساس چشم انداز پیش بینی شده به عنوان 
با  شهری  نقل  و  حمل  در  سرآمد  شرکتی 
بهترین  سرعت  و  سالمت  دقت،  رویکرد 

خدمات رسانی را داشته باشیم.
گذشته  سنوات  این  در  کرد:  تصریح  وی 
تاکنون که به عنوان مدیرعامل شرکت بهره 
برداری متروی تهران در حال خدمت رسانی 
به شهروندان هستم همیشه سعی کرده ام به 
جای بیان مشکالت راه کاری برای سرویس 
دهی مناسب تر ارائه دهیم و این موضوع را 
با کاهش سرفاصله حرکت قطارها به اثبات 

رسانده ایم.
نوبخت گفت: کار در متروی تهران یک کار 
تیمی است و این مهم بدون همکاری و تک 
تک پرسنل محقق نمی شود اما توانسته ایم 
در این سال ها با تمام مشکالت و کمبودها 
طی ۲۹ مرحله سرفاصله حرکت قطارها در 

خطوط هفتگانه را کاهش دهیم.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران 
سرفاصله  حاضر  حال  در  افزود:  حومه  و 
در  دقیقه،  سه   ۲ خط  در  قطارها  حرکت 
خطوط ۱ و ۴ سه و نیم دقیقه، در خط ۳ 
حرکت  سرفاصله   ۶ خط  در  دقیقه،  شش 

قطارها پانزده دقیقه و در خط ۷ ده دقیقه 
اجرا می شود. این در حالیست که اگر منابع 
مالی الزم برای اورهال کردن قطارها تأمین 
اختیار  در  و  خریداری  نیاز  مورد  ناوگان  و 
و  گیرد  قرار  مترو  برداری  بهره  شرکت 
همچنین پایانه های خطوط تکمیل و تحویل 
این شرکت شود، می توانیم سر فاصله حرکت 
قطارها را در خطوط مترو دو دقیقه هم اجرا 

کنیم.
وی با اشاره اینکه قبل از شیوع ویروس کرونا 
سفر  هزار   ۵۰۰ و  میلیون   ۲ حدود  روزانه 
انجام شد گفت:  و حومه  تهران  در  شهری 
آمار جابجایی مسافر با مترو باید بر اساس 
چشم انداِز حمل و نقل و ترافیک شهر تهران 

تا سال ۱۴۰۴ به رقم ۷ میلیون سفر در روز 
برسد.

به  تهران و حومه  وی تصریح کرد: متروی 
عنوان وسیله حمل و نقل سبز مطرح است و 
در کاهش مصرف سوخت های فسیلی بسیار 

تأثیر گذار است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه گفت: بیش از سه چهارم نیاز انرژی 
دنیا از سوختهای فسیلی شامل نفت، بنزین 
باالیی  آالیندگی  که  می شود  تأمین  گاز  و 
و گرم  هوا  آلودگی  افزایش  و موجب  دارند 

شدن زمین می شوند.
با  حاضر  شرایط  در  اینکه  بیان  با  نوبخت 
توجه به افزایش آلودگی هوا در دنیا کاهش 

استفاده از سوخت های فسیلی یک دغدغه 
رفت  برون  کار  راه  بهترین  و  است  جهانی 
خودرو  از  استفاده  کاهش  شرایط  این  از 
شخصی و افزایش حمل و نقل عمومی پاک 
همچون مترو است خاطرنشان کرد: استفاده 
از مترو به عنوان وسیله حمل و نقل عمومی 
می تواند  و سریع  ایمن  پاک،  درون شهری 
صرفه جویی بسیاری در مصرف سوخت های 
فسیلی داشته باشد که این امر تأثیر زیادی 

در کاهش آلودگی هوا دارد.
نوبخت در پایان گفت: با استفاده حداکثری 
چرخ های  تا  کرده ایم  تالش  تجهیزات  از 
متروی تهران حتی یک لحظه هم از حرکت 

باز نمانند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران : 

کمبود نقدینگی آسمان شهر زیر زمینی 
را هم مه آلود کرده است

رئیس قوه قضائیه گفت: تقویت نظارت 
با فساد،  درون سازمانی، تقویت مبارزه 
و  وکیل  به  مردم  دسترسی  تقویت 
اساس  بر  اختیارات  تقویت  همچنین 
قانون، باید در تدوین آیین نامه وکالت 

مورد توجه قرار بگیرد.
 آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در دیدار با 
هیأت رئیسه اتحادیه کانون های وکالی 
دادگستری و برخی از رؤسای کانون های 
وکالی دادگستری کشور که امروز )سه 
از  تقدیر  با  برگزار شد،  شنبه ۳۰ دی( 
اقدام اتحادیه کانون وکالی دادگستری 
جدید  پیشنهادی  نامه  آئین  تقدیم  در 
وکالت به قوه قضائیه گفت: با توجه به 
تطورات دهه های اخیر و گسترش فضای 
نامه جدید  آئین  ارتباطات، تدوین یک 
نظر  به  امری ضروری  از ۷۰ سال  پس 

می رسید.
به  توصیه  ضمن  قضائیه  قوه  رئیس 
برخی  اصالح  برای  وکال  کانون  اعضای 
نامه  آئین  در  قانون  خالف  موارد 
پیشنهادی جدید وکالت، عنوان کرد: هم 
آنچه که به امضا می رسد باید قانونمند 
وکال  کانون  که  آنچه  در  هم  و  باشد 
خالف  موردی  نباید  می دهد،  پیشنهاد 

قانون وجود داشته باشد.
آیت اهلل رئیسی ضمن استقبال از اعالم 
دستگاه  به  وکال  کانون  نظرات  نقطه 
اعالم  همواره  ما  گفت:  کشور،  قضائی 

و  مفید  نظرات  نقطه  از  که  کرده ایم 
سازنده کانون وکال استقبال می کنیم.

دقت  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
قضائی  تحول  سند  کامل  انطباق  در 
همه  در  کرد:  عنوان  کشور،  قوانین  بر 
صادر  که  نامه هایی  آئین  و  بخشنامه ها 
قضائی،  تحول  سند  جمله  از  کرده ایم 
تالش شده تا همه موارد مبتنی بر قانون 
نیز  نکته  این  بر  رئیسی  اهلل  باشد.آیت 
بر  قضائی  تقید دستگاه  که  کرد  تاکید 
قانون مداری است و افزود: برای برخی 
قضائی  تحول  سند  در  که  مواردی  از 
ذکر شده زیرساخت های حقوقی وجود 
دارد اما زیرساخت های حقوقی و قانونی 
برخی موارد نیز هنوز ایجاد نشده است 

که باید ایجاد شود.
سند  اینکه  بیان  با  قضائیه  قوه  رئیس 
یافته  ارتقا  نسخه  فعلی،  قضائی  تحول 
سندی است که در ابتدای دوره جدید 
معظم  مقام  تقدیم  قضائی،  دستگاه 
فعلی  سند  ارتقا  بر  افزود:  شد،  رهبری 
همه  از  مبنا  همین  بر  و  داریم  اصرار 
دانش  و  دانشجویان  قضات،  وکال، 
نقطه  اعالم  با  که  می خواهیم  پژوهان 

نظرات خود، این سند را ارتقا دهند.
این  ذکر  با  ادامه  در  رئیسی  اهلل  آیت 
نقض  خصوص  در  باید  وکال  که  نکته 
دنیا  در  بشری  حقوق  قوانین  صریح 
اعالم موضع  نظر کنند، خواستار  اعالم 

وکال و کانون وکال در تریبون های خود 
عرصه های  در  که  شد  وقایعی  پیرامون 
ملی، بین المللی علیه ملت های مظلوم 

واقع می شود.
رئیس قوه قضائیه ضمن تاکید بر تقویت 
وکال،  کانون  در  سازمانی  درون  نظارت 
باید نخستین  تصریح کرد: کانون وکال 
باشد  متخلف  وکالی  با  برخورد  مدعی 
و  پاکسازی  به  منجر  کار  این  که  چرا 
وکالت در کشور خواهد  تقویت جریان 

شد.
آیت اهلل رئیسی در همین زمینه گفت: 
نظارت درون سازمانی برای کانون وکال 
خصوصاً در استان ها بسیار حائز اهمیت 

است.
ضرورت  به  اشاره  با  رئیسی  اهلل  آیت 
کشور  در  وکالت  نظام  ساماندهی 
وکال،  مرکز  و  وکال  کانون  کمک  با 
کارشناسان رسمی و مشاوره قوه قضائیه 
گفت: ورود افراد به حوزه وکالت، نظارت 
بر کار وکال و همچنین شفافیت ارتباط 
وکال با موکلین، از جمله مواردی است 
که در ساماندهی نظام وکالت باید به آنها 

توجه شود.
کانون  اینکه  بیان  با  قوه قضائیه  رئیس 
وکال یک کانون مستقل اما درون نظام 
مهمی  محورهای  به  می شود،  تعریف 
آنها  به  وکالت  نامه  آئین  در  باید  که 
پرداخته شود اشاره کرد و گفت: تقویت 

نظارت درون سازمانی، تقویت مبارزه با 
فساد، تقویت دسترسی مردم به وکیل 
اساس  بر  اختیارات  تقویت  و همچنین 
قانون، باید در تدوین آئین نامه وکالت 

مورد توجه قرار بگیرد.
عزم  بر  تاکید  ضمن  رئیسی  اهلل  آیت 
هزینه های  کاهش  برای  قضا  دستگاه 
دادرسی و آسان شدن دسترسی مردم 
به عدالت، تصریح کرد: در سوی دیگر 
آنچنان  وکیل  به  دسترسی  نباید  نیز 
پیشنهاد  فردی  به  تا  که  باشد  سخت 
وکیل  به  مشکلش  حل  برای  می شود 
هزینه کردن  توان  بگوید  کند،  مراجعه 

برای گرفتن وکیل را ندارم.
در این نشست دکتر کوشا رئیس اتحادیه 
سراسری کانون های وکالی دادگستری 
ایران، دکتر جلیل مالکی رئیس کانون 
کیانی  دکتر  مرکز،  دادگستری  وکالی 
وکالی  کانون های  اتحادیه  رئیس  نایب 
دادگستری ایران، دکتر شربیانی رئیس 
آذربایجان  دادگستری  وکالی  کانون 
رئیس  نسب  طاهری  دکتر  شرقی، 
خوزستان،  دادگستری  وکالی  کانون 
وکالی  کانون  رئیس  سلیمانی  دکتر 
خواجویی  دکتر  گلستان،  دادگستری 
رئیس کانون وکالی دادگستری کرمان 
وکالی  کانون  رئیس  زاهدیان  دکتر  و 
دادگستری خراسان به بیان دیدگاه ها و 

نقطه نظرات خود پرداختند.

توجه به دسترسی مردم به وکیل در تدوین آیین نامه وکالت

با  تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
بیان اینکه این همه شعار و بی عملی و 
مصوبات بدون اجرا کافی است، گفت: 
به نظر می رسد مصوبات را برای گول 

زدن مردم تصویب کرده ایم.
از  تجلیل  آیین  در  هاشمی   محسن 
سفیران هوای پاک شهر تهران گفت: 
نقل  و  حمل  که  هستیم  شاهد  بعضاً 
خصوصی برای تهران مشکالت زیادی 
را ایجاد کرده است. البته موارد دیگری 
هم هست اما در طول سال های اخیر به 
حمل و نقل عمومی کم تر بها داده شده 
و بیشتر بر روی حمل و نقل خصوصی 

تمرکز شده است.
رئیس شورای شهر تهران افزود: باید با 
استفاده از سمن ها و مردم و با استفاده 
دلیل  به  قضاییه  قوه  به  شکایت  از 

عدم پرداخت بدهی های حمل و نقل 
جدی  بسیار  دولت،  سوی  از  عمومی 

عمل کنیم.
بی  و  شعار  همه  این  کرد:  تاکید  وی 
عملی و مصوبات بدون اجرا کافی است 
و مردم را کالفه کرده است. ما مصوبات 
خوبی در دولت و مجلس داریم اما همه 
این موارد را گویی برای گول زدن مردم 
تصویب کرده ایم و به شدت دنبال اجرا 
نشدن آنها هستیم و هیچ اراده ای برای 

اجرای این موارد وجود ندارد.
بر  افزود:  تهران  شهر  شورای  رئیس 
هدفمندی  قانون  در  قانون،  اساس 
یارانه ها باید ۱۰ درصد به حمل و نقل 
سازمان  نه  اما  یابد  اختصاص  عمومی 
برنامه و بودجه نه مجلس و نه دولت 
هیچکدام آن را اجرا نمی کنند و یک 

اساس  بر  نکردند.  پرداخت  هم  ریال 
باید  دولت  نیز  قوانین  از  دیگر  یکی 
ساالنه ۴ هزار میلیارد تومان از اعتبار 
تخصیص یافته خود را به حمل و نقل 
سالی  هیچ  که  می کرده  اعطا  عمومی 
مدیریت  چرا  است.  نشده  پرداخت 

شهری این قانون را اجرا نمی کند.
مصوبه  دو  ما  کرد:  تصریح  هاشمی 
تامین ۱۹ هزار اتوبوس و ۲ هزار واگن 
اجرا  هیچکدام  که  داشتیم  دولت  در 
میلیون  از ۲۰  بیش  باید  است.  نشده 
از سفرهای تهران توسط حمل و نقل 
عمومی انجام شود در غیر این صورت 

شاهد روزانه افزایش آلودگی هستیم.
وی تصریح کرد: حال سال هاست که 
یابد  باید سرعت خط ۴ مترو کاهش 
اما با دقایق باال در حال استفاده از آن 

هستیم. وقتی مترو را ساخته ایم اما آن 
را تجهیز نمی کنیم شبیه دور ریختن 

پول و سرمایه است.
اگر  افزود:  تهران  شهر  شورای  رئیس 
تهران  هوای  قطعاً  نکند  تغییر  نگاه ها 
اطراف تهران ۵۰۰  بهتر نمی شود. در 
کیلومتر ریل غیر قابل استفاده داریم. 
گازی  و  دیزلی  اتوبوس  دیگر  باید  ما 
و ۹ هزار  نکنیم  استفاده  تهران  را در 

اتوبوس برقی بخریم.
دولت  بدهی های  بر  اشاره  با  هاشمی 
ما  طرف  از  کرد:  عنوان  شهرداری  به 
باشد  لجاجت  و  سماجت  قدری  باید 
تا دولت این مسئولیت را اجرا کند و 
کمک  به  نیز  مردم  و  مجلس  دولت، 
این کمپین بیایند و این خواسته عملی 

شود.

این همه شعار، بی عملی و 
مصوبات بدون اجرا ملت 

را کالفه کرده است

خبر

توقیف 460 دستگاه ماینر در یک سوله

 فرمانده انتظامی استان، از کشف ۴۶۰ دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال به ارزش ۲۳ میلیارد ریال در شهرستان شهریار خبر 

داد.
سردار کیوان ظهیری در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران 
با اقدامات اطالعاتی از دپوی تعداد  کالنتری ۱۴ شاهدشهر 

زیادی دستگاه ماینر در سوله ای در این شهر مطلع شدند.
وی افزود: ماموران پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی قضائی 

در بازید از این سوله۴۶۰ دستگاه ماینر را کشف کردند.
بیان داشت: در بررسی  انتظامی غرب استان تهران  فرمانده 
های میدانی مشخص شد افرادی در این محل قصد نصب و 
راه اندازی این دستگاه ها با اتصال به شبکه اینترنت را داشته 

اند که در این رابطه یک نفر دستگیر شد.
این مقام ارشد انتظامی  با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل 
متهم به مراجع قضائی تصریح کرد: ارزش این اقالم توسط 
کارشناسان مربوطه حدود ۲۳ میلیارد ریال تخمین زده شده 

است.
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وزیر آموزش وپرورش در دیدار مدیران 
و روسای آموزش وپرورش شهرستان ها 
فعالیت  گفت:  تهران  استان  مناطق  و 
معلمان و مدارس در دوران کرونا بسیار 
بیشتر و پیچیده تر شده است وقدردان 

تالش های معلمان هستیم.
بازدید  در  میرزایی  حاجی  محسن   
آموزش وپرورش  کل  اداره  از 
شهرستان های استان تهران و دیدار با 
مناطق  و  اداره  این  روسای  و  مدیران 
این  از  هدف  کرد:  اظهار  بیست گانه، 
دیدار، هم فکری و هم افزایی برای رفع 
نگرانی و دغدغه های موجود و حصول 

راه حل است.
شرایط  در  امسال  اینکه  بابیان  وی 
ویژه ای قرار داریم و پیشینه و تجربیات 
جدید  شرایط  در  گذشته  آموزشی 
سال  در  کرد:  اظهار  ندارند،  کاربردی 

تالش  باید  مدیران  جاری،  تحصیلی 
نوآوری ها،  و  خالقیت  ارائه  با  کنند 
مدیریت  به خوبی  را  آموزش  فرآیند 
کنند. عضو کابینه تدبیر و امید بابیان 
به  شرایط  این  در  کردن  کار  اینکه 
اظهار کرد: شرایط  دارد،  نیاز  خالقیت 
و  جدید  عرصه ای  آموزشی،  فعلی 
به  نباید  که  است  ارزشمندی  فرصت 

سهولت از کنار آن بگذریم.
نه تنها  فعلی  داد: در شرایط  ادامه  وی 
کار مدارس کم نشده، بلکه چند برابر 
از کارهای  شده است و حجم وسیعی 
هیچ یک  بنابراین  دارد  وجود  پیچیده 
از فعالیت های آموزش وپرورش تعطیل 
دوران  مانند  فعالیت ها  همه  و  نیست 
ممکن  می شود.  انجام  کرونا  از  قبل 
است برخی ساده انگارانه به دلیل اینکه 
نمی روند،  مدرسه  به  آموزان  دانش 

تعطیل هستند  بگویند پس مدرسه ها 
نمی دهند  انجام  کاری  فرهنگیان  و 
دوران  به  نسبت  فعالیت ها  درحالی که 
قبل از کرونا بسیار بیشتر و پیچیده تر 
تالش های  قدردان  و  است  شده 
میرزایی  حاجی  هستیم.  معلمان 
افزایش  عرصه  را  آموزش وپرورش 
ظرفیت ها دانست و افزود: تمرکز همه 
برخورداری  آموزش وپرورش  مسئوالن 

آموزش های  از  آموزان  دانش  همه 
باکیفیت است و اصل اطمینان از تحقق 
این موضوع است. وزیر آموزش وپرورش 
افزود: شبکه شاد و سایر موارد مشابه 
آموزشی  ابزار  بلکه  نیستند  هدف 
بر  دائماً  باید  مدیران  بنابراین  هستند 
و  باشند  داشته  نظارت  آموزشی  روند 
به  همواره  را  آموزشی  سخت  شرایط 

معلمان یادآوری کنند.

فعالیت معلمان و مدارس در دوران کرونا بسیار بیشتر و پیچیده تر شده و  آموزش 
پرورش

و  قضایی 
حقوقی

اهداف مترو جدا از اهداف محیط زیست و توسعه پایدار نیست
اهداف  تهران گفت:  استان  مدیرکل محیط زیست 
پایدار  توسعه  و  اهداف محیط زیست  از  مترو جدا 
نیست و توسعه به روز مترو در تهران یکی از راههای 

نجات این شهر است.
با شعار  پاک  هوای  هفته  گرامیداشت  با   همزمان 
»هوای پاک، تعهد مسئوالن، مشارکت مردم« صبح 
محیط  حفاظت  مدیرکل  محمودی  سعید  امروز 
بهره  شرکت  از  بازدید  ضمن  تهران  استان  زیست 
با  تهران  متروی  احداث  درحال   ۷ خط  و  برداری 
وگو  گفت  و  دیدار  این شرکت  کارکنان  و  مدیران 

کرد.
محمودی در این دیدار با اشاره به اینکه باید به این 
شهری  کالن  در  اگر  که  باشیم  داشته  توجه  نکته 
تهرانی  نداشت شهروندان  مترو وجود  تهران  مانند 
امروز با مشکالت عدیده ای مواجه بودند، افزود: در 
صورت نبود مترو قطعاً مشکالت حمل و نقل بیشتر 
محیط  مشکالت  دیگر  و  هوا  آلودگی  درنتیجه  و 

زیستی نیز بیشتر می شود.
نیز  آنها  از  اهداف مترو که یکی  اینکه  بیان  با  وی 
محیط  هدفی  است  شهروندان  به  رسانی  خدمت 
از  جدا  مترو  اهداف  داشت:  اظهار  است،  زیستی 
اهداف محیط زیست و توسعه پایدار نیست و محیط 
زیست برای حمایت از این اهداف تمام تالش خود 

را خواهد کرد.
محمودی ادامه داد: مفهوم توسعه پایدار در دنیا از 

کودکی آموزش داده می شود و زمانی که کودکان به 
بزرگسالی می رسند و تصمیم ساز می شوند اصول 
آن را درک کرده و می فهمند که این کار یک هدف 
محیط زیستی برای بهتر کردن زندگی است و باید 

در اولویت قرار گیرد.
در  تهران  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
محیط  مسائل  پیچیدگی  به  خود  سخنان  ادامه 
لجام  استقرار  گفت:  و  داشت  اشاره  تهران  زیستی 
گسیخته صنایع از سالهای دور و همچنین افزایش 
جمعیت و تعداد خودرو در این کالن شهر از عمده 

ترین مسائل محیط زیستی تهران است.
بویژه  تری  اگر تصمیمات جدی  اینکه  بیان  با  وی 
برای ناوگان حمل و نقل در کالن شهر تهران گرفته 
نشود در آینده با مشکالت زیادی در این شهر مواجه 
در  مترو  روز  به  توسعه  کرد:  تصریح  شد،  خواهیم 
تهران و استفاده از خودروهای هیبریدی، ساماندهی 
بار  کاهش  همچنین  و  استانداردها  ارتقا  و  صنایع 
تهران  نجات  راه  تنها  این کالن شهر  در  جمعیتی 

خواهد بود.
برداری  بهره  شرکت  مدیرعامل  نوبخت  فرنوش 
بیان  با  نشست  این  در  نیز  و حومه  تهران  متروی 
و  جایگاه  دنیا  در  مترو  برداری  بهره  اینکه شرکت 
رتبه ویژه ای دارد، افزود: اما به رغم این جایگاه و 
رتبه، هیچ نگاه حمایتی در خصوص مترو در کشور 

وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در تهران روزانه ۲۱۰۰ قطار 
نفر  میلیون  دو  جایی  به  جا  ظرفیت  و  شده  اعزام 
در  در سه شیفت  نفر  هزار  و حدود ۱۳  داشته  را 
مترو  گفت:  هستند،  فعالیت  مشغول  شرکت  این 
پاک ترین ناوگان حمل و نقل کشور است اما هیچ 

قانونی از آن حمایت نمی کند.
متروی  برداری  بهره  شرکت  اینکه  بیان  با  نوبخت 
تهران نتیجه ۳۰ سال تالش، توسعه و ساخت است و 
زحمات و هزینه زیادی برای آن شده، اظهار داشت: 
بر همین اساس بهره برداری از مترو و خدمت رسانی 
به شهروندان کار بسیار پرمسئولیت و سختی است و 

نیاز به حمایت بیشتری دارد.
و  تهران  متروی  برداری  بهره  شرکت  مدیرعامل 
متولیان  حضور  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  حومه 
پاک  هوای  هفته  در  هم  آن  استان  زیست  محیط 
و در پاک ترین ناوگان حمل و نقل کشور را به فال 
نیک می گیریم، افزود: همه ما نیازمند محیط زیست 
سالم هستیم و این مهم با حمایت از حمل و نقل 

پاک قابل دستیابی است.
وضعیت  آخرین  از  گزارشی  نشست  این  آغاز  در 
سوی  از  تهران  مترو  زیستی  محیط  اقدامات  و 
مسئولین این مجموعه ارائه شد. مدیرکل حفاظت 
مرکز  از  همچنین  تهران  استان  زیست  محیط 
مونیتورینگ و راهبری مترو تهران و در ادامه خط ۷ 

در حال احداث متروی تهران بازدید کرد.

کشف موادمخدر در مرز سراوان
از  بلوچستان  و  سیستان  استان  مرزباني  فرمانده  جانشین   
ناکامي قاچاقچیان و کشف بیش از ۳۹۰ کیلوگرم موادمخدر 

توسط مرزداران هنگ مرزي سراوان خبر داد.
سرهنگ جواد رفیعي در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزداران هنگ مرزي 
سراوان با اشراف اطالعاتي و کنترل مستمر نوار مرزي حوزه 
استحفاظي، مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند به وسیله چند 
دستگاه موتور سیکلت مقادیر قابل توجهي مواد افیوني را از 

آن سوي مرزها وارد کشور کنند.
ویژه  به صورت  با سوداگران مرگ  مبارزه  اینکه  بیان  با  وي 
در دستور کار عملیاتي مرزبانان قرار گرفت، افزود: مرزبانان 
با استفاده از کمین هاي هدفمند و همچنین هدایت عملیاتي 
با  که  را  قاچاقچیان  استان،  مرزباني  اطالعاتي  پشتیباني  و 
موتورسیکلت در حال نزدیک شدن به مرزهاي کشور بودند 
مشاهده و در اقدامي رزمي و تاکتیکي آنها را در دستیابي به 

اهداف شوم شان ناکام گذاشتند.
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اخبار

واگذاری فیبرنوری به 42 واحد 
صنعتی و تجاری در منطقه آزاد ارس

رئیس اداره مخابرات شهرستان جلفا گفت: در سال 
جاری به 42 واحد صنعتی و تجاری در منطقه آزاد 

ارس FTTH )فیبر نوری( واگذار شده است.
علیرضا قنبروند با اعالم این خبر گفت: در سال جاری 
و  واحد صنعتی  به 42   FTTH واگذاری  بر  عالوه 
تجاری در منطقه آزاد ارس، عملیات اجرایی واگذاری 
فیبر نوری به برخی از مجتمع های مسکونی از جمله 
مجتمع مسکونی 240 واحدی آمیکو آغاز شده است.

وی افزود: به بیش از 130 مشترک اعم از مسکونی 
و تجاری تلفن ثابت از طریق فیبر نوری واگذار شده 

است.
به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان 
قبل  سال  چندین  از  ارس،  آزاد  منطقه  در  شرقی، 
امکان  و  شده  آغاز  نوری  فیبر  اجرایی  عملیات 
واگذاری سرویس FTTH با سرعت 200 مگابیت بر 
ثانیه در فازهای یک و دو، سایت های صنایع سنگین، 
آزاد  منطقه  گلخانه ای  و  نمایشگاهی  هکتاری   40

ارس و مجتمع های تجاری فراهم شده است.

امیدواری  ابراز  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
کرد که با اجرای دقیق و کامل سیاست های 
منویات  تحقق  ضمن  قدس،  آستان  کالن 
رهبری معظم در خصوص تحول آفرینی، آثار 
مثبتی در افزایش بهره وری، تقویت همسویی 
و هم افزایی و نظم بیشتر در این نهاد معنوی 

پدید آید.
نیوز،  آستان  گزارش  به 
در  مروی  احمد  حجت االسالم والمسلمین 
جلسه شورای معاونین آستان قدس رضوی 
که در تاالر شهید سلیمانی حرم مطهر رضوی 
برگزار شد، با تأکید بر جایگاه مهم نظم در 
نائل آمدن به اهداف سازمانی، به تدوین سند 
رضوی  قدس  آستان  کالن«  »سیاست های 
در  علی)ع(  امیرالمؤمنین  کرد:  ابراز  و  اشاره 
ِ َو  خطبه ای می فرمایند »أُوِصیُکَما بَِتْقَوی اللَّ
نَْظِم أَْمِرُکْم«، عبارت »نَظِم أَمِرُکم« به تناسب 
تدوین  می شود،  تعریف  فعالیت ها  و  کارها 
از  بهره گیري  با  که  کالن«  »سیاست های 
درون  باتجربه  و  خبره  کارشناسان  اساتید، 

شده،  انجام  رضوی  قدس  آستان  بیرون  و 
بوده  علی)ع(  حضرت  فرمایش  این  مصداق 
که در راستای افزایش نظم سازمانی صورت 

گرفته است.
تأکیدات رهبر معظم  به  اشاره  با  وی سپس 
به منظور بهبود  ایجاد تحول  انقالب پیرامون 
که  کرد  امیدواری  ابراز  امور،  بیشتر  هرچه 
کالن  سیاست های  کامل  و  دقیق  اجرای  با 
منویات  تحقق  ضمن  رضوی،  قدس  آستان 
رهبری معظم در خصوص تحول آفرینی، آثار 
مثبتی در افزایش بهره وری، تقویت همسویی 
و هم افزایی و نظم بیشتر در این نهاد معنوی 

پدید آید.
حجت االسالم والمسلمین مروی الزمه تحقق 
سیاست های کالن آستان قدس را باورمندی 
و  سیاست ها  این  به  مدیران  و  مسئوالن 
مختلف  مجموعه های  حداکثری  بهره گیری 
و  صحیح  اجرای  برای  خود  ظرفیت های  از 
عملیاتی  الزمه ی  افزود:  و  معرفی  آن  کامل 
شدن این سیاست های کالن، همت جدی و 

تالش پیگیر مدیران ارشد، خصوصاً معاونان و 
رؤسای بنیاد هاست که ابتدا خود باید در گفتار 
سیاست ها  این  به  متعهد  و  ملتزم  کردار،  و 
باشند و سپس این باور را به زیرمجموعه خود 

منتقل کنند.
وی در ادامه با اشاره به قرارگیری متن کامل 
بر  رضوی  قدس  آستان  کالن  سیاست های 
شفاف سازی  باهدف  مجازی  فضای  بستر 
قدس  آستان  راهبردی  جهت گیری های 
رضوی در منظر عموم جامعه به ویژه نخبگان، 
عنوان کرد: متن کامل این سیاست ها بر روی 
بستر اینترنت قرار داده شده تا در هر زمان، 
زیرمجموعه های  کارکنان  جمله  از  همگان 
مختلف آستان قدس رضوی به آن دسترسی 

داشته و از آن استفاده نمایند.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه 
جدی  باید  ابالغی  کالن  سیاست های  این 
گرفته شود و مورد استفاده قرار گیرد، اظهار 
کرد: این سیاست ها باید در سازمان ها به بحث 
گذاشته و اهمیت آن تبیین و تشریح شود. 
این بر عهده مدیران است که با گفتمان سازی، 
زیرمجموعه های خود را با این سیاست ها آشنا 

و اهمیت آن را بیان کنند.
وی همچنین به سابقه آستان قدس رضوی 
و  اشاره  دیوان  و  اداری  امور  به کارگیری  در 
ابراز کرد: بر اساس اسناد موجود، شاید آستان 
قدس رضوی در کشور، اولین دستگاهی بوده 
که دیوان و نظم و نسخ و انضباط داشته و در 
پیشتازی  این  است.  بوده  پیشتاز  زمینه  این 
باید  باید حفظ شود؛ آستان قدس  همچنان 
دیگر  برای  انقالبی  و  اسالمی  مدیریت  در 
و  حرف  با  مهم  این  و  باشد  الگو  دستگاه ها 
باید در عمل خود را  شعار محقق نمی شود، 

به چنین جایگاهی برسانیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی وظیفه نظارت 
بر اجرای دقیق این سیاست های کالن را بر 
عهده قائم مقام آستان قدس رضوی گذاشته 
بر  نظارت  محترم  مقام  قائم  کرد:  تصریح  و 
اجرای دقیق این سیاست ها را در دستور کار 
جدی خود قرار دهند و همچون چشم بینایی 

اجرایی  کاماًل  سیاست ها  این  تا  کنند  رصد 
شود و موردتوجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هر تصمیمی پیش از تصویب 
با سیاست های  انطباق  از جهت  باید  ابالغ  و 
تمام  گفت:  گیرد،  قرار  بازبینی  مورد  کالن 
و  شرعاً  رضوی  قدس  آستان  بخش های 
این  دقیق  اجرای  و  صیانت  به  موظف  قانوناً 
سیاست ها هستند و تمام امور باید بر اساس 
این سیاست ها اجرا و پیگیری شود تا بتوانیم 

به اهداف مورد نظر نائل شویم.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه 
هماهنگی ارکان و بخش های مختلف سازمان 
این  تا  و  بوده  بااهمیت  بسیار  یکدیگر  با 
هماهنگی شکل نگیرد، زنجیره خدمت مؤثر 
مقام  قائم  کرد:  بیان  نخواهد شد،  ایجاد  نیز 
بخش های  میان  هماهنگی  وظیفه  محترم 
مختلف را بر عهده دارند تا با نظارت و اعمال 
مدیریت، هماهنگی بین بخشی کاماًل صورت 

پذیرد.
این سیاست ها کالن و  وی خاطرنشان کرد: 
راهبردی هستند، لذا برای اینکه بتوانیم آن ها 
را در بستر اجرا قرار دهیم، باید برنامه میان 
مدت تدوین شود تا انشالل طی ده سال که 
افق در نظر گرفته شده در چشم انداز است به 

نقطه قابل قبول برسیم.
کرد:  تأکید  مروی  حجت االسالم والمسلمین 
همه کارکنان آستان قدس رضوی باید نسبت 
به این سند احساس مسئولیت کنند، نباید به 
آن کم توجهی شود و تنها در قفسه کتابخانه ها 
قرار گیرد و سپس به فراموشی سپرده شود، 
باید مدام در معرض دید مدیران و کارکنان 
انجام  امور  آن  اساس  بر  و  باشد  داشته  قرار 

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

Policy.razavi.ir   منتشر شده است.

تحول آفرینی در آستان قدس با تدوین سند 
»سیاست های کالن« 

اخبار

جابجایی دکل های برق مسیر فرودگاه های 
سنندج و سقز باید به سرعت اجرایی شود

استاندار کردستان بر تسریع در عملیات اجرایی و اتمام 
طرح جابجایی دکل های برق مسیر فرودگاه های سنندج 

و سقز تاکید کرد.
بهمن مرادنیا  در جلسه انتقال و جابجایی دکل های برق 
اینکه وجود  بیان  با  مسیر فرودگاههای سنندج و سقز 
چند دکل برق در مسیر فرودگاه سنندج عامل لغو بیشتر 
پروازهای فرودگاه سنندج و به یک معضل تبدیل شده  
در  موجود  برق  های  دکل  جابجایی  کرد:  اظهار  است، 
مسیر فرودگاه به یک امر حیاتی برای مردم تبدیل شده 

و باید در اسرع وقت نسبت به جابجایی آنها اقدام شود.
زمان  کمترین  در  مشکل  این  رفع  برای  افزود:  وی 
اعتبارات مورد نیاز آن توسط دولت و شرکت برق منطقه 
ای غرب تامین می شود که با این اقدام لغو پروازهای 

فرودگاه سنندج به کمترین میزان ممکن می رسد.
مرادنیا در ادامه به اراده دولت برای اتمام فرودگاه سقز تا 
پایان خردادماه سال آینده اشاره کرد و گفت: جابجایی 
نیم  و  نه  طول  به  سقز  فرودگاه  مسیر  برق  های  دکل 
کیلومتر باید انجام شود و تالش می کنیم اعتبارات آن 
را از هر طریق ممکن تامین کنیم و شرکت توزیع برق 
به خرج  اجرای آن همت مضاعف  نیز در  منطقه غرب 

دهد.
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سید رضایی رئیس دانشگاه آزاد واحد 

علی آباد کتول در نشست خبری با اصحاب 

رسانه: کیفی سازی و تلفیق دانش و صنعت 

در این دانشگاه از اولویت های اصلی است

اسالمی  آزاد  دانشگاه  تاسیس  سالروز  سومین  و  سی  در 
با  دانشگاه  ریاست  خبری  نشست  کتول،  آباد  علی  واحد 
شهرستان  مجازی  و  مکتوب  های  رسانه  اصحاب  حضور 
دانشگاه  این  سلیمانی  قاسم  شهید  کنفرانس  سالن  در 
دانشگاه  رئیس  رضایی  سید  حسن  سید  شد.  برگزار 
بزرگترین  را  دانشگاه  این  کتول  آباد  علی  واحد  آزاد 
واحد  تنها  و  کشور  شمال  تکمیلی  تحصیالت  مجموعه 
آزاد  دانشگاه  گفت:  و  خواند  گلستان  استان  الملل  بین 
و 20  است  کشور  برتر  دانشگاه  ده  جزو  کتول  آباد  علی 
رشته   70 و  ارشد  کارشناسی  رشته   60 دکتری،  رشته 
می شود.  تدریس  دانشگاه  این  در  کارشناسی  و   کاردانی 
از  نشان  را  کرونا  وجود  با  دانشجو  جذب  افزایش  ایشان 
بیان داشت:  اقدامات کیفی سازی در دانشگاه برشمرد و 
شرایط،  دشواری  و  کرونا  ویروس  گیری  همه  وجود  با 
این دانشگاه با فراهم آوردن شرایط مناسب و رشته های 
مورد نیاز جامعه، با افزایش ورودی مواجه شد و در حال 
در  دانشگاه  این  در  دانشجو  هزار   4000 از  بیش  حاضر 
 مقاطع و رشته های مختلف مشغول به تحصیل هستند.

خصوص  در  کتول  آباد  علی  واحد  آزاد  دانشگاه  رئیس 
از  یکی  گفت:  اشتغال  ایجاد  و  صنعت  با  دانش  تلفیق 
و  تلفیق صنعت  در حوزه  اقدامات عملی  دانشگاه  اهداف 
دانش و ایجاد اشتغال و کارآفرینی است و در این حوزه 
کارگاه  احداث  گیرد.  می  صورت  فراوانی  های  تالش 
اتوماسیون  سامانه  سازی  تجاری  کشاورزی،  ادوات  تولید 
و  مرغداری  های  سالن  رطوبت  و  دما  کنترل  مربوط 
کنترل  های  دوربین  تهیه  همچنین   ... و  قارچ  پرورش 
دانشگاه  این  های  فعالیت  جمله  از  جنگی  های  قایق 
است. صنعت  و  دانش  تلفیق  و  سازی  تجاری  حوزه   در 

و  ها  رشته  متوازن  رشد  خصوص  در  رضایی  سید 
گفت:  تحصیلی  های  رشته  با  جامعه  نیاز  سازی  همگام 
تحصیل  گلستان  استان  پرستاران  درصد   40 از  بیش 
کارمندان  از  بسیاری  و  هستند  دانشگاه  این  کرده 
شهرستان و استان که عده ای دارای پست های مهم و 
اند.  خوانده  درس  دانشگاه  این  در  هستند،  نیز   حساس 
و  رشد  مرکز  تجهیز  و  توسعه  افزود:  ادامه  در  ایشان 
 364 پذیرش  هوشمند،  های  آوری  فن  مرکز  تحقیقات، 
رشته  الحاق  کنکور،  بدون  ارشد  کارشناسی  در  نفر 
انتشار  و  تهیه  ابتدایی،  و  آموزش  و  شناسی  روان  های 
سبز،  رفتار  سرمایه،  بازار  تحلیل  برق،  تخصصی  مجله   5
زبان انگلیسی و فیزیولوژی ورزشی، جذب ده دانشجو از 
و  کاربردی  جدید  رشته   16 افزودن  همسایه،  کشورهای 
دارای بازار کار به رشته های دانشگاهی این واحد ، برگزاری 
مجمع بسیج ، برگزاری جلسات کارگروه های پیشگیری از 
جرائم، دعوت از اساتید حوزه و دانشگاه و برگزاری نشست 
های تخصصی و تحلیل مسایل روز کشور و دنیا، برگزاری 
تورهای دانشجویی و ... از دیگر اقدامات این مجموعه در 

سال جاری بوده است.

لزوم استاندارد سازی شهربازی و 
زمین های بازی در آذربایجان غربی
گواهی  گفت: 643  غربی  آذربایجان  استاندارد  کل  مدیر 
اقالم  برای  جاری  سال  طی  صادراتی  کاالهای  استاندارد 

مختلف در استان صادر شده است.
منصور جالیر  افزود:  در سال جاری 643 گواهی استاندارد 
کاالهای صادراتی طی سال جاری برای اقالم مختلف در 
استان صادر شده که این تعداد گواهی مربوط به تعیین 
ماهیت کاالهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری است.

وی تصریح کرد: همچنین در طی سال جاری 1667 مجوز 
وارداتی در استان صادر شده است. 

 11۸3 غربی  آذربایجان  در  اینکه  بر  تاکید  با  جالیر 
واحد فعال تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری و 
اظهار  دارد،  استان وجود  در  غیرفعال  تولیدی  1۸۸واحد 
کرد: درحال حاضر 6۸6 واحد دارای پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد اجباری و 10واحد دارای پروانه کاربرد عالمت 

استاندارد تشویقی در استان وجود دارد. 
مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: تعداد 

1272 فرآورده مشمول استاندارد اجباری است. 
کاربری  114پروانه   جاری  سال  در  شد:  آور  یاد  جالیر 
عالمت استاندارد جدید در استان صادر، 3۹پروانه تمدید، 

57 پروانه تعلیق و ۹4 پروانه ابطال شده است. 
برای 565آسانسور  در سال جاری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گواهی تایید صالحیت صادر شده است، اظهار کرد: درحال 
عالمت  کاربرد  معتبر  اجباری  115۸پروانه  تعداد  حاضر 

استاندارد و 114 پروانه تشویقی دراستان وجود دارد. 
و  ها  شهربازی  سازی  استاندارد  لزوم  به  اشاره  با  جالیر 
جاری  سال  در  افزود:  غربی  آذربایجان  بازی  های  زمین 
11۸6بازدید فنی از شهربازی های استان توسط شرکت 

های تایید صالحیت شده انجام شده است.

گفت:  گیالن  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون 
انتظاری که از ما مسئولین وجود دارد، ایفای نقش 
به  مختلف  بخش های  در  هم صدایی  و  همگرایی 

عنوان نهاد نظارتی و حمایتی است.
محمود قاسم نژاد در جلسه ستاد مدیریت بحران 
و  عمرانی  معاونین  معارفه  و  تکریم  آیین  و 
کرد:  اظهار  رشت،  شهرستان  فرمانداری  سیاسی 
مسئولیت ها و سمت هایی که به ما از طرف دولت 
واگذار می شود، برای انجام وظیفه و خدمت مطلوب 

به مردم است.
افزود:  امنیتی استانداری گیالن  معاون سیاسی و 
باید از این فرصت اندکی که برای همه ما بوجود 
می آید و خیلی سریع به پایان می رسد تا زمانی که 
فرصت داریم استفاده کنیم و تاثیر خوبی بر حوزه 

مسئولیتی داشته باشیم.
جمهوری  مقدس  نظام  که  انتظاری  گفت:  وی 
ما  از  دولت  و  رهبری  معظم  مقام  ایران،  اسالمی 
مسئولین دارند، ایفای نقش همگرایی و هم صدایی 
و  نظارتی  نهاد  عنوان  به  مختلف  بخش های  در 

حمایتی است.
باید از ظرفیت همه بخش ها  قاسم نژاد بیان کرد: 

برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه بهره گیریم، 
به  که  هستند  دولت هایی  ما  کشور  اطراف  در 
از گسترش  و  بیشتری دارند  سمت غرب گرایش 
یافتن آرمان های انقالب و جمهوری اسالمی نگران 

هستند.
معاون سیاسی استانداری گیالن ادامه داد: ما باید 
مترصد این باشیم که آرمان های واالی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی را در سراسر دنیا منتشر کنیم لذا 
بایستی در کنار هم و با هم باشیم تا نشان دهیم که 
می توانیم در دنیا الگو شویم در این راستا سیاست 

باید در همه ارکان نظام وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه ایجاد امید و جلوگیری از یاس 
است،  مسئولین  ما  وظایف  دیگر  از  ناامیدی  و 
طی  که  فشارهایی  تمام  رغم  علی  کرد:  تصریح 
اسالمی  جمهوری  نظام  بر  گذشته  سال   41 این 
وارد و با اعمال تحریم ها هر سال سخت تر شد، با 
اینکه جنگ اقتصادی بر علیه کشور ما با تحریم 
اشخاص، صنایع، مجتمع های تولیدی بزرگ، نفت، 
نظام  اما  شد  تحمیل  و...  ارز  آهن،  پتروشیمی، 
مقدس جمهوری اسالمی به عنوان یک نظام مقتدر 
در عرصه بین المللی شناخته شد، شرایط میطلبد 

وحدت  سایه  در  و  باشیم  هم  کنار  در  همه  که 
بتوانیم از این پیچ های سختی گذر کنیم.

و  اجتماعی  سیاسی،  حوزه  کرد:  بیان  قاسم نژاد 
امنیتی نقش بیشتری در ایجاد همدلی، مشارکت، 
هم افزایی و تزریق روحیه امید و نشاط در جامعه 
دارد بنابراین انتظار داریم مسئولین این حوزه ها در 

راستای تقویت ویژگی های مذکور تالش کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در ماه های آینده 

داریم،  پیش  در  را  انتخابات ها  بزرگترین  از  یکی 
 – معاونت سیاسی  عهده  بر  انتخابات  این  اجرای 
بین  هم افزایی  برای  میطلبد  که  است  اجتماعی 
مرجع  گروه ها  و  اقشار  دهیاری ها،  مردم، شوراها، 
باشند. حضور و مشارکت و  را داشته  برنامه الزم 
دستاوردهای  از  یکی  انتخابات  در  مردم  همراهی 
سایه  در  باید  که  است  اسالمی  جمهوری  نظام 

تعامل و هماهنگی محقق شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گیالن: تحقق همگرایی و 
هم صدایی از رسالت های مسئولین است

نیروی  کننده  هماهنگ  معاون  جانشین 
انتظامی و فرمانده قرارگاه اربعین گفت: موضوع 
پیاده روی اربعین حسینی با تفکر ناب مراجع 
"قاسم  و تالش های سردار شهید حاج  تقلید 
سلیمانی" با هدف وحدت اسالمی در سرتاسر 

جهان اتفاق افتاد.
هماهنگی  جلسه  در  شرفی"  "محمد  سردار 
برگزاری مراسم اربعین، اظهار کرد: مهمترین 

جلوه همایش عظیم اربعین حسینی، روز ناب 
ترین تمایالت انسان است، چرا که در این روز 
مذهبی،  های  دیدگاه  با  زیادی  های  انسان 
سیاسی، دینی و فرهنگی مختلف از تمام نقاط 
دنیا در کنار هم قرار می گیرند و بزرگترین گروه 
بندی سیاسی اجتماعی را پدید می آورند که 

نظیر آن در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.
اربعین  پیاده روی  موضوع  اینکه  بیان  با  وی   

حسینی با تفکر ناب شهید سلیمانی و مراجع 
تقلید با هدف وحدت اسالمی در سرتاسر جهان 
پایه  با تالش،  بتوانیم  امیدواریم  افتاد و  اتفاق 
های این وحدت را تقویت و حفظ کنیم،  ادامه 
باید  عظیم  مراسم  این  تقویت  جهت  در  داد: 
بهتر  هرچه  اجرای  در  را  هایمان  داشته  تمام 
برگزاری مراسم اربعین به کار ببندیم تا وحدت 
و خصلت های ناب اسالمی را با گردهمایی در 
حسین  امام  حضرت  ملکوتی  بارگاه  گرداگرد 

)ع( به جهانیان نشان دهیم.
شرفی گفت: ستادهای راهپیمایی اربعین در هر 
کجا که فعال هستند در راستای افزایش اقتدار 
ایران و جهان اسالم باید با استفاده از ظرفیت 
های هنری، رسانه  ای، فکری، اندیشمندان و ... 

در زمینه جذب دیگر ظرفیت ها تالش کنند.
تصریح  ناجا  کننده  هماهنگ  معاون  جانشین 
کرد: اگر اربعین و راهبردهای سردار سلیمانی 
به این نقطه رسیده اخالص این شهید بزرگوار 
و دیگر زحمتکشان این عرصه را نشان می دهد 
چرا که آنها بدون چشم داشت تالش کردند و 

ما نیز باید تمام توان خود را در این زمینه به 
طبق اخالص بگذاریم.

شرفی با تشکر از مسئوالن و دست اندرکارانی 
زحمات  و  تالش  با  گذشته  سنوات  در  که 
کردند،  مرتفع  را  زیرساختی  نواقص  فراوان، 
گفت: رفع نقاط حادثه ساز مسیرهای پر پیچ 
و خم باریک و کوهستانی در مسیر منتهی به 
و  مدیریت جهادی  نیازمند  مرزی  های  پایانه 

کار شبانه روزی است.
 50 اینکه  به  اشاره  با  اربعین  قرارگاه  فرمانده 
و  ایران  خاک  در  زائران  به  خدمات  از  درصد 
می  صورت  عراق  خاک  در  آن  درصد   50
موثر  دیپلماسی  با  می توانیم  ما  گفت:  پذیرد، 
در  باالیی  نقطه  به  عراق  کشور  مسئوالن  با 

خدمات رسانی به زائران برسیم.
 شرفی  تاکید کرد: در صورت برگزاری مراسم 
اربعین حسینی در سال آینده باید تمام توان 
خود را در راستای خدمات رسانی در زمینه های 
و  سرمایشی  تغذیه،  اسکان،  گذرنامه،  صدور 

گرمایشی حمل و نقل و غیره به کار ببندیم.

فرمانده قرارگاه اربعین ناجا:

تکمیل زیرساخت های مسیر پیاده روی اربعین مستلزم مدیریت جهادی است

رئیس نظام مهندسی اردبیل:

دولت زمینه حضور مهندسان اردبیلی 
را در بازسازی قره باغ فراهم آورد

گفت:  اردبیل  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  رئیس 
در  قره باغ  بازسازی  شرایط  در  است  بهتر  دولتمردان 
زمینه  دوسویه  ارتباط  و  تعامل  با  آذربایجان  جمهوری 

حضور مهندسان اردبیلی را در این بخش فراهم کنند.
انوری 30 دی ماه در همایش بازسازی قره باغ که به صورت 
ویدئوکنفرانس در اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: در کنار 
در  مشارکت  برای  مهندسی  و  فنی  شرکت   30 آمادگی 
بازسازی قره باغ، امیدواریم از تجربیات گرانبهای مهندسان 
و  شده  استفاده  بخش  این  در  اردبیل  استان  مشاوران  و 
صنعت  بخش  فعاالن  برای  مطلوب  کار  بستر  و  زمینه 

ساختمان فراهم آید.
وی به توانمندی های بخش مهندسی و فنی استان اردبیل 
اشاره کرد و گفت: در استان اردبیل یک هزار و 600 شرکت 
انبوه سازی فعالیت می کنند و  پیمانکاری و 200 شرکت 
نیز در صنعت  آنها 25 شرکت مهندسی مشاور  در کنار 

ساختمان فعالیت دارند.
افزود: در  اردبیل  استان  نظام مهندسی ساختمان  رئیس 
کنار این ظرفیت شرکت های پیمانکاری، انبوه سازی مسکن 
مهندس   200 و  یک هزار  از  بیش  مشاور،  مهندسان  و 
فارغ التحصیل در استان اردبیل عضو نظام مهندسی هستند 
که یک ظرفیت خوب برای مشارکت در بازسازی قره باغ و 

جمهوری آذربایجان محسوب می شوند.
انوری تصریح کرد: ما به حمایت های سیاسی و رایزنی های 
نیروی  به سرعت  تا  داریم  نیاز  زمینه  این  در  دولتمردان 
آماده کار در استان اردبیل به آن منطقه عزیمت کرده و در 

بازسازی قره باغ مشارکتی فعال داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد:  در 
توان فنی و تخصصی، نظام مهندسی  نیروها و  این  کنار 
ساختمان با رایزنی و هماهنگی شرکت های موفق در تولید 
محموله های  ارسال  آمادگی  استاندارد  ساختمانی  مصالح 

مختلف را دارند تا از این توان و تجربه نیز استفاده شود.
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل اضافه کرد: 
قطعا این حضور فنی و مهندسی به تقویت صادرات در این 
بخش در سال های آینده نیز کمک خواهد کرد و ما آمادگی 
نمایشگاه  برپایی  در  را  اردبیل  بازرگانی  اتاق  با  مشارکت 
توانمندی های فنی و مهندسی در جمهوری آذربایجان در 

کنار محصوالت تجاری و صنعتی داریم.
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محققان انگلیسی پی بردند؛

تاثیر تغییر ساعت وعده غذایی در 
پیشگیری از دیابت

در یک مطالعه جدید ابتکاری، محققان به بررسی این 
موضوع می پردازند که آیا تغییر زمان وعده غذایی 
در روز می تواند خطر ابتال به دیابت نوع ۲ را کاهش 

دهد.
در  دارند  قصد  انگلستان  ساری  دانشگاه  محققان 
طی یک مطالعه ۱۰ هفته ای، ۵۱ شرکت کننده در 
سنین ۱۸ تا ۶۵ سال را که در معرض ریسک باال 
/ متوسط / کم ابتالء به دیابت نوع ۲ هستند را به 
گروه  قالب  در  اول  گروه  از  کنند.  تقسیم  گروه  سه 
کنترل، خواسته می شود که تغییری در عادات غذایی 
خود ایجاد نکنند. گروه دوم ملزم به محدود کردن 
زمان غذا خوردن در طول روز به ساعت ۷ صبح تا ۳ 
بعدازظهر خواهند بود. و گروه سوم زمان غذا خوردن 

خود را به ۱۲ ظهر تا ۸ شب محدود می کنند.
تحقیقات  واحد  در  منظم  به طور  کنندگان  شرکت 
بالینی ساری برای کنترل فشار خون، اندازه دور کمر 
و ران و تهیه نمونه خون و ادرار حضور خواهند یافت.

دانشمند ارشد این مطالعه، دکتر »دنیس رابرتسون«، 
در این باره می گوید: »دیابت نوع ۲ یک مشکل رو 
به افزایش است که می تواند احتمال بروز مشکالت 
جدی در چشم، قلب و سیستم عصبی ما را افزایش 
دهد.« به گفته وی، »ابتکارات بهداشت عمومی اغلب 
موفقیت  اما  می شود،  انجام  پیشگیری  بر  تمرکز  با 
مختلفی  روش های  باید  ما  است.  داشته  محدودی 
را در پیشگیری از این بیماری اتخاذ کنیم. یک راه 
زمان صرف  تغییر  امر می تواند  این  برای  حل ساده 
وعده های غذایی باشد که فاکتورهای پرخطر مرتبط 

با ابتالء به دیابت نوع ۲ را کاهش می دهد.«
محققان معتقدند تغییر زمان وعده های غذایی، مانند 
کاهش وزن، برای سالمت مفید است. آنها امیدوارند 
که تغذیه با محدودیت زمانی ممکن است به کاهش 
خطر ابتالء به بیماری های مزمن مانند دیابت نوع ۲، 

کمک کند.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر 
از  نباید  که  مطلب  این  عنوان  با  تهران، 
غافل  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 
های  گونه  و  ها  جهش  به  نسبت  شد، 

خطرآفرین ویروس هشدار داد.
را  سلیمانی  شهید  طرح  زالی،  علیرضا 
پیشران  که  برشمرد  اجتماعی  طرحی 
اصلی آن مردم هستند و یادآور شد: در 
مردم  مشارکت  با  که  طرحی  هر  ایران 

انجام شود با موفقیت همراه خواهد بود.
وی با تاکید بر تداوم طرح شهید سلیمانی 
خاطرنشان کرد: این طرح ملی مقطعی و 
گذرا نیست و یک طرح مستمر اجتماعی 
از موفقیت های  است که بخش عمده ای 
مردم  همراهی  و  همکاری  مرهون  آن 
در  کرونا  با  مقابله  ستاد  فرمانده  است. 
تداوم  عین  در  افزود:  تهران،  کالنشهر 
اجرای طرح باید هوشیار باشیم، بیماری 
به  توجه  با  و  است  پیچیده  بسیار  کرونا 
بروز  متفاوت  سیمای  با  می تواند  اینکه 
کند نباید به شرایط امروزه غره شویم زیرا 
بروز جهش ها و گونه های جدید بیماری 

می تواند خطرآفرین باشد.
شهید  طرح  اجرای  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
خشن تر  چهره های  اگر  حتی  سلیمانی 

بیماری نیز بروز کند می تواند سالمت ما را 
تضمین کند. زیرا با اجرای این طرح و رعایت 

اصولی پروتکل های بهداشتی، محدودیت ها و 
ردیابی  و  ماسک  از  استفاده  گذاری،  فاصله 

بیماران باعث باال رفتن تاب آوری و تضمین 
سالمتی شود.

جهش های ویروس می تواند 
خطرآفرین باشد

خبر

ارتباط رژیم غذایی کوتاه مدت 
کربوهیدرات و بهبود دیابت
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یک مطالعه جدید نشان می دهد بیماران مبتال به دیابت 
نوع ۲ که به مدت ۶ ماه رژیم کم کربوهیدرات را دنبال می 
کنند ممکن است در مقایسه با سایر رژیم های توصیه شده، 

شاهد میزان بهبودی بیشتری باشند.
محققان اذعان می کنند که بیشترین فایده در ۱۲ ماهگی 
کوتاه مدت  غذایی  رژیم های  است  اما ممکن  حاصل شد، 

کم کربوهیدرات برای مدیریت دیابت نوع ۲ پرفایده باشد.
دیابت نوع ۲ رایج ترین شکل دیابت در سراسر جهان است و 
رژیم غذایی به عنوان یک بخش اساسی در درمان شناخته 

می شود.
ارزیابی  به  المللی  بین  محققان  از  تیمی  مطالعه،  این  در 
رژیم های  و  کربوهیدرات  رژیم های کم  ایمنی  و  اثربخشی 
نوع ۲،  به دیابت  افراد مبتال  برای  بسیار کم کربوهیدرات 
در مقایسه با رژیم های کنترل )عمدتاً کم چرب( پرداختند.

به  مبتال  سال  تا ۶۷  میانگین سنی ۴۷  با  بزرگساالن  در 
دیابت نوع ۲، رژیم غذایی کم کربوهیدرات در قالب دریافت 
رژیم  و  کربوهیدرات  از  روزانه  کالری  درصد   ۲۶ از  کمتر 
غذایی بسیار کم کربوهیدرات به عنوان دریافت کمتر از ۱۰ 
حداقل ۱۲  مدت  در  کربوهیدرات  از  روزانه  کالری  درصد 

هفته تعریف شد.
بهبودی  شامل  و  شد  گزارش  ماهگی   ۱۲ و   ۶ در  نتایج 
دیابت )کاهش سطح قند خون با یا بدون استفاده از داروی 
دیابت(، کاهش وزن، عوارض جانبی و کیفیت زندگی مرتبط 

با سالمتی شرکت کنندگان بود.
کم  غذایی  رژیم  دارای  بیماران  که  دریافتند  محققان 
غذایی  رژیم  دارای  بیماران  با  مقایسه  در  کربوهیدرات 
میزان  به  ماه   ۶ مدت  در  جانبی،  عوارض  بدون  کنترل، 

باالتری از بهبودی دیابت دست یافتند.
رژیم غذایی کم کربوهیدرات همچنین باعث افزایش میزان 
کاهش وزن، کاهش مصرف دارو و غلظت چربی بدن )تری 

گلیسیرید( در شش ماه شد.
با این حال، بیشتر این مزایا در مدت ۱۲ ماه کاهش یافت، 
و برخی شواهد نشان می دهد که کیفیت زندگی و سطح 

کلسترول در ۱۲ ماه بدتر شد.
محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

استان  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
تسهیل  راستای  در  گفت:  تهران 
به  مبتال  بیماران  به  خدمات  ارائه 
بودن  اورژانسی  به  باتوجه  و  کرونا 

درمان این بیماران دوره انتظار ۱۰ 
نمی  منظور  افراد  این  برای  روزه 

شود.
 سید محمد حسینی، افزود: ثبت 

پوشش  فاقد  کرونایی  بیماران  نام 
داخل  در  بستری  بدو  در  بیمه 
بیمارستان و نیز درخواست صدور 
دفترچه به صورت غیرحضوری در 
سامانه ثبت نام بیمه شدگان و در 
محل دفاتر پیشخوان دولت طرف 
قرار داد و همچنین ازطریق تلفن 
واحد  با  هماهنگی  طی  همراه، 
و  بیمارستان  یا مددکاری  پذیرش 
اداره  این  مستقر  ناظر  نمایندگان 

کل میسر گردیده است.
خصوص  در  داشت:  اظهار  وی 
درمان  و  شناسایی  در  تسهیل 
پوشش  تحت  مربوطه  بیماران 

ارجاع ۱،  صندوق سایراقشار -نظام 
عمومی  پزشکان  ثانوی  اطالع  تا 
شاغل در مراکز تعیین شده جهت 
یا  و  مشکوک  بیماران  پذیرش 
اورژانس  بر  مشتمل  کرونا  مبتالبه 
بیمارستان ها، مراکز معین و مراکز 
جامع سالمت  ساعته خدمات   ۱۶
بیمه  ویزیت  به  اقدام  می توانند 
و  نموده  مذکور  صندوق  شدگان 
همچنین تمامی متخصصین عفونی 
و داخلی، اعم از طرف قرارداد یا غیر 
طرف قرارداد این صندوق می توانند 
به  اقدام  ارجاع  نظام  رعایت  بدون 

ویزیت بیمه شدگان نمایند.

اقدامات حمایتی بیمه سالمت از بیماران کرونایی
رئیس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران 
با اشاره به اینکه تهیه واکسن در کشور 
به عنوان دغدغه اصلی ایمونولوژیست 
طالیی  زمان  گفت:  است،  مطرح  ها 
را  واکسیناسیون  و  واکسن  تهیه  برای 

نباید از دست داد.
اینکه  به  اشاره  با  وجگانی  محمد   
حساسیت  با  باید  ایمونولوژی  انجمن 
بیماری کووید ۱۹  با  رابطه  بیشتر در 
ورود می نمود، اظهار کرد: این انجمن 
مباحث  به  علمی  ورود  تا  نمود  تالش 

کووید ۱۹ داشته باشد زیرا بخشی از 
این بیماری و  ایمونولوژیک  جنبه های 

ویروس بسیار مهم است.
یک  مدت  این  طول  در  افزود:  وی 
جامعه  برای  عمومی  رسانی  اطالع 
علمی و پزشکی و عموم مردم داشتیم 
و همکارانمان نیز در برگزاری وبینارها 

در زمینه کووید ۱۹ فعال بودند.
پزشکی  عرصه  اینکه  بیان  با  وجگانی 
و سالمت تاکید بر مباحث پیشگیری 
و واکسیناسیون در مواجهه با بیماری 

تهیه  کرد:  تصریح  دارد،   ۱۹ کووید 
در  مختلف  استراتژی های  با  واکسن 
شرکت های  و  دولت ها  کار  دستور 
مختلف دنیا قرار گرفته است و بحث 
ما نیز تهیه واکسن و واکسیناسیون در 
کشور بوده که به عنوان دغدغه اصلی 

ایمونولوژیست ها مطرح است.
رئیس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران 
واکسیناسیون  اگر  اینکه  به  اشاره  با 
کنار  در  امیدی  می تواند  شود،  انجام 
جمله  از  پیشگیری  روش های  سایر 

ماسک زدن و رعایت فاصله اجتماعی 
 ۱۹ کووید  بیماری  مهار  و  کنترل  در 
باشد، خاطرنشان کرد: نباید فرصت را 
از دست داد و خیلی از مواقع به بهترین 
نحو برنامه ریزی می کنیم اما در عمل با 

مشکل مواجه می شویم.
برنامه  از نظر  اگر  یادآور شد:  وجگانی 
اجرا  در  باشیم  داشته  تأخیر  ریزی 
زمان  بود،  خواهیم  مواجه  مشکل  با 
دست  از  را  آن  نباید  و  است  طالیی 

بدهیم.

زمان طالیی واکسیناسیون را از دست ندهیم
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و  تغذیه  علوم  دانشکده  استاد 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رژیم شناسی 
در   D ویتامین  گفت: مصرف  تهران، 
تنفسی  های  بیماری  از  پیشگیری 

نقش مهمی دارد.
 لیال آزادبخت، افزود: نقش تغذیه در 
تقویت سیستم ایمنی بدن بسیار مؤثر 

است.
مصرف  که  مطلب  این  عنوان  با  وی 
پیشگیری  در  می تواند   D ویتامین 
مهمی  نقش  تنفسی  بیماری های  از 
که  افرادی  داد:  ادامه  باشد،  داشته 

در  بیشتر  دارند،  آهن  فقر  کمبود 
عفونت های  به  ابتالء  خطر  معرض 

تنفسی هستند.
و  تغذیه  علوم  دانشکده  استاد 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رژیم شناسی 
حاوی  غذایی  منابع  گفت:  تهران، 
و  میوه ها  همان  که   C ویتامین 
در  می توانند  هستند  سبزی ها 
پیشگیری از بیماری های تنفسی مفید 

باشند.
آزادبخت افزود: از نقش عنصر روی در 
باال بردن سیستم ایمنی در ایام کرونا 

نمی توان غافل شد.
پروتئین های  از  استفاده  گفت:  وی 
گیاهی و حیوانی نیز در دوران کرونا 

بسیار تأثیرگذار هستند. ضمن اینکه 
مصرف فیبر کافی می تواند از ابتالی 
مکرر به سرماخوردگی پیشگیری کند.

اهمیت ویتامین D در پیشگیری از بیماری های تنفسی

یک مطالعه جدید نشان می دهد 
اختالل  به  مبتال  بیماران  در  که 
خطر  عمر  اواخر  در  اسکیزوفرنی 
ابتال به بیماری پارکینسون افزایش 

می یابد.
فنالند  تورکو  داشگاه  محققان   
ابتالء  خطر  افزایش  دریافتند 
از  گروه  این  در  اسکیزوفرنی  به 
دلیل  به  است  ممکن  بیماران 
تغییرات در سیستم دوپامین مغز 
ناشی از آنتاگونیست های گیرنده 
نوروبیولوژیک  اثرات  یا  دوپامین 

اسکیزوفرنی باشد.
 ۲۵۰۰۰ از  بیش  مطالعه  این  در 
بیمار مبتال به بیماری پارکینسون 
در فنالند که در سال های ۱۹۹۶-

مورد  بودند،  درمان  تحت   ۲۰۱۹
بررسی قرار گرفتند.

در مطالعات قبلی چندین فاکتور 
از  پارکینسون  بیماری  پرخطر 
قرار  مرد،  جنسیت  سن،  جمله 
کش ها  حشره  معرض  در  گرفتن 
شده  شناسایی  سر،  به  آسیب  و 

بودند.
کووسیماکی«،  »تامی  دکتر 
سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »بر اساس نتایج ما، یک 
اختالل روان پریشی یا اسکیزوفرنی 
که قباًل تشخیص داده شده باشد 
پرخطر  فاکتور  یک  است  ممکن 
در افزایش خطر ابتالء به بیماری 

پارکینسون باشد.«

به  ابتالء  روند  حاضر  حال  در 
سرعت  به  پارکینسون  بیماری 
این  است.  افزایش  روبه  در جهان 
عصبی  تخریب  اختالل  بیماری، 
است که بیشتر در بیماران باالی 
عالئم  می شود.  دیده  سال   ۶۰
حرکتی اصلی شامل لرزش، سفتی 

و ُکندی حرکت است.
در بیماری پارکینسون، نورون های 
واقع در جسم سیاه در مغز میانی 
به آرامی تحلیل می روند که منجر 
به فقدان یک انتقال دهنده عصبی 
مورد  نام دوپامین می شود. در  به 
در  دوپامین  سطح  اسکیزوفرنی، 
بعضی از قسمت های مغز افزایش 
نظر  به  این،  بر  عالوه  می یابد. 

مورداستفاده  داروهای  می رسد 
و  پارکینسون  اولیه  درمان  در 
مکانیسم های  دارای  اسکیزوفرنی 
عملکردی متضادی هستند. عالئم 
پارکینسون را می توان با آگونیست 
های گیرنده دوپامین کاهش داد، 
با  معموالً  اسکیزوفرنی  درحالیکه 
آنتاگونیست های گیرنده دوپامین 

درمان می شود.
وقوع همزمان بیماری پارکینسون 
و اسکیزوفرنی در یک فرد، اتفاقی 
بیماری ها  این  زیرا  است  نادر 
سیستم  در  مخالف  تغییرات  با 
دوپامین مغز همراه هستند. اما به 
گفته کووسیماکی، »مطالعه ما این 

تصور غالب را تغییر می دهد.«

یافته محققان فنالندی؛

افزایش خطر ابتال به پارکینسون در بیماران اسکیزوفرنی

پزشکی  علوم  دانشگاه  سالمندی  طب  مدیرگروه 
تهران، گفت: تحقیقاتی را برای بومی سازی ابزارهایی 
طب  در  مختلف  های  سندروم  تشخیص  به  که 

سالمندان کمک می کند، آغاز کرده ایم
 فرناز اعتصام گفت: ما با رشد سریع سالمندی در 
کشور روبرو هستیم به صورتی که در ۳۰ سال آینده 

حدود یک سوم از جمعیت ایران سالمند خواهند بود.
وی ادامه داد: برای گسترش فعالیت به بهترین نحو 
و  انسانی  نیروی  به  نیاز  سالمندی  طب  حوزه  در 

همکاری در مراکز مختلف داریم.
سالمندی،  طب  گروه  مهم  وظیفه  گفت:  اعتصام 
سالمندان  مخصوص  خدمت  استانداردهای  تدوین 

است.وی تاکید کرد: متخصص طب سالمندی، نقش 
را  فرد سالمند  به یک  نگاه کل  و  هماهنگ کننده 
دارد.مدیر گروه طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، افزود: تدوین استانداردهای خدمت مخصوص 

سالمندان از وظایف طب سالمندی است.
 ۵۰  ،۹۵ سال  در  که  مطلب  این  عنوان  با  اعتصام 

سالمندان  توسط  بیمارستانی  های  تخت  درصد 
اشغال شده بود، گفت: در ۲۰ سال آینده احتماالً ۷۰ 
تا ۱۳۰ درصد نیاز به تخت های بیمارستانی افزایش 
پیدا می کند. بنابراین ما نیاز به خدمات واسطه ای و 
بهتر حوزه طب سالمندی  مدیریت  برای  درازمدت 

داریم.

رشد سریع سالمندی در ایران

زنان  جدید،  مطالعه  یک  اساس  بر 
بارداری  اول  ماهه  سه  در  که  بارداری 
بیشتر ورزش می کنند در معرض خطر 
کمتر ابتال به دیابت بارداری قرار دارند.

 تجزیه و تحلیل محققان دانشگاه تنسی 

ابتالء  آمریکا نشان داد که خطر کمتر 
با حداقل ۳۸ دقیقه  بارداری  به دیابت 
در  روز  در  متوسط  شدت  با  ورزش 
ارتباط است. درحالیکه توصیه فعلی بر 
ورزش روزانه حداقل ۳۰ دقیقه به مدت 

۵ روز در هفته تاکید دارد.
»سامانتا ارلیچ«، سرپرست تیم تحقیق، 
باره می گوید: »ما می دانیم که  این  در 
باردار سالم بی خطر  ورزش برای زنان 
نتایج نشان می دهد  این  و مفید است. 

دیابت  از  جلوگیری  برای  ورزش  که 
بهره  برای  اگرچه  است،  مفید  بارداری 
مندی از این مزیت باید کاری بیش از 
آنچه در حال حاضر توصیه شده است 

انجام شود.«

تاثیر ورزش در کاهش ریسک دیابت بارداری

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

وساختمانهای فاقدسندرسمی
 139960301206002231 شماره  برابررای   

مورخ1399/09/27
کالسه  پرونده  موضوع  اول  هیات   
تعیین  قانون   1399114401206000023
فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ملک  ثبت  حوزه  درواحدثبتی  مستقر  رسمی  سند 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بهارستان 
بشماره  محبوبعلی   فرزند  نواز  روح  عزیز  آقای 
شناسنامه 697 و کدملی 1464524246 صادره 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  ازاردبیل  
متر   116/32 مساحت  به  درآن  احداثی  بابنای 
مربع واقع  درقسمتی ازپالک ثبتی 6 فرعی از 141 
اصلی ازمالکیت رسمی آقای هادی مالئی مهرجردی 
و بانو ربابه حاجی بابائی محرز گردیده است. لذابه 
فاصله15  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع 
نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی 
داشته  اعتراضی  متقاضی  صدورسندمالکیت  به 
باشندمی توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 

وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض  دوماه 
تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ازاخذرسید،ظرف 
اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم 
انقضای مدت مذکور  نماید.بدیهی است درصورت 
سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم 

صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/11/15

علیرضا زمانی – رئیس  ثبت اسنادوامالک

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

وساختمانهای فاقدسندرسمی
 139960301206001713 شماره  برابررای   

مورخ1399/09/04
کالسه  پرونده  موضوع  اول  هیات   
تعیین  قانون   1398114401206000311
فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ملک  ثبت  حوزه  درواحدثبتی  مستقر  رسمی  سند 

بهارستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
بشماره  قدرت   فرزند  سرابی  بخشی  اله  حبیب 
شناسنامه 138و کدملی 1651671257 صادره از 
سراب  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین بابنای 
احداثی درآن به مساحت 933/50 متر مربع واقع  
درقسمتی ازپالک ثبتی 108 فرعی از 148 اصلی 
ازمالکیت رسمی آقای مهدی بختیاری محرز گردیده 
است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به 
فاصله15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
اعتراضی  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت 
داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم 
انقضای مدت مذکور  نماید.بدیهی است درصورت 
سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم 

صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/30

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/11/15

علیرضا زمانی – رئیس  ثبت اسنادوامالک



استان تهران
گزارش

بازدید مستمر شهردار پرند از پروژه های عمرانی 

پرند با سرعت در مسیر توسعه و آبادانی

مهندس علیرضا عرب شهردار پرند  به همراه معاونین خود از پروژه 
های عمرانی در دست اجرای مدیریت شهری بازدید و از نزدیک بر 

روند اجرائی پروژه ها نظارت کرد.
 پروژه های زورخانه، سالن ورزشی چند منظوره و خانه کشتی از جمله 
پروژه های عمرانی شاخص شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند در 
حوزه توسعه زیرساخت های ورزشی است که برای نخستین بار در ایام 

اهلل دهه فجر در شهر پرند، افتتاح می شوند.
 کیفیت و اجرای پروژه های عمرانی مطابق برنامه زمانبندی، همواره 

مورد تاکید و نظارت جدی مهندس عرب قرار دارد.
گفتنی است طی یک سال اخیر بیش از ۲۱ پروژه عمرانی شاخص و 
کالن جهت افزایش سرانه های تفریحی، ورزشی، فضای سبز، رفاهی، 
خدماتی و ... به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر پرند افتتاح 

شده است.

پایش  و  سنجش  ایستگاه  دومین 
در  شهریار  شهرستان  هوای  آلودگی 
شهر باغستان با حضور طاهری فرماندار 

شهریار به بهره برداری رسید.
 آئین افتتاح ایستگاه سنجش شاخص 
با  امروز  باغستان  شهر  هوای  آلودگی 
حضور طاهری فرماندار شهریار، شهردار 
باغستان،  اسالمی  شورای  اعضای  و 
استان  زیست  محیط  مدیرکل  معاون 
تهران و سایر مسؤوالن مربوطه برگزار 

شد.
طاهری فرماندار شهریار در حاشیه این 
این  راه اندازی  از  تقدیر  ضمن  مراسم 
گفت:  شهریار  شهرستان  در  ایستگاه 
عامل  هوا  آلودگی  سنجش  ایستگاه 
شهروندان  یافتن  اطالع  برای  مهمی 
شاخص  و  هوا  کیفیت  وضعیت  از 
آالیندگی برای گروه های مختلف است.

به  ایستگاه  این  نصب  به  اشاره  با  شهرستان وی  ایستگاه  دومین  عنوان 
با  می توانند  شهروندان  افزود:  شهریار 

محیط  سازمان  مربوطه  برنامه  نصب 
وضعیت  از  آنالین  صورت  به  زیست 

از  مختلف  ایستگاه های  هوای  کیفیت 
جمله باغستان مطلع شوند.

افتتاح دومین ایستگاه سنجش آلودگی هوای 
شهرستان شهریار در باغستان

با  اسالمی  شورای  و  شهرداری  موفقیت 
در  بودجه سال ۹۹  تحقق ۲۰۰ درصدی 

سایه همدلی و جهاد
اولین گرمخانه و سالن  احداث غسالخانه، 
اجالس چند منظوره شهرستان بهارستان 

در نوبت اقدامات عمرانی ۱۴۰۰

ظهر روز شنبه ۲۷ دی ماه با حضور محمد 
و مسئولین  معاونین  مند شهردار،  آگاهی 
بررسی  و  پایش  نشست  مختلف؛  دوایر 
با  که   ۱۳۹۹ سال  بودجه  پذیری  تحقق 
۴۴ میلیارد تومان از سوی شورای اسالمی 
سوی  از  حالی  در  بود  شده  بندی  جمع 

صالحیه  شهرداری  مالی  مسئول  عزیزی 
مضافا  و  آن  کامل  انجام  که  شد  تشریح 
مدیریت  سوی  از  بودجه  دوبرابری  تحقق 
درصدی   ۲۰۰ تحقق  از  حکایت  شهری 
در  موفقیت  این  و  دارد   ۹۹ سال  بودجه 

تاریخ مدیریت این شهر بی نظیر است.
و  ریزی  برنامه  نشست  این  ادامه  در 
های  ردیف  بینی  پیش  برای  هماهنگی 
بودجه  از  درصد   ۶۰ اختصاص  با  عمرانی 
درصد   ۴۰ تخصیص  و   ۱۴۰۰ سال 
باقیمانده آن به امور جاری مدیریت شهری 
با طرح چندین پروژه مهم و کلیدی نهایی 
شد تا سال پیش رو برای اهالی اخالق و 
فضلت پیام آور روزهای سراسر امید،منزلت 

و رفاه باشد.
آرامستان  در  مجهز  غسالخانه  احداث 

بهشت فاطمه )س(، اولین گرمخانه و سالن 
اجالس چند منظور در مجاور محور سردار 
های  برنامه  مهمترین  از  سلیمانی  شهید 
در جلسات  و  بود  نشست  این  در  مصوب 
عمرانی  های  برنامه  سایر  تکمیل  با  آتی 
جهت تدقیق و بررسی به شورای اسالمی 

ارجاع خواهد شد.
بیان  با  جلسه  این  در  مند  آگاهی  محمد 
همدلی  و  جهاد  سایه  در   ۹۹ سال  اینکه 
مدیریت شهری با مجموعه شورای اسالمی 
نمایش  به  را  بسیاری  عمرانی  رویدادهای 
یکباره  صدور  گفت:  درآورد  عمومی  افکار 
مجوز برای ۱۸ پروژه بزرگ عمرانی در سال 
جاری از سوی شورای اسالمی بیانگر اراده 
نمایندگان مردم در ریل گذاری برای وقوع 
تحوالت بیشتر در حوزه های گوناگون بود.

نشست هم اندیشی برای بودجه سال آتی 
شهرداری صالحیه

گزارش

پروژه سرای محله شهرداری گلستان به 
مرز 85 درصد پیشرفت عمرانی رسید

این پروژه مهم فرهنگی و اجتماعی قرار است در دهه مبارک فجر مورد 
بهره برداری و تحویل شهروندان عزیزمان شود.

 احداث سرای محله شهرداری گلستان یا اعتباری بالغ بر 55 میلیارد 
و  درب  نصب  تأسیسات،  اجرای  مساحتبا  مربع  متر   ۱55۰ و  ریال 
پنجرها، مراحل سفت کاری، نما کاری و ... برای بهره برداری آماده 

می شود.

7

پاکسازی محیط و جمع آوری نخاله های ساختمانی فاز 

5 شهر اندیشه در دستور کار شهرداری 

 معاون خدمات شهری اندیشه از طرح جمع آوری نخاله های ساختمانی و 
پاکسازی محیط خیابان های سطح فاز 5 شهر اندیشه خبر داد 

 وحید شهبازی در این خصوص گفت :  یکی از معضالت امروزی در شهرها 
عدم رعایت قانون برخی از شهروندان متخلف است که اقدام به  خالی کردن 

نخاله های ساختمانی در حاشیه شهر و خیابانها می کنند 
وی افزود : این افراد در موقعیت های مختلف شبانه روز به ویژه از تاریکی 
شب استفاده کرده و محیط پیرامون شهر را  با این اعمال خود مخدوش و 

زشت می کنند 
شهبازی یادآور شد : هرچند که قوانین محکمی در خصوص برخورد با این 
متخلفین وجود دارد، اما این افراد ناآگاه ، هر بار اقدام به خالی کردن نخاله ها 

درسطح شهرها می کنند که شهر اندیشه نیز از آن مستثنی نیست 
و  بهبود  راستای  در   : داد  ادامه  اندیشه  شهرداری   شهری  خدمات  معاون 
پاکسازی محیط پیرامون شهری و خیابان ها و همچنین جمع آوری درست 
و به موقع این نخاله ها  طرحی با همین نام توسط معاونت خدمات شهری 
را  شهر  این   5 فاز  مرحله،  اولین  در  بتوانیم  تا  شد  آغاز  اندیشه  شهرداری 
پاکسازی نماییم که خوشبختانه با زحمات و تالش همکارانم  این اتفاق به 
بهترین شکل انجام گرفت تا شاهد رضایت مندی شهروندان در حوزه بصری 

شهر نیز باشیم 
عملی  شهرها  در  ساز  و  ساخت    : افزود  خود  سخنان  پایان  در  شهبازی 
همیشگی و ادامه دار است اما شهروندان و سازنده های گرامی باید بدانند 
تخطی از قوانین شهری باعث ضربه زدن به بیت المال و حقوق شهروندان 
دیگر است لذا شهرداری با همکاری نهادهای ذیربط با متخلفین طبق قانون 

برخورد خواهد نمود.

 نظارت دقیق بر کرایه های مصوب
 تاکسی های برون شهری

مهندس علی طالیی؛ شورای اسالمی نسیم شهر در جهت رفاه شهروندان در 
ایام کرونا و همچنین رعایت فاصله گذاری اجتماعی و انجام دقیق پروتکل 
های بهداشتی، نرخ جدید حمل و نقل برون شهر را به سازمان حمل ونقل، 
بار و مسافر، شهرداری نسیم شهر در راستای رسالت خدمتی این سازمان 

ابالغ کرد .
مهندس علی طالیی؛ شورای اسالمی نسیم شهر در جهت رفاه شهروندان در 
ایام کرونا و همچنین رعایت فاصله گذاری اجتماعی و انجام دقیق پروتکل 
های بهداشتی، نرخ جدید حمل و نقل برون شهر را به سازمان حمل ونقل، 
بار و مسافر، شهرداری نسیم شهر در راستای رسالت خدمتی این سازمان 

ابالغ کرد . 
لذا با توجه به تکریم شهروندان و وظیف ذاتی سازمان حمل و نقل، بار و 
مسافر شهرداری نسیم شهر نسبت به اعالم نرخ مصوب کرایه تاکسی های 
برون شهری نسیم شهر، جلسه ای با حضور آقای کریمی مدیریت سازمان 
حمل و نقل، بار و مسافر و جناب سروان محمدی ریس راهور بخش بوستان 
در جهت ساماندهی ایستگاه های تاکسی و همچنین نصب برچسب نرخ کرایه 
ها بر روی شیشه خودروها از طرف تاکسیرانان و اخذ کرایه از شهروندان با 
توجه به نرخ مصوبه با ۳ مسافر تعیین و جهت انجام به تاکسیرانان ابالغ شد .

با  جاری  سال  ماه  دی   ۲۷ شنبه 
کمیته  رئیس  شاهجانی  حضور 
با  شهریار  خمینی)ره(  امام  امداد 
سید  طرف  از  سپاسی  لوح  اهداء 
مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد 
اقدامات  از  کشور  خمینی)ره(  امام 
خداپسندانه و مومنانه شهردار شهریار 
در یاری رسانی به مستمندان جامعه 

تقدیر گردید.
متن لوح سپاس به شرح زیر می باشد:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادر ارجمند وگرامی

جناب آقای بهروز کاویانی
سالم علیکم

بی شک توفیق خدمت به محرومین 
ماندگار  سنن  از  نیازمندان  اطعام  و 

اطهار  ائمه  ومشی  اسالم  مبین  دین 
دنیا  سعادت  بر  عالوه  که  است  )ع( 
عنوان  به  ،انشاا...  معنوی  حالوت  و 
ذخیره ای گرانقدر در پیشگاه خداوند 
ماند. خواهد  باقی  امانت  به  متعال 

به  لبیک  در  الهی  سنت  این  اجرای 
اسالمی  انقالب  فرزانه  رهبر  فرمان 
)مدظله العالی( با عنوان رزمایش ملی 
ایران همدل شکل گرفته و با تیمن از 
امام زمان)عج( طرح ملی  نام مبارک 
اطعام مهدوی در شرایطی آغاز شد که 
سایه ویروس منحوس کرونا بر کشور 
مستولی گردیده وتالش ارزنده و کم 
نظیر هم میهنان ارجمند برای اجرای 
این رزمایش ملی عالوه بر ثبت برگ 
زرین دیگری در حماسه سازی ملت 

شریف ایران ،موجب افزایش مواسات 
و همدلی در ایران اسالمی گردید.

اقدامات  و  ها  تالش  از  میداند  الزم 
عزیز  شما  مومنانه  و  خداپسندانه 
گرانقدر در یاری رسانی به مستمندان 
جامعه اسالمی صمیمانه سپاسگزاری 

از درگاه خداوندمنان توفیق  نموده و 
به  رسانی  خدمت  در  روزافزون 
مسئلت  پیش  از  بیش  را  محرومین 

دارد.
سید مرتضی بختیاری

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(

تقدیر رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور از 
شهردار شهریار به پاس اقدامات خداپسندانه و مومنانه

محسنی بندپی: توسعه فضای کسب و کار در روستاهای 

استان تهران بر مبنای اسناد توسعه ای؛ استان تهران پیشگام 

اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون برنامه ششم می شود

استاندار تهران با اشاره به اینکه استان تهران پیشگام اجرایی شدن 
ماده ۲۷ قانون برنامه ششم می شود از توسعه فضای کسب و کار در 

روستاهای استان تهران بر مبنای اسناد توسعه ای خبر داد. 
توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  جلسه  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
استان تهران اظهار داشت: کارهای ارزشمندی توسط سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان در روستاها انجام شده که بر اساس تکلیف قانون 
برنامه ششم و ماده ۲۷ بوده مبنی بر اینکه اسناد توسعه ای روستاها 

بر اساس قابلیت ها و توانمندی ها شکل بگیرد.
وی افزود: بر اساس سند توسعه ای، ارزش ها و فضای کسب و کار 
روستاها مشخص می شود که به صورت پایلوت یک شهرستان در نظر 
گرفته شده و می تواند برای سایر شهرستان ها انجام شود، ضمن اینکه 

الگویی برای کشور جهت تحقق بخشی ماده ۲۷ باشد.
استاتدار تهران همچنین خاطرنشان کرد: توجه به روستاها اولویت دارد 
و در این راستا استان تهران با توجه به ظرفیت های موجود در روستاها 

پیگیر اسناد توسعه ای می باشد.

لزوم تسریع در صدور مجوز اقامتگاه   معتادان 
متجاهر در بهارستان

سرپرست فرمانداری شهرستان بهارستان گفت: به منظور جمع آوری 
و ساماندهی معتادان متجاهرصدور مجوز اقامتگاه تبصره۲ ماده ۱۶ می 

بایست تسریع شود. 
 هادی تمهیدی  در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با 
را محدود  این که شرایط کرونایی ساماندهی معتادان متجاهر  بیان 
سهمیه  مردمی  مطالبات  افزایش  اساس  بر  داشت:  اظهار  کرده 
شهرستان بهارستان در جمع آوری و ساماندهی معتادان  متجاهر نیاز 

به افزایش دارد.
وی گفت: تاکنون ۲۶۷ معتاد متجاهر در بهارستان جمع آوری شده 
محل  کمبود  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  رئیس   . است 
مناسب برای جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر در بهارستان 
را از مشکالت پیش رو دانست و بر لزوم تسریع در صدور مجوز مرکز 

اقامتی ماده ۱۶ در شهرستان تاکید کرد .
 ۲۰۴ کشف  به  اشاره  با  بهارستان  شهرستان  فرمانداری  سرپرست 
کیلوگرم انواع مواد مخدر در مدت اخیر ابراز داشت: بیش از ۱۱ هزار 
قرص ترامادول، روان گردان، مواد مخدر و ۱۲5 هزار لیتر اسید برای 
تولید مخدرهای صنعتی در شهرستان بهارستان کشف و ضبط شده 

است.
تمهیدی با بیان اینکه یک هزار و ۱۴۹ توزیع کننده مواد مخدر در 
بهارستان توسط نیروی انتظامی دستگیر شده اند گفت: نیروی انتظامی 
و دستگاه قضایی با صالبت و قدرت با فروشندگان و توزیع کنندگان 

مواد مخدرمقابله می کنند.
وی افزود: به کارگیری معتادان بهبود یافته در حوزه صنعت و اصناف 
تاثیر شایان توجهی در تغییر روند زندگی این افراد دارد لذا نباید بهبود 

یافتگان مواد مخدر به حال خودشان رها شوند.
تمهیدی با تاکید بر ساماندهی عطاری ها در شهرستان بیان کرد: شبکه 
بهداشت و درمان به همراه اتحادیه مربوطه و نیروی انتظامی از فروش 
داروها در عطاری ها جلوگیری و با واحدهای صنفی متخلف برخورد 

کنند.
به  توجه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  بهارستان  فرمانداری  سرپرست 
حوزه آموزش وپیشگیری و فعالیتهای فرهنگ تاثیر بسزایی در کاهش 

آسیب های اجتماعی به خصوص مصرف مواد مخدر دارد.

کریمی معاونت خدمات شهر وامور مناطق خبر داد:

طرح فراخوان پذیرش نیروهای داوطلب جهت 

مواقع بحران

معاون خدمات شهر و امور مناطق از طرح فراخوان پذیرش نیروهای 
داوطلب برای نخستین بار در مواقع بحران خبر داد.

اینکه  به  توجه  با   : افزود  فوق  مطلب  به  اشاره  با  کریمی  احمد 
کشورمان به لحاظ شرایط اقلیمی و جغرافیایی، کشوری حادثه خیز 
محسوب می گردد و همواره در معرض خطـرات ناشـی از سوانح و 
بالیای طبیعی که منجر به حوادث دلخراش و خـسارت هـای زیـان 
بـار مـی شـود قـرار گرفتـه اسـت ، لـذا آمـوزش و سازماندهی 
نیروهای مختلف، جهت امدادرسانی و تشکیل تیم های امدادرسان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است . سازمان هـا ، نهادها و ارگان های 
بسیاری در کشور متولی این امر هستند و در زمان حادثه ، نیروهای 
بسیاری روانه مناطق آسیب دیده مـی شوند، اما آنچه در این میان 
بسیار مهم و قابل تو جه است مدیریت منابع انسانی است که به 
صورت نیروهای داوطلـب امـدادی ، بهداشتی و درمانی در اختیار 

قرار می گیرد.
شهرداری  بحران  مدیریت  ستاد  راستا  همین  در   : داد  ادامه  وی 
آینده  در  دارد  نظر  در  بار  اولین  برای  و  پایلوت  بصورت  شهریار 
نزدیک از ظرفیت نیروهای داوطلب و مردمی بصورت سازماندهی 

شده جهت استفاده در مواقع بحرانی اقدام نماید.
معاونت خدمات شهر وامور مناطق خاطر نشان کرد : این طرح طی 
فراخوان و هماهنگی با اداره کل مدیریت بحران استانداری تهران در 

دستور کار قرار گرفته است.

سال سوم - شماره 62

فرماندار رباط کریم با تاکید بر پیگیری و 
ترافیک  شورای  جلسات،  مصوبات  بررسی 
شهرستان گفت: مسئوالن باید توجه ویژه 
ای برای رفع نواقص جاده ای داشته باشند.

 نظام ملکشاهی در دهمین جلسه شورای 
هماهنگی ترافیک استان تهران و چهارمین 
به  که  تصادفات  کاهش  راهبردی  جلسه 
ریاست محمدعلی صحرایی مدیرکل دفتر 
فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک 
با حضور اعضای ستاد  استانداری تهران و 
استانی با هدف بررسی مسائل و مشکالت 
و  ای  جاده  نقل  و  و حمل  ترافیکی  حوزه 
ویدیو  صورت  به  الزم  راهکارهای  ارائه 
تعداد  خصوص  در  شد،  برگزار  کنفرانس 
کرد:  بیان  ای  جاده  تصادفات  های  فوتی 

در سایه همدلی و همکاری اعضای شورای 
برگزاری  شهرستان،  ترافیک  هماهنگی 
سازی  آگاه  و  همگانی  آموزش  کالس های 
های صورت گرفته، در ۶ ماه ابتدای امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد 
درون  در  فوتی  آمار  و  تصادفات  کاهش 
شهری و برون شهری هستیم و با کاهش 
درون  تصادفات  فوتی  آمار  درصدی   ۲۴

شهری و برون شهری هستیم.
روکش،  خصوص  در  دولت  عالی  نماینده 
بهسازی و ترمیم آسفالت چاده ساوه عنوان 
کرد: یکی از مهم ترین اقدامات در دست 
انجام، ترمیم آسفالت جاده قدیم تهران به 
ساوه و جاده وهن آباد است که جزو نقاط 
حادثه خیز محسوب می شوند، در راستای 

رفع دغدغه شهروندان هم اکنون با جدیت 
در حال انجام است.

وی با اشاره به فعالیت های پیش روی در 
جهت کاهش تصادفات جاده ای افزود: یکی 
تامین  روی،  پیش  اقدامات  ترین  مهم  از 

روشنایی محور االرد به فرارت و وهن آباد 
است که نقش بسزایی در کاهش تصادفات 
جاده ای به عهده دارد که امید است تا پایان 
دولت دوازدهم این مهم محقق و در اختیار 

شهروندان قرار گیرد.

فرماندار رباط کریم: کاهش تصادفات جاده ای در 
شهرستان رباط کریم در دستور کار قرار گیرد
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استان  غرب  راهور  پلیس  رییس 
همشهری  روزنامه  با  گفتگو  در   تهران 
ترخیص  ویژه   طرح  مزایای  تمدید  از 
بهمن  پایان  تا  رسوبی  های  موتورسیکلت 
ماه سال جاری خبر داد و گفت :شهروندان 
استانی که موتورسیکلت آنها در سال 98 و 
قبل از آن  توقیف شده است می توانند با 
مراجعه به دفاتر پلیس+10و با همراه داشتن 
نمایند.وی  ترخیص  مالکیت  مثبته  مدارک 
در ادامه تصریح کرد: چنانچه موتورسیکلت 
توقیفی فاقد پالک و یا بیمه نامه و یا راننده 
سپردن  با  توانند  می  باشد  گواهینامه  فاقد 
زمان  تا  استفاده  عدم  بر  مبنی  نامه  تعهد 
شماره گذاری و اخذ بیمه نامه شخص ثالث 

نمایند. ترخیص  را  خود  موتورسیکلت   ، 
وی همچنین گفت  : متقاضیانی که با نامه 
)پاوا،  تخصصی  های  پلیس  مهر  به  ممهور 
می  دفاتر+10مراجعه  به  و  .. .(  آگاهی  کوپ، 
نمایند، کاربران دفاتر می بایست هیچگونه 
سوابق مالکیتی دیگری از وی مطالبه ننموده 
و پس از رویت اصل مدرک شناسایی )کارت 
ملی یا شناسنامه( و تایید هویت فرد مراجعه 
کننده نسبت به اسکن نامه پلیس تخصصی 
و مدارک شناسایی اقدام نموده و اصل نامه 
به عنوان سابقه  را  و تصویر مدارک هویتی 
به  را  درخواست  و  نمایند  بایگانی  نامه 
صورت سیستمی به ستاد ترخیص ارسال  تا 

ترخیص صورت پذیرد.

رییس پلیس راهور غرب استان تهران خبر داد :
تمدید مزایای طرح ویژه  ترخیص موتورسیکلت های 

رسوبی تا پایان بهمن ماه سال جاری

مهندسی سیاسی پلتفرم های آمریکایی در دیگر کشورها

محققان دانشگاه ام آی تی، نمونه مفهومی 
یک هواپیمای برقی هیبریدی را طراحی 
پیشرانه  سیستم  به  مجهز  که  کرده اند 
جدیدی است و می تواند آالینده های مضر 
نیواطلس،  از  نقل  کند.به  جذب  را  خود 
می گویند  دانشگاه  این  پژوهشگران 
تا 9۵  بود  قادر خواهد  هواپیمای مذکور 
درصد از اکسید نیتروژن منتشر شده خود 
آلودگی  از  و  کرده  نگهداری  و  جذب  را 
محیط زیست جلوگیری کند.دی اکسید 
دو  هواپیماها،  توسط  منتشرشده  کربن 
کربن  اکسید  دی  کل  از  درصد  سه  تا 
می شود  شامل  را  جهان  در  منتشرشده 
اکسید  هواپیماها  موتور  دیگر  از سوی  و 
آالینده  که  می کنند  تولید  نیز  نیتروژن 
مضر دیگری است که موجب افزایش آمار 
مرگ و میر در جهان می شود.پژوهشگران 
کنترل  سیستم های  انواع  بررسی  با 
دیزلی  کامیون های  در  آالینده  گازهای 

سیستم  زمینی،  نقلیه  وسایل  دیگر  و 
پیشرانه جدید را طراحی کرده اند. مشکل 
اصلی آن است که توربین های گازی در 
زیر بال هایی که باعث چرخش پروانه های 
در  و  می گیرند  قرار  می شوند  هواپیما 
نتیجه محتویات خطرناک اگزوز هواپیما 
را نیز به محیط بیرون پمپاژ می کنند. از 
سوی دیگر اتصال دستگاه کنترل انتشار 
به آنها به شدت بر توان رانش هواپیماها 
جایگذاری  با  اما  می گذارد.  منفی  تأثیر 
بار  محفظه  در  گازی  توربین های  مجدد 

هواپیما می توان این مشکل را حل کرد.

هواپیمای الکتریکی آالینده های مضر 
خود را جذب می کند
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نوشتار

از  استفاده  با   ، میدون  سایت  از  نقل  به 
برنامه  در  قسمت  این  در  که  آسانسوری 
نه  دیگر  شد،  خواهد  معرفی  میدون 
نه خرمایی  و  افتد  می  زمین  به  نخلکاری 

حیف می شود...
باعث  هرساله  خرما،  برداشت  و  چیدن 
زیادی  تعداد  جسمی  های  عارضه  و  فوت 
از نخلکاران مناطق جنوب و جنوب غربی 
کشور خصوصا استان خوزستان می شود. 
در این شرایط وجود یک باالبر یا آسانسور 
که نخلدار را به باالی نخل برساند و سپس 
برگرداند،  زمین  به  خرماها  همراه  به  را  او 
ایده ای بود که به فکر یکی از سه شرکت 
کننده قسمت پنجاه و یکم برنامه میدون 
منجر  و  رسید  فروزنده  مجید  آقای  یعنی 
به کارآفرین شدن او و راه اندازی کسب و 

کارش شد.
شگفت  های  قابلیت  نخلی،  آسانسور  این 
را  ایده  این  بودن  بکر  که  دارد  انگیزی 

دوچندان کرده:
چرخش به دور نخل

قابل استفاده برای هر نوع نخل با هر ارتفاع 
و مساحتی

سبک
قابل قرار گیری در صندوق عقب ماشین

تجاری  نام  با  که  باالبرها  این  از  استفاده 
)برند( گالرو در بازار موجود است نیز کار 
نیاز  ای  ویژه  تخصص  به  و  نیست  سختی 

آنها  از  استفاده  برای  مطلب  تنها  ندارد. 
فرهنگ است؛ نخلکاران قدیمی باید سعی 
با استفاده  بپذیرند و  را  این دستگاه  کنند 
از آن، هم احتمال آسیب دیدگی جسمی 
خود را به حداقل برسانند و هم در افزایش 

کیفیت محصول نقش موثری ایفا کنند.
lآسانسور این  به  فروزنده  آقای  اختراعات 

محدود نمی شود. او موفق شده دستگاهی 
نیز طراحی  افشانی نخل خرما  برای گرده 
فرآیند  افشانی همواره  تولید کند. گرده  و 
به  نخلکاران  برای  گیری  نفس  و  سخت 
حساب می آید که با استفاده از این وسیله 
کاراتر  و  آسان  فرآیند  یک  به  تواند  می 
گالرو  مکانیزه  افشان  گرده  شود؛  تبدیل 
زمان گرده افشانی را از 1200 به ۵ ثانیه 
کاهش می دهد و راندمان موفقیت را به 9۵ 

درصد افزایش می دهد.
جناب آقای مجید فروزنده، کارآفرینی است 
از خطه اصفهان که با کسب و کار تولید و 
ساخت دستگاه های مربوط به نخل خرما 
دستگاه  و  افشان  گرده  دستگاه  همچون 
باالبر، پا به میدان پنجاه و یکمین قسمت 
از برنامه میدون گذاشته است. وی امیدوار 
این  میلیاردی  یک  جایزه  کسب  با  است 
مسابقه، بتواند در عرصه تولید دستگاه های 
جدیدتر و با تکنولوژی به روز تر ورود کند 
و مشکالت بیشتری را از این صنعت مهم و 

حیاتی کشور حل کند.

آسانسوری که نخلدار می برد و خرما 
می آورد!

نوشتار

یک حقوقدان فضای مجازی با بیان اینکه شاهد اعمال مهندسی 
سیاسی پلتفرم های آمریکایی بر دیگر کشورها هستیم، گفت: یکی 
از راههای مقابله، محدودیت استفاده از پهنای باند داخلی توسط 

این شبکه ها است.
انتخابات  از  بعد  آمریکایی  اجتماعی  شبکه های  که  تصویری   
مناسبات سیاسی  تغییر  برای  بالمنازع خود  قدرت  از  این کشور 
سیاستمداران،  روی  پیش  را  جدیدی  چالش  دادند  نشان  دنیا 
سیاست گذاران و کارشناسان فضای مجازی قرار داد؛ از این حیث 
که در صورتی که حکمرانی آینده جهان در اختیار این تعداد معدود 

پلتفرم قرار گیرد، سایر کشورها باید با آن چگونه مقابله کنند.
حکمرانی شبکه های اجتماعی تا جایی پیش رفته که این پلتفرم ها 
به راحتی ترامپ و هوادارانش را از عضویت در شبکه ها و گروههای 
اجتماعی حذف و سانسور می کنند و این ابهام را ایجاد می کنند 
که آیا باید از این پس تسلیم سیاست های پلتفرم ها بود و اینگونه 
رفتارها از حیث قوانین بین المللی جای دفاع دارد؟ ابهام بعدی نیز 
این است که آیا ما در حوزه قوانین داخلی خودمان موارد بازدارنده ای 
داریم که بتوانیم با سیاستگذاری و حاکمیت پلتفرم های آمریکایی 

مقابله کنیم؟
محمدجعفر نعناکار حقوقدان فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار 
که  قانونی  رویه  و  سیاستگذاری  باب  در  سواالت  این  به  مهر، 
بیان  با  و  داد  پاسخ  می کنند  تبعیت  آن  از  اجتماعی  پلتفرم های 
اینکه رویه این شبکه ها از حیطه بین المللی و حیطه قوانین داخلی 
کشور، امری پیچیده است، گفت: دلیل این پیچیدگی این است که 
پلتفرمهای اجتماعی که در دو طیف پیام رسان ها و شبکه های 
اجتماعی فعالیت می کنند، عملکرد نوظهوری نسبت به تحوالت 
سیاسی بین المللی و داخلی دارند. لذا ممکن است قوانین و قواعد 

این  اقدامات  برای  شاید  و  باید  که  آنطور  ما  داخلی  و  بین المللی 
شبکه ها کارساز نباشد و نتوان به آن ارجاع داد.

وی گفت: اما آنچه که مالک عمل است این است که اصول کلی 
حقوق در جهان و نیز چندین سند بین المللی در حیطه حقوق بشر 
و آزادی بیان وجود دارد که می شود در مقابله با رفتار این پلتفرم ها 

از آنها استفاده کرد و بعضی از مسائل را تبیین و یا توجیه کرد.
نعناکار افزود: مهمترین نکته ای که باید به آن پرداخته شود این 
است که منافع ملی کشورها بر منافع شرکت ها ارجحیت دارد. لذا 
سیاست های  تابع  هستند،  پلتفرم ها  متولی  معموالً  که  شرکت ها 
کالن کشورها برای حفظ امنیت ملی آنها خواهند بود. به همین 
دلیل است که توئیتر و فیس بوک پیج های رسمی دونالد ترامپ را 
حذف می کنند و دلیلشان این است که سیاست های وی منجر به 

خطر افتادن امنیت ملی آمریکا شده است.
این حقوقدان تاکید کرد: اما مشکل زمانی خود را نشان می دهد 
که این پلتفرم های آمریکایی مهندسی سیاسی برای سایر کشورها 
برای  مبدا خودشان، می خواهند  از کشور  فارغ  و  اعمال می کنند 
سایر کشورها نیز تصمیم بگیرند؛ اینجاست که حکمرانی سایبری 
کشورهای دیگر را نقض می کنند و این موضوع طبق قواعد بین 
المللی قابل پذیرش نیست. در این صورت کشورها موظف هستند 
می زنند  رقم  را  آنها  حکمرانی  نقض  که  شرکت هایی  جلوی  که 

بگیرند.
نعناکار گفت: مسائل متعددی از این قبیل موضوعات در دادگاه های 
بین الملی مطرح شده که البته غیر از پلتفرم های اجتماعی است. اما 
می شود اینها را به پلتفرم ها هم تعمیم داد. به این معنی که فعالیت 
نقض  باعث  در حوزه فضای مجازی  برخی شرکت های خصوصی 
حاکمیت برخی کشورها شده و دادگاه در مورد آن حکم داده است. 
شاید بتوان این موضوع را به فضای پلتفرمی این روزها تعمیم داد.

بار دیگر  اینستاگرام  بودیم که  نیز شاهد  اخیراً  اینکه  بیان  با  وی 
ایران  و  کرد  پلتفرم خود حذف  از  را  سلیمانی  عکس های سردار 
پلتفرم های اجتماعی در داخل  افزود:  انجام دهد،  نتوانست کاری 
کشور خودشان موظف هستند که از سیاست های کالن کشوری و 
قوانین داخلیشان تبعیت کنند و حتماً امنیت سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی کشور از مسائلی است که موظف به تأمین آن هستند. به 
همین دلیل حذف یک اکانت مقام سیاسی داخلی مطابق با قوانین 
باشد چون  و حتی شاید درست  نخواهد داشت  مانعی  خودشان، 

جلوی ضررهای دیگر را خواهد گرفت.

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

گاز طبیعی به مناطق صعب العبور کشور رسید نوشتار

شرکتی دانش بنیان با استفاده از ایستگاه تأمین کننده 
گاز طبیعی فشرده، این ماده حیاتی را به شهرها و 

روستاهای کوچک و مناطق صعب العبور رساند.
از  یکی  فناوری،  و  علمی  معاونت  از  نقل  به 
و  تولید  زمینه  در  که  است  فناوری  مجموعه های 
تأمین مخازن تحت فشار فعالیت می کند موفق به 

و  فشرده  طبیعی  گاز  تأمین کننده  ایستگاه  ایجاد 
مناطق  به  گازرسانی  برای  سرویس دهنده  ایستگاه 

صعب العبور شد.
شرکت  این  مدیرعامل  خاصه باف  نوید  گفته  به 
دانش بنیان، در برخی از شهرهای کوچک، روستاها و 
یا مناطق صنعتی به دلیل جمعیت کم، صعب العبور 
گاز  انتقال  احداث خطوط  یا سایر مشکالت،  بودن 

امری بسیار دشوار و هزینه بر است.
وی افزود: در روش ایستگاه تأمین کننده گاز طبیعی 
فشرده، این ماده حیاتی توسط تریلر حامل مخازن 
منتقل  گاز  فاقد  مناطق  به  فشرده  طبیعی  گاز 
یا منطقه  برای شهر، روستا  این روش  می شود. در 
صنعتی سرویس گیرنده یک شبکه داخلی لوله کشی 
به مخازن گاز  پایانه  تعبیه می شود که توسط یک 
طبیعی فشرده متصل است. این مخازن حاوی گاز 
طبیعی فشرده توسط خودروهایی مستقر در ایستگاه 
ارسال  نظر  مورد  مناطق  به  و  شده  بارگیری  مبدا 

می شوند.
این فعال فناور ادامه داد: در این روش گاز طبیعی 
فشرده به وسیله تریلرهای حاوی مخازن مخصوص

CNG به مناطق فاقد خط لوله گاز حمل و پس از 
تقلیل فشار در ایستگاه مقصد به شبکه داخلی گاز 

آن منطقه متصل می شود.
گفت:  گازرسانی،  نوع  این  مزایای  به  اشاره  با  وی 
اجرای این طرح از ارسال گاز مایع به صورت کپسول 
برای مصارف خانگی و صنعتی جلوگیری می کند که 
این امر با توجه به کمبود منابع گاز مایع در کشور 

امری مطلوب به شمار می رود.
از  بسیاری  کرد:  تاکید  دانش بنیان  فعال  این 
روستاهای حاشیه جنگل ها برای زمستان و مصارف 
خانگی از سوخت های فسیلی مانند نفت و گازوئیل 
استفاده یا با قطع درختان نیاز خود را رفع می کنند. 
فواید  گازرسانی،  روش  این  از  استفاده  بنابراین 

زیست محیطی نیز به دنبال خواهد داشت.

نانو  فناوری  توسعه  ستاد 
چالشی را برگزار می کند که 
ستاپهای  تبدیل  راستای  در 
تحقیقات  دل  از  آزمایشگاهی 

پژوهشی است.
و  علمی  معاونت  از  نقل  به 
فناوری، »اینوتن« عنوان یکی 
توسعه  ستاد  برنامه های  از 
علمی  معاونت  نانو  فناوری 
اجرای  متولی  و  فناوری  و 

چالش های نوآوری است.
ارتقای  برای  نیز  تازگی  به 
به  آزمایشگاهی  ستاپ های 
برنامه  این  تجاری  تجهیزات 
کرده  راه اندازی  را  چالشی 
است. حمایت از ارتقا و تبدیل 
آزمایشگاهی  ستاپ های 
پژوهشی  طرح های  از  برآمده 
و تحقیقاتی به تجهیز تجاری 
است که  این چالش  از  هدف 

به دنبال توسعه و بومی سازی 
حوزه  راهبردی  تجهیزات 

فناوری نانو است.
پس می توان گفت این برنامه 
پیوند  از طریق  تا  دارد  تالش 
نوآورانه  طرح های  و  ایده ها 
حوزه  صنعتی  توانمندی های 
فناوری نانو را به چرخه تولید 

پیوند دهد.
ستاپ های  تنها  اما 

آزمایشگاهی در این چالش از 
حمایت برخوردار می شوند که 
تولید  تجهیزات  دسته  دو  در 
نانوپودر،  )نانوذره،  نانومواد 
نانوساختار و …( و تجهیزات 
نانومواد  مشخصه یابی 
تعیین  برای  که  )تجهیزاتی 
و  جنس  مرفولوژی،  اندازه، 
فاز جزو نانومتری نیز استفاده 

می شوند( قرار گیرند.

توانمندی های صنعتی به چرخه تولید می رسد نوشتار

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: 
مشترک  تولید  برای  نیز  روسیه 
داده  مذاکره  درخواست  واکسن 

است.
انقالب  عالی  شورای  از  نقل  به 
بیگلری  علیرضا  دکتر  فرهنگی، 
بیان  با  شورا  این  در جلسه 1۴۳ 
عنوان  به  اندونزی  و  ایران  اینکه 
در  واکسن  کننده  تولید  2 کشور 
کشورهای مسلمان مطرح هستند، 
تأسیس  از  سال   120 گفت: 
و  می گذرد  ایران  پاستور  انستیتو 
بیماری کرونا در کشور  تشخیص 
با کار شبانه روزی انستیتو پاستور 
ایران و بدون نیاز به خارج از کشور 

در ۳۴0 آزمایشگاه انجام شد.
ایران  پاستور  انستیتو  افزود:  وی 
به عنوان قدیمی ترین واکسن ساز 
در منطقه مطرح است و تقریباً در 
از  واکسنی  ایران  مردم  همه  بدن 
انستیتو پاستور ایران و رازی وجود 

دارد.

داریم  افتخار  داد:  ادامه  بیگلری 
که فلج اطفال با واکسن رازی در 
همین طور  و  شد  واکسینه  کشور 
توسط  گذشته  سال   80 در  آبله 
انستیتو پاستور هم در کشور و هم 

در منطقه واکسینه شد.
رئیس انستیتو پاستور ایران با بیان 
امنیتی  سالح  یک  واکسن  اینکه 
کرد:  تصریح  است،  بازدارنده  و 
پوششی  تکنولوژی  یک  واکسن 
است، یعنی هر کشوری بتواند 2 یا 
زیرساخت های  بسازد  واکسن  سه 
این واکسن ها می تواند برای تولید 
چندین واکسن استفاده شود و از 
تولید  به  قادر  که  کشوری  طرفی 
واکسن باشد در مباحث مهندسی 
ویروس  ایمونولوژی،  ژنتیک، 
دیگر  رشته های  از  بسیاری  و 

پیشرفت می کند.
وی خاطرنشان کرد: 2 سال پیش 
ساخت  برای  قراردادی  کوبا  با 
واکسن  یا  پنوموکوک  واکسن 

ذات الریه که یکی از پیچیده ترین 
 ۴ تنها  و  است  دنیا  واکسن های 
کشور تکنولوژی تولید آن را دارند، 
منعقد کردیم و در حال حاضر نیز 
تکنولوژی تولید واکسن کرونا را از 

کشور کوبا دریافت کردیم.
واکسن  اینکه  بیان  با  بیگلری 
مشترک ایران و کوبا در عین ایمن 

دارد،  باالیی  بسیار  کارایی  بودن، 
افزود: در نظر داریم واکسن کرونا 
مبتال  کرونا  به  که  کسانی  برای 
شده اند، نیز تولید شود. همچنین 
کشور  پیشرفت های  به  توجه  با 
روسیه  کرونا،  واکسن  تولید  در 
واکسن  مشترک  تولید  برای  نیز 

درخواست مذاکره داده است.

روسیه برای تولید مشترک واکسن با ایران درخواست مذاکره داده است
نوشتار

یک شرکت دانش بنیان موفق به 
و  مقاوم  زباله  های  کیسه  تولید 
زیست تخریب پذیر با فناوری نانو 

شد و این محصول را صادر کرد.
فناوری  توسعه  ستاد  از  نقل  به 
نانو، یکی از تولیدکنندگان کیسه 
و  زیست تخریب پذیر  پالستیکی 
را  خود  محصوالت  نانویی،  مقاوم 
به خارج از کشور نیز صادر کرده 

است.
مدیرعامل  ولیان  علی  محمد 
شرکت گفت: توسعه فناوری کیسه 
زیست تخریب پذیر  پالستیکی 
کمک  هدف  با  نانویی  مقاوم  و 
کاهش  و  محیط زیست  به 
پسماندهای پالستیکی انجام شده 
از  این محصول  و در حال حاضر 

قرار  پذیرش  مورد  بازار  سوی 
گرفته است به طوری که در حال 
تره بار  و  میوه  میادین  در  حاضر 
تهران و مشهد از این محصوالت 

استفاده می شود.
محصول  نانو  این  داد:  ادامه  وی 
میوه  میادین  مدیران  توسط 
مورد  مشهد  و  تهران  تره بار  و 
و  گرفت  قرار  ارزیابی  و  آزمایش 
آن،  عملکرد  از  اطمینان  از  پس 
میادین  در  نانومحصول  این  از 
میوه و تره بار این دو شهر استفاده 

می شود.
گذشته  سال  کرد:  تصریح  ولیان 
پالستیکی  کیسه  تُن   1200
مقاوم  و  زیست تخریب پذیر 
داشتیم  صادرات  عراق  به  نانویی 

مشکالتی  دلیل  به  امسال  که 
صادرات  امکان  افتاد  اتفاق  که 
ماهانه  حاضر  حال  در  نداشتیم. 
تقریباً 20 تن از کیسه پالستیکی 
زیست تخریب پذیر نانویی تولید و 

به بازار عرضه می کنیم.
این  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
محصوالت نسبت به پالستیک های 
رایج از مزیت های زیادی برخوردار 
و  کششی  مقاومت  هستند. 
برابر  در  مقاومت  باال،  فیزیکی 
از  زیست تخریب پذیری  و  حرارت 
محصول  این  ویژگی های  جمله 

است.
و  غذا  پسماند  اینکه  بیان  با  وی 
دیگر مواد فاسد شدنی درون کیسه 
زباله یک مکان مطلوب برای رشد 

باکتری ها هستند که باعث ایجاد 
این  در  گفت:  می شوند.  آلودگی 
آنتی باکتریال  نانوذرات  کیسه ها، 
که  میکروارگانیسم هایی  رشد  از 
آلودگی  ایجاد  و  فساد  موجب 
می کنند.  جلوگیری  می شوند، 
فعالیت  اکسیدروی  نانوذرات 
برابر  در  را  قوی  ضدباکتریایی 
خود  از  بیماری زا  باکتری های 

نشان می دهند.
در  شرکت،  مدیر  گفته  به 
آنتی باکتریال  کیسه های  نتیجه 
توجه  مورد  بسیار  شرکت  این 
بیمارستان ها قرار دارد و در حال 
و  کلینیک ها  از  تعدادی  حاضر 
کیسه ها  این  از  بیمارستان ها 

استفاده می کنند.

کیسه های زیست تخریب پذیر نانویی صادر شد نوشتار
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